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Αγωγή - Αναγνωριστική αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 143 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αναγνώριση της ανυπαρξίας µιας δικαστικής απόφασης. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Το το άρθρο 6 παρ.1 της από 
4-11-1950 Ευρωπαϊκής Συµβάσεως της Ρώµης αποτελεί κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 313 παρ.1 ΚΠολ∆ µπορεί να επιδιωχθεί µε αγωγή ή 
ένσταση η αναγνώριση της ανυπαρξίας µιας δικαστικής απόφασης µόνο στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: α) αν την εξέδωσαν πρόσωπα που δεν είχαν δικαστική 
ιδιότητα, β) αν πολιτικό δικαστήριο αποφάσισε για αντικείµενο που δεν υπάγεται στη 
δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, γ) αν δεν δηµοσιεύθηκε, δ) αν εκδόθηκε σε 
δίκη που είχε διεξαχθεί κατά ανύπαρκτου φυσικού ή νοµικού προσώπου, ε) αν 
εκδόθηκε κατά προσώπου που έχει το προνόµιο της ετεροδικίας. Οι στην διάταξη 
αυτή διαλαµβανόµενοι λόγοι ανυπαρξίας της δικαστικής αποφάσεως, που 
θεµελιώνουν την υπ' αυτής προβλεπόµενη αναγνωριστική αγωγή, διαγράφονται 
περιοριστικώς και όχι ενδεικτικώς εντεύθεν δε, µη υφισταµένου γνησίου κενού στο 
νόµο, αλλ' υποκειµένης αρνητικής ρυθµίσεως, δεν χωρεί ανάλογη εφαρµογή της και 
επί άλλων περιπτώσεων κατά τις οποίες, στα πλαίσια της όλης και υπό των οικείων 
διατάξεων του Κώδικος Πολιτικής ∆ικονοµίας (άρθρ. 300 επ.) προβλεποµένης 
διαδικασίας διαµορφώσεως και εξωτερικεύσεως της δικαστικής αποφάσεως, δια της 
οποίας εκφράζεται η δικαιοδοτική κρίση επί της ενώπιον του δικαστηρίου αχθείσης 
προς επίλυση ιδιωτικής διαφοράς, παρεισέφρυσαν, πλην των ανωτέρω, και άλλα 
ελαττώµατα, όπως η έλλειψη στο σχέδιο της δηµοσιευθείσης αποφάσεως της 
υπογραφής του Προέδρου του δικαστηρίου που διηύθυνε την συζήτηση, µετά την 
οποία εξεδόθη η απόφαση, ή του Εισηγητού ∆ικαστού, καθώς και η µη χρονολόγησή 
του, ή η µη συµµετοχή στη διάσκεψη δικαστικού λειτουργού, µη µέλους του 
δικαστηρίου που δίκασε την υπόθεση. Τέτοιες ελλείψεις, δεν επιφέρουν την 
ανυπαρξία της αποφάσεως, ως δηµοσιευθείσης βάσει ανυπογράφου και 
αχρονολογήτου σχεδίου, θεωρουµένης εκ του λόγου τούτου ως µη δηµοσιευθείσης, 
ώστε να συγχωρείται η άσκηση της ως άνω αναγνωριστικής αγωγής. Επίσης, µη 
νόµιµη σύνθεση του δικάσαντος δικαστηρίου υπάρχει και στην περίπτωση που κατά 
τη διάσκεψη για την έκδοση απόφασης λάβει µέρος δικαστής που δεν είχε µετάσχει 
στη συζήτηση της υπόθεσης. Στην περίπτωση όµως αυτή, όπως ελέχθη, η απόφαση 
δεν είναι ανύπαρκτη, κατά την έννοια του άρθρου 313 παρ.1 ΚΠολ∆ και, συνεπώς, 
δεν είναι δυνατή η αναγνώριση της ανυπαρξίας της µε αγωγή ή ένσταση. Η απόφαση 
αυτή υπόκειται σε αναίρεση για τον κατ' άρθρο 559 αρ. 2 ΚΠολ∆ λόγο, µε 
αποτέλεσµα ο διάδικος στην περίπτωση αυτή, να µην στερείται επαρκούς δικαστικής 
προστασίας, αφού επικαλούµενος, ως αναιρετικό λόγο, την κακή σύνθεση του 
δικαστηρίου, µπορεί να επιτύχει την εξαφάνιση της αποφάσεως.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης, 
όταν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
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προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα, υπό την έννοια της πιο πάνω διάταξης, 
θεωρούνται οι ασκούντες ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης αυτοτελείς 
ισχυρισµοί των διαδίκων, που, υπό την προϋπόθεση της νόµιµης πρότασής τους, 
θεµελιώνουν ιστορικώς το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 25/2003, 12/2000 και 3/1997), όχι 
δε και εκείνοι που συνέχονται µε την ιστορική βάση της αγωγής και αποτελούν 
άρνηση αυτής, ούτε και εκείνοι που δεν έχουν αυτοτέλεια και αποτελούν 
επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την 
εκτίµηση των αποδείξεων (ΟλΑΠ 469/1984, ΑΠ 1999/2009). Η παράλειψη του 
δικαστηρίου της ουσίας να απαντήσει σε ισχυρισµό αόριστο, µη νόµιµο ή αλυσιτελή 
και άρα σε ισχυρισµό που δεν έχει ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, δεν 
ιδρύει τον προβλεπόµενο από τη διάταξη αυτή λόγο αναίρεσης (ΟλΑΠ 14/2004, ΑΠ 
433/2008 ΝοΒ 56,1891). Ο ίδιος αναιρετικός λόγος δεν ιδρύεται όταν το δικαστήριο 
της ουσίας έλαβε υπόψη, τον προταθέντα ουσιώδη ισχυρισµό, τον οποίο απέρριψε για 
οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό. 
- Κατά το άρθρο 6 παρ.1 της από 4-11-1950 Ευρωπαϊκής Συµβάσεως της Ρώµης "για 
την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών", η 
οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Ν∆ 53/1974: "παν πρόσωπον έχει δικαίωµα 
όπως η υπόθεση του δικασθεί δικαίως, δηλαδή δηµόσια και εντός λογικής 
προθεσµίας υπό ανεξαρτήτου και αµερόληπτου δικαστηρίου νοµίµως λειτουργούντος 
το οποίο θα αποφασίσει είτε επί των αµφισβητήσεων επί δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεών του αστικής φύσεως είτε επί του βάσιµου πάσης εναντίον του 
κατηγορίας ποινικής φύσεως...". Με το ανωτέρω άρθρο καθ' ο µέρος θεσπίζεται ότι οι 
υποθέσεις δικάζονται από αµερόληπτα, ανεξάρτητα και νόµιµα λειτουργούντα 
δικαστήρια α) δίκαια, β) δηµόσια και γ) εντός λογικής προθεσµίας θεσπίζονται 
αντίστοιχα ουσιαστικά δικαιώµατα των προσώπων στα οποία αφορά η σύµβαση τα 
οποία δικαιούνται να αξιώσουν να τύχουν της κατά τα ανωτέρω δικαστικής 
προστασίας. Με τη διάταξη αυτή καθορίζεται ποια δικαιώµατα δίδονται για την 
απονοµή της δικαιοσύνης. Πρόκειται συνεπώς για διάταξη ουσιαστικού δικαίου και η 
παραβίαση της εµπίπτει στο λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆. ∆εν 
στοιχειοθετείται όµως παραβίαση της άνω διατάξεως όταν πολιτικό δικαστήριο που 
πληροί τις προϋποθέσεις της παραπάνω αυξηµένης τυπικής ισχύος διατάξεως, ήτοι 
είναι ανεξάρτητο, αµερόληπτο και λειτουργεί νόµιµα µε βάση κανόνες δικαίου και µε 
οργανωµένη διαδικασία για τα ζητήµατα της αρµοδιότητας του εφαρµόσει 
εσφαλµένα σε συγκεκριµένη υπόθεση διάταξη ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαίου 
αλλά η πληµµέλεια αυτή της αποφάσεως ελέγχεται µε τα προβλεπόµενα από τον 
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας ένδικα µέσα (ΟλΑΠ 2/2008 Ελ∆νη 49,374). Εξάλλου, 
ο προβλεπόµενος από την παραπάνω διάταξη του άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολ∆ λόγος 
αναιρέσεως για ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου είναι ορισµένος, αν 
στο αναιρετήριο προσδιορίζεται, εκτός από τα λοιπά στοιχεία και το αποδιδόµενο 
στην προσβαλλοµένη απόφαση σφάλµα κατά την ερµηνεία και εφαρµογή του νόµου. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 313, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 2, 559 αριθ. 8, 
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ΕΣ∆Α: 6, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 
 
Αγωγή - Περιορισµός αιτήµατος αγωγής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 742 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Τόκοι υπερηµερίας ∆ηµοσίου. Περιορισµός αιτήµατος καταψηφιστικής αγωγής σε 
αναγνωριστικό. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Παραβίαση δεδικασµένου. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- 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 Εισαγωγικού Νόµου του Αστικού Κώδικα, 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 
άτι 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 αγωγής αλλά µόνον προς την γένεση της επιδικίας, δεν 
συντρέχει λόγος διαφοροποιήσεως ως προς το ζήτηµα τούτο της καταψηφιστικής 
προς την αναγνωριστική αγωγή (ως τέτοιας νοουµένης και της αγωγής της οποίας το 
αρχικά καταψηφιστικό 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.  
- 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).  
- Με τον δεύτερο λόγο της αναίρεσης η αναιρεσείουσα εταιρία προσάπτει στην 
προσβαλλόµενη απόφαση την πληµµέλεια από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, 
ότι το Εφετείο παρεβίασε τις διατάξεις των άρθρων 340, 341, 345 και 346 ΑΚ και 21 
του π.δ/τος 26.6/10.7.1944 του Κώδικα των νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου, µε το 
να δεχθεί ότι δεν οφείλονται τόκοι από το Ελληνικό ∆ηµόσιο για την αξίωσή της 
µετά τον περιορισµό του αιτήµατος της ένδικης από 18-11-2002 αγωγής της σε 
αναγνωριστική. Ο λόγος αυτός πρέπει να γίνει δεκτός ως νόµιµος και βάσιµος, αφού 
κατά τα ανωτέρω, το Εφετείο εσφαλµένα ερµήνευσε και εφάρµοσε τις 
προαναφερόµενες διατάξεις ουσιαστικού δικαίου. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω 
πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 321, 559 αριθ. 16, 
ΑΚ: 340, 341, 345, 346, 
ΕισΝΑΚ: 109, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου και 
Πρωτοδικείου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 148 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναίρεση κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των 
Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αοριστία λόγου αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 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 
ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των 
δικαιοπραξιών, αδιάφορα 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 σ' αυτούς ο λόγος 
αυτός αναίρεσης δεν µπορεί να προβληθεί σε µικροδιαφορές, 2) αν το δικαστήριο δεν 
συγκροτήθηκε, όπως ορίζει ο νόµος ή δίκασε ειρηνοδίκης του οποίου είχε γίνει δεκτή 
η εξαίρεση, 3) αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών 
δικαστηρίων ή δεν είχε καθ' ύλην αρµοδιότητα, 4) αν παράνοµα αποκλείστηκε η 
δηµοσιότητα της διαδικασίας. Οι λόγοι αυτοί αναίρεσης ορίζονται στο παραπάνω 
άρθρο περιοριστικά και, συνεπώς, δεν συγχωρείται αναίρεση κατά των παραπάνω 
αποφάσεων για τις πληµµέλειες, που αναφέρονται στους αριθµούς 11 και 19 του 
άρθρου 559 ΚΠολ∆. Αν προβληθούν τέτοιοι λόγοι αυτοί είναι απαράδεκτοι.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αρ. 4, 556 παρ. 1 και 577 παρ. 3 ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι, αν η αγωγή κρίθηκε κατ' ουσίαν βάσιµη ή αβάσιµη, για να είναι 
ορισµένος και άρα παραδεκτός ο λόγος αναίρεσης µε τον οποίο αποδίδεται στο 
δικαστήριο της ουσίας ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 560 
παρ. 1 ΚΠολ∆), πρέπει να καθορίζονται η συγκεκριµένη διάταξη του ουσιαστικού 
δικαίου που παραβιάσθηκε, το κατά την εκδοχή του αναιρεσείοντος ερµηνευτικό ή 
επαγωγικό σφάλµα και επιπλέον να αναφέρονται µε πληρότητα και σαφήνεια τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε το δικαστήριο, ενόψει των οποίων εξέφερε την 
κρίση του για τη βασιµότητα ή µη της αγωγής. ∆ιότι µέσω των πραγµατικών αυτών 
παραδοχών πραγµατώνεται εκάστοτε η συγκεκριµένη ερµηνεία και εφαρµογή του 
κανόνα του ουσιαστικού δικαίου και µόνο ενόψει αυτών µπορεί να ελεγχθεί, αν η 
νοµική πληµµέλεια που αποδίδεται στην απόφαση οδήγησε σε εσφαλµένο 
διατακτικό, από το οποίο και εξαρτάται τελικά η ευδοκίµηση της αναίρεσης (άρθρο 
578 ΚΠολ∆, βλ. ΑΠ 28/1998). 
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∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 118, 560, 566, 577,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου και 
Πρωτοδικείου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 113 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αναίρεση κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, καθώς και κατά των 
αποφάσεων των Πολυµελών Πρωτοδικείων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. 
- Kατά τη διάταξη του άρθρου 560 ΚΠολ∆ κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, 
καθώς και κατά των αποφάσεων των Πολυµελών Πρωτοδικείων, που εκδίδονται σε 
εφέσεις κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων επιτρέπεται αναίρεση µόνο: 1) αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου .. 2) αν το δικαστήριο δε 
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 αποκλείσθηκε η δηµοσιότητα της διαδικασίας. Από η διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων και κατά των αποφάσεων των 
Πρωτοδικείων, οι οποίες εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των 
Ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση για ορισµένους λόγους, που αναφέρονται 
περιοριστικώς στο νόµο. Η διάταξη αυτή είναι ειδική ως προς τους λόγους 
αναιρέσεως των αναφερόµενων στο άρθρο αυτό αποφάσεων και αποκλείουν την 
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 559 ΚΠολ∆, που αναφέρονται στους λόγους 
αναιρέσεων των αποφάσεων των λοιπών δικαστηρίων (ΑΠ 1056/2011, ΑΠ 
1316/2011, ΑΠ 110/2010).  
- O κανόνας του άρθρου 93 παρ.3 του Συντάγµατος που επιβάλλει την ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολόγηση των δικαστικών αποφάσεων έχει το χαρακτήρα 
κατευθυντήριας γραµµής προς τη νοµοθετική εξουσία, όπως κατά την άσκηση αυτής 
αποσκοπεί στην πραγµάτωση της συνταγµατικής αυτής επιταγής, χωρίς να 
καθιερώνει ούτε να επιβάλει αντίστοιχο αναιρετικό έλεγχο και ως εκ τούτου δεν 
αποτελεί κανόνα ουσιαστικού δικαίου µε την έννοια των άρθρων 559 παρ.1 και 560 
παρ.1 ΚΠολ∆, µε συνέπεια η παραβίασή του να µην ιδρύει λόγο αναιρέσεως, που 
προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις (ΑΠ 1241/2010).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 παρ.1 περ. α' ΚΠολ∆, που είναι ταυτόσηµο µε το 
άρθρο 559 παρ.1 ΚΠολ∆ κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, καθώς και των 
αποφάσεων των Πρωτοδικείων, που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των 
Ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση αν παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού 
δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν έχει εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν 
εφαρµοσθεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005). Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε 
κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει 
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των πραγµατικών περιστατικών, που ανέλεγκτα δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το 
δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος της 
αναίρεσης αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την 
παραβίαση. Τούτο συµβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά για την 
εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που 
δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και όταν προέβη σε εσφαλµένη 
υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη, στο πραγµατικό της οποίας 
αυτά δεν υπάγονται. Περαιτέρω για να είναι ορισµένος ο λόγος αναιρέσεως, µε τον 
οποίο αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας παραβίαση των κανόνων ουσιαστικού 
δικαίου (560 αρ. 1α ΚΠολ∆) πρέπει να αναφέρονται στο αναιρετήριο, εκτός από τις 
διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου που φέρονται ότι παραβιάστηκαν, το αποδιδόµενο 
στο δικαστήριο νοµικό σφάλµα περί την ερµηνεία και εφαρµογή του ουσιαστικού 
νόµου, εφόσον δε το δικαστήριο αποφάνθηκε επί της ουσίας της υπόθεσης, µε 
πληρότητα και σαφήνεια και όχι αποσπασµατικά και επιλεκτικά, τα πραγµατικά 
περιστατικά, που δέχθηκε ως θεµελιωτικά της κρίσης του και που ακριβώς 
εντοπίζεται η παραβίαση (δεν εφάρµοσε τον ουσιαστικό κανόνα, ενώ έπρεπε να 
εφαρµόσει, τον εφάρµοσε εσφαλµένα), καθώς και η επίδραση που έχει τούτο στο 
διατακτικό της αποφάσεως.  
- Η αοριστία του αναιρετικού λόγου δεν µπορεί να θεραπευθεί µε παραποµπή σε άλλο 
διαδικαστικό έγγραφο (ΟλΑΠ 20/2005, ΟλΑΠ 27/1998, ΑΠ 129/2007, ΑΠ 
1411/2007, ΑΠ 1261/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 560,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 24 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 576 παρ. 1, 2 και 3 του KΠολ∆ προκύπτει ότι, αν 
κάποιος από τους διαδίκους δεν εµφανισθεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ή 
εµφανισθεί και δεν λάβει µέρος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος 
εξετάζει, αυτεπαγγέλτως, ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο 
απολειπόµενος διάδικος, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, αν 
όµως την επισπεύδει ο αντίδικός του, τότε ερευνάται αν ο απολειπόµενος διάδικος ή ο 
µη παριστάµενος µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος κλητεύθηκε νόµιµα και 
εµπρόθεσµα. Εξάλλου, κατά τη γενική διάταξη του άρθρου 226 παρ. 4 εδ. 1, 3 και 4 
του ΚΠολ∆, αν η συζήτηση αναβληθεί ο γραµµατέας είναι υποχρεωµένος, αµέσως 
µετά το τέλος της συνεδρίασης, να µεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων 
που πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιµο που ορίσθηκε. Κλήση του διαδίκου για 
εµφάνιση στη δικάσιµο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υπόθεσης στο 
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πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Κατά την έννοια της τελευταίας 
αυτής διάταξης η αναβολή της υπόθεσης και η αναγραφή αυτής στο πινάκιο του 
δικαστηρίου για τη µετ' αναβολή δικάσιµο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων 
για τη δικάσιµο αυτή και εποµένως δεν χρειάζεται νέα κλήση του διαδίκου, όταν ο 
απολειπόµενος κατά τη µετ' αναβολή δικάσιµο διάδικος είχε επισπεύσει την αρχική 
συζήτηση ή είχε κλητευθεί νόµιµα και εµπρόθεσµα να παραστεί για τη δικάσιµο κατά 
την οποία αναβλήθηκε η υπόθεση ή είχε παραστεί νοµίµως κατά την πρώτη αυτή 
δικάσιµο. Μόνο δε αν συντρέχει µία από τις προϋποθέσεις αυτές, είναι περιττή νέα 
κλήτευση του απόντος, κατά τη νέα µετ' αναβολή δικάσιµο, διαδίκου. Αν δεν 
αποδεικνύεται η συνδροµή µιας από τις προϋποθέσεις αυτές και ο απών διάδικος δεν 
έχει κλητευθεί νόµιµα στη µετ' αναβολή δικάσιµο, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει 
απαράδεκτη την συζήτηση όχι µόνο γι' αυτόν αλλά και για όλους τους διαδίκους. 
Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ. 1 και 97 παρ. 3 ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι α) στα πολιτικά δικαστήρια, και µάλιστα στον Άρειο Πάγο, οι διάδικοι 
έχουν υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο, β) η πληρεξουσιότητα 
δίνεται µε συµβολαιογραφική πράξη, είτε µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται 
στα πρακτικά ή την έκθεση, µπορεί δε να αφορά ορισµένες ή όλες τις δίκες εκείνου 
που την παρέχει, γ) η πληρεξουσιότητα για όλες τις δίκες παύει να ισχύει µετά πέντε 
χρόνια από τη χορήγησή της και δ) εκείνος που παρίσταται µε δικηγόρο, του οποίου η 
πληρεξουσιότητα έπαυσε να ισχύει, θεωρείται σαν να µην είχε εµφανιστεί στη 
συζήτηση της υπόθεσης. Από το συνδυασµό, εξάλλου, των προαναφερόµενων 
διατάξεων και των διατάξεων 104, 568 παρ. 4 και 576 παρ. 1 και 3 ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο πληρεξούσιος δικηγόρος του 
διαδίκου, που επισπεύδει τη συζήτηση, εµφανίζεται στο ακροατήριο κατά τη 
συζήτηση της υπόθεσης, αλλά δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, 
την οποία ύπαρξη αυτεπαγγέλτως εξετάζει το δικαστήριο, ο επισπεύδων διάδικος 
θεωρείται ως µη παριστάµενος και κηρύσσεται άκυρη και η κλήση µε βάση την οποία 
εµφανίζεται ως επιµελούµενος τη συζήτηση, µε αποτέλεσµα να µη χωρεί εφαρµογή 
της διάταξης 576 παρ. 1 ΚΠολ∆, σύµφωνα µε την οποία ο Άρειος Πάγος συζητεί την 
υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι (Ολ.ΑΠ 9/2003) και να κηρύσσεται 
απαράδεκτη η συζήτηση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 97, 104, 226, 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 598 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Κατά τους ορισµούς και την έννοια των άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ. 1, 97 παρ. 1, 3 
ΚΠολ∆, (α) στα πολιτικά δικαστήρια και ιδία στον Άρειο Πάγο οι διάδικοι έχουν 
υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο, (β) ότι η πληρεξουσιότητα 



Σελίδα 10 
 

[10] 
 

δίδεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη, είτε µε προφορική δήλωση, η οποία 
καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση, µπορεί δε να αφορά ορισµένες ή όλες τις 
δίκες εκείνου που την παρέχει, (γ) ότι η πληρεξουσιότητα για όλες τις δίκες παύει να 
ισχύει µετά πέντε χρόνια από την χορήγηση της. Ο χρονικός περιορισµός της 
πενταετούς διάρκειας της ισχύος της πληρεξουσιότητας δεν ισχύει (αα) αν µετά την 
πενταετία η δίκη είναι ακόµη εκκρεµής, οπότε η πληρεξουσιότητα παύει µε την 
έκδοση της οριστικής αποφάσεως παραφυλασσοµένου του δικαιώµατος του 
πληρεξουσίου προς άσκηση ενδίκου µέσου κατ' αυτής, και (ββ) για τις δίκες που 
απορρέουν από ορισµένη έννοµη σχέση, εφόσον η πληρεξουσιότητα δόθηκε ακριβώς 
για την εν λόγω ορισµένη έννοµη σχέση και (δ) ότι ο διάδικος ο οποίος παρίσταται µε 
δικηγόρο, του οποίου έπαυσε η πληρεξουσιότητα, λογίζεται ως δικονοµικώς απών. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 96 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 108 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 280 ΚΠολ∆ και στον Άρειο Πάγο. Για το 
νόµιµο της κλήτευσης διαδίκου στον Άρειο Πάγο δεν αρκεί η προς αυτόν επίδοση 
µόνο της κλήσης προς συζήτηση, αλλ' απαιτείται να του επιδοθεί και αντίγραφο της 
αίτησης αναίρεσης. 
- Η διάταξη του άρθρου 280 παρ.3 ΚΠολ∆, κατά την οποία "αν διάδικος που 
εµφανίστηκε κατά την εκφώνηση της υπόθεσης υποβάλλει αίτηση αναβολής της 
συζήτησης, η οποία απορρίφτηκε από το δικαστήριο, χωρίς να έχει απαντήσει στην 
ουσία, θεωρείται ότι δεν µετέχει κανονικά στην παραπέρα συζήτηση", εφαρµόζεται 
και στη διαδικασία της δίκης για την αναίρεση, καίτοι δεν αναφέρεται στις διατάξεις 
στις οποίες ρητά παραπέµπει το άρθρο 573 παρ.1 ΚΠολ∆, διότι η µε αυτό παραποµπή 
σε ορισµένες διατάξεις του ΚΠολ∆ δεν είναι περιοριστική, ενόψει και του ότι ούτε 
χρήση του στερητικού µορίου "µόνο" γίνεται µε το εν λόγω άρθρο 573 παρ. 1, ούτε η 
εφαρµογή της πιο πάνω διάταξης του άρθρου 280 παρ.3 είναι ασυµβίβαστη προς την 
ενώπιον του Αρείου Πάγου διαδικασία, αφού στο άρθρο 575 ΚΠολ∆ προβλέπεται η 
δυνατότητα αναβολής της συζήτησης της υπόθεσης, όπως και κατά τη διαδικασία 
ενώπιον των δικαστηρίων της ουσίας (241 ΚΠολ∆), ούτε η ρύθµιση εκείνης 
προσκρούει στις περί ερηµοδικίας διατάξεις ενώπιον του Αρείου Πάγου (576 ΚΠολ∆ 
- ΑΠ 1445/2010).  
- Aπό το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 576 παρ.1 και 3, 568 παρ.1 και 4 και 
498 παρ.1 ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι, αν κατά τη συζήτηση της αναίρεσης δεν 
εµφανισθεί κάποιος διάδικος, το δικαστήριο οφείλει να εξετάσει αν επισπεύδει αυτός 
τη συζήτηση ή, όταν την επισπεύδει άλλος, αν κλητεύτηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
σε αποφατική δε περίπτωση να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς όλους τους 
διαδίκους. Προκύπτει, επίσης, ότι αν ο µη εµφανισθείς διάδικος είναι αναιρεσίβλητος, 
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δεν αρκεί για το νόµιµο της κλήτευσής του η προς αυτόν επίδοση µόνο της κλήσης 
προς συζήτηση, αλλ' απαιτείται να του επιδοθεί και αντίγραφο της αίτησης αναίρεσης 
(ΑΠ 746/1993 Ελ∆νη 36.107).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 280, 498, 568, 573, 575, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 110 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 576 παρ. 1, 2 και 3 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι, αν κάποιος 
από τους διαδίκους δεν εµφανισθεί κατά τη συζήτηση της 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. Εξ άλλου κατά τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ. 1 και 104 
ΚΠολ∆, στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται µε 
πληρεξούσιο δικηγόρο, η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη 
είτε µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, για δε 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. Από το συνδυασµό των ανωτέρω 
διατάξεων προκύπτει ότι, στην περίπτωση κατά την οποία για κάποιο από τους 
διαδίκους παρίσταται στον Άρειο Πάγο δικηγόρος χωρίς πληρεξουσιότητα, που να 
έχει δοθεί αποκλειστικά µε τους ανωτέρω συστατικούς τύπους, ο διάδικος αυτός, είτε 
επισπεύδει τη συζήτηση είτε όχι, δικάζεται ερήµην, αν έχει κληθεί νόµιµα, ενώ αν δεν 
έχει κληθεί νόµιµα, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση. Τέλος, κατά τη διάταξη του 
άρθρου 226 παρ. 4 εδ. 3 και 4 ΚΠολ∆, αν η συζήτηση αναβληθεί ο γραµµατέας είναι 
υποχρεωµένος αµέσως µετά το τέλος της συνεδριάσεως να µεταφέρει την υπόθεση 
στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιµο που ορίστηκε. 
Κλήση του διαδίκου κατά τη δικάσιµο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της 
υποθέσεως ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων, εφόσον ο απολειπόµενος κατά τη 
µετ' αναβολή δικάσιµο διάδικος είχε κλητευθεί να παραστεί κατά τη δικάσιµο κατά 
την οποία αναβλήθηκε η άνω συζήτηση ή είχε παραστεί νοµίµως κατά την ίδια 
δικάσιµο και εποµένως µε τη νόµιµη παράσταση και µη εναντίωσή του καλύφθηκε η 
µη νόµιµη κλήτευση του κατά την αρχική δικάσιµο. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 104, 226, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 602 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έλλειψη πληρεξουσιότητας. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθ. 94 § 1, 96 §§ 1 και 2 (όπως το άρθρο 
αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθ. 7 § 2 ν. 3994/2011) και 104 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
(α) στα πολιτικά δικαστήρια και δη στον Άρειο Πάγο οι διάδικοι έχουν την 
υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο (β) η πληρεξουσιότητα 
παρέχεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη είτε µε προφορική δήλωση που 
καταχωρίζεται στα πρακτικά είτε µε ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή εκείνου 
που παρέχει την πληρεξουσιότητα βεβαιώνεται από δηµόσια, δηµοτική ή άλλη αρχή 
ή από δικηγόρο, µπορεί δε να αφορά ορισµένες ή όλες τις δίκες εκείνου που την 
παρέχει (γ) για τις προπαρασκευαστικές πράξεις και τις κλήσεις έως 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 (δ) εάν ο 
διάδικος δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο, όπου είναι υποχρεωτική η παράστασή 
του, ή παρίσταται µε δικηγόρο και δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη ρητής 
πληρεξουσιότητας αυτού, η οποία απαιτείται κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και την 
οποία αυτεπάγγελτα ερευνά το δικαστήριο, ο διάδικος αυτός θεωρείται δικονοµικά 
απών. Από τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 568 παρ. 4 
του ΚΠολ∆, συνάγεται, ότι αν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Αρείου 
Πάγου δεν εµφανισθεί κάποιος από τους διαδίκους, το ∆ικαστήριο οφείλει να 
ερευνήσει, αν ο απολειπόµενος διάδικος κλητεύθηκε νόµιµα ή επισπεύδει ο ίδιος, 
νόµιµα (δια πληρεξουσίου δικηγόρου) τη συζήτηση. Αν ο επισπεύδων τη συζήτηση 
διάδικος δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί αλλά δεν µετέχει νοµίµως στη συζήτηση, ο 
Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως, αν ο δικηγόρος, που υπογράφει την κλήση για 
συζήτηση, ήταν εφοδιασµένος µε πληρεξουσιότητα και σε καταφατική περίπτωση 
συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, διαφορετικά κηρύσσει 
απαράδεκτη τη συζήτηση. 
- ∆ιαδικαστική πράξη είναι η επίσπευση και κάθε κλήση διαδίκου στο πλαίσιο 
εκκρεµούς δίκης και συνεπώς η επίσπευση από τον αναιρεσείοντα της συζήτησης της 
αναίρεσης για συγκεκριµένη δικάσιµο και η επίδοση κλήσης στον αναιρεσίβλητο 
προς παράσταση κατ' αυτήν, αποτελεί διαδικαστική πράξη του επισπεύδοντος και 
επιδίδοντος διαδίκου και µάλιστα διαµορφωτική, αφού είναι, από το νόµο, αναγκαία 
για την εξέλιξη και την περάτωση της δίκης. Η πράξη αυτή, ρυθµίζεται, ως προς τις 
προϋποθέσεις και τις έννοµες συνέπειές της, από το δικονοµικό δίκαιο και έχει ως 
κύριο αντικειµενικό σκοπό τη δηµιουργία, εξέλιξη και περάτωση συγκεκριµένης 
διαδικασίας στο πλαίσιο παροχής έννοµης προστασίας. 
Συνεπώς, δοθέντος ότι, όπως προαναφέρθηκε, σε δίκες ενώπιον του Αρείου Πάγου, 
είναι αναγκαία η παράσταση του διαδίκου µε δικηγόρο, δεν είναι δυνατή η επίσπευση 
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της συζήτησης της αναίρεσης, η υπογραφή της κλήσης και η επίδοσή της στον 
αναιρεσίβλητο, από το διάδικο, προσωπικά, δίχως δηλαδή τη σύµπραξη δικηγόρου, 
µε συνέπεια, τυχόν γενοµένη, να είναι άκυρη και να µην επιφέρει νόµιµα 
αποτελέσµατα. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 104, 568 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Απαράδεκτο συζήτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 240 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Εκπροσώπηση ∆ήµου στα δικαστήρια. Απαράδεκτη συζήτηση της αίτησης 
αναίρεσης. 
- Με τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ.1, 96 παρ.1,104, 568 παρ.4 και 576 παρ.1-3 
του ΚΠολ∆ ορίζονται αντίστοιχα τα εξής: α)Στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι 
έχουν υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο. β)Η πληρεξουσιότητα 
δίνεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη, είτε µε προφορική δήλωση που 
καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση, µπορεί να αφορά ορισµένες ή όλες τις 
δίκες εκείνου, που την παρέχει και πρέπει να αναγράφει και τα ονόµατα των 
πληρεξουσίων. γ)Για τις προπαρασκευαστικές πράξεις και τις κλήσεις έως τη 
συζήτηση στο ακροατήριο θεωρείται ότι υπάρχει πληρεξουσιότητα, ενώ για τη 
συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και, αν δεν υπάρχει, 
κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόµη και εκείνες που είχαν γίνει 
προηγουµένως. Το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της δίκης την 
έλλειψη πληρεξουσιότητας, καθώς και την υπέρβασή της.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 58 παρ.1εδ.α, β του Ν. 3852/2010 ο δήµαρχος 
εκπροσωπεί το δήµο στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή και εκτελεί τις 
αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής 
ποιότητας ζωής. Ακόµη από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 72 
παρ.1εδ.ιε',176 παρ.1 εδ.ιγ' του Ν. 3852/2010 προκύπτει ότι µεταξύ των 
αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής του δήµου είναι και η πρόσληψη 
πληρεξουσίου δικηγόρου καθώς και η ανάκληση της πληρεξουσιότητας του, όταν δεν 
έχουν προσληφθεί δικηγόροι µε µηνιαία αντιµισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί 
δεν έχουν το δικαίωµα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Τέλος, κατά τη 
διάταξη του άρθρου 67 παρ.1 εδ. α ΚΠολ∆, η οποία εφαρµόζεται και στη διαδικασία 
της δίκης για την αναίρεση, παρόλο ότι δεν γίνεται ρητή παραποµπή σ'αυτήν µε το 
άρθρο 573 παρ.1 ΚΠολ∆, διότι αυτή δεν προσήκει µόνο στη διαδικασία των 
δικαστηρίων της ουσίας, αν υπάρχουν ελλείψεις σχετικά µε την άδεια που απαιτείται 
για τη διεξαγωγή της δίκης, εφόσον µπορούν να συµπληρωθούν, το δικαστήριο 
αναβάλλει την πρόοδο της δίκης και ορίζει προθεσµία για τη συµπλήρωση των 
ελλείψεων.  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 94, 96, 101, 568, 573, 576, 
Νόµοι: 3852/2010, άρθ. 58, 72, 176, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 600 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Αθέµιτος ανταγωνισµός. Απόσπαση πελατείας. 
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, 
υπάρχει όταν ο δικαστής εσφαλµένα εφάρµοσε κανόνα που δεν έπρεπε να 
εφαρµοσθεί, η προσέδωσε στον κανόνα που εφάρµοσε έννοια διαφορετική από την 
αληθινή. Συνεπώς, υπάρχει τέτοια παραβίαση και όταν ο δικαστής από εσφαλµένη 
εκτίµηση του νοµικού χαρακτήρα των πραγµατικών γεγονότων εφάρµοσε κανόνα 
που δεν έπρεπε να εφαρµοσθεί και µε βάση αυτόν απέρριψε την αγωγή (ΑΠ 
80/1995).  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης βάσης, 
ιδρύεται όταν ατό αιτιολογικό της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας δεν 
περιέχονται καθόλου ή δεν αναφέρονταν µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα γεγονότα που είναι αναγκαία για να κριθεί αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του 
κατάλληλου κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή αν έγινε ή όχι ορθός νοµικός 
χαρακτηρισµός των κρίσιµων πραγµατικών γεγονότων, όχι όµως και όταν πρόκειται 
για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην 
ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του συναχθέντος από αυτές και µε σαφήνεια 
διατυπωµένου αποδεικτικού πορίσµατος.  
- Ο λόγος αναίρεσης του αριθ. 8 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ δίδεται όταν το 
δικαστήριο παρά τον νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν, ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ως "πράγµατα" θεωρούνται οι 
πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που ασκήθηκε 
είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, ο 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, ή λόγου έφεσης όχι δε 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). Εξ 
άλλου, δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αναίρεσης όταν το δικαστήριο έλαβε 
υπόψη προταθέντα ισχυρισµό (πράγµα) και τον απέρριψε ευθέως για οποιοδήποτε 
λόγο τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 12/1997), αλλά και όταν το δικαστήριο 
αντιµετωπίζει και απορρίπτει στην ουσία εκ των πραγµάτων προβληθέντα ισχυρισµό, 
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µε την παραδοχή ως αποδειχθέντων γεγονότων αντίθετων προς αυτά που τον 
συγκροτούν (ΟλΑΠ 11/1996).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
ΑΚ: 904, 914, 919, 
Νόµοι: 146/1914, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1280 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 560 αρ.1 ΚΠολ∆, το οποίο είναι ταυτόσηµο µε το άρθρο 559 αρ. 1 
ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης για ευθεία παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, 
αν αυτός δεν εφαρµόσθηκε ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν 
εφαρµόσθηκε ενώ δεν έπρεπε καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον 
εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή. Στην περίπτωση που το 
δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση η παραβίαση 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 ο λόγος αυτός αναίρεσης αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης 
καθιστούν φανερή την παραβίαση. Τούτο συµβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το 
νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν 
αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο παρότι τα πραγµατικά 
περιστατικά, που δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και όταν προέβη 
σε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη, στο πραγµατικό 
της οποίας αυτά δεν υπάγονται. Περαιτέρω για να είναι ορισµένος ο λόγος 
αναιρέσεως, µε τον οποίο αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας παραβίαση των 
κανόνων ουσιαστικού δικαίου (560 αρ 1α ΚΠολ∆) πρέπει να αναφέρονται στο 
αναιρετήριο, εκτός από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου που φέρονται ότι 
παραβιάσθηκαν, το αποδιδόµενο στο δικαστήριο νοµικό σφάλµα περί την ερµηνεία 
και εφαρµογή του ουσιαστικού νόµου, εφόσον δε το δικαστήριο αποφάνθηκε επί της 
ουσίας της υπόθεσης, µε πληρότητα και σαφήνεια και όχι αποσπασµατικά και 
επιλεκτικά, τα πραγµατικά περιστατικά, που αυτό δέχθηκε ως θεµελιωτικά της κρίσης 
του και που ακριβώς εντοπίζεται η παραβίαση (δεν εφάρµοσε τον ουσιαστικό κανόνα 
ενώ έπρεπε να τον εφαρµόσει, τον εφάρµοσε εσφαλµένα) καθώς και η επίδραση που 
έχει τούτο στο διατακτικό της αποφάσεως. Εξάλλου η αοριστία του αναιρετικού 
λόγου δεν µπορεί να θεραπευθεί µε παραποµπή σε άλλο διαδικαστικό έγγραφο 
(ΟλΑΠ 20/2005, ΟλΑΠ 27/98, ΑΠ 129/2007, ΑΠ 1411/2007, ΑΠ 1261/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ:  
ΚΠολ∆: 226, 559 αριθ. 1, 560, 575, 576, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 243 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Είναι 
απαράδεκτη η αναίρεση η οποία δεν περιέχει λόγο αναιρέσεως. 
- Οι λόγοι των αριθµών 1εδ.α και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ιδρύονται, ο µεν 
πρώτος, αν το δικαστήριο της ουσίας προέβη σε εσφαλµένη ή µη υπαγωγή των 
πραγµατικών διαπιστώσεων του στο εννοιολογικό περιεχόµενο του εν λόγω κανόνα, 
ο δε δεύτερος, όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας δεν 
περιέχονται καθόλου ή δεν περιγράφονται µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα γεγονότα που είναι αναγκαία για να κριθεί αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του 
εφαρµοσθέντος κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή αν έγινε ή όχι ορθός νοµικός 
χαρακτηρισµός των κρισίµων πραγµατικών γεγονότων, όχι όµως όταν πρόκειται για 
ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, 
στάθµιση και αιτιολόγηση του συναχθέντος από αυτές και µε σαφήνεια 
διατυπωµένου αποδεικτικού πορίσµατος. Η θεµελίωση του τελευταίου λόγου 
προϋποθέτει ελλείψεις σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της 
δίκης, όπως είναι οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί που συνθέτουν την ιστορική 
βάση και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως. 
∆εν υπάρχει δε έλλειψη αιτιολογιών όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές µεν αλλά 
πλήρεις αιτιολογίες.  
- Από το συνδυασµό της διατάξεως του άρθρου 566 παρ.1 του ΚΠολ∆, σύµφωνα µε 
την οποία το έγγραφο της αναιρέσεως, εκτός από τα άλλα στοιχεία που αναφέρονται 
σ' αυτό, πρέπει να περιέχει και τους λόγους της αναιρέσεως και της διατάξεως του 
άρθρου 577 παρ.2 του ίδιου Κώδικα, σύµφωνα µε την οποία αν λείπει κάποια 
προϋπόθεση για να είναι παραδεκτή η αναίρεση, ο Άρειος Πάγος την απορρίπτει και 
αυτεπαγγέλτως, προκύπτει ότι είναι απαράδεκτη η αναίρεση η οποία δεν περιέχει 
λόγο αναιρέσεως, αν δε η αναίρεση στρέφεται κατά περισσοτέρων αναιρεσιβλήτων, 
είναι απαράδεκτη ως προς εκείνους ως προς τους οποίους δεν περιέχει λόγο 
αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 566, 577, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 571 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Ο αναιρετικός λόγος από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ για παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου δεν ιδρύεται όταν το δικαστήριο εφαρµόζει τέτοιον 
κανόνα, του οποίου, ενόψει των πραγµατικών παραδοχών του δικαστηρίου, 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής στην συγκεκριµένη περίπτωση, όπως δεν 
ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος από τον αριθµό 19 του ίδιου άρθρου 559 για έλλειψη 
νόµιµης βάσης της απόφασης εξαιτίας ανεπαρκών ή (και) αντιφατικών αιτιολογιών 
όταν το δικαστήριο διαλαµβάνει στην απόφαση του πλήρεις, σαφείς και χωρίς 
αντιφάσεις αιτιολογίες, οι οποίες στηρίζουν το αποδεικτικό του πόρισµα και 
επιτρέπουν τον αναιρετικό έλεγχο της ορθής ή µη εφαρµογής του κανόνα δικαίου. 
- Ο λόγος αναιρέσεως από τον αριθµό 8 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ότι το 
δικαστήριο πατά τον νόµο δεν έλαβε υπόψη ουσιώδη ισχυρισµό ("πράγµα") που 
προτάθηκε δεν ιδρύεται όταν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό και τον 
απέρριψε για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, ο δε λόγος αναιρέσεως από 
τον αριθµό 11γ' του ίδιου άρθρου 559 δεν ιδρύεται επίσης όταν από την 
αναιρεσιβαλλοµένη προκύπτει χωρίς αµφιβολία ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και 
συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά µέσα που είχαν προσκοµίσει και επικαλεστεί οι 
διάδικοι. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1172 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνων ερµηνείας των δικαιοπραξιών. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ, περί των κανόνων ερµηνείας των δικαιοπραξιών, 
παραβιάζονται στην περίπτωση που το δικαστήριο της ουσίας, παρά τη διάγνωση, 
έστω και έµµεσα, είτε ατέλειας στη διατύπωση της δικαιοπρακτικής δήλωσης της 
βούλησης, είτε αµφιβολίας για την έννοιά της, παραλείπει είτε να προσφύγει σ' 
αυτούς για να διαπιστώσει την αληθινή βούληση των συµβαλλοµένων, είτε να 
παραθέσει στην απόφασή του τα πραγµατικά στοιχεία από τα οποία η εφαρµογή τους 
προκύπτει, ή προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους (ΑΠ 1303/1991 Ελ∆νη 33.1181).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 
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ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 619 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- 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. 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 (άρθρ 561 παρ.1 ΚΠολ∆, ΑΠ 2095/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 229, 235, 531, 1033,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 513 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αοριστία λόγου αναίρεσης. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αρ. 4, 559 αρ. 1α και 566 ΚΠολ∆, προκύπτει µε 
σαφήνεια ότι για να είναι ορισµένος ο από τη δεύτερη από αυτές (559 αρ. 1α) 
προβλεπόµενος λόγος αναίρεσης, πρέπει ν' αναφέρονται στο αναιρετήριο η 
συγκεκριµένη διάταξη ουσιαστικού δικαίου που παραβιάστηκε και το αποδιδόµενο 
στο δικαστήριο νοµικό σφάλµα, ως προς την ερµηνεία ή την εφαρµογή της και 
επιπλέον, εφόσον το δικαστήριο έκρινε την ουσία της υπόθεσης, ν' αναφέρονται οι 
ουσιαστικές παραδοχές, µε τις οποίες εκείνο υπέπεσε, κατά τον αναιρεσείοντα, στις 
πληµµέλειες που συγκροτούν το λόγο αυτό αναίρεσης, διότι, διαφορετικά, είναι 
τελείως ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος. Η από την παράλειψη αυτή αοριστία του 
δικογράφου της αναίρεσης, η οποία επάγεται την απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης 
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(άρθρο 577 παρ. 1-2 ΚΠολ∆) δεν µπορεί, όπως άλλωστε κάθε αοριστία οποιουδήποτε 
εισαγωγικού της δίκης δικογράφου, ν' αναπληρωθεί από στοιχεία που βρίσκονται 
εκτός αναιρετηρίου, ούτε, ειδικότερα, από την υπάρχουσα στη δικογραφία απόφαση 
που προσβάλλεται µε αναίρεση, διότι, εκτός των άλλων, ο Άρειος Πάγος δεν µπορεί 
να γνωρίζει ποιες από τις παραδοχές του δικαστηρίου της ουσίας, είναι αυτές που, 
κατά τον αναιρεσείοντα, συνιστούν αναιρετικό σφάλµα και έτσι µπορεί να επιλεγούν 
τέτοιες που να µη συνιστούν σφάλµα και απορριφθεί για το λόγο αυτό η αίτηση 
αναίρεσης, ενώ αν επιλέγονταν άλλες που είχε επισηµάνει ο αναιρεσείων, χωρίς όµως 
να τις αναφέρει στο αναιρετήριο, ενδεχοµένως το αποτέλεσµα να ήταν διαφορετικό. 
Η θέση αυτή είναι απολύτως σύµφωνη µε το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α διότι 
διασφαλίζει την από αυτό αξιούµενη δίκαιη δίκη, αφού συµβάλλει στην 
αποτελεσµατικότητα του και συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαιώµατος πρόσβασης 
του καθενός στα δικαστήρια, το οποίο (δικαίωµα) µπορεί να ικανοποιηθεί µόνο µε 
την άσκηση ορισµένης, σύµφωνα µε το νόµο, προσφυγής οιασδήποτε µορφής, η 
οποία θα επιτρέπει, λόγω του ορισµένου περιεχοµένου της, την από το δικαστήριο 
κρίση. Γι' αυτό τα απαιτούµενα από το νόµο στοιχεία για το ορισµένο της εν γένει 
προσφυγής στα δικαστήρια, µορφή της οποίας είναι και το ένδικο µέσο της 
αναίρεσης, δεν δυσχεραίνουν αλλά διευκολύνουν την πρόσβαση στα δικαστήρια, για 
παροχή έννοµης προστασίας, αφού µε αυτά συγκεκριµενοποιείται το είδος αυτής. 
- Ο από το άρθρο 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 (ΑΠ 
1206/2008, ΑΠ 358/200, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006). Για να είναι ορισµένος, άρα 
και παραδεκτός, ο λόγος αναίρεσης από τη διάταξη αυτή πρέπει να αναφέρεται στο 
αναιρετήριο: α) ότι η απόφαση στερείται παντελώς αιτιολογιών ή έχει ανεπαρκείς ή 
αντιφατικές αιτιολογίες, στην περίπτωση δε της ανεπάρκειας των αιτιολογιών, ποιές 
επί πλέον αιτιολογίες έπρεπε να περιέχει, στη δε περίπτωση των αντιφατικών 
αιτιολογιών, πού εντοπίζεται η αντίφαση, β) ο πραγµατικός ισχυρισµός (αγωγικός, 
ένσταση, αντένσταση κλπ) και τα περιστατικά που προτάθηκαν προς θεµελίωσή του, 
και η σύνδεσή του µε το διατακτικό, γ) η νόµιµη βάση, δηλαδή η διάταξη του 
ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε και δ) οι παραδοχές του δικαστηρίου, µε 
πληρότητα και όχι αποσπασµατικά, υπό τις οποίες συντελέσθηκε η παραβίαση (ΑΠ 
739/2011, ΑΠ 2133/2007, ΑΠ 2104/2007, 2101/2007, ΑΠ 1850/2007). 
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- Ο από το άρθρο 559 αριθµ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης, ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 328/2008). ∆εν 
αποτελούν "πράγµατα" και άρα δεν ιδρύεται ο ως άνω λόγος αναίρεσης αν δεν 
ληφθούν υπόψη οι ισχυρισµοί που αποτελούν απλή ή αιτιολογηµένη άρνηση της 
αγωγής, καθώς και οι ισχυρισµοί που συνιστούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 701/2008, ΑΠ 
625/2008, ΑΠ 558/2008). ∆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 (ΑΠ 37/2008, ΑΠ 2102/2007, ΑΠ 
2068/2007). Ο ισχυρισµός που στηρίζει τον λόγο αναίρεσης πρέπει να παρατίθεται 
στο αναιρετήριο όπως προτάθηκε στο δικαστήριο της ουσίας και να αναφέρεται ο 
τρόπος και ο χρόνος πρότασης ή επαναφοράς του στο Εφετείο, ώστε να µπορεί να 
κριθεί από το αναιρετήριο αν αυτός ήταν νόµιµος και παραδεκτός, και, αν το 
δικαστήριο εξέτασε την υπόθεση στην ουσία της, πρέπει να αναφέρονται στο 
αναιρετήριο και οι κρίσιµες σχετικές παραδοχές υπό τις οποίες έγινε η επικαλούµενη 
παραβίαση (ΑΠ 1632/2007, ΑΠ 669/2007, ΑΠ 1654/2007). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 118, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 566, 577, 
ΑΚ: 185, 189, 192, 
Π∆: 34/1995, άρθ. 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 806 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας. 
- Κατά τη διάταξη του αρθρ.559 αρ.1 αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάστηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου στην οποία 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 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 



Σελίδα 21 
 

[21] 
 

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). ∆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. ∆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. 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. 
Περαιτέρω 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.  
- 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, 
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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 αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίστηκαν, γιατί στην περίπτωση αυτήν πρόκειται για εκτίµηση πραγµάτων, η 
οποία είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1067 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Έννοµο συµφέρον για την άσκηση αίτησης 
αναίρεσης. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει ή παρά το νόµο 
έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά 
µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Από δε τις διατάξεις των 
άρθρων 335 και 338 έως 341 του ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι το δικαστήριο της ουσίας 
είναι υποχρεωµένο να λάβει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
προσκοµίζουν και επικαλούνται νοµίµως, τα οποία είναι χρήσιµα προς άµεση ή 
έµµεση (µε τεκµήρια) απόδειξη γεγονότων, που συγκροτούν ισχυρισµό λυσιτελή, 
δηλαδή που επιδρούν στο διατακτικό, παραδεκτό και νόµω βάσιµο ή ισχυρισµό περί 
αρχής εγγράφου αποδείξεως (ΟλΑΠ 11/1982). Και έχει µεν την υποχρέωση, 
σύµφωνα µε τις πιο πάνω διατάξεις και εκείνες του άρθρου 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος, το δικαστήριο της ουσίας να αιτιολογήσει την απόφασή του, να 
αναφέρει δηλαδή τους λόγους που το οδήγησαν στον σχηµατισµό της δικανικής του 
πεποιθήσεως, όχι όµως και να κάνει ειδική µνεία και αξιολόγηση εκάστου 
αποδεικτικού µέσου, αρκεί να γίνεται αδιστάκτως βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της 
αποφάσεως ότι προς σχηµατισµό του αποδεικτικού πορίσµατος έλαβε υπόψη όλα τα 
αποδεικτικά µέσα που νοµίµως προσεκόµισαν και επικαλέσθηκαν οι διάδικοι.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 68, 73, 556 παρ. 2 και 566 παρ. 2 ΚΠολ∆ προκύπτει, 
ότι, για την άσκηση του ενδίκου µέσου της αναιρέσεως απαιτείται η ύπαρξη εννόµου 
συµφέροντος του αναιρεσείοντος. Το έννοµο συµφέρον θεµελιώνεται στην βλάβη 
που αυτός υπέστη από την ύπαρξη δυσµενούς γι' αυτόν διατάξεως και υπέρ του 
αντιδίκου του και επιδιώκει την αναίρεση της αποφάσεως. 'Ετσι, ο εναγόµενος 
θεωρείται βλαπτόµενος όταν η αγωγή έγινε δεκτή εν όλω ή εν µέρει ως κατ' ουσίαν 
βάσιµη. Η βλάβη του αναιρεσείοντος θεωρείται ως υπάρχουσα, όταν αυτός βλάπτεται 
από το διατακτικό της προσβαλλοµένης αποφάσεως και όχι από τις δυσµενείς 
αιτιολογίες της. Το έννοµο συµφέρον πρέπει να υπάρχει και για την προβολή εκάστου 
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αναιρετικού λόγου, λαµβάνεται δε υπόψη και αυτεπαγγέλτως από τον Άρειο Πάγο. 
Κατ' εξαίρεση, κατά την διάταξη του άρθρου 556 παρ. 2 του ΚΠολ∆, επιτρέπεται η 
άσκηση αναιρέσεως και από τον νικήσαντα διάδικο, όταν αυτός βλάπτεται από τις 
αιτιολογίες της αποφάσεως, οι οποίες παράγουν δυσµενές γι' αυτόν δεδικασµένο σε 
άλλη δίκη, επέχουσες δηλαδή θέση διατακτικού.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 68, 73, 556, 559 αριθ. 11γ, 566,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 505 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παρά το νόµο λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν προσκοµίστηκαν. Έννοµο 
συµφέρον για την άσκηση αίτησης αναίρεσης. Κατά ποιών απευθύνεται η αίτηση 
αναίρεσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Ο αναιρετικός λόγος του αριθµού 11 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ιδρύεται και όταν 
το δικαστήριο παρά τον νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίστηκαν, ως 
τέτοιες δε αποδείξεις λογίζονται και εκείνες που προσκοµίστηκαν µη νοµίµως στο 
δικαστήριο και αφορούσαν αποδεικτέον ουσιώδη ισχυρισµό. 
- Κατά το άρθρο 577 του ΚΠολ∆ " Το δικαστήριο πρώτα συζητεί για το παραδεκτό 
της αναίρεσης. Αν η αναίρεση δεν ασκήθηκε νόµιµα ή αν λείπει κάποια προϋπόθεση 
για να είναι παραδεκτή, ο Άρειος Πάγος την απορρίπτει και αυτεπαγγέλτως. Αν ο 
Άρειος Πάγος κρίνει νόµιµη και παραδεκτή την αναίρεση, εξετάζει το παραδεκτό και 
το βάσιµο των λόγων της".  
- Από τα άρθρα 68, 73 και 556 παρ. 2 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι για την άσκηση 
αιτήσεως αναιρέσεως πρέπει να υπάρχει έννοµο συµφέρον στον αναιρεσείοντα, 
αλλιώς η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως, τέτοιο δε έννοµο 
συµφέρον µπορεί να έχει και ο διάδικος που νίκησε, όπως συµβαίνει όταν στην 
απόφαση περιέχονται αιτιολογίες βλαπτικές για τον νικήσαντα διάδικο που 
δηµιουργούν δεδικασµένο. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 558 του ίδιου ΚΠολ∆ η αναίρεση απευθύνεται κατά 
κανόνα εναντίον εκείνων που ήταν διάδικοι στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η 
προσβαλλόµενη απόφαση και αντίδικοι του αναιρεσείοντος, εάν δε υπάρχει 
αναγκαστική οµοδικία πρέπει να απευθύνεται κατά όλων των οµοδίκων, αλλιώς 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 68, 73, 558, 559 αριθ. 11, 556, 577, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 302 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παρά το νόµο λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν προσκοµίστηκαν. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 11 περ. β' του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παρά τον νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίστηκαν. Κατά 
την έννοια της διάταξης αυτής, που προκύπτει και από τον συνδυασµό της προς τις 
διατάξεις των άρθρων 106, 237 παρ.1 εδ. β' , 346 και 453 παρ.1 του ΚΠολ∆, ως 
αποδείξεις που δεν προσκοµίστηκαν νοούνται και εκείνες των οποίων δεν έγινε 
σαφής και ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του διαδίκου που τις προσκόµισε. 
Σαφής και ορισµένη είναι η επίκληση εγγράφου όταν είναι ειδική και από αυτήν 
προκύπτει η ταυτότητά του. Μπορεί δε η επίκληση αυτή να γίνει είτε µε τις προτάσεις 
της συζήτησης µετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση είτε µε αναφορά διά των 
προτάσεων αυτών σε συγκεκριµένο µέρος των προσκοµιζοµένων προτάσεων 
προηγούµενης συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και ορισµένη επίκληση του εγγράφου, 
κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 240 ΚΠολ∆ που αναφέρεται στον τρόπο 
επαναφοράς "ισχυρισµού", έχει όµως εφαρµογή και για επίκληση αποδεικτικών 
µέσων, για την ταυτότητα του νοµικού λόγου. ∆εν είναι συνεπώς νόµιµη η κατ' έφεση 
επίκληση εγγράφου, προς άµεση ή έµµεση απόδειξη, όταν στις προτάσεις ενώπιον 
του Εφετείου περιέχεται γενική µόνο αναφορά σε όλα τα έγγραφα που ο διάδικος είχε 
επικαλεστεί και προσκοµίσει πρωτοδίκως, χωρίς παραποµπή σε συγκεκριµένα µέρη 
των ενυποβαλλοµένων πρωτόδικων προτάσεων, όπου περιέχεται σαφής και ορισµένη 
επίκληση του εγγράφου. Ειδικότερα η αναφορά στις προτάσεις της πρωτόδικης δίκης 
και η ενσωµάτωσή τους στις προτάσεις της δευτεροβάθµιας δίκης δεν συνιστά νόµιµη 
επίκληση αποδεικτικών µέσων.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 106, 237, 346, 453, 559 αριθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1701 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
-  Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- 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 
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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 παρ.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.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 556, 559 αριθ. 11γ, 
Β∆: 619/1965,  
Π∆: 551/1998, άρθ. 2, 5, 9,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1353 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Ένορκες βεβαιώσεις. 
- Εφόσον κατά τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆ το 
δικαστήριο, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για τη βασιµότητα 
πραγµατικών ισχυρισµών που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, 
πρέπει να λαµβάνει υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που νόµιµα επικαλούνται και 
προσκοµίζουν οι διάδικοι - πρέπει να γίνεται µνεία στην απόφαση ότι λήφθηκε υπόψη 
και το ιδιαίτερο αυτό αποδεικτικό µέσο της ένορκης βεβαιώσεως, διαφορετικά 
θεµελιώνεται ο παραπάνω λόγος αναιρέσεως (ΑΠ 24/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 478 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρ. 335, 338, 339, 340, 341 και 346 ΚΠολ∆, όπως ίσχυαν 
πριν από το Ν. 2915/2001, συνάγεται ότι το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να 
σχηµατίσει την κρίση του για πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων που ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λάβει υπόψη του όλα τα 
αποδεικτικά µέσα, τα οποία παραδεκτά προσκόµισαν µε επίκληση οι διάδικοι, 
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διαφορετικά υποπίπτει στην πληµµέλεια που ιδρύει το λόγο αναίρεσης από τον 
αριθµό 11γ του άρθρ.559 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1429/1997). Ειδικότερα ο λόγος αυτός 
αναίρεσης ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη του υποστατά 
και αναλόγως έγκυρα αποδεικτικά µέσα που παραδεκτά επικαλέσθηκε ο αναιρεσείων 
και νόµιµα προσκόµισε ο ίδιος ή οποιοσδήποτε από τους λοιπούς διαδίκους (ΑΠ 
774/1996, Ελ∆νη 1996.1597, 70/2008, 222/2008) προς άµεση ή έµµεση απόδειξη ή 
ανταπόδειξη κρίσιµων γεγονότων ή ισχυρισµών, δηλαδή λυσιτελών που ασκούν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, διαµορφώνοντας το διατακτικό της 
απόφασης (ΟλΑΠ 42/2002, ΑΠ 864/2003, 105/2005, 953/2005), το οποίο θα ήταν 
διαφορετικό χωρίς τη σχετική παράλειψη (ΑΠ 1874/2008). Κατά την έννοια αυτή ο 
ισχυρισµός για την απόδειξη ή ανταπόδειξη του οποίου έγινε η προσκόµιση και η 
επίκληση του κρίσιµου αποδεικτικού µέσου, πρέπει να είναι νόµιµος και να 
προτάθηκε παραδεκτά στο δικαστήριο της ουσίας, δηλαδή δεν αρκεί ο ισχυρισµός να 
είχε προταθεί παραδεκτά µόνο στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, αλλά θα πρέπει να 
επαναφέρθηκε παραδεκτά (µε λόγο έφεσης ή αναλόγως, κατά το άρθρ. 240 ΚΠολ∆, 
µε τις προτάσεις) και στο δεύτερο βαθµό, εφόσον αναιρεσιβαλλόµενη είναι απόφαση 
δευτεροβάθµιου δικαστηρίου (ΑΠ 48/1986, 1011/1994). Για την ίδρυση πάντως του 
παραπάνω λόγου αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για τη λήψη υπόψη 
από το δικαστήριο της ουσίας επικληθέντων και προσκοµισθέντων αποδεικτικών 
µέσων, τα οποία όφειλε αυτό να λάβει υπόψη του (ΑΠ 1134/1993). Ωστόσο στην 
προσβαλλόµενη απόφαση δεν είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή 
αξιολόγηση κάθε αποδεικτικού µέσου, αρκεί να γίνεται αδίστακτα βέβαιο από το όλο 
περιεχόµενο της απόφασης ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι, έστω και αν στην απόφαση έχει γίνει 
ιδιαίτερη αναφορά σε ορισµένα µόνο από τα αποδεικτικά µέσα, επειδή θεωρήθηκαν 
µεγαλύτερης σηµασίας κατά την ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου (ΑΠ 22/2005, 
1072-3/2005, 798/2010). Εξάλλου για την πληρότητα του ίδιου λόγου αναίρεσης 
πρέπει στο αναιρετήριο να καθορίζεται το αποδεικτικό µέσο που δεν λήφθηκε υπόψη 
από το δικαστήριο της ουσίας, µολονότι ήταν παραδεκτό και νόµιµο και να εκτίθεται 
ότι έγινε επίκληση και παραδεκτή προσαγωγή του στο δικαστήριο αυτό προς 
απόδειξη ή ανταπόδειξη κρίσιµου, κατά τα προεκτεθέντα, ισχυρισµού, ο οποίος 
πρέπει επίσης να εξειδικεύεται στο αναιρετήριο, µε παράλληλη αναφορά ότι υπήρξε 
παραδεκτή επίκλησή του στο δικαστήριο της ουσίας (ΑΠ 1535/1995, 567/1996). 
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 8 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, που στόχο έχει τη 
διασφάλιση του συζητητικού συστήµατος (άρθρ. 106 ΚΠολ∆), αλλά και της αρχής 
της ακρόασης των διαδίκων (άρθρ. 110§2 ΚΠολ∆), ιδρύεται όταν το δικαστήριο της 
ουσίας παρά το νόµο και εκτιµώντας προφανώς εσφαλµένα τα διαδικαστικά έγγραφα 
(άρθρ. 561§2 ΚΠολ∆) είτε έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν και 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 13/1995) είτε δεν έλαβε 
υπόψη του πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν επίσης ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, νοούνται δε ως πράγµατα οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων 
που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, 
ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 3/1997, 
Ελ∆νη 1997.539, ΑΠ 1530/2001, 1225/2004), δηλαδή οι ισχυρισµοί που κατά το 
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νόµο διαµόρφωσαν ή ανάλογα ήταν ικανοί να διαµορφώσουν το διατακτικό της 
προσβαλλόµενης απόφασης (ΟλΑΠ 2/1989, ΑΠ 864/2003, 1072/2005). Ειδικότερα, 
αν πρόκειται για ισχυρισµούς που δεν λήφθηκαν υπόψη, ενώ έπρεπε να ληφθούν, θα 
πρέπει να προτάθηκαν παραδεκτά κατά το άρθρ. 269 ΚΠολ∆ στο δικαστήριο της 
ουσίας (ΟλΑΠ 12/2000, 2/2001) και µάλιστα από τον ήδη αναιρεσείοντα (ΑΠ 
881/1988), ενώ αν προσβάλλεται για τον παραπάνω λόγο απόφαση του 
δευτεροβάθµιου δικαστηρίου, θα πρέπει ο ισχυρισµός που δεν αξιολογήθηκε, να είχε 
προταθεί παραδεκτά στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, αλλά και να επαναφέρθηκε 
παραδεκτά (µε λόγο έφεσης ή αναλόγως, κατά το άρθρ. 240 ΚΠολ∆, µε τις 
προτάσεις) και στο δεύτερο βαθµό (ΑΠ 1446/2003, 1933/2006) και να αναφέρεται 
αυτό στο αναιρετήριο (ΑΠ 539/2003, 760/2004), εκτός αν υπάγεται στις εξαιρέσεις 
του άρθρ. 562§2 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 43/1990) ή πρόκειται για ισχυρισµό που παραδεκτά 
κατά το άρθρ.527 ΚΠολ∆ προτάθηκε για πρώτη φορά στην κατ' έφεση δίκη, που 
επίσης πρέπει να διευκρινίζεται στο αναιρετήριο. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 240, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 338 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Κατά παράβαση του νόµου αποδοχή από το 
δικαστήριο ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει ή παρά το νόµο 
έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά 
µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Από δε τις διατάξεις των 
άρθρων 335 και 338 έως 341 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας 
είναι υποχρεωµένο να λάβει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
προσκοµίζουν και επικαλούνται νοµίµως, τα οποία είναι χρήσιµα προς άµεση ή 
έµµεση (µε τεκµήρια) απόδειξη γεγονότων, που συγκροτούν ισχυρισµό λυσιτελή, 
δηλαδή που επιδρούν στο διατακτικό, παραδεκτό και νόµω βάσιµο ή ισχυρισµό περί 
αρχής εγγράφου αποδείξεως (ΟλΑΠ 11 1982). Και έχει µεν την υποχρέωση, 
σύµφωνα µε τις πιο πάνω διατάξεις και εκείνες του άρθρου 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος, να αιτιολογήσει την απόφασή του, να αναφέρει δηλαδή τους λόγους 
που το οδήγησαν στον σχηµατισµό της δικανικής του πεποιθήσεως, όχι όµως και να 
κάνει ειδική µνεία και αξιολόγηση εκάστου αποδεικτικού µέσου, αρκεί να γίνεται 
αδιστάκτως βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της αποφάσεως ότι προς σχηµατισµό του 
αποδεικτικού πορίσµατος συνεκτιµήθησαν όλα τα αποδεικτικά µέσα, των οποίων 
έγινε νόµιµη προσαγωγή και επίκληση από τους διαδίκους, διαφορετικά ιδρύεται ο 
από τον αριθµό 11 περ. γ' του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως. 
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- Από την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 16 του ΚΠολ∆, που ορίζει ότι ο λόγος 
αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο κατά παράβαση του νόµου εδέχθη ότι υπάρχει 
ή ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο, προκύπτει ότι ο λόγος αυτός προϋποθέτει ότι το 
δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή κατά πρόταση διαδίκου, ερεύνησε περί της συνδροµής 
ή µη των προϋποθέσεων του δεδικασµένου και για τον λόγο αυτό απέρριψε την 
ύπαρξη ή µη ύπαρξή του. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 16, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1008 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης της 
απόφασης και όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού 
αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν το δικαστήριο της ουσίας 
έλαβε υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι 
διάδικοι, τα οποία ήταν υποχρεωµένο να λάβει υπόψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 335 και 338 έως 340 ΚΠολ∆, υπό την προϋπόθεση ότι το πραγµατικό 
γεγονός που επικαλείται ο διάδικος προς απόδειξη µε το αποδεικτικό µέσο ασκεί 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 2/2008), επιδρά δηλαδή στο διατακτικό της 
απόφασης. Καµία, ωστόσο, διάταξη δεν επιβάλλει την ειδική µνεία και τη χωριστή 
αξιολόγηση καθενός από τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν 
οι διάδικοι, αλλ' αρκεί η γενική µνεία των κατ' είδος αποδεικτικών µέσων που 
λήφθηκαν υπόψη. Μόνο αν από τη γενική αυτή αναφορά, σε συνδυασµό µε το 
περιεχόµενο της απόφασης, δεν προκύπτει κατά τρόπο αναµφίβολο ότι λήφθηκε 
υπόψη κάποιο συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο, στοιχειοθετείται ο αναιρετικός αυτός 
λόγος. Εξάλλου, ο λόγος αυτός δεν ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν προσέδωσε στο 
αποδεικτικό µέσο την αποδεικτική βαρύτητα που υποστηρίζει ο αναιρεσείων ότι αυτό 
έχει, αφού η σχετική εκτίµηση δεν υπόκειται, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 
561 παρ. 1 ΚΠολ∆, στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. Περαιτέρω, οι προβλεπόµενες 
από το άρθρο 390 του ΚΠολ∆ γνωµοδοτήσεις προσώπων που έχουν ειδικές γνώσεις 
επιστήµης ή τέχνης σε ζητήµατα που αφορούν εκκρεµή δίκη, οι οποίες συντάχθηκαν 
ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου και προσκοµίζονται από αυτόν, δεν συνιστούν 
ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο, αλλά έγγραφο, που εκτιµάται ελεύθερα από το 
δικαστήριο και η µνεία ότι λήφθηκαν υπόψη και όλα τα έγγραφα, καλύπτει και αυτές 
(ΟλΑΠ 8/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 305 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Εσφαλµένη εφαρµογή των ορισµών του 
νόµου ως προς το βάρος της απόδειξης. Κατά παράβαση του νόµου αποδοχή ότι 
υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο ή ότι υπάρχει δεδικασµένο µε βάση απόφαση 
που εξαφανίστηκε ύστερα από ένδικο µέσο ή αναγνωρίστηκε ως ανύπαρκτη. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11γ' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει ή παρά το νόµο 
δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. 
Από δε τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 341 ΚΠ∆ προκύπτει ότι το 
δικαστήριο της ουσίας είναι υποχρεωµένο να λάβει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά 
µέσα που οι διάδικοι προσκοµίζουν και επικαλούνται νοµίµως τα οποία είναι χρήσιµα 
προς άµεση ή έµµεση απόδειξη γεγονότων που συγκροτούν ισχυρισµό λυσιτελή 
δηλαδή που επιδρούν στο διατακτικό, παραδεκτό και νόµω βάσιµο ή ισχυρισµό περί 
αρχής έγγραφης απόδειξης. Και έχει µεν την υποχρέωση το ∆ικαστήριο σύµφωνα µε 
τις πιο πάνω διατάξεις και εκείνες του άρθρου 93§3 Συντάγµατος, να αιτιολογήσει 
την απόφασή του να αναφέρει δηλ. τους λόγους που το οδήγησαν στο σχηµατισµό 
της δικανικής του πεποιθήσεως, όχι όµως και να κάνει ειδική µνεία και αξιολόγηση 
εκάστου αποδεικτικού µέσου, αρκεί ότι γίνεται αδιστάκτως βέβαιο από το όλο 
περιεχόµενο της αποφάσεως ότι προς σχηµατισµό του αποδεικτικού πορίσµατος 
έλαβε υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που νοµίµως προσκόµισαν και επικαλέσθηκαν 
οι διάδικοι. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 13 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο εσφαλµένα εφάρµοσε τους ορισµούς του νόµου ως προς το βάρος της 
απόδειξης. Για να είναι ορισµένος και συνεπώς παραδεκτός ο λόγος αυτός αναίρεσης, 
πρέπει να καθορίζεται στο αναιρετήριο ο συγκεκριµένος ισχυρισµός ως προς τον 
οποίον εφαρµόσθηκαν εσφαλµένα οι ορισµοί του νόµου περί του βάρους της 
απόδειξης καθώς και το σφάλµα στο οποίο υπέπεσε το δικαστήριο της ουσίας. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 16 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο κατά παράβαση του νόµου δέχθηκε ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει 
δεδικασµένο ή ότι υπάρχει δεδικασµένο µε βάση απόφαση που εξαφανίστηκε ύστερα 
από ένδικο µέσο ή αναγνωρίστηκε ως ανύπαρκτη. Στο αναιρετήριο πρέπει να 
αναφέρεται ότι η περί δεδικασµένου ένσταση είχε προταθεί και µάλιστα νοµίµως στο 
δικαστήριο της ουσίας διότι ο εν λόγω ισχυρισµός δεν είναι από τους αναφεροµένους 
στο άρθρο 562 παρ.2 ΚΠολ∆ που λαµβάνονται υπόψη και χωρίς να προταθούν στο 
Εφετείο και δεν αφορά τη δηµόσια τάξη. 
- Σύµφωνα µε 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 επιρροή στην 
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έκβαση της δίκης. Ο λόγος αυτός είναι αόριστος αν δεν διαλαµβάνει τις πραγµατικές 
παραδοχές της αποφάσεως ή τη µνεία ότι στερείται παντελώς αιτιολογίας, τον 
ισχυρισµό και τα περιστατικά που προτάθηκαν προς θεµελίωσή του ως προς τον 
οποίο παρουσιάζεται η έλλειψη ανεπάρκεια ή αντίφαση, καθώς και τη σύνδεσή του 
µε το διατακτικό αν αυτή δεν είναι αυτονόητη, εξειδίκευση του σφάλµατος του 
δικαστηρίου. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 13, 559 αριθ. 16, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 503 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 341 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι το 
δικαστήριο για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιµότητα ή 
µη των προβαλλοµένων από τους διαδίκους πραγµατικών ισχυρισµών που ασκούν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα 
αποδεικτέα µέσα τα οποία επικαλούνται και νοµίµως προσκοµίζουν οι διάδικοι για 
άµεση και έµµεση απόδειξη χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και 
χωριστή αξιολόγηση του καθενός απ'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 αδιστάκτως 
βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της αποφάσεως ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα 
αποδεικτικά µέσα τα οποία επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν νοµίµως οι διάδικοι. H 
παράβαση της υποχρεώσεως αυτής ιδρύει λόγο αναίρεσης εκ του άρθρου 559 
αρ.11γ'ΚΠολ∆, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι ο πραγµατικός ισχυρισµός τον 
οποίο επικαλείται ο διάδικος ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης αφού 
µόνον ένας τέτοιος ισχυρισµός καθίσταται αντικείµενο αποδείξεως (ΟλΑΠ 2/2008). 
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 
περιεχόµενό τους και το παραδεκτό της προσκοµιδής τους (ΑΠ 1851/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 589 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Προθεσµία άσκησης πρόσθετων λόγων αναίρεσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων. Ένορκες βεβαιώσεις. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 12 εδ. α' του N. 1157/1981 "η διαδροµή των 
υπό του νόµου ή των δικαστηρίων τεταγµένων προθεσµιών άρχεται από της επιούσης 
της ηµέρας της επιδόσεως ή της ηµέρας κατά την οποία συνέβη το αποτελούν την 
αφετηρία της προθεσµίας γεγονός και λήγει την 7ην µ. µ. ώραν της τελευταίας 
ηµέρας, εάν δε αυτή είναι κατά νόµον εξαιρετέα ή Σάββατο την αυτήν ώραν της 
εποµένης εργασίµου ηµέρας". Όπως συνάγεται από τη διατύπωσή της, η άνω διάταξη, 
όπως άλλωστε και η ταυτόσηµη σχεδόν διάταξη του άρθρου 144 παρ. 1 ΚΠολ∆, 
εφαρµόζεται τόσο επί των προθεσµιών ενέργειας όσο και επί των 
προπαρασκευαστικών προθεσµιών, δηλαδή εκείνων οι οποίες τάσσονται και είναι 
απαραίτητο να παρέλθουν πριν από την ενέργεια ορισµένης πράξεως, σε τρόπο ώστε 
αν η τελευταία ηµέρα των εν λόγω προθεσµιών συµπίπτει προς ηµέρα εξαιρετέα ή 
Σάββατο, δεν υπολογίζεται αυτή και η προθεσµία λήγει την ίδια ώρα της επόµενης 
εργάσιµης ηµέρας, γεγονός το οποίο συµβαίνει και επί της τριακονθήµερης 
προθεσµίας πριν από τη συζήτηση της αναιρέσεως, που τάσσεται µε τη διάταξη του 
άρθρου 569 παρ. 2 ΚΠολ∆ για την κατάθεση και την επίδοση του δικογράφου των 
πρόσθετων λόγων αναιρέσεως. Εποµένως, αν η τελευταία (30η) πριν από τη δικάσιµο 
ηµέρα (µε αφετηρία την εποµένη της καταθέσεως και επιδόσεως) συµπίπτει µε 
εξαιρετέα ηµέρα ή Σάββατο δεν υπάρχει εµπρόθεσµη άσκηση των λόγων αυτών, οι 
οποίοι απορρίπτονται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτοι, σύµφωνα µε το άρθρο 577 
παρ. 2 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 33/96, ΑΠ 1198/2010, ΑΠ 1095/2010).  
- Με το άρθρο 270 παρ. 2 εδ. γ και δ του ΚΠολ∆, όπως το άρθρο αυτό ισχύει µετά 
την αντικατάσταση του από το άρθρο 12 του ν. 2915/2001, ορίζεται ότι ένορκες 
βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου λαµβάνονται υπόψη 
το πολύ τρεις για κάθε πλευρά και µόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του 
αντιδίκου δύο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την βεβαίωση και, αν 
πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από αυτήν. Με 
την διάταξη αυτή εισήχθη στην τακτική διαδικασία ενώπιον κάθε πρωτοβάθµιου 
δικαστηρίου η χρήση από τους διαδίκους ένορκων βεβαιώσεων ενώπιον ειρηνοδίκη ή 
συµβολαιογράφου, ως ιδιαίτερου αποδεικτικού µέσου, εφόσον βέβαια για το 
αποδεικτέο θέµα επιτρέπονται µάρτυρες και τηρήθηκαν οι οριζόµενες στην διάταξη 
αυτή προϋποθέσεις για την έγκυρη λήψη τους, παράλληλα δε τέθηκε όριο ως προς 
τον αριθµό των ενόρκων βεβαιώσεων που κάθε διάδικη πλευρά µπορεί να 
προσκοµίσει και το δικαστήριο να λάβει υπόψη. Έτσι, σύµφωνα µε την ανωτέρω 
διάταξη, επιτρέπεται η λήψη από το δικαστήριο τριών κατ' ανώτατο όριο ενόρκων 
βεβαιώσεων για κάθε διάδικη πλευρά.  
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Συνεπώς, αν το δικαστήριο της ουσίας λάβει υπόψη και συνεκτιµήσει µε τις λοιπές 
αποδείξεις πέραν των τριών πρώτων, ένορκες βεβαιώσεις που επικαλέσθηκε και 
προσκόµισε οποιοδήποτε από τα διάδικα µέρη, υποπίπτει στις από το άρθρο 559 
αριθµ. 11 εδ. α και 14 του ΚΠολ∆ πληµµέλειες ήτοι της λήψης υπόψη µη 
επιτρεποµένων από το νόµο αποδεικτικών µέσων και της παρά το νόµο µη κήρυξης 
απαραδέκτου τούτων ενώ αν δεν λάβει υπόψη ως απαράδεκτη κάποια από τις τρεις 
πρώτες(µε τη σειρά της επίκλησης) ένορκες βεβαιώσεις που επικαλέστηκε και 
προσκόµισε οιοσδήποτε από τους διαδίκους υποπίπτει στις από το άρθρο 559 αριθ.11 
εδ. γ' και 14 ΚΠολ∆ πληµµέλειες.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 144, 270, 559 αριθ. 11γ, 569, 577, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 584 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
-  Κατά το άρθρο 559 αρ. 11 γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως όταν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν, είτε προς άµεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή 
δικαστηρίων, προς απόδειξη ή ανταπόδειξη πραγµατικού ισχυρισµού, που έχει 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως 
για τη στοιχειοθέτηση του αναιρετικού αυτού λόγου αρκεί και µόνη ύπαρξη 
αµφιβολιών για τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας προσκοµισθέντων µε 
επίκληση αποδεικτικών µέσων, τα οποία έχει υποχρέωση να λάβει υπόψη κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 346 ΚΠολ∆ (Β' ΟλΑΠ 2/2008). Μη λήψη, 
πάντως, δεν σηµαίνει από µόνο το γεγονός ότι µνηµονεύονται όλα τα έγγραφα, πλην 
εκείνου στο οποίο αναφέρεται η αναιρετική αιτίαση. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται για (ευθεία) 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, όπως εκείνος του άρθρου 914 ΑΚ, κατά 
τους ορισµούς του οποίου όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει 
υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, αν το δικαστήριο της ουσίας, µε βάση τα 
αναιρετικώς ανέλεγκτα γενόµενα δεκτά από εκείνο, ως αποδειχθέντα, πραγµατικά 
περιστατικά δεν εφαρµόσει τον συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή εφαρµόσει αυτόν, ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν εφαρµόσει αυτόν εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε 
ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη ή µη υπαγωγή των 
πραγµατικών περιστατικών στον κανόνα 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 ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
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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). ∆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. ∆ηλαδή, µόνο το τι 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και 
σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Περαιτέρω, τα επιχειρήµατα 
του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε συνεκτίµηση των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ 
τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της 
ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή µοµφή για 
αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του 
αριθ. 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξ αιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς 
επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η εκτίµηση από 
το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφ' όσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί, εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους 
αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο 
δε λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει 
καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 561, 
Νόµοι: 2251/1994,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αίτηση αναίρεσης - Άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 651 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παρά το νόµο κήρυξη ή µη ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωµα ή απαραδέκτου. 
Ένορκες βεβαιώσεις. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Παραµόρφωση εγγράφου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση. Ερηµοδικία 
εκκαλούντος. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.14 του ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται και 
αν το δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από 
δικαίωµα ή απαράδεκτο. Εξάλλου, από τις διατάξεις του ΚΠολ∆ που καθιερώνουν 
απαράδεκτο προκύπτει, ότι άλλοτε τούτο καθιερώνεται µε ρητό χαρακτηρισµό της 
διαδικαστικής πράξης ή ενέργειας που διαλαµβάνεται σ' αυτές ως απαραδέκτου, 
άλλοτε δε µε τη χρήση συγγενών µε την έννοια του απαραδέκτου εκφράσεων, όπως 
είναι και οι εκφράσεις "αναβάλλεται ή αναστέλλεται η συζήτηση της υπόθεσης". 
Τέτοιο όµως απαράδεκτο, η µη κήρυξη του οποίου από το δικαστήριο της ουσίας 
δηµιουργεί τον παραπάνω λόγο αναίρεσης, δεν ιδρύεται, όταν οι επιταγές για 
αναβολή της συζήτησης ή αναστολής της προόδου της δίκης περιέχεται όχι στις 
διατάξεις του ΚΠολ∆, που ρυθµίζουν την πορεία της διαδικασίας, αλλά σε διατάξεις 
νόµων που επιδιώκουν φορολογικούς σκοπούς, γιατί οι τελευταίοι µπορεί να 
επιτευχθούν και µε άλλα µέσα, δηλαδή µε την ενέργεια των φορολογικών οργάνων, 
χωρίς να απαιτείται η αναίρεση της απόφασης για την επίτευξη των επιδιωκόµενων 
φορολογικών σκοπών, οι οποίοι δεν έχουν επίδραση στην έκβαση της δίκης και, 
συνακόλουθα, στην ορθή απονοµή της δικαιοσύνης (ΟλΑΠ 1131/1985).  
  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 270 παρ.2 εδάφιο γ' ΚΠολ∆, όπως ήδη ισχύει 
µετά την αντικατάστασή της µε τη διάταξη του άρθρου 17 του Ν. 2915/2001 από 
1.1.2002 (άρθρο 15 του Ν. 2943/2001), που, κατά τη διάταξη του άρθρου 524 παρ.1 
του ίδιου Κώδικα, εφαρµόζεται και στη διαδικασία της δευτεροβάθµιας δίκης, αν µε 
την έφεση προσβάλλεται απόφαση των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων, ένορκες 
βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου λαµβάνονται υπόψη 
το πολύ τρεις για κάθε πλευρά και µόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του 
αντιδίκου δύο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη βεβαίωση...Έτσι, οι εν 
λόγω ένορκες βεβαιώσεις είναι επιτρεπτό αποδεικτό µέσο κατά την αντίστοιχη 
πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια διαδικασία της υπόθεσης και λαµβάνονται υπόψη 
µόνο αν σωρευτικά συντρέχουν και οι δύο απαιτούµενες προϋποθέσεις, δηλαδή, να 
έχουν συνταχθεί 1)πριν από την ηµέρα της δικασίµου της υπόθεσης του αντίστοιχου 
δικαστηρίου στο οποίο προσκοµίζονται και 2)να έχουν ληφθεί µετά προηγούµενη 
κλήτευση του αντιδίκου δύο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από αυτές. ∆εν 
αρκεί, όµως, η βεβαίωση στην ένορκη βεβαίωση (από το συµβολαιογράφο) περί 
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νόµιµης κλήτευσης του αντιδίκου, δεδοµένου ότι η κλήτευση και ο χρόνος αυτής, ο 
έλεγχος των οποίων ανήκει στο ∆ικαστήριο, αποδεικνύεται από τον επικαλούµενο και 
προσκοµίζοντα την ένορκη βεβαίωση µε την προσκοµιδή της σχετικής έκθεσης 
επίδοσης που αποτελεί δηµόσιο έγγραφο και παράγει πλήρη απόδειξη και όχι από την 
ένορκη βεβαίωση αυτή καθεαυτή. Η βεβαίωση δε του δικαστηρίου ότι προσκοµίζεται 
ή όχι ένα έγγραφο ανάγεται σε πράγµατα και δεν ελέγχεται αναιρετικά (άρθρο 561 
παρ.1 ΚΠολ∆).  
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 11 περ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆, κατά τον 
οποίο επιτρέπεται αναίρεση αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που 
οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, ελέγχεται ουσιαστικά αβάσιµος, αν 
αποδεικνύεται από την προσβαλλόµενη απόφαση, ότι το δικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι 
προς απόδειξη των ισχυρισµών τους. Προς τούτο αρκεί η γενική αναφορά του είδους 
του αποδεικτικού µέσου (µάρτυρες, έγγραφα κ.λπ.), 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. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.8 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης 
όταν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα, υπό την έννοια της πιο πάνω διάταξης, 
θεωρούνται οι ασκούντες ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης αυτοτελείς 
ισχυρισµοί των διαδίκων, που, υπό την προϋπόθεση της νόµιµης πρότασής τους, 
θεµελιώνουν ιστορικώς το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (Ολ.ΑΠ 25/2003, 12/2000 και 3/1997), όχι 
δε και εκείνοι που συνέχονται µε την ιστορική βάση της αγωγής και αποτελούν 
άρνηση αυτής, ούτε και εκείνοι που δεν έχουν αυτοτέλεια και αποτελούν 
επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την 
εκτίµηση των αποδείξεων (ΟλΑΠ 469/1984).  
- - Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.10 ΚΠολ∆, όπως ήδη ισχύει από 
1.1.2002 (άρθρο 15 του Ν. 2943/2001), 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 της αναίρεσης ιδρύεται, 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 προβλεπόµενος από τον αριθµό 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για 
παραµόρφωση εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της απόδοσης από το 
δικαστήριο της ουσίας σε αποδεικτικό, µε την έννοια των άρθρων 339 και 432 
ΚΠολ∆, έγγραφο, περιεχοµένου καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας 
του οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει 
όµως και την περίπτωση που το δικαστήριο, από την εκτίµηση και αξιολόγηση του 
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αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, έστω και εσφαλµένα, καταλήγει σε 
συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που θεώρησε ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε 
πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται 
από τον Άρειο Πάγο.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση, όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και, έτσι, 
δεν µπορεί να ελεγχθεί αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν ή όχι οι όροι 
του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε. Αντίθετα, η απόφαση δεν 
στερείται νόµιµης βάσης, όταν οι πιο πάνω ελλείψεις αφορούν την εκτίµηση των 
αποδείξεων (άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆) και, ειδικότερα, αναφέρονται στην ανάλυση, 
αξιολόγηση και στάθµιση του πορίσµατος που εξάγεται από αυτές, αρκεί µόνο το 
πόρισµα να εκτίθεται µε σαφήνεια (ΟλΑΠ 24/1992).  
- Κατά το άρθρο 553 παρ.1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνο κατά των οριστικών 
αποφάσεων που δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση 
και περατώνουν όλη τη δίκη ή µόνο τη δίκη για την αγωγή ή για την ανταγωγή.  
- Κατά το άρθρο 524 παρ. 3 εδ. 1 ΚΠολ∆, όπως ίσχυε µέχρι την αντικατάστασή του 
από την παρ.1 του άρθρου 44 του Ν. 3994/13.7.2011-ΦΕΚ 165 Α'/25-7-11 και έχει 
στην προκείµενη περίπτωση εφαρµογή, "σε περίπτωση ερηµοδικίας του εκκαλούντος 
η έφεση απορρίπτεται". Η απόρριψη της έφεσης, λόγω της ερηµοδικίας του 
εκκαλούντος, γίνεται κατ' ουσία και όχι κατά τύπους. Γιατί, παρόλο που στην 
πραγµατικότητα οι λόγοι της έφεσης δεν εξετάζονται ως προς το παραδεκτό και τη 
βασιµότητά τους, θεωρείται, κατά πλάσµα του νόµου, ότι είναι αβάσιµοι και για την 
αιτία αυτή πάντοτε απορριπτέοι, αφού δεν δίδεται στο ∆ικαστήριο η δυνατότητα 
έκδοσης αντίθετης απόφασης περί παραδοχής τους. Εποµένως, εάν η ασκηθείσα 
έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης απορριφθεί, λόγω της ερηµοδικίας του 
εκκαλούντος, προσβλητή µε το ένδικο µέσο της αναίρεσης είναι µόνο η (µη 
αποκείµενη πλέον σε ανακοπή ερηµοδικίας) απόφαση του Εφετείου, στην οποία 
ενσωµατώνεται η πρωτόδικη. Έτσι τα τυχόν σφάλµατα της απόφασης του πρώτου 
βαθµού, αφού επικυρώνονται από το Εφετείο, µπορούν να προταθούν µε την αίτηση 
αναίρεσης ως σφάλµατα της δευτεροβάθµιας απόφασης, εφ'όσον συνιστούν και 
αναιρετικούς λόγους, παραδεκτώς προβαλλοµένους (ΟλΑΠ 16/1990 Ελ∆νη 31.805).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 270, 524, 553, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 559 
αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - Άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 56 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παρά τον νόµο κήρυξη ή µη ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωµα ή απαραδέκτου. 
Πληρεξουσιότητα. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ.14 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το 
δικαστήριο παρά τον νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο. Εξ άλλου, οι διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 1, 3 ΚΠολ∆ ορίζουν, ότι η 
πληρεξουσιότητα δίνεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη είτε µε προφορική 
δήλωση η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση είτε µε ιδιωτικό 
έγγραφο, εφόσον η υπογραφή του παρέχοντος την πληρεξουσιότητα βεβαιώνεται από 
δηµόσια, δηµοτική ή άλλη αρµόδια Αρχή ή από δικηγόρο. Κατά την διαδικασία 
ενώπιον του Αρείου Πάγου και στις περιπτώσεις του άρθρου 98 ή πληρεξουσιότητα 
δίνεται µόνον µε συµβολαιογραφική πράξη ή µε προφορική δήλωση, η οποία 
καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στην έκθεση. Τέλος, το άρθρο 98 ΚΠολ∆ ορίζει, ότι η 
διδοµένη κατά το άρθρο 96 του ιδίου Κώδικος πληρεξουσιότητα δεν περιλαµβάνει, 
εκτός αν το αναφέρει ειδικώς, α1)το δικαίωµα να ασκηθεί αγωγή κακοδικίας, καθώς 
και να διεξαχθεί δίκη, η οποία αφορά γαµικές διαφορές ή σχέσεις των τέκνων µε τους 
γονείς τους και β1)το δικαίωµα να συµφωνηθεί συµβιβασµός και διαιτησία, να γίνει 
αναγνώριση, παραίτηση από το δικαίωµα της αγωγής ή των ενδίκων µέσων, καθώς 
και την προσβολή εγγράφου ως πλαστού. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι για την 
παραίτηση από του δικογράφου προγενέστερης αγωγής περί διαζυγίου δεν απαιτείται 
ειδική πληρεξουσιότητα, αρκεί δε προς τούτο η γενική πληρεξουσιότητα. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο παρά 
το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα τα οποία δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα τα οποία προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
Ως "πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, οι οποίοι τείνουν 
στην θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή 
αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 562 παρ.2 ΚΠολ∆, για το παραδεκτό του λόγου 
αναιρέσεως, πρέπει ο ισχυρισµός επί του οποίου στηρίζεται, έστω και αν ερευνάται 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας, να έχει προταθεί νοµίµως ενώπιον 
αυτού και να γίνεται επίκληση στο αναιρετήριο της προτάσεως αυτής, εκτός αν 
πρόκειται α')για παράβαση η οποία δεν µπορούσε να προβληθεί στο δικαστήριο της 
ουσίας, β')για σφάλµα το οποίο προκύπτει από την ίδια την απόφαση και γ')για 
ισχυρισµό ο οποίος αφορά την δηµοσία τάξη. Και στις περιπτώσεις όµως αυτές, για 
να είναι παραδεκτός ο σχετικός ισχυρισµός, ο οποίος προτείνεται για πρώτη φορά 
ενώπιον του Αρείου Πάγου, όταν αφορά την δηµοσία τάξη ή όταν το σφάλµα 
προκύπτει από την ίδια την απόφαση, πρέπει τα πραγµατικά γεγονότα στα οποία 
στηρίζεται, να είχαν υποβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας και να γίνεται στο 
αναιρετήριο επίκληση της υποβολής αυτής (ΟλΑΠ 15/2000). Η ως άνω διάταξη, η 
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οποία αποτελεί εκδήλωση της θεµελιώδους αρχής, ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει την 
νοµιµότητα της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας µε βάση την πραγµατική και 
νοµική κατάσταση την οποία όφειλε να λάβει υπόψη του ο ουσιαστικός δικαστής, 
καθιερώνει ειδική προϋπόθεση του παραδεκτού των λόγων αναιρέσεως.Συνεπώς, αν 
προσβάλλεται απόφαση του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου και ο αναιρεσείων είναι ο 
εκκαλών ο οποίος είχε ηττηθεί πρωτοδίκως, πρέπει ο ισχυρισµός στον οποίον 
στηρίζεται ο σχετικός λόγος αναιρέσεως, να είχε προταθεί από τον αναιρεσείοντα στο 
Εφετείο µε λόγο εφέσεως ή πρόσθετο λόγο εφέσεως και όχι µε τις προτάσεις (ΑΠ 
452/2011, ΑΠ 504/2011). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 96, 98, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 320 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
-  Παρά το νόµο κήρυξη ή µη ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωµα ή απαραδέκτου. 
Παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. Παραµόρφωση του περιεχοµένου 
εγγράφου. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.14 ΚΠολ∆, κατά την οποία επιτρέπεται 
αναίρεση, αν το δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση 
από δικαίωµα ή απαράδεκτο, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος σε αυτή λόγος 
αναιρέσεως αναφέρεται µόνο στις δικονοµικές ακυρότητες, δηλαδή εκείνες που 
ανάγονται στη διαδικασία και είναι συνέπεια εφαρµογής δικονοµικών διατάξεων όχι 
δε ακυρότητες του ουσιαστικού δικαίου, η παράβαση των οποίων ελέγχεται 
αναιρετικά µε τον προβλεπόµενο από τον αριθ.1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγο 
(ΟλΑΠ 62/2000, ΟλΑΠ 1/1999, ΑΠ 2001/2009). Εποµένως, ο πρώτος λόγος 
αναιρέσεως, µε τον οποίο αποδίδεται η αιτίαση, ότι το Εφετείο, µε το να µην 
απορρίψει ως απαράδεκτη τη ένδικη αγωγή περί επιδικάσεως περαιτέρω 
αποζηµιώσεως συνεπεία συµβιβασµού ή άφεσης χρέους (αρθρ. 454, 871 ΑΚ) 
υπέπεσε στην πληµµέλεια του άρθρου 559 αριθ.14 ΚΠολ∆, είναι απορριπτέος ως 
απαράδεκτος. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 περ. β ΚΠολ∆ η οποία ορίζει ότι η 
παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας ιδρύει λόγο αναιρέσεως µόνον αν τα 
διδάγµατα αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των 
πραγµατικών γεγονότων σε αυτούς, προκύπτει ότι ο λόγος αυτός ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο εσφαλµένα χρησιµοποίησε ή παρέλειψε να χρησιµοποιήσει διδάγµατα της 
κοινής πείρας, προκειµένου να ανεύρει µε βάση αυτά την αληθή έννοια κανόνα 
δικαίου ή να υπαγάγει σ' αυτόν τα πραγµατικά περιστατικά της διαφοράς. Για την 
πληρότητα του λόγου αυτού αναιρέσεως απαιτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 119 αριθ.4 και 566 παρ.1 ΚΠολ∆ να αναφέρεται στο αναιρετήριο ποία είναι 
τα διδάγµατα της κοινής πείρας που παραβιάσθηκαν, καθώς και ο κανόνας δικαίου 
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την ερµηνεία και εφαρµογή του οποίου τα διδάγµατα αυτά αφορούν, γιατί 
διαφορετικά καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος και ο σχετικός λόγος 
αναιρέσεως απορρίπτεται ως αόριστος (ΑΠ 1708/2008).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 20 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου, ιδρύεται αν το δικαστήριο υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος, 
αναγόµενο δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου, µε την παραδοχή ότι περιέχει 
περιστατικά προφανώς διαφορετικά από εκείνα που πράγµατι περιλαµβάνει, όχι δε 
και όταν, από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο σωστά ανέγνωσε, συνάγει 
αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεσείων θεωρεί ορθό. 
Πράγµατι, στην τελευταία περίπτωση, πρόκειται για παράπονο, αναγόµενο στην 
εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει από τον αναιρετικό έλεγχο. 
Πάντως, για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος αναιρέσεως, θα πρέπει το 
δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό πόρισµα του αποκλειστικά ή 
κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι 
παραµορφώθηκε, όχι δε και όταν το έχει απλώς συνεκτιµήσει, µαζί µε άλλα 
αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο, αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο 
κατέληξε ως προς το αποδεικτέο γεγονός (ΟλΑΠ 2/2008, ΑΠ 109/2008, ΑΠ 
527/2008, ΑΠ 739/2011). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 16 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 712 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Κατά παράβαση νόµου αποδοχή ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει δεδικασµένο. Πότε 
υπάρχει δεδικασµένο. παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από 
δικαίωµα ή απαράδεκτο. Η παρά το νόµο παράλειψη του δικαστηρίου να αναστείλει 
τη διαδικασία, λόγω εκκρεµοδικίας (άρθρ. 222 ΚΠολ∆), δεν συνιστά παράλειψη 
κήρυξης δικονοµικού απαραδέκτου, µε την έννοια της διάταξης του αριθ. 14 του 
άρθρου 559 ΚΠολ∆. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 16 εδάφ. α' ΚΠολ∆, που ορίζει ότι λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται, αν το δικαστήριο, κατά παράβαση του νόµου, δέχθηκε, ότι 
υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο, προκύπτει, ότι ο λόγος αυτός προϋποθέτει, 
ότι το δικαστήριο ερεύνησε περί της συνδροµής των προϋποθέσεων του 
δεδικασµένου και, ακολούθως, δέχθηκε την ύπαρξη ή µη ύπαρξη αυτού.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 321, 322 και 324 ΚΠολ∆ προκύπτει, 
ότι δεδικασµένο παράγεται από την τελεσιδικία της απόφασης, ανεξάρτητα από το 
είδος της παρεχόµενης έννοµης προστασίας. Η ύπαρξη και η έκταση του 
δεδικασµένου προκύπτει από το περιεχόµενο της απόφασης, έστω και αν το 
δικαστήριο δεν εξάντλησε το αντικείµενό της ή το υπερέβη ή αποµακρύνθηκε από 
αυτό, αφού δεδικασµένο παράγεται και από εσφαλµένη απόφαση (ΟλΑΠ 1/2005). 
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Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 324 ΚΠολ∆, που ορίζει ότι το δεδικασµένο 
υπάρχει µεταξύ των ίδιων προσώπων, µε την ίδια ιδιότητα, µόνο για το δικαίωµα που 
κρίθηκε και εφόσον πρόκειται για το ίδιο αντικείµενο και την ίδια ιστορική και 
νοµική αιτία, προκύπτει, ότι το δεδικασµένο προϋποθέτει ταυτότητα αντικειµένου, 
στο οποίο αναφέρεται το κριθέν και υπό κρίση δικαίωµα, καθώς και ταυτότητα της 
ιστορικής και νοµικής αιτίας.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 225 παρ. 1 και 2 και 325 αριθ. 2 
ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι η µεταβίβαση του αντικειµένου της δίκης, κατά τη διάρκεια 
της εκκρεµοδικίας, δεν επιφέρει µεταβολή στην έννοµη σχέση της δίκης αυτής, ο 
ειδικός δε διάδοχος του διαδίκου, που έγινε όσο διαρκούσε η δίκη ή µετά το τέλος 
της, είτε µε βάση σύµβαση, είτε από το νόµο, είτε µε πολιτειακή βούληση, δεν 
αποκτά µεν την ιδιότητα του διαδίκου, δικαιούµενος να ασκήσει παρέµβαση, 
δεσµεύεται όµως από το δεδικασµένο που παράγεται από την τελεσίδικη απόφαση, 
που εκδόθηκε στη δίκη εκείνη.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 του ΚΠολ∆ υπάρχει λόγος αναίρεσης, αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο. Ο λόγος αυτός αναφέρεται σε ακυρότητες, εκπτώσεις από δικαιώµατα 
και απαράδεκτα από το δικονοµικό µόνο δίκαιο. Επί παράλειψης κήρυξης 
προσωρινού απαραδέκτου, όπως είναι το απαράδεκτο της συζήτησης ή της αναβολής 
της ή της αναστολής της διαδικασίας, ο λόγος αυτός στοιχειοθετείται όταν το 
απαράδεκτο αυτό επιβάλλεται από το νόµο προς κατοχύρωση του αποτελέσµατος της 
ακυρότητας άλλης διαδικαστικής πράξης που προηγήθηκε, όπως είναι η ακυρότητα 
της κλήτευσης, ή (και) προς εξασφάλιση της άσκησης δικονοµικού δικαιώµατος, 
όπως είναι πρωτίστως το θεµελιώδες δικονοµικό δικαίωµα της υπεράσπισης (ΟλΑΠ 
12/2000). Εποµένως η παρά το νόµο παράλειψη του δικαστηρίου να αναστείλει τη 
διαδικασία, λόγω εκκρεµοδικίας (άρθρ. 222 ΚΠολ∆), δεν συνιστά παράλειψη 
κήρυξης δικονοµικού απαραδέκτου, µε την έννοια της διάταξης του αριθ. 14 του 
άρθρου 559 ΚΠολ∆, αφού η αναστολή αυτή επιβάλλεται από το νόµο χάριν 
οικονοµίας χρόνου και δαπάνης, καθώς και προς αποφυγήν έκδοσης αντιφατικών 
αποφάσεων, ενδεχόµενο όµως που αντιµετωπίζεται από το νόµο µε την καθιέρωση 
λόγου αναψηλάφησης για την τελευταία απόφαση (άρθρα 544 παρ. 1 και 549 παρ. 2 
ΚΠολ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 222, 225, 321, 322, 324, 325, 544, 549, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 16,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 16 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 288 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Τελεσίδικη απόφαση. ∆εδικασµένο. παραβίαση δεδικασµένου. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 321, 322, 324 και 331 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι από 
τελεσίδικη απόφαση παράγεται δεδικασµένο και όταν το αντικείµενο της νέας δίκης 
που διεξάγεται µεταξύ των ίδιων προσώπων είναι διαφορετικό από εκείνο της δίκης 
που προηγήθηκε, έχει όµως ως αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη του δικαιώµατος 
που κρίθηκε στη δίκη εκείνη, τούτο δε συµβαίνει όταν στη νέα δίκη πρόκειται να 
κριθεί η ίδια δικαιολογητική σχέση και το ίδιο νοµικό ζήτηµα µε αυτό που κρίθηκε 
στην προηγούµενη δίκη. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει αν κατά τον κρίσιµο για τη 
µεταγενέστερη δίκη χρόνο έχει επέλθει µεταβολή του νοµικού καθεστώτος, που 
διέπει την έννοµη σχέση ή τις έννοµες συνέπειες, που απορρέουν από αυτή, αφού δεν 
υπάρχει τότε η απαιτούµενη για την ενεργοποίηση του δεδικασµένου ταυτότητα 
νοµικής αιτίας. Ειδικότερα, στην περίπτωση διαρκούς ενοχικής σχέσης από την οποία 
πηγάζουν πλείονες έννοµες συνέπειες, όπως είναι η σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, 
στην οποία η απασχόληση του µισθωτού θεµελιώνει ποικίλες αξιώσεις που 
στηρίζονται σε διάφορους ουσιαστικούς νόµους, συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή 
διαιτητικές αποφάσεις, το δεδικασµένο των αποφάσεων που κρίνουν επί µέρους 
αξιώσεις του µισθωτού, ως έννοµες συνέπειες της εν λόγω διαρκούς έννοµης σχέσης, 
τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το νοµοθετικό καθεστώς, που ισχύει κατά τον κρίσιµο 
χρόνο, θα παραµείνει αναλλοίωτο και στο µέλλον. 
Συνεπώς, η τελεσίδικη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι η συνιστώσα 
προδικαστικό ζήτηµα για τις επί µέρους αξιώσεις του µισθωτού σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας διέπεται από πλέγµα υφισταµένων τότε διατάξεων, δεν 
αποτελεί δεδικασµένο για την εκτός του κριθέντος χρονικού διαστήµατος και στο 
µέλλον αναγόµενη χρονική περίοδο, αν κατά την περίοδο αυτή δεν παρέµεινε 
αναλλοίωτο το προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς, δηλαδή αν οι ζητούµενες µε 
νεότερη αγωγή επί µέρους αξιώσεις του µισθωτού, που γεννήθηκαν σε µεταγενέστερο 
του ήδη κριθέντος χρονικό διάστηµα, στηρίζονται σε νέες νοµοθετικές διατάξεις, 
διάφορες εκείνων που ίσχυαν κατά την πρώτη δίκη. 
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 16 ΚΠολ∆, υφίσταται λόγος 
αναίρεσης, αν το δικαστήριο, κατά παράβαση του νόµου, δέχθηκε, ότι υπάρχει ή ότι 
δεν υπάρχει δεδικασµένο ή ότι υπάρχει δεδικασµένο µε βάση απόφαση που 
εξαφανίσθηκε ύστερα από ένδικο µέσο ή αναγνωρίστηκε, ως ανύπαρκτη. Ο ίδιος 
λόγος καθιδρύεται και όταν το δικαστήριο της ουσίας παραβλέψει το δεδικασµένο 
προηγούµενης απόφασης. Το δεδικασµένο λαµβάνεται µεν υπόψη και αυτεπαγγέλτως 
από το δικαστήριο, για να δηµιουργηθεί όµως αυτός ο λόγος αναίρεσης πρέπει να είχε 
προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας ισχυρισµός για το δεδικασµένο, µε λόγο έφεσης, 
να έχει δηλαδή προβληθεί ότι η κρίση του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου για την 
ύπαρξη ή όχι δεδικασµένου έγινε κατά παράβαση του νόµου, το δε Εφετείο, εφόσον 
δεν εξαφανίζεται η εκκαλούµενη απόφαση, δεν µπορεί να εξετάσει ένσταση 
δεδικασµένου που προβάλλεται µε τις προτάσεις και όχι µε λόγο έφεσης, κύριο ή 
πρόσθετο. 
Περαιτέρω, ο λόγος αναίρεσης, που προβλέπεται από τον αριθµό 8 του άρθρου 559 
ΚΠολ∆, ιδρύεται όταν το δικαστήριο έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη του πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί 
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που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή 
δικαιώµατος, µεταξύ δε αυτών περιλαµβάνονται οι λόγοι έφεσης, που περιέχουν 
παράπονα κατά της πρωτοβάθµιας κρίσης, αφορώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς ή 
άρνηση αυτοτελών ισχυρισµών. Αν η απόφαση που προσβάλλεται δεν ποιείται µνεία 
για ύπαρξη ή όχι δεδικασµένου καθιδρύεται λόγος αναίρεσης, από το άρθρο 559 αρ. 8 
ΚΠολ∆, τότε µόνον, αν ο διάδικος προσκόµισε στο δικαστήριο της ουσίας τελεσίδικη 
απόφαση και επικαλέστηκε το δεδικασµένο που απορρέει απ' αυτή, προς απόδειξη 
της βάσης της αγωγής ή την απόκρουση αυτής και το δικαστήριο παρέλειψε να 
ερευνήσει τον ισχυρισµό αυτό, ο οποίος ασκεί ουσιώδη, επιρροή στην έκβαση της 
δίκης (ΟλΑΠ 1329/1985). Τα πραγµατικά περιστατικά πρέπει να προταθούν από το 
διάδικο στο δικαστήριο της ουσίας και, επίσης, πρέπει, για το ορισµένο του 
αναιρετικού λόγου, να εκτίθεται, πως είχε υποβληθεί αίτηµα σχετικό από το πιο πάνω 
δεδικασµένο. Πρέπει, ακόµη, για το ορισµένο του αναιρετικού λόγου, να γίνεται ρητή 
µνεία στο αναιρετήριο, πως ο παραπάνω ισχυρισµός είχε, νόµιµα, προταθεί στο 
δικαστήριο της ουσίας (ΟλΑΠ 1339/1985). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 331, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 16, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1190 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης. Ελεύθερη εκτίµηση. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών. 
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση, όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και, έτσι, 
δεν µπορεί να ελεχθεί αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν ή όχι οι όροι του 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε. Αντίθετα, η απόφαση δεν στερείται 
νόµιµης βάσης, όταν οι πιο πάνω ελλείψεις αφορούν την εκτίµηση των αποδείξεων 
(άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆) και, ειδικότερα, αναφέρονται στην ανάλυση, αξιολόγηση 
και στάθµιση του πορίσµατος που εξάγεται από αυτές, αρκεί µόνο το πόρισµα να 
εκτίθεται µε σαφήνεια (ΟλΑΠ 24/1992).  
- Η επιταγή του άρθρου 340 εδ.β' ΚΠολ∆, σύµφωνα µε την οποία στην απόφαση 
πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν το δικαστή να σχηµατίσει την 
πεποίθησή του, δεν σηµαίνει ότι αυτός υποχρεούται να επιλαµβάνεται ιδιαιτέρως και 
να αναλύει διεξοδικά τα αποδεικτικά µέσα που έχουν προσαχθεί από τους διαδίκους ή 
τα επιχειρήµατα που έχουν προβάλει αυτοί.  
- 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 
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αποδεικνύεται από την προσβαλλόµενη απόφαση, ότι το δικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι 
προς απόδειξη των ισχυρισµών τους. Προς τούτο αρκεί η γενική αναφορά του είδους 
του αποδεικτικού µέσου (µάρτυρες, έγγραφα κλπ), που έλαβε υπόψη του το 
δικαστήριο, χωρίς την ανάγκη ειδικής µνείας και αξιολόγησης εκάστου και χωρίς 
διάκριση από ποιά αποδεικτικά µέσα προκύπτει άµεση και από ποιά έµµεση 
απόδειξη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 340, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1033 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Απαράδεκτοι αναιρετικοί λόγοι. Παραβίαση ερµηνευτικών 
διατάξεων των δικαιοπραξιών. Λήψη υπόψη πραγµάτων που δεν προτάθηκαν. 
- 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. Από τη διάταξη αυτή, 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). Η ύπαρξη νόµιµης βάσης και η 
αντίστοιχη έλλειψη της, πρέπει να προκύπτουν αµέσως από την προσβαλλόµενη 
απόφαση. (ΟλΑΠ 861/1984, ΑΠ 356/2010, 1/2011). 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).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, είναι απαράδεκτος λόγος 
αναίρεσης που στηρίζεται σε ισχυρισµό, ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο 
δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται: α) για παράβαση που δεν µπορεί να 
προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την 
απόφαση, γ) για ισχυρισµό που αφορά τη δηµόσια τάξη. Με τη διάταξη αυτή, η οποία 
αποτελεί εκδήλωση της θεµελιώδους αρχής ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη 
νοµιµότητα της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας µε βάση την πραγµατική 
κατάσταση που όφειλε να λάβει υπόψη του ο ουσιαστικός δικαστής, καθιερώνεται 
ειδική προϋπόθεση του παραδεκτού των λόγων αναίρεσης, η συνδροµή της οποίας 
πρέπει να προκύπτει από το αναιρετήριο. Από τα ανωτέρω, συνάγεται ότι, το 
καθιερούµενο απαράδεκτο, αναφέρεται σε όλους τους λόγους αναίρεσης, του άρθρου 
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559 ΚΠολ∆, από δε το συσχετισµό της µε τις διατάξεις των άρθρων 566 παρ.1 και 
118 αρ. 4 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι για να είναι ορισµένος ο λόγος αναίρεσης, πρέπει να 
µνηµονεύεται στο αναιρετήριο, ότι δεν πρόκειται για τις ως άνω εξαιρετικές 
περιπτώσεις, ότι ο ισχυρισµός αυτός, στον οποίο εκείνος στηρίζεται, είχε νόµιµα και 
παραδεκτά προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας και µάλιστα στο δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο, αν αυτού η απόφαση προσβάλλεται µε την αναίρεση και συγκεκριµένα 
να αναφέρεται ο τρόπος προτάσεως του ισχυρισµού στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, 
καθώς και ο τρόπος επαναφοράς του στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο και δη µε λόγο 
εφέσεως ή µε τις προτάσεις στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, η µε τον τρόπο αυτό 
πρόταση επιτρέπεται (ΟλΑΠ 43/1990, ΑΠ10/2008, 295, 356/2010). Το γεγονός εξ 
άλλου, ότι ο ισχυρισµός έπρεπε να ληφθεί υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο 
της ουσίας, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, δεν έχει έννοµη 
συνέπεια, διότι στην περίπτωση αυτή δεν µπορεί να ιδρυθεί ο λόγος αναιρέσεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίον περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών των άρθρων 173 και 200 ΑΚ. 
Παραβιάζονται δε οι ερµηνευτικοί κανόνες όταν το δικαστήριο της ουσίας, παρά τη 
διαπίστωση, ρητά ή έµµεσα, κενού ή αµφιβολίας σχετικά µε την έννοια της 
δηλώσεως βουλήσεως, παραλείπει να προσφύγει σε αυτούς, για τη διαπίστωση της 
αληθινής εννοίας των δηλώσεων, καθώς και όταν το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε 
κενό ή ασάφεια της ερµηνευόµενης δικαιοπραξίας, και προσέφυγε στους κανόνες της 
καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, αλλά µε την ερµηνεία που έδωσε 
παραβίασε τους κανόνες αυτούς ( ΑΠ 10/2011, 841/2011).  
- 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). Εξ άλλου, δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αναίρεσης όταν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη προταθέντα ισχυρισµό (πράγµα) και τον απέρριψε ευθέως 
για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 12/1997), αλλά και όταν το 
δικαστήριο αντιµετωπίζει και απορρίπτει στην ουσία εκ των πραγµάτων προβληθέντα 
ισχυρισµό, µε την παραδοχή ως αποδειχθέντων γεγονότων αντίθετων προς αυτά που 
τον συγκροτούν (ΟλΑΠ 11/1996, ΑΠ 178/2011). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 478, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 562, 566, 
ΑΚ: 173, 200, 361, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 311 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- 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 ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επιρροή 
στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος από 
αυτή λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά, όταν τα εκτιθέµενα 
δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του κανόνα 
δικαίου για την επέλευση της απαγγελθείσης έννοµης συνέπειας ή της άρνησής της ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους. Ο όρος ζήτηµα, είναι ταυτόσηµος µε τον όρο 
"πράγµατα" του άρθρου 559 αρ.8 ΚΠολ∆. "Πράγµατα" κατά την έννοια της διάταξης 
αυτής είναι οι πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη 
θεµελίωση, παρακώλυση ή κατάλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος το 
οποίο ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο αλλά όχι και οι ισχυρισµοί 
που αποτελούν άρνηση της αγωγής ή επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.11γ ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
το δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει ή παρά το 
νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Με την 
προκείµενη διάταξη που αποτελεί εκδήλωση της αρχής της συζητήσεως, 
διασφαλίζεται η συµµόρφωση προς τα άρθρα 335, 338, 339, 340, 341 και 346 ΚΠ∆ 
ώστε να λαµβάνονται υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που νοµίµως προσκοµίζουν 
και επικαλούνται οι διάδικοι και µόνον αυτά. Για την ίδρυση του λόγου περί µη 
λήψεως υπόψη αποδεικτικών µέσων που προσκοµίσθηκαν µε επίκληση, πρέπει το 
αποδεικτικό µέσο να ήταν χρήσιµο προς άµεση ή έµµεση απόδειξη γεγονότων που 
συγκροτούν ισχυρισµό λυσιτελή, δηλαδή που επιδρά το διατακτικό, παραδεκτό και 
νόµω βάσιµο ή ισχυρισµό περί αρχής έγγραφης απόδειξης. Το αποδεικτικό µέσο θα 
πρέπει να είχε προσκοµισθεί στο δικαστήριο από οποιονδήποτε διάδικο παραδεκτά. 
Για την ίδρυση του λόγου αυτού προϋποτίθεται ότι είχε γίνει και επίκληση του 
αποδεικτικού µέσου από τον αναιρεσείοντα έστω και αν το είχε προσκοµίσει ο 
αντίδικός του και µάλιστα µε τις προτάσεις που κατατέθηκαν κατά τη συζήτηση της 
υποθέσεως µετά την οποία εκδόθηκε η αναιρεσιβαλλοµένη και όχι µε την έφεση ή µε 
την προσθήκη στην προθεσµία αντικρούσεως εκτός αν προσκοµίζονται προς 
απόκρουση ισχυρισµών που προβλήθηκαν κατά τη συζήτηση. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 197 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Ποιά αποδεικτικά 
µέσα πρέπει να µνηµονεύονται στην απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη 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 (ΑΠ 232/2011, ΑΠ 1103/2011). Ως ζητήµατα 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 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 τα επιχειρήµατα δηλαδή αυτά δεν συνιστούν, παραδοχές επί τη βάσει των 
οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν 
"αιτιολογία" της απόφασης, ώστε να επιδέχεται αυτή, στο πλαίσιο της ερευνώµενης 
διάταξης του άρθρου 559 αρ.19 ΚΠολ∆ µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, 
οπότε ο σχετικός λόγος απορρίπτεται ως απαράδεκτος (ΑΠ 1750/2012, ΑΠ 
1103/2011). 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 (ΑΠ 
737/2011). ∆ηλαδή µόνο τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται 
στην απόφαση πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. 
Τέλος από τη διάταξη του άρθρου 561 παρ.1 του ίδιου κώδικα προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες 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 ΚΠολ∆, είναι από τον 'Αρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο 
δε λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει 
καµµιά από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος, εφόσον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο. 
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- Κατά τη διάταξη του αριθµού 11 περ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆ αναίρεση 
επιτρέπεται και αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέσθηκαν 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 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). Είναι δε σαφής και ορισµένη η επίκληση του αποδεικτικού 
µέσου, όταν είναι ειδική και από αυτήν προκύπτει η ταυτότητά του, αν δε πρόκειται 
για αποδεικτικό µέσον, που το πρώτον προσάγεται στην κατ' έφεση δίκη (άρθρο 527 
ΚΠολ∆), η επίκληση γίνεται µε τις προτάσεις της συζήτησης της δευτεροβάθµιας 
δίκης (ΟλΑΠ 23/2008). Καµία 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, (ΑΠ 1740/2012, ΑΠ 6/2012, ΑΠ 214/2012), ενώ ως 
αποτελούντα ξεχωριστά από τα έγγραφα, αποδεικτικά µέσα πρέπει να µνηµονεύονται 
η έκθεση ή το πρακτικό αυτοψίας (359 ΚΠολ∆), η γνωµοδότηση των 
πραγµατογνωµόνων (383 ΚΠολ∆), τα πρακτικά εξέτασης µαρτύρων (410 ΚΠολ∆), οι 
ένορκες βεβαιώσεις (270 παρ.2, 339 ΚΠολ∆), ενώ δεν απαιτείται ειδική µνεία των 
κατ' άρθρο 390 ΚΠολ∆ γνωµοδοτήσεων καθόσον αυτές περιλαµβάνονται στα 
έγγραφα (ΟλΑΠ 8/2005, ΑΠ 1660/2009). Μόνο αν από τη γενική ή και ρητή ακόµη 
αναφορά, σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο της απόφασης, δεν προκύπτει κατά τρόπο 
αναµφίβολο (ΟλΑΠ 2/2008) ή κατ' άλλη έκφραση αδιστάκτως βέβαιο (ΟλΑΠ 14-15-
16/2005), ότι λήφθηκε υπόψη κάποιο συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο, 
στοιχειοθετείται ο αναιρετικός αυτός λόγος (ΑΠ 240/2011). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 359, 383, 390, 410, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 2 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Ειδική διαδικασία 
των διαφορών για ζηµιές από αυτοκινητικό ατύχηµα και από τη σύµβαση ασφάλισης 
του αυτοκινήτου. Έγγραφα. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και 
αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση γιατί δεν έχει καθόλου ή έχει ανεπαρκείς ή 
αντιφατικές αιτιολογίες σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, ο από αυτήν λόγος αναίρεσης ιδρύεται 
όταν, από το αιτιολογικό της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης, δεν προκύπτουν σαφώς 
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και επαρκώς, τα πραγµατικά εκείνα περιστατικά που είναι, κατά το νόµο, αναγκαία 
για την εφαρµογή, στη συγκεκριµένη περίπτωση, του κανόνα ουσιαστικού δικαίου 
που εφαρµόστηκε, όπως και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες 
σχετικά µε τα πραγµατικά περιστατικά που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης, µε συνέπεια να µην είναι δυνατός ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή όχι 
εφαρµογής του κανόνα αυτού του ουσιαστικού δικαίου. Αντίθετα, δεν ιδρύεται λόγος 
αναίρεσης, κατά τη διάταξη αυτή, όταν οι ελλείψεις της απόφασης ανάγονται στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση και στάθµισή τους και στην 
αιτιολόγηση του εξαγοµένου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το 
δικαστήριο προβαίνει ανελέγκτως κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν 
είναι σαφές το πόρισµα και για το λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθµ. 20 ΚΠολ∆, παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου, 
που συνεπάγεται αναίρεση της απόφασης, υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει στο 
έγγραφο περιεχόµενο διαφορετικό από εκείνο που πράγµατι διαλαµβάνεται σ' αυτό 
και όχι όταν, µετά από εκτίµηση του περιεχοµένου του, όπως είναι πραγµατικά, 
οδηγείται σε κρίση ανέλεγκτη κατά το άρθρο 561§1, διαφορετική από εκείνη την 
οποία αυτός που προβάλλει ότι παραµορφώθηκε το περιεχόµενό του θεωρεί ως 
σωστή. Γενικά ο ανωτέρω λόγος αναίρεσης συντρέχει όταν έγινε σφάλµα 
διαγνωστικό, δηλαδή λάθος στην ανάγνωση του εγγράφου, µε την παραδοχή ως 
περιεχοµένων σ' αυτό περιστατικών κατάδηλα διαφορετικών από εκείνα που 
πραγµατικά διαλαµβάνονται και όχι όταν υπάρχει σφάλµα στην εκτίµηση του 
περιεχοµένου του το οποίο αναγνώσθηκε ορθά για την συναγωγή αποδεικτικού 
συµπεράσµατος. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 591 παρ. 1, 670, 671 παρ. 1 και 681 Α' 
του ΚΠολ∆, συνάγεται ότι το δικαστήριο και στην περίπτωση που δικάζει κατά την 
ειδική διαδικασία των διαφορών για ζηµιές από αυτοκινητικό ατύχηµα και από τη 
σύµβαση ασφάλισης του αυτοκινήτου, για να σχηµατίσει την δικανική πεποίθησή του 
ως προς την βασιµότητα ή µη των προβαλλοµένων από τους διαδίκους πραγµατικών 
ισχυρισµών, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, λαµβάνει υπόψη 
και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου, τα οποία όµως εκτιµά 
ελεύθερα, χωρίς να υποχρεούται να ακολουθήσει ορισµένους κανόνες ως προς την 
αποδεικτική τους ισχύ. Έτσι, λαµβάνονται υπόψη στη διαδικασία αυτή και έγγραφα 
ανυπόγραφα, µη φέροντα βέβαιη χρονολογία ή ακόµη και αχρονολόγητα, άκυρα και 
µη συντεταγµένα κατ' αποδεικτικό τύπο, ανεπικύρωτα, αλληλοαναιρούµενα, 
εκδοθέντα και υπό αυτών των διαδίκων (όχι όµως για την συγκεκριµένη δίκη), 
εξαιρουµένων των πλαστών και µη γνησίων, ο δε αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 
αριθµ. 12 ΚΠολ∆ δεν έχει πεδίο εφαρµογής προκειµένου περί αποφάσεων που 
εκδόθηκαν κατά την ειδική αυτή διαδικασία. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 340 του ΚΠολ∆, 
συνάγεται ότι το δικαστήριο, για να σχηµατίσει την δικανική του πεποίθηση 
συνεκτιµά ελεύθερα όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν 
νόµιµα οι διάδικοι προς απόδειξη των ισχυρισµών τους. Και έχει µεν την υποχρέωση, 
σύµφωνα µε τις πιο πάνω διατάξεις και εκείνες του άρθρου 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος, να αιτιολογήσει την απόφασή του, να αναφέρει δηλαδή τους λόγους 
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που το οδήγησαν στο σχηµατισµό της δικανικής του πεποίθησης, όχι όµως και να 
κάνει ειδική µνεία για καθένα από τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν οι διάδικοι για άµεση και έµµεση απόδειξη. Τα πιο πάνω βέβαια, δεν 
του αποκλείουν το δικαίωµα να µνηµονεύσει και να εξάρει µερικά από τα 
αποδεικτικά µέσα, λόγω της, κατά την ελεύθερη κρίση του, µεγαλύτερης σηµασίας 
τους, αρκεί να γίνεται αδίστακτα βέβαιο, από όλο το περιεχόµενο της απόφασης, ότι 
συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικλήθηκαν και προσκοµίσθηκαν 
νόµιµα. H παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του δικαστηρίου, είτε µε την µορφή 
της λήψης υπόψη αποδεικτικών µέσων που ο νόµος δεν επιτρέπει, είτε µε την µορφή 
της µη λήψης υπόψη αποδεικτικών µέσων που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και 
προσκόµισαν, ιδρύει τον λόγο της αναίρεσης του άρθρου 559 αριθµ. 11 του ΚΠολ∆, 
υπό την προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός που επικαλείται ο διάδικος ασκεί 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 561, 591, 670, 671, 681,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 729 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 παρ.8 του ΚΠολ∆, που ορίζει ότι αναίρεση 
επιτρέπεται και όταν το δικαστήριο παρά τον νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, ως πράγµα θεωρείται και ο λόγος εφέσεως (ΟλΑΠ 
11/1996) που προβάλλεται νοµίµως και ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης, τείνοντας στην ανατροπή των παραδοχών της εκκαλουµένης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1097 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Λήψη ή µη υπόψη πραγµάτων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται 
η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από 
τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 106, 335 και 338 ΚΠολ∆, 
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προκύπτει ότι "πράγµατα" κατά την έννοια της πρώτης από αυτές (άρθρο 559 αριθ. 8) 
που προτάθηκαν ή δεν προτάθηκαν, των οποίων η λήψη ή µη λήψη υπόψη από το 
δικαστήριο ιδρύει τον προβλεπόµενο από αυτή λόγο αναιρέσεως, αποτελούν οι 
αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που θεµελιώνουν ή καταλύουν τη βάση της 
αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως, και ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, όχι δε και ο ισχυρισµός που συνέχεται µε την ιστορική αιτία της 
αγωγής, της ένστασης ή της αντένστασης, ο οποίος αποκρούεται ή γίνεται δεκτός µε 
την παραδοχή ή την απόρριψη, αντίστοιχα, ως αβασίµων ή βάσιµων των 
θεµελιωτικών της αγωγής ένστασης ή αντένστασης πραγµατικών γεγονότων. 
Εξάλλου, δεν αποτελούν "πράγµατα" και τα επικαλούµενα από τους διαδίκους 
αποδεικτικά µέσα και, πολύ περισσότερο, η αξιολόγηση από το δικαστήριο του 
περιεχοµένου των εγγράφων και των λοιπών αποδεικτικών µέσων. Εποµένως, δεν 
ιδρύεται ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως αν δεν λήφθηκαν υπόψη επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων, έστω και αν προτείνονται ως 
λόγος εφέσεως, όπως και οι νοµικοί ισχυρισµοί ή η νοµική επιχειρηµατολογία των 
διαδίκων, ούτε οι ισχυρισµοί που ανάγονται στην κατ' ορθή ερµηνεία έννοια του 
εφαρµοστέου νόµου (ΟλΑΠ 3/1997). Επίσης, δεν ιδρύεται ο πιο πάνω λόγος 
αναιρέσεως, αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη του ισχυρισµό αλλά τον απέρριψε για 
οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό, γιατί η απόρριψη αυτή σηµαίνει ότι έχει 
ληφθεί υπόψη ο ισχυρισµός, ανεξάρτητα αν δεν έγινε δεκτός.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής στηρίζει λόγο αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ.1 ΚΠολ∆), αν το δικαστήριο για τη θεµελίωση 
της αγωγής ή της ανακοπής στο συγκεκριµένο κανόνα δικαίου αρκέσθηκε σε στοιχεία 
λιγότερα ή αξίωσε περισσότερα εκείνων που ο κανόνας αυτός απαιτεί για τη γένεση 
του δικαιώµατος. Αντίθετα το ορισµένο ή αόριστο της αγωγής ως προς την έκθεση σε 
αυτή των πραγµατικών περιστατικών που απαρτίζουν την ιστορική της αιτία 
(ποιοτική ή ποσοτική αοριστία) εκτιµά κυριαρχικώς το δικαστήριο της ουσίας και δεν 
υπόκειται κατά τούτο η απόφαση του σε αναιρετικό έλεγχο, εκτός αν αυτό έκρινε 
ορισµένη την αγωγή λαµβάνοντας υπόψη γεγονότα µη διαλαµβανόµενα σε αυτή και 
ασκούντα ουσιώδη επιρροή στην περί του νόµω βάσιµου της ή αντιθέτως έκρινε 
αόριστη την αγωγή επειδή δεν έλαβε υπόψη τέτοια γεγονότα, καίτοι διαλαµβάνονταν 
σε αυτή, οπότε µπορούν να θεµελιωθούν οι από το άρθρο 559 αριθ.8 και 14 ΚΠολ∆ 
λόγοι αναίρεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 317 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικού µέσου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Θάνατος διαδίκου. Βίαιη διακοπή της δίκης. Απαράδεκτοι λόγοι 
αναίρεσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και 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. Ως πράγµατα, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 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 το δικαστήριο δεν υποχρεούται να 
απαντήσει σ' αυτούς (ΟλΑΠ 14/2004), ούτε οι αρνητικοί ισχυρισµοί που συνέχονται 
µε την ιστορική βάση της αγωγής, ένστασης ή αντένστασης και αποτελούν 
αιτιολογηµένη άρνηση καθεµιάς εξ αυτών, αφού αυτοί αποκρούονται µε την 
παραδοχή ως βασίµων των θεµελιωτικών τους γεγονότων (ΟλΑΠ 469/1984), ούτε 
τέλος τα νοµικά ή πραγµατικά επιχειρήµατα και συµπεράσµατα των διαδίκων ή του 
δικαστηρίου από την εκτίµηση των αποδείξεων και το περιεχόµενο αυτών. Ο λόγος 
αυτός δεν ιδρύεται αν ο ισχυρισµός λήφθηκε υπόψη και απορρίφθηκε για 
οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, γεγονός που συµβαίνει και όταν η απόφαση 
περιέχει παραδοχές αντίθετες µε τον ισχυρισµό (ΟλΑΠ 11/1996). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης της 
απόφασης και όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού 
αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν το δικαστήριο της ουσίας 
έλαβε υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι 
διάδικοι, τα οποία ήταν υποχρεωµένο να λάβει υπόψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 335 και 338 έως 340 ΚΠολ∆, υπό την προϋπόθεση ότι το πραγµατικό 
γεγονός που επικαλείται ο διάδικος προς απόδειξη µε το αποδεικτικό µέσο ασκεί 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 2/2008), επιδρά δηλαδή στο διατακτικό της 
απόφασης. Καµία, ωστόσο, διάταξη δεν επιβάλλει την ειδική µνεία και τη χωριστή 
αξιολόγηση καθενός από τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν 
οι διάδικοι, αλλ' αρκεί η γενική µνεία των κατ' είδος αποδεικτικών µέσων που 
λήφθηκαν υπόψη. Μόνο αν από τη γενική αυτή αναφορά, σε συνδυασµό µε το 
περιεχόµενο της απόφασης, δεν προκύπτει κατά τρόπο αναµφίβολο ότι λήφθηκε 
υπόψη κάποιο συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο, θεµελιώνεται ο αναιρετικός αυτός 
λόγος. 
- Η θεµελίωση του προβλεπόµενου στο άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγου αναίρεσης 
για έλλειψη νόµιµης βάσης στην αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση προϋποθέτει 
ουσιαστική κρίση του εκδώσαντος αυτή δικαστηρίου και ελλείψεις (ατέλειες) στη 
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διατύπωση της ελάσσονος πρότασης του σχετικού νοµικού συλλογισµού, εξαιτίας 
των οποίων καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος ως προς την ορθότητα ή µη της υπαγωγής 
των κρίσιµων πραγµατικών διατυπώσεων στον κατάλληλο κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. ∆εν ιδρύεται, ως εκ τούτου, ο αναιρετικός αυτός λόγος, όταν το δικαστήριο 
της ουσίας δεν διατύπωσε αποδεικτικό πόρισµα, αλλά απέρριψε τον κρίσιµο 
(αυτοτελή) πραγµατικό ισχυρισµό ως απαράδεκτο, αόριστο ή νόµω αβάσιµο. 
Εξάλλου, 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), ούτε, 
επίσης, η εκτίµηση των αποδείξεων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 286 περ. α' , 287, 291 και 292 ΚΠολ∆, που 
εφαρµόζονται κατά το άρθρο 573 παρ.1 του ίδιου Κώδικα και στη διαδικασία της 
δίκης για την αναίρεση, προκύπτει ότι η δίκη διακόπτεται, αν 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. 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. 
- Κατά το άρθρο 562 παρ. 2 ΚΠολ∆ είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης που 
στηρίζεται σε ισχυρισµό, ο οποίος δεν προτάθηκε νοµίµως στο δικαστήριο της 
ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση που δεν µπορεί να προβληθεί στο 
δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση και 
γ) για ισχυρισµό που αφορά τη δηµόσια τάξη. Η διάταξη αυτή, η οποία αποτελεί 
εκδήλωση της θεµελιώδους αρχής, ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη νοµιµότητα της 
απόφασης του δικαστηρίου της ουσίας µε βάση την πραγµατική και νοµική 
κατάσταση που όφειλε να λάβει υπόψη του ο ουσιαστικός δικαστής, καθιερώνει 
ειδική προϋπόθεση του παραδεκτού των λόγων αναίρεσης. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 286, 287, 291, 292, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 562, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 516 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αοριστία λόγου αναίρεσης. 
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- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 118 αρ.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 στην 
αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση ώστε να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν και ποιο λόγο 
αναίρεσης από τους περιοριστικά αναφεροµένους στο άρθρο 559 ΚΠολ∆ θεµελιώνει 
η προβαλλόµενη αιτίαση. ∆ιαφορετικά ο λόγος αναίρεσης απορρίπτεται 
αυτεπαγγέλτως ως αόριστος χωρίς να είναι επιτρεπτή η συµπλήρωση των στοιχείων 
που λείπουν µε παραποµπή σε άλλα έγγραφα. Γενικά, για να είναι ορισµένος ένας 
λόγος αναίρεσης δεν αρκεί η απλή µνεία του αριθµού του άρθρου 559 ΚΠολ∆ που 
προβλέπει το σχετικό λόγο, ούτε η επανάληψη του κειµένου της σχετικής διάταξης, 
χωρίς να προσδιορίζονται τα αναγκαία στοιχεία που σύµφωνα µε αυτήν απαιτούνται 
για να στοιχειοθετηθεί ο συγκεκριµένος λόγος αναίρεσης.  
- Κατ' άρθρο 559 αρ.8 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται αν το δικαστήριο παρά το 
νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Για να είναι 
ορισµένος ο λόγος αυτός πρέπει να αναφέρονται στο αναιρετήριο οι παραδοχές της 
απόφασης από τις οποίες προκύπτει ο ισχυρισµός που έλαβε υπόψη το δικαστήριο 
χωρίς να έχει προταθεί ή 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 δικαστήριο. Και στις δύο περιπτώσεις (της παρά το νόµο λήψης ή µη 
λήψης υπόψη) πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο ποιά επίδραση άσκησε ή θα 
ασκούσε στην έκβαση της δίκης ο ισχυρισµός.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 118, 559 αριθ. 8, 566, 577,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 398 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Λόγοι αναιρέσεως κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, καθώς και των 
αποφάσεων των Πρωτοδικείων που εκδίδονται επί εφέσεων κατά αποφάσεων των 
Ειρηνοδικείων. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Οι λόγοι αναιρέσεως κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, καθώς και των 
αποφάσεων των Πρωτοδικείων που εκδίδονται επί εφέσεων κατά αποφάσεων των 
Ειρηνοδικείων αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 560 του ΚΠολ∆, µεταξύ δε 
αυτών δεν περιλαµβάνεται και εκείνος της παρά τον νόµο λήψεως υπόψη ουσιωδών 
πραγµάτων που δεν προτάθηκαν ή µη λήψεως υπόψη τέτοιων πραγµάτων που 
προτάθηκαν, αντίστοιχος του λόγου αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ. 8 του ΚΠολ∆, 
που δηµιουργείται για τις αποφάσεις των λοιπών δικαστηρίων.  
- Κατά το άρθρο 561 παρ. 1 του ίδιου ΚΠολ∆, που ισχύει για τις αποφάσεις όλων των 
δικαστηρίων, η εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας πραγµατικών γεγονότων και 
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ιδιαίτερα του περιεχοµένου εγγράφων δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου 
(εκτός από τις αναφερόµενες εξαιρέσεις, για τις οποίες εδώ δεν πρόκειται).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 560, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 708 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Ένορκες 
βεβαιώσεις. 
- Κατά τον αριθ. 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και εάν 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 "πράγµατα", των οποίων η µη λήψη 
υπόψη, καίτοι προταθέντων, ή η λήψη υπόψη, καίτοι µη προταθέντων, ιδρύει τον 
προβλεπόµενο ως άνω αναιρετικό λόγο, αποτελούν οι αυτοτελείς, νόµιµοι και 
παραδεκτά προταθέντες στο δικαστήριο της ουσίας πραγµατικοί ισχυρισµοί, οι οποίοι 
συγκροτούν την ιστορική βάση και, εποµένως, στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαίου (ΟλΑΠ 
3/1997), δεν στοιχειοθετείται, όµως, ο λόγος αυτός αναίρεσης, όταν το δικαστήριο 
λαµβάνει υπόψη προταθέντα ισχυρισµό και τον απορρίπτει για οποιονδήποτε λόγο, 
τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 12/1997), τούτο δε συµβαίνει και όταν η απόφαση 
περιέχει παραδοχές αντίθετες µε τον φερόµενο ως µη ληφθέντα υπόψη ισχυρισµό, 
απορρίπτει δηλ. αυτόν "εκ των πραγµάτων" κατ` ουσίαν (ΑΠ 719/2011).  
- Από τις διατάξεις των άρθ. 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι το 
δικαστήριο της ουσίας για να σχηµατίσει την κρίση του σχετικά µε τους 
πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση 
της δίκης υποχρεούται να λάβει υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που νόµιµα 
επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι προς απόδειξη ή ανταπόδειξη αυτών, η 
παράβαση δε της υποχρέωσης αυτής ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθ. 559 αριθ. 
11 περ. γ` ΚΠολ∆ λόγο αναίρεσης, για την στοιχειοθέτηση του οποίου αρκεί και 
µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών ως προς την λήψη υπόψη συγκεκριµένου αποδεικτικού 
µέσου, µόνο, όµως, το γεγονός ότι δεν γίνεται ειδική µνεία και χωριστή αξιολόγηση 
κάποιου αποδεικτικού µέσου, σε αντίθεση µε άλλα που ειδικά µνηµονεύονται και 
εξαίρονται λόγω της κατά την ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου µεγαλύτερης 
σηµασίας τους, δεν θεµελιώνει τον ανωτέρω λόγο αναίρεσης, εφόσον από το 
περιεχόµενο της απόφασης σαφώς προκύπτει ότι αυτό λήφθηκε υπόψη από το 
δικαστήριο (ΑΠ 719/2011). Έτσι, ο λόγος αυτός αναίρεσης είναι αβάσιµος κατ' 
ουσίαν, όταν το δικαστήριο µε την απόφασή του βεβαιώνει 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 
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γίνεται µνεία και χωριστή αξιολόγηση του κάθε ενός απ' αυτά στην απόφαση, εκτός 
εάν, όπως προαναφέρθηκε, παρά την βεβαίωση αυτή, από το περιεχόµενο της 
απόφασης και ιδίως από τις αιτιολογίες, καταλείπονται αµφιβολίες για την 
συνεκτίµηση όλων ή ορισµένων εγγράφων (ΑΠ 156/2012, 739/2011, 719/2011).  
- Οι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου, οι οποίες 
λαµβάνονται υπόψη κατά την ενώπιον του µονοµελούς πρωτοδικείου διαδικασία των 
εργατικών διαφορών, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 671 § 1 εδ. γ` ΚΠολ∆ 
αποτελούν ιδιαίτερο και αυτοτελές αποδεικτικό µέσο σε σχέση µε τα έγγραφα και 
πρέπει να µνηµονεύονται ειδικά στην απόφαση (ΑΠ 46/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 671, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 409 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παρά το νόµο 
απαοδοχή πραγµάτων, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως 
αληθινών χωρίς απόδειξη. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης 
όταν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα, υπό την έννοια της πιο πάνω διάταξης, 
θεωρούνται οι ασκούντες ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης αυτοτελείς 
ισχυρισµοί των διαδίκων, που, υπό την προϋπόθεση της νόµιµης πρότασης τους, 
θεµελιώνουν ιστορικώς το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 25/2003). Ο λόγος αυτός δεν 
ιδρύεται αν ο ισχυρισµός λήφθηκε υπόψη και απορρίφθηκε για οποιοδήποτε λόγο, 
τυπικό ή ουσιαστικό, γεγονός που συµβαίνει και όταν η απόφαση περιέχει παραδοχές 
αντίθετες µε τον ισχυρισµό (ΟλΑΠ 11/1996).  
- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, το 
δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου 
που προηγήθηκε, ή η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το χρονικό 
διάστηµα που µεσολάβησε, ή οι περιστάσεις που µεσολάβησαν, χωρίς κατά νόµο να 
εµποδίζουν την γένεση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη 
ανεκτή τη µεταγενέστερη άσκηση του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις 
του µέσου κοινωνικού ανθρώπου, αφού τείνει στην ανατροπή κατάστασης που 
δηµιουργήθηκε υπό ορισµένες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε για πολύ χρόνο µε 
το επακόλουθο να συνεπάγεται επαχθείς συνέπειες για τον υπόχρεο (ΟλΑΠ 17/1995). 
Απαιτείται δηλαδή, για να χαρακτηρισθεί καταχρηστική η άσκηση του δικαιώµατος 
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να έχει δηµιουργηθεί στον υπόχρεο, από την συµπεριφορά του δικαιούχου σε 
συνάρτηση και µε εκείνη του υπόχρεου, και µάλιστα ευλόγως, η πεποίθηση ότι ο 
δικαιούχος δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωµα του. Επιπλέον, απαιτείται, 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 (ΟλΑΠ 62/1990), το ζήτηµα δε αν οι 
συνέπειες που συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώµατος είναι επαχθείς ι 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 
ικανοποίησης του δικαιώµατος του. 
- 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. Στην προκειµένη 
περίπτωση, από την προσβαλλοµένη απόφαση προκύπτει, ότι το Εφετείο εκθέτει σ' 
αυτήν όλα τα αποδεικτικά µέσα, ήτοι τις ένορκες καταθέσεις των µαρτύρων, που 
εξετάστηκαν στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, τις βεβαιώσεις των µαρτύρων ενώπιον 
συµβολαιογράφου, καθώς και τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και 
προσκόµισαν, από τα οποία άντλησε την κρίση του, ότι αποδείχθηκαν και είναι 
αληθινά όλα τα παρατιθέµενα στην απόφαση του και έχοντα ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης πραγµατικά περιστατικά. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος 
αναίρεσης της απόφασης και αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη 
αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Πα την ίδρυση 
του λόγου αυτού αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν το δικαστήριο της 
ουσίας έλαβε υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που νόµιµα επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν οι διάδικοι, τα οποία ήταν υποχρεωµένο να λάβει υπόψη, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 346 του ΚΠολ∆. Καµιά, ωστόσο, 
διάταξη δεν επιβάλλει την ειδική µνεία και τη χωριστή αξιολόγηση καθενός από τα 
αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι, αλλ' αρκεί η 
γενική µνεία των κατ' είδος αποδεικτικών µέσων που λήφθηκαν υπόψη. Μόνο αν από 
τη γενική αυτή αναφορά, σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο της απόφασης, δεν 
προκύπτει κατά τρόπο αναµφίβολο ότι λήφθηκε υπόψη κάποιο συγκεκριµένο 
αποδεικτικό µέσο, στοιχειοθετείται ο αναιρετικός αυτός λόγος. Εξάλλου ο λόγος 
αυτός δεν ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν προσέδωσε στο αποδεικτικό µέσο την 
αποδεικτική βαρύτητα που υποστηρίζει ο αναιρεσείων ότι αυτό έχει, αφού η σχετική 
εκτίµηση δεν υπόκειται, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆, 
στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 
ΑΚ: 281,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 137 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παρά το νόµο λήψη υπόψη πραγµάτων που δεν 
προτάθηκαν. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
Λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που ο νόµος δεν επιτρέπει. 
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. β ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Με τον όρο 
πράγµατα νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την 
ιστορική βάση (εποµένως στηρίζουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως, όχι όµως και οι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής, 
ενστάσεως ή αντενστάσεως (ΑΠ 399/ 2011). 
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 8 περ.α ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται όταν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ο όρος πράγµατα 
έχει την έννοια που αναφέρθηκε προηγουµένως σε σχέση µε τη διάταξη του άρθρου 
559 αριθ. 8 περ.β ΚΠολ∆.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές 
ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της 
αποδόσεως από το δικαστήριο της ουσίας σε αποδεικτικό, κατά την έννοια των 
άρθρων 339 και 432 του ίδιου κώδικα, έγγραφο, περιεχοµένου καταδήλως 
διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας του οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για 
τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει όµως και την περίπτωση που το δικαστήριο, 
από την εκτίµηση και αξιολόγηση του αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, έστω 
και εσφαλµένα, καταλήγει σε συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που θεώρησε ως ορθό 
ο αναιρεσείων, γιατί τότε πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, 
η οποία δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο. Πρέπει δε την παραπάνω επιζήµια για τον 
αναιρεσείοντα κρίση του να σχηµάτισε το δικαστήριο αποκλειστικά ή κατά κύριο 
λόγο από το έγγραφο που φέρεται ως παραµορφωµένο, προϋπόθεση η οποία δεν 
συντρέχει όταν το εν λόγω έγγραφο εκτιµήθηκε µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα χωρίς 
να εξαίρεται η σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα για την αλήθεια ή αναλήθεια του 
γεγονότος που αποδείχθηκε, γιατί, στην τελευταία αυτή περίπτωση, δεν είναι δυνατή 
η εξακρίβωση της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του (ΑΠ 828/2010).  
- Με το άρθρο 559 αριθ.11 περ. α ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως παρέχεται αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει. Εξάλλου κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 270 παρ. 2 εδ.α και β ΚΠολ∆, οι οποίες εφαρµόζονται στις 
υποθέσεις που δικάζονται κατά την τακτική διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθµιων 
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δικαστηρίων αλλά και στην κατ' έφεση δίκη κατά το άρθρο 524 παρ.1 του ίδιου 
κώδικα: "Το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη τα αποδεικτικά µέσα που πληρούν τους 
όρους του νόµου, σύµφωνα µε την αποδεικτική δύναµη του καθενός. 
Συµπληρωµατικά µπορεί να λαµβάνει υπόψη και να εκτιµά ελεύθερα και αποδεικτικά 
µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου, µε την επιφύλαξη των άρθρων 393 και 
394". Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, στις προαναφερθείσες υποθέσεις, 
εφόσον είναι επιτρεπτή η δια µαρτύρων απόδειξη, λαµβάνονται υπόψη, αδιακρίτως 
πλέον, και έγγραφα αχρονολόγητα, ανεπικύρωτα, άκυρα και µη συντεταγµένα κατ' 
αποδεικτικό τύπο, καθώς και ιδιωτικά ανυπόγραφα ή υπέρ του εκδότη τους (ΑΠ 
1/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 270, 339, 432, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 600 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παραγραφή. 
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 8 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο, είτε έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, είτε δεν έλαβε 
υπόψη του πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν επίσης ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, νοούνται δε ως "πράγµατα" οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων 
που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, 
ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, δηλαδή οι 
ισχυρισµοί που κατά το νόµο διαµόρφωσαν ή ανάλογα ήταν ικανοί να διαµορφώσουν 
το διατακτικό της προσβαλλόµενης απόφασης εφόσον είχαν προταθεί παραδεκτά 
ενώπιον του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου και επαναφέρθηκαν νοµίµως στο Εφετείο µε 
λόγο έφεσης. Με βάση τα παραπάνω δεν ιδρύει τον παραπάνω λόγο αναίρεσης η 
παράλειψη του δικαστηρίου της ουσίας να απαντήσει σε ισχυρισµό εκπρόθεσµο, 
αόριστο και γενικώς απαράδεκτο, µη νόµιµο ή αλυσιτελή, ή σε απλώς αρνητικό ή 
διευκρινιστικό ισχυρισµό, δηλαδή σε ισχυρισµό που δεν καταλήγει στην επίκληση 
έννοµης συνέπειας. 
- Κατά τα άρθρα 251 και 253 του ΑΚ, η παραγραφή αρχίζει από τότε που γεννήθηκε 
η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της, στις περιπτώσεις όµως που 
αναφέρονται στο άρθρο 250 η παραγραφή αρχίζει µόλις λήξει το έτος µέσα στο οποίο 
συµπίπτει η πιο πάνω, από το άρθρο 250 οριζόµενη, αφετηρία αυτής. Εξάλλου, κατά 
το άρθρο 261 και 270 παρ. 1 του ΑΚ, η παραγραφή διακόπτεται µε την έγερση της 
αγωγής, αρχίζει δε και πάλι από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή 
του δικαστηρίου, χωρίς να υπολογίζεται ο χρόνος που πέρασε ως τη διακοπή από το 
τέλος της οποίας αρχίζει νέα παραγραφή. Τέλος, στο άρθρο 270 παρ. 2 του ΑΚ 
ορίζεται, ότι για τις αξιώσεις, ειδικότερα, του άρθρου 250 η νέα παραγραφή αρχίζει 



Σελίδα 59 
 

[59] 
 

µόλις λήξει το έτος µέσα στο οποίο περατώθηκε η διακοπή. Από τις 
προαναφερόµενες διατάξεις συνάγεται σαφώς, ότι για τις αξιώσεις του άρθρου 250 
του ΑΚ, επί διακοπής της παραπάνω πενταετούς παραγραφής αυτών µε την έγερση 
της σχετικής αγωγής, η νέα παραγραφή αρχίζει, όχι αµέσως από την τελευταία 
διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου, αλλά από την λήξη του έτους 
κατά το οποίο έλαβε χώρα η διαδικαστική αυτή πράξη, σύµφωνα µε τη διάταξη του 
άρθρου 270 παρ. 2 του ΑΚ. 
Συνεπώς, για την προβλεπόµενη στο άρθρο 250 αρ. 17 του ΑΚ πενταετή παραγραφή 
που αφορά αξιώσεις των κάθε είδους µισθών κ.λπ. για την οποία εφαρµόζεται ως 
προς την έναρξη της νέας παραγραφής, µετά προηγούµενη διακοπή αυτής, η ειδική 
ως προς αυτές διάταξη του άρθρου 270 παρ. 2 του ΑΚ, δεν έχει εφαρµογή η διάταξη 
του άρθρου 261 του ιδίου Κώδικα η οποία αναφέρεται µεν στη διακοπή της 
παραγραφής από την έγερση της αγωγής, για τον προσδιορισµό του χρόνου ενάρξεως 
της νέας παραγραφής, αφορά όµως γενικά τις αξιώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται 
από το νόµο διαφορετική ρύθµιση (ΟλΑΠ 15/1992). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 250, 251, 253, 261, 271,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 560 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 728 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων και των αποφάσεων 
των πρωτοδικείων που εκδίδονται επί εφέσεων κατά των αποφάσεων των 
Ειρηνοδικείων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Όπως προκύπτει από το άρθρο 560 αρ.1 του ΚΠολ∆, αντίστοιχο του άρθρου 559 αρ. 
1 του ίδιου ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων και των αποφάσεων 
των πρωτοδικείων που εκδίδονται επί εφέσεων κατά των αποφάσεων των 
Ειρηνοδικείων επιτρέπεται αναίρεση, εκτός των περιπτώσεων των αριθµών 2,3 και 4 
του ίδιου άρθρου 560 για τις οποίες εδώ δεν πρόκειται, και όταν παραβιάστηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου, εσωτερικού ή διεθνούς. Ο κανόνας δικαίου 
παραβιάζεται αν δεν εφαρµοσθεί ενώ ανέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή 
του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 
4/2005), η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7-8/2006).  
- Κατά το άρθρθο 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆ που έχει εφαρµογή επί των αποφάσεων 
όλων των δικαστηρίων, η εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας πραγµατικών 
γεγονότων δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, εκτός αν παραβιάστηκαν 
κανόνες δικαίου ή αν υπάρχει λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 19 και 20 του 
ΚΠολ∆. 
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∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 560, 
ΑΚ: 173, 200, 211 επ., 361, 681 επ.,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 560 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 97 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Σε ποιές περιπτώσεις επιτρέπεται κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς 
και των αποφάσεων των πρωτοδικείων, που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων. Περιεχόµενο αίτησης αναίρεσης. 
- Σύµφωνα µε 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, 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 αυτό αφορούν την 
εφαρµογή των κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' 
αυτούς ο λόγος αυτός αναίρεσης προβληθεί σε µικροδιαφορές, 2) αν το δικαστήριο 
δεν συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο νόµος ή δίκασε ειρηνοδίκης του οποίου είχε γίνει 
δεκτή η εξαίρεση, 3) αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη διαδικασία των πολιτικών 
δικαστηρίων ή δεν είχε καθ' ύλην αρµοδιότητα, 4) αν παράνοµα αποκλείστηκε η 
δηµοσιότητα της διαδικασίας. Οι, κατά την ανωτέρω διάταξη, τέσσερις λόγοι 
αναιρέσεως αντιστοιχούν προς τους λόγους των αριθµ. 1, 2, 4, 5 και 7 του άρθρου 
559 ΚΠολ∆, προς τους οποίους, όµως, µερικοί δεν ταυτίζονται απολύτως. Η 
απαρίθµηση των προαναφεροµένων λόγων αναιρέσεως είναι περιοριστική, όπως 
συνάγεται από τη λέξη "µόνον", και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να προβληθεί 
οποιοσδήποτε άλλος λόγος αναιρέσεως κατά των ως άνω αποφάσεων.  
- 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, ώστε να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν και ποιο λόγο αναίρεσης, από τους 
περιοριστικώς αναφεροµένους στο άρθρο 560 ΚΠολ∆ θεµελιώνει η προβαλλόµενη 
αιτίαση. Ειδικά, για να είναι ορισµένος ο από τον αριθµό 1 του άρθρου 560 ΚΠολ∆ 
λόγος αναίρεσης πρέπει να διαλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τη συγκεκριµένη διάταξη του 
ουσιαστικού δικαίου που παραβιάστηκε και το αποδιδόµενο στο δικαστήριο νοµικό 
σφάλµα περί την ερµηνεία και εφαρµογή του ουσιαστικού νόµου, εφόσον δε το 
δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, την ελάσσονα πρόταση του νοµικού του 
συλλογισµού, δηλαδή τα πραγµατικά γεγονότα που αυτό δέχθηκε, υπό τα οποία και 
συντελέστηκε η προβαλλόµενη παραβίαση των κανόνων του ουσιαστικού δικαίου 
(ΟλΑΠ 32/1996). Για το ορισµένο, επίσης, του λόγου της αναίρεσης σε περίπτωση 
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παραβίασης περισσότερων της µιας διατάξεων πρέπει να εξειδικεύονται για καθεµιά 
απ' αυτές οι κρίσιµες ουσιαστικές παραδοχές του δικαστηρίου και το υπαγωγικό 
σφάλµα του τελευταίου. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 118, 560, 566, 577, 
ΑΚ: 1033, 1045, 1193, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 560 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 400 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- 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 αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου. Για να ιδρυθεί ο λόγος αυτός πρέπει 
η παράβαση να αφορά κανόνα ουσιαστικού δικαίου δηλαδή κανόνα που ρυθµίζει τις 
βιοτικές σχέσεις, την κτήση των δικαιωµάτων και τη γένεση των υποχρεώσεων και 
επιβάλλει κυρώσεις. Η παράβαση των δικονοµικών διατάξεων δηλαδή όσων 
καθορίζουν τον τρόπο, τα όργανα και τη µορφή της ένδικης προστασίας δεν ελέγχεται 
µε τον προκείµενο λόγο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 560 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 404 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Στοιχεία αναιρετηρίου για το ορισµένο του λόγου 560 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου). 
- 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, ώστε να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν και ποιο λόγο αναίρεσης, από τους 
περιοριστικούς αναφεροµένους στο άρθρο 560 ΚΠολ∆, θεµελιώνει η προβαλλόµενη 
αιτίαση. Ειδικά, για να είναι ορισµένος ο από τον αριθµό 1 του άρθρου 560 ΚΠολ∆ 
λόγος αναίρεσης πρέπει να διαλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τη συγκεκριµένη διάταξη του 
ουσιαστικού δικαίου που παραβιάστηκε και το αποδιδόµενο στο δικαστήριο νοµικό 
σφάλµα περί την ερµηνεία και εφαρµογή του ουσιαστικού νόµου, εφόσον δε το 
δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, την ελάσσονα πρόταση του νοµικού του 
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συλλογισµού, δηλαδή τα πραγµατικά γεγονότα που αυτό δέχθηκε, υπό τα οποία και 
συντελέστηκε η προβαλλόµενη παραβίαση των κανόνων του ουσιαστικού δικαίου 
(ΟλΑΠ 32/1996). Για το ορισµένο, επίσης, του λόγου της αναίρεσης σε περίπτωση 
παραβίασης περισσότερων της µιας διατάξεων πρέπει να εξειδικεύονται για καθεµιά 
απ' αυτές οι κρίσιµες ουσιαστικές παραδοχές του δικαστηρίου και το υπαγωγικό 
σφάλµα του τελευταίου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 560 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 707 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραβίαση ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. 
- Οι διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ αποσκοπούν στην ερµηνεία της δήλωσης 
βούλησης και καθεµία από αυτές συµπληρώνει την άλλη. Η πρώτη εξαίρει το 
υποκειµενικό στοιχείο της δήλωσης, δηλαδή την άποψη του δηλούντος και απαιτεί η 
ερµηνεία να µην προσκολλάται στις λέξεις της δήλωσης, αλλά να αναζητεί την 
αληθινή βούληση, η δε δεύτερη εξαίρει το αντικειµενικό στοιχείο, δηλαδή την άποψη 
των συναλλαγών και επιβάλλει η δήλωση να ερµηνεύεται όπως απαιτεί η καλή πίστη, 
για τον προσδιορισµό της οποίας και µόνο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
συναλλακτικά ήθη. Έτσι κάθε δήλωση βούλησης θα πρέπει να ληφθεί µε την έννοια 
που απαιτεί στη συγκεκριµένη περίπτωση η συναλλακτική ευθύτητα και κατά τους 
κανόνες της οποίας θα µπορούσε να γίνει αντιληπτή η δήλωση βούλησης και από τον 
τρίτο. Εξάλλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση 
επιτρέπεται αν παραβιάστηκαν οι ερµηνευτικοί ως άνω κανόνες των δικαιοπραξιών 
των άρθρων 173 και 200 ΑΚ. Οι κανόνες αυτοί εφαρµόζονται όταν το δικαστήριο της 
ουσίας, κατά την αναιρετικά ανέλεγκτη ως προς αυτό κρίση του, διαπιστώνει, έστω 
και έµµεσα, ότι υπάρχει στη σύµβαση κενό ή αµφιβολία ως προς την έννοια της 
δήλωσης της βούλησης των συµβαλλοµένων. Υπό την προϋπόθεση αυτή παραβιάζει 
τους κανόνες αυτούς το δικαστήριο της ουσίας, είτε όταν παραλείπει να προσφύγει σε 
αυτούς για να διαπιστώσει την αληθινή έννοια της δήλωσης της βούλησης των 
συµβαλλοµένων, είτε όταν προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους, εφαρµόζοντας 
εσφαλµένα τις νοµικές έννοιες στις οποίες στηρίζονται, είτε όταν παραλείπει να 
παραθέσει στην απόφασή του τα πραγµατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η 
συγκεκριµένη εφαρµογή του.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αίτηση αναίρεσης - άρθρο 560 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 290 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Στοιχεία ορισµένου του αναιρετικού λόγου για παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. 
- 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 ή 560 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 ή 560 αριθ. 1 
ΚΠολ∆), µε εσφαλµένη ερµηνεία ή κακή εφαρµογή, πρέπει να καθορίζονται, πλην 
των άλλων, η συγκεκριµένη διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε και 
το αποδιδόµενο στο δικαστήριο νοµικό σφάλµα περί την ερµηνεία και εφαρµογή του 
ουσιαστικού νόµου, καθώς επίσης, εφόσον το δικαστήριο έκρινε επί της ουσίας της 
υπόθεσης, η ελάσσων πρόταση του νοµικού του συλλογισµού, δηλ. τα πραγµατικά 
γεγονότα, που αυτό δέχθηκε, υπό τα οποία και συντελέσθηκε η προβαλλόµενη 
παραβίαση των κανόνων του ουσιαστικού δικαίου, ώστε από το αναιρετήριο να 
προκύπτει η προβαλλόµενη νοµική πληµµέλεια, καθόσον η αοριστία του λόγου της 
αναίρεσης δεν δύναται να συµπληρωθεί µε παραποµπή σε άλλο διαδικαστικό 
έγγραφο (ΑΠ 369/2012).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 118, 559 αριθ. 1, 560, 566, 577, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1335 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης. Επανάληψη συζήτησης. 
- Κατά το άρθρο 254 ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται και στη διαδικασία της δίκης για την 
αναίρεση (άρθρο 573 παρ. 1 ΚΠολ∆.), "το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την 
επανάληψη της συζητήσεως στο ακροατήριο η οποία έχει κηρυχθεί περατωµένη, όταν 
κατά τη µελέτη της υποθέσεως 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. Η συζήτηση αυτή θεωρείται συνέχεια της προηγούµενης".  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 254, 573, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Έλλειψη πληρεξουσιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 841 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη πληρεξουσιότητας. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρ. 108, 110§2, 498§1, 568§§1,2&4, 576§§1-3 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι αν κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης δεν εµφανισθεί και δεν 
µετάσχει µε τον προσήκοντα τρόπο σ' αυτή κάποιος διάδικος, το δικαστήριο ερευνά 
αυτεπαγγέλτως ποιος από τους διαδίκους επέσπευσε τη συζήτηση της αίτησης 
αναίρεσης και αν µεν τη συζήτησή της επέσπευσε εγκύρως ο απολειπόµενος διάδικος 
κλητεύοντας νόµιµα και εµπρόθεσµα τους λοιπούς ή κλητεύθηκε ο ίδιος νόµιµα και 
εµπρόθεσµα από τον επισπεύδοντα τη συζήτηση άλλο διάδικο, η υπόθεση συζητείται 
σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, διαφορετικά, αν δηλαδή δεν προκύπτει 
έγκυρη επίσπευση της συζήτησής της ή δεν µπορεί να διαπιστωθεί ποιος διάδικος 
επέσπευσε τη συζήτησή της, αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς όλους τους 
διαδίκους και η υπόθεση επαναφέρεται για συζήτηση µε νέα κλήση (ΑΠ 407/2004, 
ΑΠ 1061/2010). Εξ άλλου από τις διατάξεις των άρθρ. 96§1, 97§1, 104, 122§1 και 
123 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι ο δικηγόρος που υπέγραψε για λογαριασµό του 
επισπεύδοντος διαδίκου την κλήση για συζήτηση της αίτησης αναίρεσης και την 
παραγγελία προς το δικαστικό επιµελητή για τη διενέργεια της επίδοσής της στον 
αντίδικο, πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε σχετική πληρεξουσιότητα, η οποία 
παρέχεται από το διάδικο που εκπροσωπεί είτε µε συµβολαιογραφική πράξη είτε µε 
προφορική δήλωση, καταχωριζόµενη στα πρακτικά του δικαστηρίου, η έλλειψη δε 
της αναγκαίας πληρεξουσιότητας, που εξετάζεται κατά το άρθρ. 104 ΚΠολ∆ 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης, καθιστά άκυρες τις 
παραπάνω πράξεις µε περαιτέρω συνέπεια να δικάζεται ερήµην ο διάδικος για 
λογαριασµό του οποίου έγιναν, αν αυτός είναι τελικά απών στη συζήτηση της 
αίτησης αναίρεσης και δεν προκύπτει κατά τα λοιπά η από µέρους άλλου διαδίκου 
έγκυρη κλήτευσή του να παραστεί κατ' αυτή (ΑΠ 436/1996).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 96, 97, 104, 108, 110, 122, 123, 498, 568, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Έλλειψη πληρεξουσιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 635 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έλλειψη πληρεξουσιότητας. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1 και 96 παρ. 1, 3 ΚΠολ∆, οι 
διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται στα πολιτικά ∆ικαστήρια µε πληρεξούσιο 
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δικηγόρο, στον οποίο η πληρεξουσιότητα, κατά τη διαδικασία ενώπιον του Αρείου 
Πάγου, δίνεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη είτε µε προφορική δήλωση του 
εκπροσωπούµενου απ' αυτόν διαδίκου, που καταχωρίζεται στα πρακτικά του 
∆ικαστηρίου ή στην τυχόν έκθεση του εισηγητή ή εντεταλµένου για τις αποδείξεις 
∆ικαστή, ενώ επί εργατικών διαφορών, ήδη, η πληρεξουσιότητα αυτή µπορεί να 
δίνεται και µε ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο φέρει βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής του διαδίκου από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή οποιαδήποτε άλλη 
δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή (άρθρ. 665 παρ.2 εδ. γ' ΚΠολ∆, που προστέθηκε 
µε το άρθρο 15 παρ.6 Ν. 4055/2012), µπορεί δε να αφορά ορισµένες ή όλες τις δίκες 
εκείνου που την παρέχει και στο πληρεξούσιο πρέπει να αναγράφονται τα ονόµατα 
των πληρεξουσίων. Ακόµη, 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 δεν υπάρχει κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόµη 
και εκείνες που είχαν γίνει προηγουµένως, το δε ∆ικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, 
σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη πληρεξουσιότητας, καθώς και την υπέρβασή 
της. Συνέπεια της αυτεπάγγελτης, κατά τα άνω, εξετάσεως της ελλείψεως της 
αναγκαίας πληρεξουσιότητας είναι, ότι θεωρείται δικονοµικά απών ο διάδικος, που 
εκπροσωπήθηκε στον Άρειο Πάγο από δικηγόρο στερούµενο της αναγκαίας 
πληρεξουσιότητας, ως µη νοµίµως παριστάµενος. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το 
συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 142 και 143 ΚΠολ∆, η επίδοση σε διάδικο 
µπορεί να γίνεται και προς τον νόµιµα διορισµένο αντίκλητό του, εφόσον 
εξακολουθεί να έχει αυτή την ιδιότητα. Ο διορισµός αντικλήτου γίνεται κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 142 παρ.1 και 4 του ίδιου Κώδικα, είτε µε δήλωση ενώπιον του 
γραµµατέα του πρωτοδικείου της κατοικίας του διαδίκου είτε µε ρήτρα σε σύµβαση, 
που καλύπτει µόνο τις σχετικές µε τη σύµβαση αυτή πράξεις. Επίσης, έχει την 
ιδιότητα του αντικλήτου και ο νόµιµα διορισµένος πληρεξούσιος δικηγόρος, στον 
οποίο µπορούν να γίνονται µόνον οι επιδόσεις που ανάγονται στη δίκη, για την οποία 
είναι πληρεξούσιος, συµπεριλαµβανοµένης και της επιδόσεως της οριστικής 
αποφάσεως. Μετά, όµως, την έκδοση της οριστικής αποφάσεως, σε περίπτωση 
ασκήσεως ενδίκου µέσου, µπορεί να γίνει µεν επίδοση της σχετικής κλήσεως προς 
τον υπογράψαντα το ένδικο µέσο, ως πληρεξούσιο δικηγόρο, όχι όµως και προς τον 
κατά τη δίκη, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση, πληρεξούσιο 
δικηγόρο του καθού το ένδικο µέσο, ο οποίος µετά την έκδοση της οριστικής αυτής 
αποφάσεως παύει να έχει την ιδιότητα του αντικλήτου, αν δεν διορίσθηκε νόµιµα 
αντίκλητος, κατά το άρθρο 142 παρ.1 και 4 ΚΠολ∆. Από αυτά συνάγεται ότι, όταν 
επισπεύδεται η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως από τον αναιρεσείοντα, η 
επίδοσή της µε την κάτω από αυτήν πράξη ορισµού δικασίµου και κλήση προς 
συζήτηση δεν µπορεί να γίνει στο δικηγόρο που παραστάθηκε ως πληρεξούσιος του 
αναιρεσιβλήτου κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ∆ικαστήριο της ουσίας, που 
εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, εφόσον, κατά τα προεκτεθέντα, ο 
πληρεξούσιος αυτός είναι αντίκλητος µόνο για τις επιδόσεις που αναφέρονται στη 
δίκη ενώπιον του ∆ικαστηρίου εκείνου (της ουσίας), συµπεριλαµβανοµένης και της 
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επιδόσεως της οριστικής αποφάσεως, ενώ δεν είναι αντίκλητος και για την επίδοση 
της ασκούµενης κατά της αποφάσεως αυτής αιτήσεως αναιρέσεως. 
- Κατά το άρθρο 576 παρ.2 εδ. α' του ίδιου Κώδικα, αν ο αντίδικος εκείνου που 
επισπεύδει την συζήτηση δεν εµφανιστεί ή εµφανιστεί αλλά δεν λάβει µέρος σε αυτή 
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 
και η υπόθεση επαναφέρεται για συζήτηση µε νέα κλήτευση. Τέλος, κατά το πρώτο 
εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 576 ΚΠολ∆, αν µετέχουν περισσότεροι στη 
δίκη για την αναίρεση και δεν κλητεύθηκε κάποιος από αυτούς, η συζήτηση 
κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους, ενώ, κατά το δεύτερο εδάφιο της ίδιας ως άνω 
παραγράφου, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 62 του Ν. 4139/2013 και ισχύει από 
20-3-2013 (ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως του νόµου τούτου, κατ' άρθρ. 104 αυτού), σε 
περίπτωση απλής οµοδικίας, αν κάποιος δεν εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο 
δικηγόρο, η υπόθεση χωρίζεται και η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως χωρεί 
νοµίµως, ως προς όσους εκπροσωπούνται από πληρεξούσιο δικηγόρο ή έχουν 
κλητευθεί νοµίµως και κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς τους λοιπούς. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 104, 142, 143, 576, 665, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Έλλειψη πληρεξουσιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 107 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έλλειψη πληρεξουσιότητας κατά τη συζήτηση στον Άρειο Πάγο. Απαράδεκτη 
συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 94 παρ.1, 96 παρ.1, 104, 568 παρ.4 
και 576 παρ.1 και 3 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο 
πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος, που επισπεύδει τη συζήτηση, 
εµφανίζεται στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, αλλά δεν αποδεικνύει 
την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, που αυτεπαγγέλτως πλέον εξετάζει το 
δικαστήριο, ο αναιρεσείων θεωρείται ως µη παριστάµενος και κηρύσσεται άκυρη και 
η κλήση µε βάση την οποία εµφανίζεται ως επιµελούµενος τη συζήτηση, µε 
αποτέλεσµα να µη χωρεί εφαρµογή της προαναφερόµενης διάταξης του άρθρου 576 
παρ.1 ΚΠολ∆, σύµφωνα µε την οποία ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση ως εάν 
ήταν παρόντες οι διάδικοι. Εφόσον δε οι αναιρεσείοντες είναι περισσότεροι και ο 
δικηγόρος που εµφανίσθηκε για αυτούς δεν έχει την πληρεξουσιότητα και ενός έστω 
από αυτούς, που επιµελήθηκαν τη συζήτηση, αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη, ως προς 
όλους, αν ο αναιρεσείων αυτός, δεν έχει κλητευθεί από την αντίδικό του ή από 
κάποιον από τους επισπεύδοντες τη συζήτηση οµοδίκους του (ΟλΑΠ 2/1992, ΟλΑΠ 
39/2005, ΑΠ 1570/2005, ΑΠ 592/2007).  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 94, 96, 104, 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Έλλειψη πληρεξουσιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 309 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έλλειψη πληρεξουσιότητας. Απαράδεκτη συζήτησης της αίτησης αναίρεσης. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη 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 συζήτηση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν επιδόθηκε 
νόµιµα και εµπρόθεσµα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς 
όλους τους διαδίκους. Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 94 ΚΠολ∆, προκύπτει 
ότι στον Άρειο Πάγο οι διάδικοι υποχρεούνται να παρίστανται µε πληρεξούσιο 
δικηγόρο. Περαιτέρω, µε τη διάταξη του άρθρου 104 ΚΠολ∆, ορίζεται ότι για τη 
συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και, αν δεν υπάρχει, 
κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις ακόµη και εκείνες που είχαν γίνει 
προηγουµένως και ότι το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της 
δίκης, την έλλειψη πληρεξουσιότητας καθώς και την υπέρβασή της.  
- H έλλειψη πληρεξουσιότητας τόσο προς το δικηγόρο που παραστάθηκε στο 
ακροατήριο για λογαριασµό του επισπεύδοντος, όσο και ως προς το δικηγόρο που 
επέσπευσε τη συζήτηση, υπογράφοντας τη σχετική κλήση, συνεπάγεται κατά το 
άρθρο 104 ΚΠολ∆, την ακυρότητα της κλήσεως. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του 
άρθρου 226 παρ. 4 εδ. 3 και 4 ΚΠολ∆ που εφαρµόζεται και στην αναιρετική 
διαδικασία κατ' άρθρο 575 εδ. β' ιδίου Κώδικα, αν η συζήτηση αναβληθεί, ο 
γραµµατέας είναι υποχρεωµένος αµέσως µετά το τέλος της συνεδρίασης να 
µεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη 
δικάσιµο που ορίστηκε. Κλήση του διαδίκου για εµφάνιση στη δικάσιµο αυτή δεν 
χρειάζεται και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των 
διαδίκων. Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διάταξης η αναβολή της υπόθεσης 
και η εγγραφή αυτή στο πινάκιο του δικαστηρίου για την µετ' αναβολή δικάσιµο, 
ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων για τη δικάσιµο αυτή και εποµένως, δεν 
χρειάζεται νέα κλήση του διαδίκου, όταν ο απολειπόµενος κατά τη µετ' αναβολή 
δικάσιµο διάδικος είχε νοµίµως κλητευθεί να παραστεί κατά τη δικάσιµο κατά την 
οποία αναβλήθηκε η συζήτηση ή είχε παραστεί νοµίµως κατά τη δικάσιµο αυτή.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 104, 226, 575, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αίτηση αναίρεσης - Έλλειψη πληρεξουσιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 310 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έλλειψη πληρεξουσιότητας. Απαράδεκτη η συζήτησης της αίτησης αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 576 ΚΠολ∆ αν κάποιος από τους διαδίκους δεν εµφανισθεί κατά τη 
συζήτηση της υποθέσεως ή εµφανισθεί και δεν λάβει µέρος σ' αυτή µε τον τρόπο που 
ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως ποιος επισπεύδει τη 
συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο απολειπόµενος διάδικος, η συζήτηση γίνεται σαν να 
ήταν παρόντες οι διάδικοι, εφόσον όµως ο πληρεξούσιος που υπέγραψε την κλήση 
ήταν νοµίµως διορισµένος πληρεξούσιος γεγονός που διαπιστώνεται κατ' 
αυτεπάγγελτη έρευνα (ΚΠολ∆ 104 εδ. β'). Εποµένως, στην περίπτωση κατά την 
οποία απολείπεται ο αναιρεσείων που επισπεύδει τη συζήτηση της υποθέσεως και δεν 
βεβαιώνεται κατ' επιτρεπτή αυτεπάγγελτη έρευνα, η ύπαρξη ρητής, κατά το άρθρο 96 
ΚΠολ∆ πληρεξουσιότητας προς τον υπογράφοντα την κλήση πληρεξούσιο αυτού 
δικηγόρο, κηρύσσεται άκυρη η κλήση µε βάση την οποία εµφανίζεται ως 
επιµελούµενος τη συζήτηση (ΚΠολ∆ 105) µε αποτέλεσµα να µην χωρεί εφαρµογή 
της προαναφερθείσης διατάξεως του άρθρου 576 παρ.1 ΚΠολ∆, σύµφωνα µε την 
οποία ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 226 παρ. 4 εδ 3 και 4 ΚΠολ∆ που εφαρµόζεται και 
στην αναιρετική δίκη κατ' άρθρο 575 εδ. β' ιδίου Κώδικα, αν η συζήτηση αναβληθεί ο 
γραµµατέας είναι υποχρεωµένος αµέσως µετά το τέλος της συνεδρίασης να 
µεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη 
δικάσιµο που ορίστηκε. Κλήση του διαδίκου για εµφάνιση στη δικάσιµο αυτή δεν 
χρειάζεται και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των 
διαδίκων. Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διάταξης η αναβολή της υπόθεσης 
και η εγγραφή αυτής στο πινάκιο του δικαστηρίου για την µετ' αναβολή δικάσιµο, 
ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων για τη δικάσιµο αυτή και εποµένως δεν 
χρειάζεται νέα κλήση του διαδίκου, όταν ο απολειπόµενος κατά τη µετ' αναβολή 
δικάσιµο διάδικος είχε νοµίµως κλητευθεί να παραστεί κατά τη δικάσιµο κατά την 
οποία αναβλήθηκε η συζήτηση ή είχε παραστεί νοµίµως κατά τη δικάσιµο αυτή.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 96, 104, 105, 226, 575, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Έλλειψη πληρεξουσιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 239 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έλλειψη πληρεξουσιότητας. Απαράδεκτη συζήτηση. 
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- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ.1 και 96 παρ. 1, 3 ΚΠολ∆, οι διάδικοι 
έχουν υποχρέωση να παρίστανται στα πολιτικά ∆ικαστήρια µε πληρεξούσιο 
δικηγόρο, στον οποίο η πληρεξουσιότητα, κατά τη διαδικασία ενώπιον του Αρείου 
Πάγου, δίνεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη είτε µε προφορική δήλωση του 
εκπροσωπούµενου απ' αυτόν διαδίκου, που καταχωρίζεται στα πρακτικά του 
∆ικαστηρίου ή στην τυχόν έκθεση του εισηγητή ή εντεταλµένου για τις αποδείξεις 
∆ικαστή, ενώ επί εργατικών διαφορών, ήδη, η πληρεξουσιότητα αυτή µπορεί να 
δίνεται και µε ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο φέρει βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής του διαδίκου από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή οποιαδήποτε άλλη 
δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή (άρθρ. 665 παρ.2 εδ. γ' ΚΠολ∆, που προστέθηκε 
µε το άρθρο 15 παρ.6 Ν. 4055/2012), µπορεί δε να αφορά ορισµένες ή όλες τις δίκες 
εκείνου που την παρέχει και στο πληρεξούσιο πρέπει να αναγράφονται τα ονόµατα 
των πληρεξουσίων. Ακόµη, 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 δεν υπάρχει κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόµη 
και εκείνες που είχαν γίνει προηγουµένως, το δε δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, 
σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη πληρεξουσιότητας, καθώς και την υπέρβασή 
της. Συνέπεια της αυτεπάγγελτης, κατά τα άνω, εξετάσεως της ελλείψεως της 
αναγκαίας πληρεξουσιότητας είναι, ότι θεωρείται δικονοµικά απών ο διάδικος, που 
εκπροσωπήθηκε στον Άρειο Πάγο από δικηγόρο στερούµενο της αναγκαίας 
πληρεξουσιότητας, ως µη νοµίµως παριστάµενος. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των 
άρθρων 108, 110 παρ.2, 498 παρ.1, 568 παρ.1, 2, 4 και 576 παρ.1 έως 3 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι, αν κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως δεν εµφανισθεί ή 
εµφανισθεί αλλά δεν µετάσχει µε τον προσήκοντα τρόπο σ' αυτήν κάποιος διάδικος 
(περίπτωση που συντρέχει και αν αυτός δεν λάβει µέρος στη συζήτηση µε 
πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος να αποδεικνύει την ύπαρξη ρητής, κατά ένα από 
τους προαναφερόµενους τρόπους, πληρεξουσιότητας, θεωρούµενος, κατά τα άνω, 
δικονοµικά απών), ο Άρειος Πάγος ερευνά αυτεπαγγέλτως ποιος από τους διαδίκους 
επέσπευσε τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως και, αν µεν τη συζήτησή της 
επέσπευσε εγκύρως ο απολειπόµενος διάδικος κλητεύοντας νόµιµα και εµπρόθεσµα 
τους λοιπούς ή κλητεύθηκε ο ίδιος νόµιµα και εµπρόθεσµα από τον επισπεύδοντα τη 
συζήτηση άλλο διάδικο, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, 
διαφορετικά, αν δηλαδή δεν προκύπτει έγκυρη επίσπευση της συζητήσεως ή δεν 
µπορεί να διαπιστωθεί ποιος διάδικος επέσπευσε τη συζήτηση, αυτή κηρύσσεται 
απαράδεκτη ως προς όλους τους διαδίκους (εφόσον στη δίκη για την αναίρεση 
συµµετέχουν περισσότεροι) και η υπόθεση επαναφέρεται για συζήτηση µε νέα 
κλήση. Από το συνδυασµό των προαναφερόµενων διατάξεων και την καθιερούµενη 
από το προµνηµονευόµενο άρθρο 576 ΚΠολ∆ αρχή, ότι για τη συζήτηση της 
υποθέσεως 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 
συζητήσεως είχε γίνει από τον απολειπόµενο διάδικο, από κοινού µε άλλους που 
εµφανίσθηκαν, αυτή δεν είναι έγκυρη ως προς αυτόν (απολειπόµενο), εάν κατά τη 
γενόµενη αυτεπαγγέλτως προς τούτο από το δικαστήριο έρευνα διαπιστώνεται 
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έλλειψη πληρεξουσιότητας ως προς εκείνον (απολειπόµενο) προς το δικηγόρο, που 
και για λογαριασµό του επέσπευσε τη συζήτηση, β) στην περίπτωση που ο 
πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος, ο οποίος επισπεύδει τη συζήτηση εµφανίζεται στο 
ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υποθέσεως αλλά δεν αποδεικνύει την ύπαρξη 
ρητής πληρεξουσιότητας, την οποία 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 διατάξεως του άρθρου 576 παρ. 1 
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, οι οποίοι 
επέσπευσαν τη συζήτηση, είτε αυτοί παρίστανται είτε δεν παρίστανται κατ' αυτήν, 
αυτή (συζήτηση) κηρύσσεται απαράδεκτη, ως προς όλους, αν οι αναιρεσείοντες αυτοί 
δεν έχουν κλητευθεί από τον αντίδικό τους ή από τους επισπεύδοντες τη συζήτηση 
τυχόν έστω και απλούς οµοδίκους τους (ΟλΑΠ 13/2008, 7/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 104, 108, 110, 498, 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Έλλειψη πληρεξουσιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 620 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έλλειψη πληρεξουσιότητας. Απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη 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 δε 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 συζήτηση δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν επιδόθηκε 
νόµιµα και εµπρόθεσµα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς 
όλους τους διαδίκους.  
- Με τη διάταξη του άρθρου 94 ΚΠολ∆ ορίζεται ότι στα πολιτικά δικαστήρια οι 
διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο ενώ στο άρθρο 
96 παρ.1 ορίζεται ότι η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε µε συµβολαιογραφική πράξη 
είτε µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά και στο άρθρο 104 
ΚΠολ∆ ότι για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και 
αν αυτή δεν υπάρχει κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις ακόµη και εκείνες που 
είχαν γίνει προηγουµένως, το δε δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση 
της δίκης την έλλειψη πληρεξουσιότητας καθώς και την υπέρβασή της. Από το 
συνδυασµό όλων των παραπάνω δικονοµικών διατάξεων προκύπτει ότι στην 
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περίπτωση κατά την οποία ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος εµφανίζεται στο 
ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, αλλά δεν αποδεικνύει την ύπαρξη 
ρητής πληρεξουσιότητας που αυτεπαγγέλτως εξετάζει το δικαστήριο, ο αναιρεσείων 
θεωρείται ως µη παριστάµενος µε αποτέλεσµα να µη χωρεί εφαρµογή της 
προαναφερόµενης διατάξεως του άρθρου 576 παρ.1 ΚΠολ∆ σύµφωνα µε την οποία ο 
Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 226 παρ.4 .3 και 4 ΚΠολ∆ που εφαρµόζεται και στην 
αναιρετική δίκη κατ' άρθρο 575 εδ. β' του ιδίου Κώδικα αν η συζήτηση αναβληθεί, ο 
γραµµατέας είναι υποχρεωµένος αµέσως µετά το τέλος της συνεδρίασης να 
µεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη 
δικάσιµο που ορίστηκε. Κλήση του διαδίκου για εµφάνιση στη δικάσιµο αυτή δε 
χρειάζεται και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των 
διαδίκων. Κατά την έννοια της τελευταίος αυτής διάταξης η αναβολή της υπόθεσης 
και η εγγραφή αυτής στο πινάκιο του δικαστηρίου για την µετ' αναβολή δικάσιµο, 
ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων για τη δικάσιµο αυτή και εποµένως δεν 
χρειάζεται νέα κλήση του διαδίκου όταν ο απολιπόµενος κατά την µετ' αναβολή 
δικάσιµο είχε νοµίµως κλητευθεί να παραστεί κατά τη δικάσιµο κατά την οποία 
αναβλήθηκε η συζήτηση ή είχε παραστεί νοµίµως κατά τη δικάσιµο αυτή.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 104, 226, 575, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Έννοµο συµφέρον 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 506 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έννοµο συµφέρον για την άσκηση αίτησης αναίρεσης. 
- Από τα άρθρα 68, 73, 556 § 2 και 566 § 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως αποτελεί η ύπαρξη εννόµου 
συµφέροντος του αναιρεσείοντος, το έννοµο δε αυτό συµφέρον λαµβάνεται και 
αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο και η έλλειψή του οδηγεί στην απόρριψη 
της αιτήσεως ως απαράδεκτης. Το έννοµο συµφέρον για την άσκηση της αναιρέσεως 
προκύπτει κυρίως από τη βλάβη που υφίσταται ο διάδικος που επιδιώκει τον έλεγχο 
της αποφάσεως εν σχέσει µε τον αντίδικό του, η ύπαρξη δε τέτοιας βλάβης κρίνεται 
από το διατακτικό της προσβαλλόµενης απόφασης, ως άµεση συνέπεια της 
αποφάσεως λόγω δυσµενών αιτιολογιών.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 68, 73, 556, 566, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αίτηση αναίρεσης - Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 66 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται έφεση και αναίρεση. Συµψηφισµός των 
δικαστικών εξόδων. 
- Από τις ταυτόσηµες διατάξεις των άρθρων 513 παρ. 1β' και 553 παρ. 1 β' του 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι, το ένδικο µέσο της εφέσεως και της αναιρέσεως επιτρέπεται 
µόνο κατά των οριστικών αποφάσεων που περατώνουν όλη τη δίκη ή µόνο τη δίκη 
για την αγωγή ή την ανταγωγή, αν δε η απόφαση είναι κατά ένα µέρος οριστική δεν 
επιτρέπεται έφεση ή αναίρεση ούτε κατά των οριστικών διατάξεων πριν εκδοθεί 
οριστική απόφαση στη δίκη. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι σε περίπτωση 
αντικειµενικής σωρεύσεως περισσοτέρων αγωγών στο ίδιο δικόγραφο, ήτοι επί 
ενώσεως στο ίδιο δικόγραφο αγωγής περισσοτέρων αιτήσεων του ίδιου ενάγοντος 
κατά του ίδιου εναγοµένου (άρθρο 218 παρ. 2 ΚΠολ∆), δεν επιτρέπεται έφεση ή 
αναίρεση κατά των οριστικών αλλά µη τελειωτικών αποφάσεων, ήτοι εκείνων που 
δέχονται ή απορρίπτουν ένα αυτοτελές αίτηµα και αναβάλλουν την εκδίκαση των 
άλλων αιτηµάτων που εκκρεµούν στην ίδια διαδικασία, υπό την προϋπόθεση όµως 
της ύπαρξης συνάφειας ανάµεσα στην οριστικώς κριθείσα αίτηση και σε εκείνη που 
είναι εκκρεµής, κατά τρόπο ώστε, από την άσκηση του ενδίκου µέσου της εφέσεως ή 
της αναιρέσεως να πηγάζει κίνδυνος εκδόσεως, ενδεχοµένως, αντιφατικών 
αποφάσεων.  
- Κατά το άρθρο 179 εδ. β' του ΚΠολ∆ το δικαστήριο µπορεί να συµψηφίσει όλα τα 
δικαστικά έξοδα ή ένα µέρος τους, όταν η ερµηνεία του κανόνα δικαίου που 
εφαρµόσθηκε ήταν ιδιαίτερα δυσχερής.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 179, 513, 553, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 845 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση. Ερηµοδικία εκκαλούντος. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρ. 553 παρ. 1 περ. β ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνο κατά των 
αποφάσεων που δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση 
και περατώνουν όλη τη δίκη ή µόνο τη δίκη για την αγωγή ή την ανταγωγή, δηλαδή 
απαιτείται η ύπαρξη τελεσίδικης απόφασης (άρθρ. 321 ΚΠολ∆), κρίσιµος δε χρόνος 
από τον οποίο κρίνεται ο χαρακτήρας της απόφασης ως τελεσίδικης για την άσκηση 
κατ' αυτής αίτησης αναίρεσης, είναι ο χρόνος της άσκησης της αίτησης αναίρεσης µε 
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την κατάθεση του δικογράφου της στον αρµόδιο γραµµατέα, όπως το άρθρ. 495§1 
του ίδιου Κώδικα ορίζει (ΟλΑΠ 18/2001).  
Περαιτέρω κατά το άρθρ. 554 ΚΠολ∆, αν η ανακοπή ερηµοδικίας απορρίφθηκε, η 
αναίρεση απευθύνεται κατά της απόφασης που απέρριψε την ανακοπή, οπότε 
θεωρείται ότι η αναίρεση απευθύνεται και κατά της ερήµην απόφασης κατά της 
οποίας είχε απευθυνθεί η ανακοπή, εφόσον δεν πέρασε η προθεσµία για την άσκηση 
αναίρεσης κατά της απόφασης αυτής. Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων 
προκύπτει ότι αν κατά της απόφασης του εφετείου που εκδόθηκε ερήµην κάποιου από 
τους διαδίκους, ασκηθεί ανακοπή ερηµοδικίας και απορριφθεί αυτή για οποιοδήποτε 
λόγο, η ασκούµενη στη συνέχεια αίτηση αναίρεσης πρέπει κατ' αρχήν να απευθυνθεί 
κατά της απόφασης που απέρριψε την ανακοπή, εκτός αν ο αναιρεσείων δεν έχει 
βάσιµο λόγο αναίρεσης κατά της απόφασης αυτής, οπότε µπορεί να αναιρεσιβάλει 
απευθείας την ερήµην εφετειακή απόφαση, εφόσον βέβαια δεν παρήλθε εντωµεταξύ 
ως προς αυτή η προθεσµία της αναίρεσης, που συµβαίνει όταν η ανακοπή 
ερηµοδικίας ασκήθηκε εκπρόθεσµα (ΟλΑΠ 11/1998). Εξ άλλου ναι µεν κατά τη 
διάταξη του άρθρ. 554 ΚΠολ∆ θεωρείται ότι µε την αίτηση αναίρεσης κατά της 
απορριπτικής της ανακοπής ερηµοδικίας απόφασης συµπροσβάλλεται και η ερήµην 
απόφαση, µε την προϋπόθεση όµως ότι θα περιληφθούν στην αίτηση αναίρεσης και 
λόγοι που να αφορούν την απόφαση αυτή, αφού µε τη ρύθµιση του άρθρ. 554 ΚΠολ∆ 
δεν δηµιουργείται υποχρέωση, αλλά απλή ευχέρεια να αναιρεσιβληθούν από κοινού 
οι δύο αποφάσεις, δηλαδή ο διάδικος του οποίου απορρίφθηκε η ανακοπή 
ερηµοδικίας διευκολύνεται, ασκώντας αίτηση αναίρεσης κατά της απόφασης που 
απέρριψε την ανακοπή ερηµοδικίας του, να ζητήσει την αναίρεση και της ερήµην 
απόφασης, έστω και αν δεν έστρεψε ρητά την αίτησή του και κατ' αυτής. Στην 
περίπτωση όµως αυτή θα πρέπει να προβάλει µε την αίτησή του όλους τους λόγους 
αναίρεσης κατά της ερήµην απόφασης, αφού η µεταγενέστερη προβολή και άλλων 
λόγων µε νέα αίτηση αναίρεσης προσκρούει στη διάταξη του άρθρ. 515 ΚΠολ∆, που 
απαγορεύει την άσκηση δεύτερης αίτησης αναίρεσης από τον ίδιο διάδικο κατά της 
ίδιας απόφασης ως προς το ίδιο ή άλλο κεφάλαιό της.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρ. 115 παρ. 2, 242 παρ. 2, 270 παρ. 1, 
524 παρ. 2 & 3 και 528 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι αν ασκηθεί έφεση από το διάδικο που 
δικάσθηκε στον πρώτο βαθµό σαν να ήταν παρών, η συζήτηση στο εφετείο είναι 
υποχρεωτικά προφορική, µε συνέπεια αυτός, εφόσον επέσπευσε νόµιµα τη συζήτησή 
της ή κλητεύθηκε νόµιµα από παριστάµενο άλλο διάδικο, να δικάζεται ερήµην και να 
απορρίπτεται η έφεσή του λόγω της ερηµοδικίας του, αν ο πληρεξούσιος δικηγόρος 
του, αντί να εµφανισθεί ο ίδιος κατά τη συζήτησή της, προκατέθεσε στον αρµόδιο 
γραµµατέα δήλωση ότι δεν θα εµφανισθεί κατ' αυτή, αφού τέτοια δήλωση δεν είναι 
επιτρεπτή όταν η συζήτηση είναι υποχρεωτικά προφορική.  
- Ιδρύεται ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 6 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, αν παρά το 
νόµο και ιδίως παρά τις σχετικές µε την επίδοση διατάξεις ο διάδικος δικάσθηκε 
ερήµην, όχι όµως και όταν ο διάδικος εσφαλµένα δεν δικάσθηκε ερήµην, αλλά κατ' 
αντιµωλία, ή όταν η παράνοµη ερηµοδικία αφορά συζήτηση της υπόθεσης, σε πρώτο 
ή δεύτερο βαθµό, προηγούµενη εκείνης κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη 
απόφαση. Γενικότερα ο παραπάνω λόγος αναίρεσης, ως κύρωση για την παράβαση 
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του κατοχυρωµένου από το Σύνταγµα (άρθρ. 20§1) και αποτυπωµένου και στον 
ΚΠολ∆ (άρθρ. 110§2) δικαιώµατος ακρόασης του διαδίκου που παράνοµα 
ερηµοδικάσθηκε, πλήττει την ίδια την ερήµην απόφαση, ενώ αν ζητείται η αναίρεση 
της απόφασης που εσφαλµένα απέρριψε την έφεση κατά της ερήµην απόφασης, τότε 
το αναιρετικό αίτηµα δεν στηρίζεται στον αριθµό 6, αλλά στον αριθµό 14 του άρθρ. 
559 ΚΠολ∆. Η ερηµοδικία είναι παράνοµη στις προβλεπόµενες από το άρθρ. 501 
ΚΠολ∆ περιπτώσεις για την άσκηση κατά της ερήµην απόφασης ανακοπής 
ερηµοδικίας και πρέπει για να είναι ορισµένος ο σχετικός λόγος αναίρεσης να 
αναφέρονται στο αναιρετήριο τα πραγµατικά περιστατικά που καθιστούν παράνοµη 
την ερηµοδικία. 
- Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση 
και ιδρύεται ο αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές της, που 
περιλαµβάνονται στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού της και 
αποτελούν το αιτιολογικό της, δεν προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του για ζήτηµα µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, µε 
αποτέλεσµα έτσι να µην µπορεί να ελεγχθεί, αν στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν 
συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρµόσθηκε. (ΟλΑΠ 1/1999). Ειδικότερα 
αντιφατικές αιτιολογίες έχει η απόφαση, όταν τα πραγµατικά περιστατικά που 
στηρίζουν το αποδεικτικό πόρισµά της για κρίσιµο ζήτηµα, δηλαδή για ζήτηµα 
αναφορικά µε ισχυρισµό των διαδίκων που τείνει στη θεµελίωση ή στην κατάλυση 
του επίδικου δικαιώµατος, συγκρούονται µεταξύ τους και αλληλοαναιρούνται, 
αποδυναµώνοντας έτσι την κρίση της απόφασης για την υπαγωγή ή µη της ατοµικής 
περίπτωσης στο πραγµατικό συγκεκριµένου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που 
συνιστά και το νοµικό χαρακτηρισµό της ατοµικής περίπτωσης. Αντίστοιχα 
ανεπάρκεια αιτιολογίας υπάρχει όταν από την απόφαση δεν προκύπτουν σαφώς τα 
περιστατικά που είτε είναι κατά το νόµο αναγκαία για τη στοιχειοθέτηση, στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε είτε 
αποκλείουν την εφαρµογή της, όχι δε και όταν υφίστανται ελλείψεις στην ανάλυση, 
στάθµιση και γενικώς στην εκτίµηση των αποδείξεων, εφόσον το πόρισµα από την 
εκτίµηση αυτή εκτίθεται µε σαφήνεια και πληρότητα (ΟλΑΠ 15/2006). ∆ηλαδή δεν 
υπάρχει ανεπάρκεια αιτιολογίας, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτική, αλλά πλήρη 
αιτιολογία, αφού αναγκαίο να εκτίθεται σαφώς στην απόφαση είναι µόνο το τι 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε και όχι ο λόγος για τον οποίο αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε. Συνακόλουθα τα επιχειρήµατα του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την 
εκτίµηση απλώς των αποδείξεων, δεν συνιστούν παραδοχές διαµορφωτικές του 
αποδεικτικού πορίσµατός του και εποµένως αιτιολογία της απόφασης ικανή να 
ελεγχθεί αναιρετικά µε τον παραπάνω λόγο για ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα, ούτε 
ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης από το άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, αν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν ανέλυσε ιδιαιτέρως ή διεξοδικά τα επιχειρήµατα των 
διαδίκων που δεν συνιστούν αυτοτελείς ισχυρισµούς τους (ΑΠ 1351/2011).  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 115, 242, 270, 321, 352, 495, 515, 524, 528, 553, 554, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 
6, 559 αριθ.8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 562,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 796 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Κατά ποιών αποφάσεων ασκείται αναίρεση. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 553 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι σε περίπτωση 
υποθέσεως που διήλθε αµφοτέρους τους βαθµούς δικαιοδοσίας, σε αναίρεση 
υπόκειται µόνο η επί της ουσίας οριστική απόφαση του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου, 
στην οποία ενσωµατώνεται η πρωτόδικη (ΟλΑΠ 16/90).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθµός 8 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται 
αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως 
"πράγµατα" νοούνται οι πραγµατικοί ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή ένσταση ή αντένσταση 
δικαιώµατος. Μεταξύ άλλων ως πράγµατα νοούνται η κύρια ή επικουρική βάση της 
αγωγής και τα προς θεµελίωση αυτών και των διαφόρων αιτηµάτων περιστατικά. 
Περαιτέρω, ο από το άρθρο 559 αριθµ.10 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε αποδείξεις.  
- Ο από το άρθρο 559 αριθµ.10 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης 
ως αληθινά χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε αποδείξεις.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 553, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Οµοδικία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1299 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης. Θάνατος διαδίκου. Απλή οµοδικία. Αδικοπραξία. Αγωγή κατά 
περισσοτέρων. Παρά το νόµο λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν προσκοµίστηκαν. Μη 
λήψη υπόψη αποδείξεων. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 558 και 566 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απευθύνεται εναντίον εκείνων που ήταν διάδικοι στη 
δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση και αντίδικοι του 
αναιρεσείοντος, όχι όµως εναντίον όλων αυτών αλλά µόνο εναντίον εκείνων από 
αυτούς από τους οποίους επιδιώκεται µε την αίτηση και, µε βάση τις επικαλούµενες 
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πληµµέλειές της, είναι δυνατή η αναίρεση της προσβαλλόµενης αποφάσεως. 
Εποµένως η αίτηση αναιρέσεως είναι απαράδεκτη κατά το µέρος της που στρέφεται 
κατ' εκείνων των αντιδίκων του αναιρεσείοντος τους οποίους δεν αφορά η 
αποδιδόµενη µε αυτήν πληµµέλεια και ως προς τους οποίους, συνεπώς, δεν είναι 
δυνατό να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση και αν ακόµη ευδοκιµήσει ο λόγος 
αναιρέσεως (ΑΠ 1162/2011).  
Εξάλλου από τις ίδιες πιο πάνω διατάξεις σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 68 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι επί απλής οµοδικίας η αίτηση αναιρέσεως απευθύνεται κατά 
του αντιδίκου του αναιρεσείοντος που νίκησε, όχι δε κατά του οµοδίκου του, όπως 
είναι και ο από αδικοπραξία µαζί µε αυτόν εναχθείς, ως ενεχόµενος εις ολόκληρον. 
Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό δικαιολογείται στις περιπτώσεις που η 
προσβαλλόµενη απόφαση περιέχει διάταξη ευνοϊκή για τον απλό οµόδικο και 
συγχρόνως βλαπτική για τον αναιρεσείοντα (ΟλΑΠ 15-16/1996, Α.Π. 600/2003). 
Τέτοιου όµως είδους διάταξη επί περισσοτέρων από αδικοπραξία εναχθέντων, ως 
ενεχοµένων εις ολόκληρον, δεν είναι εκείνη µε την οποία απορρίπτεται η αγωγή ως 
προς ένα ή ορισµένους από αυτούς, ενώ ως προς άλλον ή άλλους γίνεται δεκτή, αφού 
το δεδικασµένο που παράγεται από τέτοια διάταξη δεν ισχύει στις µεταξύ των 
οµοδίκων σχέσεις και συνεπώς δεν εµποδίζει τον ηττηθέντα ή τους ηττηθέντες έναντι 
του ενάγοντος σε παθητική οµοδικία διαδίκους να αναχθούν κατά των νικησάντων 
οµοδίκων τους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 927 ΑΚ (ΑΠ 600/2003).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 34, 35 ΑΚ, 62, 73 και 313 παρ.1 
εδ.δ ΚΠολ∆ προς εκείνες των άρθρων 286 επ. ΚΠολ∆, οι οποίες εφαρµόζονται και 
στην κατ' αναίρεση δίκη (άρθρο 573 παρ.1 του ίδιου κώδικα), προκύπτει ότι αν ο 
διάδικος είναι στη ζωή κατά την έναρξη της δίκης, αποβιώσει όµως µετά το πέρας της 
προφορικής συζητήσεως µετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση, τότε, εφόσον 
δεν υφίσταται εκκρεµής δικαστικός αγώνας ούτε στάδιο εφαρµογής των διατάξεων 
για διακοπή και επανάληψη της δίκης, τα ασκούµενα κατά της αποφάσεως ένδικα 
µέσα, άρα και η αίτηση αναιρέσεως, πρέπει να απευθύνονται, σύµφωνα µε το άρθρο 
558 ΚΠολ∆ κατά των καθολικών διαδόχων (κληρονόµων) του αποβιώσαντος. 
Απευθυνόµενα δε κατά του αποβιώσαντος είναι άκυρα, υπό την προϋπόθεση όµως ότι 
ο αναιρεσείων διάδικος είχε λάβει γνώση προτού ασκηθεί η αίτησή του, µε 
οποιονδήποτε τρόπο, του θανάτου του αντιδίκου του, ώστε να διαπιστώσει τους 
κληρονόµους του και να απευθύνει κατ' αυτών την αίτηση αναιρέσεως (ΟλΑΠ 
27/1987, ΑΠ 2041/2007).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ.β και περ. γ ΚΠολ∆ λόγοι αναιρέσεως παρέχονται 
αν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίστηκαν ή 
αν δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και 
προσκόµισαν. Για να είναι ορισµένοι οι ανωτέρω λόγοι αναιρέσεως πρέπει να 
προσδιορίζονται επαρκώς τα αποδεικτικά µέσα τα οποία το δικαστήριο έλαβε υπόψη 
παρά το ότι δεν προσκοµίστηκαν ή τα οποία το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αν και οι 
διάδικοι τα επικαλέστηκαν και τα προσκόµισαν.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 34, 35, 927, 
ΚΠολ∆: 62, 73, 286 επ., 313, 558, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 11γ, 566, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Οµοδικία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 643 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης. Θάνατος διαδίκου. Αναγκαστική οµοδικία. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Λήψη υπόψη πραγµάτων ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. 
- Όπως προκύπτει από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 286 στοιχ.α' , 287, 
288, 290 και 291 του ΚΠολ∆, τη δίκη που διακόπηκε βίαια µε την γνωστοποίηση του 
θανάτου του διαδίκου, µπορούν να την επαναλάβουν οι εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης 
κληρονόµοι και µόνον εάν πρόκειται περί αναγκαστικής οµοδικίας η επανάληψη 
πρέπει να γίνει από όλους τους κληρονόµους, η δε κλήση προς περαιτέρω συζήτηση 
της υποθέσεως επί επαναλήψεως της βιαίως διακοπείσης δίκης είτε εκουσίως είτε 
αναγκαστικώς, πρέπει να απευθύνεται µόνον κατά των κληρονόµων (εκ διαθήκης ή 
εξ αδιαθέτου) του αποβιώσαντος διαδίκου.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆, η εκτίµηση από το 
δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών γεγονότων και ιδιαίτερα του περιεχοµένου 
εγγράφων δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, εκτός αν παραβιάσθηκαν 
κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί ή 
αν υπάρχει λόγος αναίρεσης κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 και 20.  
- Πράγµατα που προτάθηκαν, η µη λήψη υπόψη των οποίων ιδρύει τον προβλεπόµενο 
από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 περ. β' λόγο αναίρεσης, αποτελούν µόνο οι 
αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, οι οποίοι αποτελούν τη βάση και συνεπώς 
θεµελιώνουν το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, όχι όµως 
και τα επιχειρήµατα σε σχέση µε την βαρύτητα των αποδεικτικών µέσων.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 10 περ. α' του ΚΠολ∆ (όπως ίσχυε πριν 
από την κατάργηση της παρ. β' µε το άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 2915/2001) λόγος 
αναίρεσης, για λήψη υπόψη πραγµάτων ως αληθινών χωρίς απόδειξη, δεν ιδρύεται σε 
περίπτωση που το δικαστήριο της ουσίας συνήγαγε το αποδεικτικό του πόρισµα από 
τα αποδεικτικά µέσα που µνηµονεύονται στην απόφαση του, πλην όµως προσέδωσε 
σε αυτά διαφορετική βαρύτητα από εκείνη που ο αναιρεσείων υποστηρίζει ότι αυτά 
έχουν.  
- Ο προβλεπόµενος από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆ 
λόγος αναίρεσης, που αφορά τη µη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που οι διάδικοι 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν, δεν ιδρύεται, όταν δε γεννάται αµφιβολία ότι το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη τα αποδεικτικά µέσα, αλλά τους προσέδωσε αποδεικτική 
βαρύτητα διαφορετική από εκείνη που ο αναιρεσείων υποστηρίζει ότι αυτά έχουν.  
- Ως ζητήµατα, σε σχέση µε τα οποία η έλλειψη αιτιολογίας ή οι αντιφατικές ή 
ανεπαρκείς αιτιολογίες στερούν από νόµιµη βάση την απόφαση και ιδρύουν τον 
προβλεπόµενο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆. λόγο αναίρεσης, 
νοούνται οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν, δηλαδή, στη 
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θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως 
επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα νοµικά ή τα πραγµατικά 
επιχειρήµατα που συνέχονται µε την εφαρµογή του νόµου και την αξιολόγηση των 
αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη, η ανεπάρκεια ή η αντιφατικότητα της 
αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 286, 287, 288, 290, 291, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 
19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Παραίτηση από δικαίωµα ή δικόγραφο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 405 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραίτηση από το δικόγραφο της αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 297 ΚΠολ∆ η παραίτηση κατά τα άρθρα 294 και 296 γίνεται και µε 
δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά του δικαστηρίου. Εποµένως, ο αναιρεσείων 
µπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αναίρεσης και µε δήλωσή του που 
καταχωρίζεται στα πρακτικά του ∆ικαστηρίου του Αρείου Πάγου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 294, 296, 297, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Παραίτηση από δικαίωµα ή δικόγραφο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 109 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραίτηση ολική ή µερική από το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 294, 296, 297 και 299 ΚΠολ∆, που εφαρµόζονται, 
σύµφωνα µε το άρθρο 573 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, και στη διαδικασία της δίκης για 
την αναίρεση, προκύπτει ότι η παραίτηση ολική ή µερική από το δικόγραφο της 
αιτήσεως αναιρέσεως, µπορεί να γίνει ή µε προφορική δήλωση προτού αρχίσει η 
προφορική συζήτηση της υπόθεσης, ή µε δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του 
παραιτουµένου, και επιφέρει αντίστοιχη (αναλόγως του περιεχοµένου και της 
έκτασής της) κατάργηση της δίκης (ΟλΑΠ 4/2012, ΟλΑΠ 20/1999). Ως δικόγραφο 
νοείται κάθε έγγραφο που συντάσσεται από το διάδικο ή το δικαστικό πληρεξούσιό 
του, για την πιστοποίηση των διαδικαστικών πράξεων που ενεργούν ή από το 
δικαστήριο, και το οποίο (έγγραφο), κατ' άρθρο 118 ΚΠολ∆, είτε υποβάλλεται στο 
δικαστήριο, είτε επιδίδεται από τον ένα διάδικο στον άλλο. Με βάση τα ανωτέρω η 
παραίτηση από το δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης και των πρόσθετων λόγων 
αναίρεσης µπορεί να γίνει και µε εξώδικη δήλωση, εφόσον φέρει τα στοιχεία του 
άρθρου 118 ΚΠολ∆. Για το κύρος δε της εν λόγω παραίτησης δεν είναι αναγκαία η 
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κλήτευση του αναιρεσιβλήτου, αφού αυτός, και αν τυχόν είχε κληθεί και παρίστατο, 
δεν θα µπορούσε να αντιταχθεί σ' αυτή, εφόσον γίνεται προτού το δικαστήριο 
προχωρήσει στην έρευνα των λόγων της αναίρεσης (ΟλΑΠ 744/1982). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 108, 110, 118, 226, 294, 296, 297, 299, 498, 568, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Παραίτηση από δικαίωµα ή δικόγραφο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1166 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης. Παραίτηση από δικόγραφο ή δικαίωµα. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρ. 94 παρ. 1, 97, 98, 188 παρ. 1. 190, 191 
παρ. 2, 192, 294 εδ. α' , 295 παρ. 1 εδ. α' , 296 εδ. α' , 297, 299, 573 παρ. 1 ΚΠολ∆ 
προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο αναιρεσείων µπορεί µε δήλωση που καταχωρίζεται στα 
πρακτικά συνεδρίασης του δικαστηρίου ή µε δικόγραφο που επιδίδεται στον 
αναιρεσίβλητο να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης (και από το 
σχετικό δικαίωµα) χωρίς τη συναίνεση του αντιδίκου του, εφόσον το δικαστήριο δεν 
προχώρησε στην προφορική συζήτηση της υπόθεσης. Η παραίτηση από το δικόγραφο 
της αίτησης αναίρεσης, έχει ως αποτέλεσµα ότι η αίτηση αναίρεσης θεωρείται πως 
δεν ασκήθηκε και η δίκη καταργείται, χωρίς να είναι αναγκαία η έκδοση απόφασης 
που να κηρύσσει την κατάργησή της. Αν όµως ο αντίδικος του παραιτουµένου - 
αναιρεσίβλητος, εµµένει για οποιοδήποτε λόγο στην έκδοση αποφάσεως, τότε 
εκδίδεται τέτοια απόφαση του δικαστηρίου που αναγνωρίζει το κύρος της παραίτησης 
και κηρύσσει καταργηµένη τη δίκη. Τα έξοδα, κατά τη διάταξη του άρθρου 188 παρ. 
1 ΚΠολ∆, βαρύνουν τον παραιτούµενο (ΑΠ 1287/2011, 219/2012). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 97, 98, 188, 190, 191, 192, 294, 295, 296, 297, 299, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Παραίτηση από δικαίωµα ή δικόγραφο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 154 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραίτηση από το δικόγραφο της αναίρεσης. 
- Από τα άρθρα 294, 295 παρ.1, 297 και 299 του ΚΠολ∆, που εφαρµόζονται και στη 
διαδικασία της δίκης για την αναίρεση (αρθρ. 573 παρ.1 του ΚΠολ∆), προκύπτει ότι 
η παραίτηση του αναιρεσείοντος από το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως πριν 
από την έναρξη της προφορικής συζήτησης της υποθέσεως µπορεί να γίνει χωρίς 
συναίνεση του αναιρεσιβλήτου και µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα 
πρακτικά, η παραίτηση δε αυτή έχει ως αποτέλεσµα ότι η αίτηση θεωρείται πως δεν 
ασκήθηκε και επιφέρει κατάργηση της δίκης (ΟλΑΠ 20/1999, ΑΠ 65/2007). 
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∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 294, 295, 297, 299, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Προθεσµία άσκησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 142 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προθεσµία άσκησης αίτησης αναίρεσης. Παραδεκτό αίτησης αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 564 παρ. 1 ΚΠολ∆, αν ο αναιρεσείων διαµένει στην Ελλάδα η 
προθεσµία της αναίρεσης είναι τριάντα ηµέρες και αρχίζει από την επίδοση της 
απόφασης. Εξ άλλου κατά το άρθρο 577 παρ. 1 και 2 του ίδιου Κώδικα, το 
δικαστήριο πρώτα συζητά για το παραδεκτό της αναίρεσης. Αν η αναίρεση δεν 
ασκήθηκε νόµιµα ή αν λείπει κάποια προϋπόθεση για αν είναι παραδεκτή ο Άρειος 
Πάγος την απορρίπτει και αυτεπαγγέλτως. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι το 
εµπρόθεσµο της άσκησης αναιρέσεως είναι προϋπόθεση για το παραδεκτό της. Την 
συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής εξετάζει ο Άρειος Πάγος, 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 προτάσεις υποβαλλόµενες είκοσι 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ορισµένη για τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης 
δικάσιµο, ο Άρειος Πάγος οφείλει να τη λάβει υπόψη του και να αποφανθεί σχετικώς. 
- 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 ποίος επισπεύδει τη συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο απολειπόµενος 
διάδικος, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, αν όµως την 
επισπεύδει ο αντίδικός του, τότε ερευνάται αν ο απολειπόµενος ή ο µη παριστάµενος 
µε τον τρόπο που ορίζει ο νόµος διάδικος κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα και σε 
καταφατική περίπτωση προχωρεί στη συζήτηση παρά την απουσία εκείνου που έχει 
κλητευθεί.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 226 παρ. 4 δε. 3 και 4 ΚΠολ∆, αν η συζήτηση 
αναβληθεί ο γραµµατέας είναι υποχρεωµένος αµέσως µετά το τέλος της 
συνεδριάσεως να µεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να 
συζητηθούν κατά τη δικάσιµο που ορίστηκε. Κλήση του διαδίκου για εµφάνιση στη 
δικάσιµο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως 
κλήτευση όλων των διαδίκων. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής δεν χρειάζεται 
νέα κλήση του διαδίκου, όταν ο απολειπόµενος κατά την µετ' αναβολή νέα δικάσιµο 
διάδικος είχε νοµίµως κλητευθεί να παραστεί κατά τη δικάσιµο κατά την οποία 
αναβλήθηκε η συζήτηση ή είχε παραστεί νοµίµως κατά την ίδια δικάσιµο και 
εποµένως µε τη νόµιµη παράστασή του και τη µη εναντίωσή του καλύφθηκε η µη 
νόµιµη κλήτευση του κατά την αρχική δικάσιµο.  
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∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 226, 564, 570, 576, 577, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηση αναίρεσης - Πρόσθετοι λόγοι 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 609 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. Προθεσµία κατάθεσης προτάσεων στον Άρειο Πάγο. 
Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Παρά το νόµο λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 569 παρ. 2 ΚΠολ∆, οι πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως, πρέπει 
να αφορούν τα ίδια κεφάλαια της αποφάσεως που προβλήθηκε, καθώς και τα 
κεφάλαια εκείνα που αναγκαίως ενέχονται µε αυτά, ασκούνται δε µόνο µε δικόγραφο 
που κατατίθεται στη γραµµατεία του Αρείου Πάγου, τουλάχιστον ράντα πλήρεις 
ηµέρες πριν από τη συζήτηση της αναιρέσεως, µε σύνταξη κάτω από αυτό εκθέσεως, 
ενώ αντίγραφό του επιδίδεται πριν από την ίδια προθεσµία στον αναιρεσίβλητο και 
τους άλλους διαδίκους. Από τη διάταξη αυτή, συνδυαζόµενη µε εκείνες των άρθρων 
111 παρ.1 και 2, 568 παρ.2, 3 και 4 και 570 παρ.3 του ΚΠολ∆, συνάγεται ότι η 
άσκηση των προσθέτων λόγω αναιρέσεως ολοκληρώνεται µε την κατάθεση του 
δικογράφου αυτών στη γραµµατεία του Αρείου Πάγου, τουλάχιστον τριάντα πλήρεις 
ηµέρες πριν από τη συζήτηση της αναιρέσεως. Για το παραδεκτό όµως της ασκήσεώς 
τους απαιτείται και επίδοση του δικογράφου αυτών στην ίδια ως άνω, πριν από τη 
συζήτηση της αναιρέσεως προθεσµία. Ως ηµέρα συζητήσεως της αναίρεσης, η οποία 
αποτελεί το όριο για την κατάθεση και κοινοποίηση του δικογράφου των προσθέτων 
λόγων αναίρεσης νοείται, κατά τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 569, 568 
παρ.3 και 571 ΚΠολ∆ εκείνη η οποία ορίζεται από τον Πρόεδρο του οικείου 
τµήµατος του Αρείου Πάγου, όχι δε και η µεταγενέστερη που ορίζεται µετ' αναβολή 
από την αρχική δικάσιµο ή µετά από µαταίωση ή κήρυξη απαράδεκτης της 
συζήτησης (ΑΠ 939/2011, ΑΠ 890/2010). Η παράλειψη της καταθέσεως του 
δικογράφου των προσθέτων λόγων αναιρέσεων, αλλά και της κοινοποιήσεώς τους 
πριν από την 30ήµερη αυτή προθεσµία σε όλους τους διαδίκους, επάγεται το 
απαράδεκτο αυτών λόγω έλλειψης προδικασίας, µε άµεση συνέπεια την απόρριψή 
τους. Προς τούτο, το δικαστήριο ερευνά και αυτεπαγγέλτως το παραδεκτό της 
ασκήσεως των προσθέτων λόγω (ΑΠ 599/2011). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.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 αυτός 
δεν εφαρµόσθηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν 
εφαρµόσθηκε ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον 
εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 10/2011, ΑΠ 191/2013). Εξάλλου ο ίδιος λόγος αναιρέσεως είναι 
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δυνατό να φέρεται ότι πλήττει την προσβαλλόµενη απόφαση γιατί παραβίασε κανόνα 
δικαίου, αλλά στην πραγµατικότητα, υπό το πρόσχηµα ότι κατά την εκτίµηση των 
αποδείξεων παραβιάσθηκε κανόνας δικαίου, να πλήττει την απόφαση κατά την 
εκτίµηση των αποδείξεων, οπότε ο λόγος αναίρεσης θα απορριφθεί ως απαράδεκτος, 
σύµφωνα µε το άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, γιατί πλήττει την ανέλεγκτη, περί την 
εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ.11 περ. γ' του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν 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, που 
επιδρούν δηλαδή στο διατακτικό της απόφασης (ΟλΑΠ 2/2008), οφείλει να λάβει 
υπόψη τα νοµίµως προσκοµισθέντα είτε προς άµεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή 
δικαστικών τεκµηρίων αποδεικτικά µέσα, εφόσον γίνεται σαφής και ορισµένη 
επίκληση αυτών από τον διάδικο. Είναι δε σαφής και ορισµένη η επίκληση του 
αποδεικτικού µέσου όταν είναι ειδική και από αυτήν προκύπτει η ταυτότητα του 
(ΟλΑΠ 23/2008, ΑΠ 214/2012). Αν πρόκειται για αποδεικτικό µέσο που το πρώτον 
προσάγεται στην κατ' έφεση δίκη (άρθρ. 527 ΚΠολ∆), η επίκληση γίνεται µε τις 
προτάσεις της συζήτησης της δευτεροβάθµιας δίκης (ΑΠ 1621/2009). 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 (ΑΠ 6/2012, 
ΑΠ 214/2012), ενώ ως ιδιαίτερα µεταξύ άλλων αποδεικτικά µέσα πρέπει να 
µνηµονεύονται οι ένορκες βεβαιώσεις (ΑΠ 638/2012), σε αντίθεση µε τις τεχνικές 
εκθέσεις και τα σχεδιαγράµµατα που τις συνοδεύουν ή προσαρτώνται στα συµβόλαια, 
αφού τα αποδεικτικά αυτά µέσα, ως έγγραφα µε ειδική ρύθµιση, κατά το 390 ΚΠολ∆, 
καλύπτονται µε την αναφορά της απόφασης στα "προσκοµισθέντα έγγραφα" (ΟλΑΠ 
8/2005, ΑΠ 107/2010). Μόνο αν από τη γενική ή και ρητή ακόµη αναφορά, σε 
συνδυασµό µε το περιεχόµενο της απόφασης δεν προκύπτει κατά τρόπο αναµφίβολο 
(ΟλΑΠ 2/2008) ή κατ' άλλη έκφραση αδιστάκτως βέβαιο (ΟλΑΠ 14/2005) ότι 
λήφθηκε υπόψη κάποιο συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο στοιχειοθετείται ο 
αναιρετικός αυτός λόγος (ΑΠ 197/2013). Εξάλλου ο λόγος αυτός δεν ιδρύεται αν το 
δικαστήριο δεν προσέδωσε στο αποδεικτικό µέσο την βαρύτητα που ο αναιρεσείων 
υποστηρίζει ότι αυτό έχει, αφού η σχετική εκτίµηση δεν υπόκειται, σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 561 παρ.1 του ΚΠολ∆, στον έλεγχο του Αρείου Πάγου (ΑΠ 
1740/2012). 
- Από τη διάταξη της παρ. 3 της προαναφερθείσας διατάξεως του άρθρου 570 
ΚΠολ∆, κατά την οποία µέσα στην προθεσµία της παρ.1 του εν λόγω άρθρου, δηλαδή 
είκοσι τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση (που υπολογίζεται όχι µε βάση την 
αρχική δικάσιµο, αλλά αυτή της συζήτησης) όλοι οι διάδικοι οφείλουν να 
καταθέσουν στη γραµµατεία του Αρείου Πάγου τα έγγραφα που χρησιµεύουν για να 
υποστηριχθεί ή να αποκρουσθεί η αναίρεση, η δε κατάθεση και η ηµεροµηνία της 
βεβαιώνεται επάνω στο φάκελο της δικογραφίας, προκύπτει ότι δεν δηµιουργείται 
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ακυρότητα ή απαράδεκτο από τη µη τήρηση της εν λόγω εικοσαήµερης προθεσµίας 
και την παράλειψη της βεβαιώσεως της κατάθεσης επί του φακέλου, αφού η τήρηση 
της διατάξεως αυτής δεν ορίζεται επί ποινή ακυρότητας (άρθρ. 159 παρ.1 ΚΠολ∆). Η 
παραβίαση της δικονοµικής αυτής διατάξεως δηµιουργεί ακυρότητα ή απαράδεκτο 
µόνο αν προκλήθηκε στο διάδικο που την προτείνει βλάβη, η οποία δεν µπορεί να 
αποκατασταθεί διαφορετικά παρά µόνο µε την κήρυξη της ακυρότητας ή της 
απαραδέκτου (άρθρ. 159 παρ. 3 ΚΠολ∆ ΑΠ 952/2005). 
- Ο από το άρθρο 559 αρ.20 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο της 
ουσίας παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου, µε το να δεχθεί πραγµατικά 
γεγονότα, προφανώς διαφορετικά, από εκείνα, που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. 
Παραµόρφωση υπάρχει µόνο όταν το δικαστήριο υποπίπτει ως προς το έγγραφο σε 
διαγνωστικό λάθος, δηλαδή σε λάθος αναγόµενο στην ανάγνωση του εγγράφου 
("σφάλµα ανάγνωσης") 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 ανέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισµα 
διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεσείων θεωρεί ορθό, καθόσον στην περίπτωση 
αυτή πρόκειται για παράπονο αναφερόµενο στην εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, 
η οποία εκφεύγει του αναιρετικού ελέγχου (ΟλΑΠ 2/2008, ΑΠ 25/2011). Η 
παραµόρφωση του εγγράφου µπορεί να γίνει θετικά, µε την εσφαλµένη ανάγνωση 
του κειµένου του εγγράφου ή αρνητικά, µε την παράλειψη ανάγνωσης κρισίµων για 
το αποδεικτέο γεγονός φράσεων αυτού δηλ. φράσεων που µπορούν να οδηγήσουν σε 
διαφορετικό αποδεικτικό πόρισµα. ∆εν αρκεί για την ίδρυση του λόγου η εσφαλµένη 
ανάγνωση του αποδεικτικού, µε την έννοια των άρθρων 339 και 432 ΚΠολ∆ 
εγγράφου, αλλά πρέπει επί πλέον το δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το 
αποδεικτικό του πόρισµα αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το 
περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι παραµορφώθηκε, όχι δε όταν το έχει 
συνεκτιµήσει απλώς µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο, 
αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο κατέληξε για την ύπαρξη ή µη του αποδεικτέου 
γεγονότος (ΟλΑΠ 2/2008). 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 8 εδ. β ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και όταν το 
δικαστήριο της ουσίας, παρά το νόµο, δεν έλαβε υπόψη του πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. "Πράγµατα" κατά 
την έννοια της διατάξεως αυτής είναι οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που 
συγκροτούν την ιστορική βάση και εποµένως θεµελιώνουν το αίτηµα της αγωγής, 
ένστασης ή αντένστασης (ΟλΑΠ 25/2003). Ακόµη "πράγµα" είναι κάθε περιστατικό, 
που, αφηρηµένως, λαµβανόµενο, οδηγεί, κατά νόµο, στη γέννηση ή κατάλυση του 
ασκουµένου µε την αγωγή ή ένσταση δικαιώµατος, ανεξάρτητα από τη βασιµότητά 
του, η οποία είναι ζητούµενο της αποδεικτικής διαδικασίας και όχι προϋπόθεση 
αυτοτέλειας του ισχυρισµού (ΑΠ 87/2013). Ενόψει τούτων δεν αποτελούν 
"πράγµατα" µε την παραπάνω έννοια οι αιτιολογηµένες αρνήσεις, οι νοµικές 
αναλύσεις καθώς και τα επιχειρήµατα των διαδίκων, νοµικά ή πραγµατικά που 
αντλούνται από το νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων. Επίσης δεν αποτελούν 
"πράγµατα" τα συµπεράσµατα των διαδίκων, καθώς και τα αποδεικτικά µέσα, και η 
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ανήκουσα στην κυριαρχική και εποµένως ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου, 
εκτίµησή τους (ΑΠ 1748/2012). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 111, 390, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 20, 568, 569, 
570, 571,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αίτηση αναίρεσης - Πρόσθετοι λόγοι 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 254 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης. Αν η τελευταία (30η) πριν από τη δικάσιµο ηµέρα (µε 
αφετηρία την εποµένη της επιδόσεως) συµπίπτει µε εξαιρετέα ηµέρα ή Σάββατο δεν 
υπάρχει εµπρόθεσµη άσκηση των λόγων αυτών. Λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων 
που ο νόµος δεν επιτρέπει. Γνωµοδοτήσεις. ∆ικαστικά τεκµήρια. Ένορκες 
βεβαιώσεις. 
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 569 παρ. 2 ΚΠολ∆, οι πρόσθετοι λόγοι 
αναίρεσης ασκούνται µόνο µε δικόγραφο, που κατατίθεται στην γραµµατεία του 
Αρείου Πάγου τριάντα τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την συζήτηση της 
αναιρέσεως, αντίγραφο δε του δικογράφου επιδίδεται πριν από την ίδια προθεσµία 
στον αναιρεσίβλητο και τους άλλους διαδίκους. Ως ηµέρα συζητήσεως για τον 
υπολογισµό της προθεσµίας θεωρείται εκείνη που ορίσθηκε κατ' άρθρ. 568 παρ. 2 
ΚΠολ∆ από τον πρόεδρο του οικείου Τµήµατος, και ο υπολογισµός της προθεσµίας 
γίνεται σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 144 παρ. 1 ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται όχι 
µόνο επί των προθεσµιών ενεργείας αλλά και επί των προπαρασκευαστικών, όπως 
είναι αυτή του άρθρου 569 παρ. 2 ΚΠολ∆, ήτοι χωρίς να συνυπολογίζονται σ' αυτήν 
ούτε η ηµέρα της καταθέσεως ούτε εκείνη της συζητήσεως (ΟλΑΠ 266/1985, 
33/1996).  
Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 12 εδ. α' του Ν. 1157/1981, "η διαδροµή 
των υπό του νόµου ή των δικαστηρίων τεταγµένων προθεσµιών άρχεται από της 
επιούσης της ηµέρας της επιδόσεως ή της ηµέρας κατά την οποία συνέβη το 
αποτελούν την αφετηρία της προθεσµίας γεγονός και λήγει την 7ην µ.µ. ώραν της 
τελευταίας ηµέρας, εάν δε αυτή είναι κατά νόµον εξαιρετέα ή Σάββατo την αυτήν 
ώραν της εποµένης εργασίµου ηµέρας". Όπως συνάγεται από την αδιάστικτη 
διατύπωσή της, η άνω διάταξη, όπως άλλωστε και η ταυτόσηµη σχεδόν διάταξη του 
άρθρου 144 παρ. 1 ΚΠολ∆, εφαρµόζεται τόσο επί των προθεσµιών ενέργειας όσο και 
επί των προπαρασκευαστικών προθεσµιών, δηλαδή εκείνων οι οποίες τάσσονται και 
είναι απαραίτητο να παρέλθουν πριν από την ενέργεια ορισµένης πράξεως, σε τρόπο 
ώστε αν η τελευταία ηµέρα των εν λόγω προθεσµιών συµπίπτει προς ηµέρα εξαιρετέα 
ή Σάββατο, δεν υπολογίζεται αυτή και η προθεσµία λήγει την ίδια ώρα της επόµενης 
εργάσιµης ηµέρας, γεγονός το οποίο συµβαίνει και επί της 30ήµερης προθεσµίας πριν 
από τη συζήτηση της αναιρέσεως, που τάσσεται µε τη διάταξη του άρθρου 569 παρ. 2 
ΚΠολ∆ για την κατάθεση και την επίδοση του δικογράφου των πρόσθετων λόγων 
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αναιρέσεως. Εποµένως, αν η τελευταία (30η) πριν από τη δικάσιµο ηµέρα (µε 
αφετηρία την εποµένη της επιδόσεως) συµπίπτει µε εξαιρετέα ηµέρα ή Σάββατο δεν 
υπάρχει εµπρόθεσµη άσκηση των λόγων αυτών, οι οποίοι απορρίπτονται και 
αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτοι, σύµφωνα µε το άρθρο 577 παρ. 2 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 
33/96).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. α' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει. Ο αναιρετικός αυτός 
λόγος ιδρύεται όταν το δικαστήριο λάβει υπόψη αποδεικτικό µέσο που δεν 
περιλαµβάνεται στα περιοριστικώς καθοριζόµενα από το άρθρο 339 ΚΠολ∆ 
αποδεικτικά µέσα, ή όταν περιλαµβάνεται σ' αυτά, αλλά δεν επιτρέπεται η χρήση του 
στη συγκεκριµένη περίπτωση (ΟλΑΠ 2/2008). Ανεπίτρεπτο αποδεικτικό µέσο είναι 
και η ένορκη βεβαίωση ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου, η οποία δεν έχει 
συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 270 παρ. 2 εδ. 3 του ΚΠολ∆. 
Εξάλλου η βεβαίωση του δικαστηρίου της ουσίας περί νοµοτύπου λήψεως της 
βεβαιώσεως, ως αναγόµενη σε πράγµατα, δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου 
Πάγου, κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 30/2002, ΟλΑΠ 2/2008) και 
συνεπώς κάθε ισχυρισµός διαδίκου που στρέφεται κατά της βεβαίωσης του 
∆ικαστηρίου είναι απαράδεκτος. Περαιτέρω λόγος αναίρεσης κατά την ίδια 
παραπάνω διάταξη, δεν ιδρύεται από την παράλειψη του ∆ικαστηρίου να κάνει µνεία 
στην απόφασή του, ότι τα αποδεικτικά µέσα που έλαβε υπόψη του προσκοµίστηκαν 
µε επίκληση, αφού το µεν η παράληψη αυτή δεν προβλέπεται ως ιδιαίτερη 
πληµµέλεια από τις περιοριστικά αναφερόµενες στα άρθρα 559 και 560 του ΚΠολ∆, 
το δε αν στην απόφαση δεν βεβαιώνεται το αντίθετο (ότι δηλαδή δεν έγινε επίκληση 
και προσκόµιση του αποδεικτικού µέσου) θεωρείται ως προσκοµισθέν µε επίκληση 
(ΟλΑΠ 2/2008).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 340 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι το 
∆ικαστήριο, για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση συνεκτιµά ελεύθερα όλα 
τα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν νόµιµα οι διάδικοι προς 
απόδειξη των ισχυρισµών τους. Και έχει µεν την υποχρέωση, σύµφωνα µε τις πιο 
πάνω διατάξεις και εκείνες του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, να αιτιολογήσει 
την απόφασή του, ν' αναφέρει δηλαδή τους λόγους που το οδήγησαν στο σχηµατισµό 
της δικανικής του πεποιθήσεως, όχι όµως και να κάµει ειδική µνεία και ξεχωριστή 
αξιολόγηση για καθένα από τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν οι διάδικοι για άµεση ή έµµεση απόδειξη. Τα πιο πάνω βέβαια, δεν του 
αποκλείουν τη δυνατότητα να µνηµονεύσει και να εξάρει µερικά από τα αποδεικτικά 
µέσα, λόγω της, κατά την ελεύθερη κρίση του µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να 
είναι απολύτως βέβαιο, από το περιεχόµενο της αποφάσεως, ότι συνεκτιµήθηκαν όλα 
τα αποδεικτικά µέσα που µε επίκληση προσκοµίσθηκαν νόµιµα. Περαιτέρω κατά το 
άρθρο 390 ΚΠολ∆, το ∆ικαστήριο 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 την διάταξη αυτή προκύπτει ότι οι έγγραφες εκθέσεις των τεχνικών 
συµβούλων των διαδίκων, µε τις οποίες διατυπώνουν τις γνώµες τους για την 
γνωµοδότηση των πραγµατογνώµων, αποτελούν έγγραφα που εκτιµώνται ως 
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τεκµήρια ελεύθερα από το ∆ικαστήριο, σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη (ΟλΑΠ 
848/1981). Τέλος, όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 
339 και 395 του ΚΠολ∆, ως δικαστικά τεκµήρια, τα οποία επιτρέπεται να 
χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικά µέσα, εάν επιτρέπεται η απόδειξη και µε µάρτυρες, 
µπορούν να χρησιµεύσουν και καταθέσεις µαρτύρων που λήφθηκαν στα πλαίσια 
άλλης πολιτικής ή ποινικής δίκης, καθώς επίσης και ένορκες βεβαιώσεις µαρτύρων 
ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου, έστω και αν ελήφθησαν χωρίς προηγούµενη 
κλήτευση του αντιδίκου εκείνου που τις προσκοµίζει, εκτός αν αυτές, κατά την 
ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, έγιναν επίτηδες για να 
χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικό µέσο στη συγκεκριµένη δίκη.  
Συνεπώς, ως δικαστικά τεκµήρια µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ένορκες 
βεβαιώσεις που είχαν ληφθεί χωρίς κλήτευση του αντιδίκου εκείνου που τις 
προσκοµίζει και είχαν προσκοµισθεί σε δίκη ασφαλιστικών µέτρων. ∆εδοµένου δε ότι 
οι µαρτυρικές καταθέσεις που δόθηκαν σε άλλη δίκη (πολιτική ή ποινική) ή ένορκες 
βεβαιώσεις που δεν ελήφθησαν για να χρησιµοποιηθούν στη συγκεκριµένη δίκη, δεν 
αποτελούν ιδιαίτερες κατηγορίες αποδεικτικών µέσων, αλλά η χρησιµοποίησή τους 
ως δικαστικών τεκµηρίων γίνεται µε την προσκόµιση και επίκληση των εγγράφων 
στα οποία αυτές περιέχονται, το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να τις µνηµονεύσει 
ειδικά, κατ' αντιδιαστολή προς τα υπόλοιπα έγγραφα, αλλά η µνεία ότι ελήφθησαν 
υπόψη όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν καλύπτει και 
αυτές, χωρίς µάλιστα κατά την αναφορά των εγγράφων να απαιτείται να γίνεται 
διάκριση µεταξύ εκείνων που λήφθηκαν υπόψη προς άµεση απόδειξη και εκείνων 
που ελήφθησαν υπόψη ως δικαστικά τεκµήρια.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 144, 270, 335, 338, 339, 340, 390, 395, 559 αριθ. 11, 568, 569, 577,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΕφΑ∆ 2013, σελίδα 786  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή τρίτου 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 217 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική εκτέλεση. Ανακοπή τρίτου. Ευθύνη µεσεγγυούχου. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 936 παρ. 1 του ΚΠολ∆, τρίτος έχει δικαίωµα να 
ασκήσει ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης, αν προσβάλλεται δικαίωµα του 
επάνω στο αντικείµενο της εκτέλεσης, το οποίο δικαιούται να αντιτάξει σε εκείνον 
κατά του οποίου έχει στραφεί η εκτέλεση και ιδίως: α) δικαίωµα εµπράγµατο που 
αποκλείει ή περιορίζει το δικαίωµα εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, 
β) απαγόρευση διάθεσης που έχει ταχθεί υπέρ αυτού και συνεπάγεται σύµφωνα µε το 
νόµο την ακυρότητα της διάθεσης. Το εκ του άρθρου 936 ΚΠολ∆ ένδικο βοήθηµα 
της ανακοπής τρίτου, αµυνόµενου κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, στην οποία δεν 
µετέσχε ούτε προσκλήθηκε σ' αυτή, λόγω της µε αυτή προσβολής δικαιώµατος του το 
οποίο και στηρίζει όπως και η αγωγή, την εναντίωσή του, αποτελεί είδος της 
ανακοπής του άρθρου 583 ιδίου Κώδικα. Είναι, συνεπώς, αυτή ένδικο βοήθηµα του 
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δικονοµικού δικαίου µε την ειδικότερη µορφή της δικονοµικής διαπλαστικής αγωγής, 
που αποβλέπει τελικά στην ακύρωση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης 
(ΑΠ 1151/1981 ΕφΑθ 4510/1998 Ελ∆νη 1998.1658, Μητσόπουλο, Ελ∆νη 25.885, 
Σταµατόπουλο, Η δικονοµική σχέση µεταξύ του καθού η εκτέλεση και του 
επισπεύδοντος δανειστή ως καθών η ανακοπή τρίτου ∆. 27, 80 επ. ιδίως σελ. 115, ΑΠ 
1151/81 ΒασΝοµ τοµ. 2ος, 1983, σελ. 963). Στο δικόγραφο της ανακοπής αυτής 
µπορούν να σωρευθούν αντικειµενικά δύο αιτήµατα, το αναγνωριστικό προς 
διάγνωση του ουσιαστικού δικαιώµατος του τρίτου, που απευθύνεται εναντίον του 
δανειστή και του οφειλέτη και το διαπλαστικό που στρέφεται εναντίον του δανειστή 
και προσβάλλει τις πράξεις της εκτέλεσης. Ειδικότερα, ο τρίτος, µπορεί να 
επικαλεστεί ως λόγο της ανακοπής του, όχι µόνο εµπράγµατο, αλλά και οποιοδήποτε 
δικαίωµα του, δυνάµει του οποίου αποκρούεται, εν όλο ή εν µέρει, το επί του 
αντικειµένου της εκτέλεσης ουσιαστικό δικαίωµα του οφειλέτη κατά του οποίου έχει 
στραφεί η εκτέλεση, εποµένως και, από σύµβαση απορρέον, ενοχικό δικαίωµα (ΑΠ 
1451/1987 ΕΕΝ 1988.795, ΑΠ 1306/2006 ΧρΙ∆ 2007.230, ΑΠ 1705/2009 ΕΦΑ∆ 
2010. 470. ΕφΑθ 4510/1998 ο.α. Μπρίνια, Αναγκαστική εκτέλεση, άρθρ. 936 σελ. 
501 επ. και 1009 σελ. 1929). Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι η κατ άρθρο 
936 ΚΠολ∆ ανακοπή έχει ως δικαιολογητική βάση την ύπαρξη θιγοµένου 
ουσιαστικού δικαιώµατος του τρίτου στο αντικείµενο της εκτελέσεως, αντιταξίµου, 
ως ισχυρότερου, κατά ι συ καθ' ου. Ο τρίτος, δε, εφόσον επικαλεστεί και αποδείξει το 
ανωτέρω δικαίωµα του, στοιχείο που αφορά τη νοµιµοποίηση του. καθιστά ανενεργό 
την εκτέλεση (ΑΠ 434/1995 Ελ∆νη 1996.331. ΕφΑθ 4893/2001 Ελ∆νη 2003.829).  
- Κατά το άρθρο 956 ΚΠολ∆, που αναφέρεται στην αναγκαστική κατάσχεση των 
κινητών πραγµάτων, τα κατασχεθέντα παραδίδονται από τον δικαστικό επιµελητή σε 
µεσεγγυούχο για φύλαξη, µεσεγγυούχος δεν µπορεί διοριστεί και ο καθού η 
κατάσχεση (παρ. 1), αν κατασχέθηκαν πράγµατα των οποίων η µεταφορά είναι 
δυσχερής ή µπορεί να προξενήσει βλάβη ο αυτά, ο δικαστικός επιµελητής αφήνει 
αυτά στον τόπο της κατασχέσεως (παρ. 2) και ο µεσεγγυούχος φυλάσσει τα 
κατασχεθέντα πράγµατα στερούµενος της εξουσίας χρήσεως αυτών υποχρεούται δε 
σε λογοδοσία και το προϊόν της διαχειρίσεως του παραδίδει αχον υπάλληλο επί ίου 
πλειστηριασµού (παρ. 4). 
- Στις διατάξεις του άρθρου 996 παρ. 1 εδ. α' και γ' ορίζεται, ότι µεσεγγυούχος του 
ακινήτου είναι όποιος το κατέχει όταν γίνεται η κατάσχεση και ότι οι διατάξεις των 
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 956 ΚΠολ∆ εφαρµόζονται και εδώ. Από τις 
διατάξεις αυτές σαφώς συνάγεται ότι η µεσεγγύηση της αναγκαστικής εκτέλεσης 
στοχεύει στην αποτροπή απόκρυψης των κατασχεθέντων κινητών πραγµάτων, στη 
διασφάλιση, διαφύλαξη ως και την αποτροπή αντικατάστασης τους, καθώς και την 
εποπτεία της συντήρησης τους προς αποφυγή χειροτέρευσης ή καταστροφής αυτών, 
ενώ ο µεσεγγυούχος προβαίνει και στην συλλογή των καρπών τους, κατά την παρ. 2 
του άρθρου 956 ΚΠολ∆. Ο διοριζόµενος µεσεγγυούχος αποτελεί όργανο της 
αναγκαστικής εκτέλεσης, εξυπηρετεί δηµόσιο σκοπό και διέπεται από τις σχετικές 
διατάξεις του δικονοµικού δικαίου. Ειδικότερα, η δράση του µεσεγγυούχου 
εντάσσεται στη σφαίρα του δηµοσίου δικαίου και αποτελεί ενάσκηση δηµόσιας 
εξουσίας που απονεµήθηκε µε διάταξη νόµου ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή των 
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διατάξεων του ιδιωτικού δικαίου για την εντολή ή µίσθωση υπηρεσιών στις µεταξύ 
αυτού και του επισπεύδοντος δανειστή σχέσεις (ΑΠ 932/2011, ΕφΑθ 1505/2010 
ΕφΑ∆ 2010.385). Ο µεσεγγυούχος έχει την κατοχή των υπό κατάσχεση και 
µεσεγγύηση πραγµάτων, ενώ ο νοµέας διατηρεί την ιδιότητα του. Τον κίνδυνο της 
τυχαίας καταστροφής των πραγµάτων φέρει ο καθ' ου η εκτέλεση ως κύριος αυτών. 
Με την παρ. 1 εδ. β" της παρ. 4 του άρθρου 956 παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας 
διαχειριστικών πράξεων στον µεσεγγυούχο, µετά από άδεια του Ειρηνοδικείου της 
περιφέρειας του τόπου, όπου έγινε η κατάσχεση, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία 
των άρθρων 686 επ., ΚΠολ∆, στην περίπτωση δε που η άδεια αυτή του παρασχεθεί 
για κάποιο ακίνητο, ο µεσεγγυούχος καθίσταται διαχειριστής αυτού του ακινήτου 
(ΕφΑθ 1540/1991 ∆. 22, 734, ΕφΑθ 6771/1987 ΝοΒ 35.1415) και ενεργεί πράξεις 
διαχείρισης όχι προς το συµφέρον του αλλά προς το συµφέρον εκείνων υπέρ των 
οποίων έχει διαταχθεί η µεσεγγύηση. Ο µεσεγγυούχος έχει υποχρέωση παράδοσης 
των κατασχεθέντων και υπό µεσεγγύηση τελούντων κινητών πραγµάτων κατά τη 
λήξη της µεσεγγύησης, η οποία επέρχεται είτε µε τον πλειστηριασµό είτε µε την 
ακύρωση ή την άρση της κατάσχεσης (ΕφΑθ 1505/2010 ο.α., Β. Βαθρακοκοίλη, 
άρθρο 956, σελ. 724 επ., Ι. Μπρίνια, «Αναγκασπκή Εκτέλεση», άρθρο 956, σελ. 768 
επ.). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 583, 686 επ., 936, 956, 996, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Καταχρηστική επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λαµίας 
Αριθµός απόφασης: 159 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης. Καταχρηστική επίσπευση. Αδικοπραξία. 
Παθητική εις ολόκληρον ενοχή. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 281 ΑΚ, 116 και 933 του ΚΠολ∆, 
20 παρ. 1 και 25 παρ.3 του Συντάγµατος συνάγεται ότι, άσκηση ουσιαστικού 
δικαιώµατος, που ανήκει στο δηµόσιο δίκαιο, αποτελεί και η µέσω αναγκαστικής 
εκτελέσεως πραγµάτωση της απαίτησης του δανειστή. Εποµένως, λόγο της ανακοπής 
του άρθρου 933 ΚΠολ∆ µπορεί να αποτελέσει και η αντίθεση της διαδικασίας της 
αναγκαστικής εκτελέσεως στα αντικειµενικά όρια του άρθρου 281 ΑΚ και η εντεύθεν 
ακυρότητα της εκτελέσεως. Αν µεν η αντίθεση αυτή αναφέρεται στην εγκυρότητα 
του ίδιου του εκτελεστού τίτλου, συνιστά ουσιαστικό ελάττωµά του, µε την επιδίωξη 
εκτελέσεως δια τίτλου τυπικά µεν εγκύρου, 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. 1 α΄ ΚΠολ∆. Αν η αντίθεση στα κριτήρια του 
άρθρου 281 ΑΚ αφορά στην απαίτηση ή στη διαδικασία εκτελέσεως, ο λόγος της 
ανακοπής πρέπει να προβάλλεται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 934 παρ. 1 β΄ 
ΚΠολ∆, δηλαδή ως την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτελέσεως, η οποία 
προκειµένου περί ικανοποιήσεως χρηµατικών απαιτήσεων, είναι, κατά το άρθρο 934 
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παρ. 2 ΚΠολ∆, η σύνταξη της εκθέσεως πλειστηριασµού και κατακυρώσεως (ΟλΑΠ 
12/2009 ΑρχΝ 2009.708, ΟλΑΠ 49/2005 Ελ∆νη 2006.80, ΑΠ 340/2006, ΑΠ 95/2006 
Ελ∆νη 2006.475, ΑΠ 1107/2004 Ελ∆νη 46.108, ΑΠ 916/2004, ΑΠ 889/2003 Ελ∆νη 
45.126, ΑΠ 69/2001 Ελ∆νη 42.916, ΑΠ 370/2001 ΝοΒ 50.345).  
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 281 ΑΚ, το δικαίωµα θεωρείται ότι 
ασκείται καταχρηστικά, όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου, που προηγήθηκε ή η 
πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το χρονικό διάστηµα που 
µεσολάβησε ή οι περιστάσεις που µεσολάβησαν, χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν τη 
γένεση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή τη 
µεταγενέστερη άσκησή του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου 
κοινωνικού ανθρώπου, αφού τείνουν στην ανατροπή καταστάσεως, που 
δηµιουργήθηκε υπό ορισµένες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε για πολύ χρόνο µε 
το επακόλουθο να συνεπάγεται επαχθείς συνέπειες για τον υπόχρεο. Απαιτείται, 
δηλαδή, για να χαρακτηρισθεί καταχρηστική η άσκηση του δικαιώµατος, να έχει 
δηµιουργηθεί στον υπόχρεο, από τη συµπεριφορά του δικαιούχου σε συνάρτηση µε 
εκείνη του υποχρέου, και µάλιστα ευλόγως, η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν 
πρόκειται να ασκήσει το δικαίωµά του. Απαιτείται ακόµη οι πράξεις του υποχρέου 
και η υπ΄ αυτού δηµιουργηθείσα κατάσταση, που συνεπάγεται ιδιαιτέρως επαχθείς 
για τον ίδιο 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 σε βάρος του 
δικαιούχου από την παρακώλυση της ικανοποιήσεως του δικαιώµατος του (ΑΠ 
385/2010, ΑΠ 381/2009). 
- Κατά το άρθρο 482 του ΑΚ "σε περίπτωση οφειλής, εις ολόκληρον ο δανειστής έχει 
το δικαίωµα να απαιτήσει την παροχή κατά την προτίµησή του από οποιονδήποτε 
συνοφειλέτη είτε ολικά είτε µερικά. Έως την καταβολή ολόκληρης της παροχής 
παραµένουν υπόχρεοι όλοι οι οφειλέτες". Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε 
εκείνες των άρθρων 481, 483, 487, 488 και 926 του ΑΚ συνάγεται ότι, επί παθητικής 
εις ολόκληρον ενοχής, η οποία προϋποθέτει ενότητα της υποχρέωσης προς παροχή 
όχι όµως και ταυτότητα του παραγωγικού λόγου των κατ` ιδίαν, ενοχών, 
καθιερώνεται δικαίωµα του δανειστή, κατά τη νοµικώς ανέλεγκτη και απολύτως 
ελεύθερη (κατ` αρέσκειαν) κρίση του, να στραφεί εναντίον οποιουδήποτε από τους 
εις ολόκληρον οφειλέτες για µέρος ή το σύνολο της οφειλής, συγχρόνως ή 
διαδοχικώς, χωρίς να µπορεί να αποκρουσθεί µε την ένσταση της καταχρηστικής 
ασκήσεως του δικαιώµατος λόγω διαφοροποιήσεων στην περιουσιακή κατάσταση 
των συνοφειλετών ή διαφορετικού βαθµού ευθύνης τούτων ως προς την άσκηση του 
δικαιώµατος αναγωγής, αφού ο νόµος απέβλεψε στην ταχεία ικανοποίηση της 
απαίτησης του δανειστή, εκτός αν συντρέχουν εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις 
υπέρβασης των ορίων της καλής πίστης ή των χρηστών ηθών ή του κοινωνικού ή 
οικονοµικού σκοπού του δικαιώµατος του δανειστή (ΑΠ 871/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 481, 482, 483, 487, 488, 926, 
ΚΠολ∆: 116, 933, 934, 
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Σ: 20, 25,  
Κωδ∆ικ: 98, 100 επ., 127,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Καταχρηστική επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1303 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική επίσπευση αναγκαστική εκτέλεσης. Αδικοπραξία. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. Ευεργέτηµα 
της πενίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 940 παρ. 3 του ΚΠολ∆, "αν ακυρωθεί αµετάκλητα η 
αναγκαστική εκτέλεση, εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση έχει δικαίωµα να 
ζητήσει από εκείνον που την επέσπευσε αποζηµίωση για τις ζηµίες που επήλθαν από 
την εκτέλεση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 914 ή 919 του αστικού 
κώδικα". Παρέχεται, δηλαδή, στην περίπτωση αυτή γνήσια ουσιαστικού δικαίου 
αξίωση αποζηµιώσεως στον θιγέντα, στηριζόµενη σε ειδική αδικοπραξία, τα στοιχεία 
της οποίας ορίζονται σε συνδυασµό µε τα άρθρα 914 ή 919 ΑΚ. Όµως, κατά την 
αληθή έννοια της παραπάνω διάταξης του άρθρου 940 παρ. 3 ΚΠολ∆, 
ερµηνευόµενης, και υπό το πρίσµα του άρθρου 6 της ΕΣ∆Α περί δίκαιης δίκης και 
παροχής ουσιαστικής έννοµης προστασίας αλλά και του άρθρου 20 παρ. 1 του 
Συντάγµατος, δεν αποκλείεται η έγερση, και πέραν της παρεχόµενης από την πιο 
πάνω διάταξη του άρθρου 940 παρ. 3 ΚΠολ∆ αξίωσης αποζηµιώσεως, αυτοτελούς 
αγωγής για αποζηµίωση εξ' αιτίας άδικης εκτέλεσης και η παρεµπίπτουσα κρίση κατά 
τη σχετική τακτική δίκη περί ακυρότητας οποιασδήποτε πράξεως της αναγκαστικής 
εκτέλεσης, εναντίον της οποίας δεν ασκήθηκε ανακοπή, προκειµένου να θεµελιωθεί 
το ασκούµενο µε την αγωγή δικαίωµα αποζηµιώσεως του καθ` ου η εκτέλεση (ΟλΑΠ 
9/2010).  
- Στα άρθρα 198, 199, 200, 202 και 203 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας 
ορίζονται τα εξής: "Το ευεργέτηµα της πενίας δίνεται χωριστά για κάθε δίκη, ισχύει 
για κάθε βαθµό δικαιοδοσίας για κάθε δικαστήριο και περιλαµβάνει την αναγκαστική 
εκτέλεση της απόφασης". (άρθρο 198), "1. Όποιος έλαβε το ευεργέτηµα της πενίας 
απαλλάσσεται προσωρινά από την υποχρέωση να καταβάλει τα έξοδα της δίκης και 
γενικά της διαδικασίας, ιδίως τα τέλη χαρτοσήµου, το τέλος δικαστικού ενσήµου, το 
τέλος του απογράφου και τις προσαυξήσεις τους, τα δικαιώµατα των 
συµβολαιογράφων και των δικαστικών επιµελητών, των µαρτύρων και των 
πραγµατογνωµόνων, την αµοιβή των δικηγόρων και άλλων δικαστικών 
πληρεξουσίων, καθώς και από την υποχρέωση εγγυοδοσίας για τα έξοδα αυτά. 2. Με 
την απόφαση που χορηγεί το ευεργέτηµα της πενίας µπορεί να οριστεί ότι ο άπορος 
απαλλάσσεται προσωρινά από την προκαταβολή ενός µέρους µόνο από τα έξοδα 
αυτά. 3. Η παραχώρηση του ευεργετήµατος της πενίας δεν επηρεάζει την υποχρέωση 
να πληρωθούν τα έξοδα που επιδικάστηκαν στον αντίδικο". (άρθρο 199). "1. Ύστερα 
από αίτηση του διαδίκου, η απόφαση που χορηγεί το ευεργέτηµα της πενίας ή και 
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µεταγενέστερη απόφαση διορίζει ένα δικηγόρο ή δικολάβο, ένα συµβολαιογράφο και 
ένα δικαστικό επιµελητή, µε την εντολή να υπερασπιστούν τον άπορο, να τον 
εκπροσωπήσουν στο δικαστήριο και να του δώσουν τη βοήθεια που χρειάζεται για να 
γίνουν οι διάφορες πράξεις. Αυτοί έχουν υποχρέωση να δεχτούν την εντολή και να 
δίνουν τη βοήθειά τους στον άπορο χωρίς αξίωση προκαταβολής αµοιβής ή 
δικαιωµάτων. 2. Ο διορισµός δικηγόρου ή δικολάβου µε την απόφαση ισχύει ως 
παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας από τον άπορο, στην έκταση που ορίζει το 
άρθρο 97, εκτός αν η απόφαση, ύστερα από αίτηση του απόρου, την περιορίζει ή την 
επεκτείνει". (άρθρο 200). "Το ευεργέτηµα της πενίας µπορεί να ανακληθεί ή να 
περιοριστεί µε απόφαση του αρµόδιου δικαστή, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα 
ή και αυτεπαγγέλτως εφόσον αποδεικνύεται ότι οι προϋποθέσεις της παροχής του είτε 
δεν υπήρχαν εξαρχής, είτε έπαψαν να υπάρχουν αργότερα, είτε µεταβλήθηκαν". 
(άρθρο 202). "Αν η απόφαση επιβάλλει τα έξοδα σε βάρος του αντιδίκου του απόρου, 
η είσπραξη των τελών χαρτοσήµου, του δικαστικού ενσήµου, του απογράφου και του 
αντιγράφου, καθώς και των προσαυξήσεών τους γίνεται σύµφωνα µε το νόµο για την 
είσπραξη των δηµόσιων εσόδων, ενώ εκείνων που οφείλονται στον άπορο, στον 
δικηγόρο ή άλλους δικαστικούς πληρεξουσίους και στους άλλους δικαστικούς 
υπαλλήλους επιδικάζονται στα πρόσωπα αυτά και εισπράττονται κατά τις διατάξεις 
της αναγκαστικής εκτέλεσης. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η είσπραξη των εξόδων, αν 
επιβληθούν σε βάρος του απόρου, αµέσως µόλις πάψουν να υπάρχουν όλες ή µερικές 
από τις προϋποθέσεις για την παροχή του ευεργετήµατος της πενίας και βεβαιωθεί 
αυτό µε τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 202" (άρθρο 203 παρ.2). Όµοια ρύθµιση 
περιλαµβάνεται στα άρθρα 1, 2, 4 και 9 του ν. 3226/2004 "νοµική βοήθεια σε πολίτες 
χαµηλού εισοδήµατος". Ειδικότερα ορίζεται: "1. ∆ικαιούχοι νοµικής βοήθειας είναι 
οι χαµηλού εισοδήµατος πολίτες κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
∆ικαιούχοι είναι, επίσης, οι χαµηλού εισοδήµατος πολίτες τρίτου κράτους και 
ανιθαγενείς, εφόσον έχουν, νοµίµως, κατοικία ή συνήθη διαµονή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση" (άρθρο 1). "1. Η νοµική βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτηση του 
δικαιούχου. Η αίτηση αναφέρει συνοπτικά το αντικείµενο της δίκης ή της πράξης και 
τα στοιχεία που βεβαιώνουν τη συνδροµή των προϋποθέσεων για την παροχή 
βοήθειας" (άρθρο 2). "2. Η νοµική βοήθεια µπορεί να ανακληθεί ή να περιορισθεί µε 
απόφαση του αρµόδιου δικαστή, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από πρόταση του 
εισαγγελέα, εφόσον αποδεικνύεται ότι οι προϋποθέσεις της παροχής είτε δεν υπήρχαν 
είτε εξέλιπαν είτε µεταβλήθηκαν ουσιωδώς" (άρθρο 4). "1. Η παροχή νοµικής 
βοήθειας σε υποθέσεις αστικού και εµπορικού χαρακτήρα συνίστανται στην 
απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής µέρους ή του συνόλου των εξόδων της 
διαδικασίας και εφόσον, ειδικώς ζητηθεί, στο διορισµό δικηγόρου, συµβολαιογράφου 
και δικαστικού επιµελητή, µε την εντολή να υπερασπιστούν τον δικαιούχο, να τον 
εκπροσωπήσουν στο δικαστήριο και να του δώσουν τη βοήθεια που χρειάζεται για να 
γίνουν οι αναγκαίες πράξεις". 2. "Η απαλλαγή περιλαµβάνει ιδίως τα τέλη 
χαρτοσήµου, το τέλος δικαστικού ενσήµου, το τέλος απογράφου και τις 
προσαυξήσεις τους, τα δικαιώµατα των µαρτύρων, των πραγµατογνωµόνων, το τα 
δικαιώµατα ή την αµοιβή του διοριζόµενου δικηγόρου, συµβολαιογράφου και 
δικαστικού επιµελητή, καθώς και την υποχρέωση εγγυοδοσίας για τα έξοδα αυτά". 
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"Η παροχή νοµικής βοήθειας δεν επηρεάζει την υποχρέωση καταβολής των εξόδων 
που επιδικάσθηκαν στον αντίδικο" (άρθρο 9). Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει 
σαφώς ότι η παροχή του ευεργετήµατος της πενίας ή της παροχής νοµικής βοήθειας 
δεν εµποδίζει το δικαστήριο, σε περίπτωση ήττας εκείνου που έτυχε του 
ευεργετήµατος της πενίας ή έλαβε τη νοµική βοήθεια, να επιβάλει σε βάρος του τα 
δικαστικά έξοδα του αντιδίκου του, η είσπραξη, όµως, αυτών δεν µπορεί να 
επιδιωχθεί µε αναγκαστική εκτέλεση πριν πάψουν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για 
την παροχή του ευεργετήµατος πενίας ή της νοµικής βοήθειας και βεβαιωθεί τούτο µε 
απόφαση του αρµοδίου δικαστή (ΑΠ 1419/2000, ΑΠ 964/1975). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 919, 
ΚΠολ∆: 198, 199, 200, 202, 203, 560, 940, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική εκτέλεση - Παράλειψη ή ανοχή πράξης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 527 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική εκτέλεση. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παράλειψη ή ανοχή πράξης. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Στο κεφάλαιο δεύτερο του ογδόου βιβλίου του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και 
ειδικότερα µε τα άρθρα 941 έως 952 αυτού καθορίζονται τα µέσα, µε τα οποία γίνεται 
αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του οφειλέτη, προκειµένου να ικανοποιηθεί η 
απαίτηση του δανειστή. Ειδικότερα στο άρθρο 945 του ΚΠολ∆ ορίζεται ότι "αν ο 
οφειλέτης δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του να ενεργήσει πράξη, που µπορεί να 
γίνει και από τρίτο πρόσωπο, ο δανειστής έχει δικαίωµα να επιχειρήσει την πράξη µε 
δαπάνες του οφειλέτη. Το δικαστήριο, καταδικάζοντας τον οφειλέτη στην πράξη της 
παρ. 1, µπορεί, αν το ζητήσει ο δανειστής, να τον καταδικάσει ταυτόχρονα να 
προκαταβάλει το ποσό της δαπάνης, για να επιχειρηθεί η πράξη από τον δανειστή, 
υπό τον όρο ότι ο οφειλέτης δε θα εκπληρώσει την υποχρέωσή του, να ενεργήσει την 
πράξη. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 946 του ίδιου Κώδικα, "αν ο οφειλέτης δεν 
εκπληρώνει την υποχρέωσή του να επιχειρήσει πράξη, που δε µπορεί να γίνει από 
τρίτο πρόσωπο και η επιχείρησή της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούλησή του 
οφειλέτη, το δικαστήριο τον καταδικάζει να εκτελέσει την πράξη κα στην περίπτωση 
που δεν την εκτελέσει τον καταδικάζει αυτεπαγγέλτως σε χρηµατική ποινή έως 
50.000 ευρώ υπέρ του δανειστή και σε προσωπική κράτηση έως ένα έτος". Τέλος, 
κατά το άρθρο 947 παρ. 1 ΚΠολ∆, "όταν ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να παραλείψει 
ή να ανεχθεί πράξη, το δικαστήριο, για την περίπτωση που παραβεί την υποχρέωσή 
του, απειλεί για κάθε παράβαση χρηµατική ποινή έως 100.000 ευρώ υπέρ του 
δανειστή και προσωπική κράτηση έως ένα έτος. Αν η απειλή της χρηµατικής ποινής 
και της προσωπικής κράτησης δεν περιέχεται στην απόφαση που καταδικάζει τον 
οφειλέτη να παραλείψει ή να ανεχθεί πράξη, απαγγέλλεται από το µονοµελές 
πρωτοδικείο. Το δικαστήριο αυτό είναι αρµόδιο να βεβαιώσει την παράβαση και να 
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καταδικάσει στη χρηµατική ποινή και στη προσωπική κράτηση. Στην τελευταία 
περίπτωση, δικάζει κατά την διαδικασία των άρθρων 670- 676". Από τις διατάξεις 
αυτές προκύπτουν τα εξής: α) Στην περίπτωση, κατά την οποία η υποχρέωση του 
οφειλέτη συνίσταται στη ενέργεια πράξεως, που µπορεί να γίνει και από τρίτο 
πρόσωπο, τότε, αν ο οφειλέτης δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του αυτή, µπορεί ο 
δανειστής να προβεί ο ίδιος να ενεργήσει την πράξη, µε δαπάνες του οφειλέτη, β) αν 
η υποχρέωση του οφειλέτη συνίσταται στην επιχείρηση πράξεως, που δε µπορεί να 
γίνει από τρίτο πρόσωπο, αλλά µόνο από τον ίδιο ή στην ανοχή ή στην παράλειψη 
πράξεως, τότε και για την περίπτωση που ο οφειλέτης δε συµµορφωθεί προς την 
υποχρέωσή του, τότε, στη µεν περίπτωση του άρθρου 946, το δικαστήριο καταδικάζει 
τον οφειλέτη σε χρηµατική ποινή και προσωπική κράτηση, στη δε περίπτωση του 
άρθρου 947, απειλεί κατ' αυτού, για κάθε παράβαση, χρηµατική ποινή και προσωπική 
κράτηση (αναπληρωµατική εκτέλεση). Στην τελευταία περίπτωση, η βεβαίωση της 
παράβασης γίνεται µε νέα δικαστική απόφαση, µε την οποία και καταδικάζεται ο 
οφειλέτης σε χρηµατική ποινή και προσωπική κράτηση. Το δικαστήριο, στην 
περίπτωση αυτή περιορίζεται στο να διαπιστώσει αν συντρέχει η περίπτωση της 
απαγγελίας ή µη της χρηµατικής ποινής και της προσωπικής κράτησης, δηλαδή εάν ο 
οφειλέτης εκπλήρωσε ή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή του να παραλείψει ή να 
ανεχθεί πράξη, όπως διατάχθηκε µε τη σχετική δικαστική απόφαση.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, η απόφαση είναι αναιρετέα, "αν το δικαστήριο, 
παρά τον νόµο, έλαβε υπόψη του πράγµατα, που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
του πράγµατα, που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. 
Ως "πράγµατα" θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που τείνουν στη 
θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή 
αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος. Αντίθετα, δεν αποτελούν 
"πράγµατα" τα επιχειρήµατα, δηλαδή οι ισχυρισµοί, που συνιστούν πραγµατικά ή 
νοµικά επιχειρήµατα, που ανάγονται δηλαδή στην ορθή ερµηνεία εφαρµοστέου 
νόµου ή στην αντισυνταγµατικότητα αυτού ή οι νοµικοί ισχυρισµοί.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, η απόφαση είναι αναιρετέα, "αν παραβιάσθηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου". Στους κανόνες ουσιαστικού δικαίου περιλαµβάνονται 
και οι διατάξεις του ΚΠολ∆, που ρυθµίζουν τα σχετικά µε την αναγκαστική εκτέλεση 
των άρθρων 941 επ' αυτού.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 941 - 952, 945, 946, 947,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σελίδα 94 
 

[94] 
 

Αόριστη αγωγή - Αναίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 792 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στη δίκη, ως αληθινών, χωρίς απόδειξη. 
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 του ΚΠολ∆ η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία που 
ορίζονται στο άρθρο 117 και 118, πρέπει να περιέχει : α) σαφή έκθεση των 
γεγονότων που θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο την αγωγή και δικαιολογούν την 
άσκηση της από τον ενάγοντα κατά του εναγοµένου, β) ακριβή περιγραφή του 
αντικειµένου της διαφοράς και γ) ορισµένο αίτηµα. Κατά την έννοια της διατάξεως 
αυτής αρκεί για το ορισµένο της αγωγής να εκτίθενται στο δικόγραφο της αγωγής τα 
πραγµατικά περιστατικά που αποτελούν τους όρους εφαρµογής ορισµένης νοµικής 
διατάξεως, από την οποία παρέχεται το ασκούµενο µε την αγωγή δικαίωµα. Εξάλλου, 
επί αγωγής µε την οποία διώκεται η επιδίκαση αποζηµιώσεως λόγω υπερεργασίας, 
υπερωριακής εργασίας και πρόσθετης εργασίας, καθώς και για εργασία κατά την 
Κυριακή, για το ορισµένο αυτής αρκεί η αναφορά της χρονικής διάρκειας της 
εβδοµαδιαίας και της ηµερήσιας απασχολήσεως, καθώς και η χρονική διάρκεια της 
εργασίας κατά τις Κυριακές. Τέλος η νοµική αοριστία της αγωγής, που συνδέεται µε 
τη νοµική εκτίµηση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που πρέπει να εφαρµοσθεί, 
ελέγχεται µε τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο αξίωσε 
περισσότερα ή αρκέσθηκε σε λιγότερα στοιχεία από τα απαιτούµενα από το νόµο για 
τη θεµελίωση του ασκούµενου δικαιώµατος, προκειµένου να κρίνει την αγωγή ή την 
ένσταση νόµιµη ή αντίθετα αρκέσθηκε σε λιγότερα στοιχεία, ενώ η ποσοτική και 
ποιοτική αοριστία αυτής, που συνίσταται η µεν στο ότι το δικόγραφο δεν αναφέρει µε 
πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά που αποτελούν την προϋπόθεση εφαρµογής 
του κανόνα δικαίου στον οποίο στηρίζεται το αίτηµα της αγωγής ή της ένστασης, η δε 
στο ότι, στο ίδιο δικόγραφο γίνεται επίκληση απλώς των όρων του νόµου, χωρίς να 
αναφέρονται τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του, ελέγχονται 
από τους αριθµ 8 και 14 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ αντιστοίχως.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 346 του ΚΠολ∆ συνάγεται ότι 
το ∆ικαστήριο, για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιµότητα 
ή µη των προβαλλοµένων από τους διαδίκους πραγµατικών ισχυρισµών που ασκούν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του όλα 
τα νόµιµα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, είτε για 
άµεση απόδειξη, είτε για συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, χωρίς να είναι ανάγκη να 
γίνεται ειδική µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός απ' αυτή, αρκεί να γίνεται 
αδιστάκτως βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της αποφάσεως ότι συνεκτιµήθηκαν όλα 
τα αποδεικτικά µέσα των διαδίκων. Η παράβαση δε της υποχρεώσεως αυτής ιδρύει το 
λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 11 γ' του ΚΠολ∆.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 10 ΚΠολ∆ που ορίζει ότι αναίρεση επιτρέπεται, 
αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στη 
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δίκη, ως αληθινά, χωρίς απόδειξη, προκύπτει ότι ο λόγος αυτός αναιρέσεως ιδρύεται, 
όταν το δικαστήριο δέχεται πράγµατα, δηλαδή αυτοτελείς 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 µέσα άντλησε την 
απόδειξη γι' αυτά.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Απαγορευµένα αποδεικτικά µέσα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 743 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση τρίτου (µαρτυρία τρίτου). Ανεπίτρεπτα αποδεικτικά 
µέσα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 1 του Ν. 1599/1986 "Σχέσεις κράτους-πολίτη 
κλπ" και 339 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι η υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση τρίτου 
(µαρτυρία τρίτου), η οποία δεν δόθηκε κατά τον υπό του νόµου οριζόµενο τρόπο, 
εφόσον έγινε επίτηδες για να χρησιµεύσει ως αποδεικτικό µέσο στη µεταξύ άλλων 
πολιτική δίκη, αποτελεί ανεπίτρεπτο αποδεικτικό µέσο και δεν µπορεί να ληφθεί 
υπόψη ούτε προς συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων (ΟλΑΠ 8/1987, ΑΠ 370/2004). Η 
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ότι η δήλωση έγινε επίτηδες, για να 
χρησιµοποιηθεί σε συγκεκριµένη πολιτική δίκη, είναι ανέλεγκτη (ΑΠ 109/2004). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το 
νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό 
πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 
1206/2008, ΑΠ 358/200, 361/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 339, 559 αριθ. 19, 561, 
Νόµοι: 1599/1986, άρθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Ένορκες βεβαιώσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 312 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ένορκες βεβαιώσεις. Νέα αποδεικτικά µέσα στην κατ΄ έφεση δίκη. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρ. 270 παρ. 2 εδάφ. γ' και δ' ΚΠολ∆, όπως ισχύουν µετά 
το Ν. 2915/2001 και εφαρµόζονται κατά το άρθρ. 524 παρ. 1 εδάφ. α' ΚΠολ∆ και 
στην κατ' έφεση δίκη, ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή 
προξένου λαµβάνονται υπόψη το πολύ τρεις για κάθε πλευρά και µόνον αν έχουν 
δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου δύο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν 
από τη βεβαίωση και αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ τουλάχιστον 
ηµέρες πριν από αυτή, για δε την αντίκρουση ένορκων βεβαιώσεων επιτρέπεται η 
προσκοµιδή, µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 3 του άρθρου 237, πρόσθετων 
βεβαιώσεων, το πολύ ίσου αριθµού προς τις προσκοµιζόµενες. Γενικεύθηκε, έτσι, 
στην τακτική διαδικασία η χρήση των ένορκων βεβαιώσεων ως ιδιαίτερου 
αποδεικτικού µέσου, εφόσον βέβαια για το αποδεικτέο θέµα επιτρέπονται µάρτυρες, 
τέθηκε όµως όριο ως προς τον αριθµό των ένορκων βεβαιώσεων που κάθε διάδικο 
µέρος µπορεί να προσκοµίσει και το δικαστήριο να λάβει υπόψη. Εποµένως, αν το 
δικαστήριο της ουσίας λάβει υπόψη και συνεκτιµήσει µε τα λοιπά αποδεικτικά µέσα 
περισσότερες των τριών πρώτων από τις ένορκες βεβαιώσεις που επικαλέσθηκε και 
προσκόµισε οποιοδήποτε από τα διάδικα µέρη, υποπίπτει στις πληµµέλειες από το 
άρθρο 559 αριθ. 11 περ. α' και 14 ΚΠολ∆, δηλαδή λαµβάνει υπόψη απαγορευµένα 
από το νόµο αποδεικτικά µέσα και παρά το νόµο δεν τα κηρύσσει απαράδεκτα (ΑΠ 
1103/2011, ΑΠ 315/2008, ΑΠ 747/2008). Το όριο των τριών ένορκων βεβαιώσεων 
ισχύει αθροιστικά για το σύνολο των αντικειµένων της δίκης που κάθε διάδικο µέρος 
αποσκοπεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει µε τις ένορκες βεβαιώσεις και έτσι σε 
κάθε περίπτωση τρεις συνολικά ένορκες βεβαιώσεις επιτρέπεται σε κάθε διάδικο 
µέρος να επικαλεσθεί και να προσκοµίσει.  
- Στην κατ' έφεση δίκη ναι µεν κατά το άρθο 529 παρ. 1 εδάφ. α' ΚΠολ∆ επιτρέπεται 
να γίνει επίκληση και προσαγωγή νέων αποδεικτικών µέσων, όχι όµως και ένορκων 
βεβαιώσεων περισσότερων των τριών στην τακτική διαδικασία για κάθε διάδικο 
µέρος, δηλαδή δεν επιτρέπεται να ληφθούν υπόψη επιπλέον ένορκες βεβαιώσεις, 
εφόσον στη δίκη στον πρώτο βαθµό λήφθηκαν ήδη υπόψη τρεις ένορκες βεβαιώσεις 
για κάθε διάδικο µέρος, που µε επίκληση προσκοµίζονται και στο εφετείο (ΑΠ 
1103/2011).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
επιτρέπεται, αν το δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι 
διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Αποδεικτικό δε µέσο ιδιαίτερο από τους 
µάρτυρες και τα έγγραφα αποτελούν, όπως προαναφέρθηκε, και οι ένορκες 
βεβαιώσεις τρίτων προσώπων ενώπιον ειρηνοδίκου ή συµβολαιογράφου. Συνεπώς, 
εφόσον κατά τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340, 341 και 346 ΚΠολ∆ το 
δικαστήριο πρέπει να λαµβάνει υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που νόµιµα 
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επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση 
του για τη βασιµότητα πραγµατικών ισχυρισµών που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην 
έκβαση της δίκης, πρέπει να γίνεται µνεία στην απόφαση, ότι λήφθηκε υπόψη και το 
ιδιαίτερο αυτό αποδεικτικό µέσο της ένορκης βεβαιώσεως, άλλως θεµελιώνεται ο 
παραπάνω λόγος αναιρέσεως (ΑΠ 462/2007). Αντίθετα, ο λόγος αυτός 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 και ειδικότερα έλαβε 
υπόψη τις τρεις πρώτες από τις ένορκες βεβαιώσεις που επικαλέσθηκε και 
προσκόµισε οποιοδήποτε από τα διάδικα µέρη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 270, 524, 529, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 11γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Μάρτυρες 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 988 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Η ένορκη κατάθεση ως µάρτυρα του ίδιου του διαδίκου ή του νοµίµου εκπροσώπου 
ή του µέλους της διοικήσεως διαδίκου νοµικού προσώπου είναι ανυπόστατο 
αποδεικτικό µέσο. Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση. Προθεσµία 
έφεσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 62, 64 παρ. 2, 339, 409 παρ. 1 και 2, 410 παρ. 3 και 
415 έως 420 του ΚΠολ∆ και 61, 65, 67 και 70 του ΑΚ συνάγεται, ότι δεν µπορεί να 
είναι µάρτυρας, αφού δεν είναι τρίτος και δεν µπορεί γι' αυτό να έχει (κατ' αρχήν 
τουλάχιστον) την αντικειµενικότητα του τρίτου, ο διάδικος και, για τη ταυτότητα του 
λόγου, ο νόµιµος εκπρόσωπος διαδίκου νοµικού προσώπου ή το µέλος της 
διοικήσεως αυτού. Τούτο συνάγεται ιδίως από το ως άνω άρθρο 415 του ΚΠολ∆, που 
προβλέπει ως αποδεικτικό µέσο την εξέταση των διαδίκων ή των νοµίµων 
εκπροσώπων των διαδίκων νοµικών προσώπων ή των µελών της διοικήσεώς τους. Η 
εξέταση, όµως, αυτή δεν αποτελεί µαρτυρία, αλλά ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο, το 
οποίο επιτρέπεται όταν τα πραγµατικά γεγονότα δεν αποδείχθηκαν καθόλου ή 
αποδείχθηκαν ατελώς από τα υπόλοιπα αποδεικτικά µέσα. Υπό την αντίθετη εκδοχή, 
θα ήταν δυνατό να εξετάζεται το ίδιο πρόσωπο ως µάρτυρας και στη συνέχεια ως 
διάδικος ή ως εκπρόσωπος ή ως µέλος της διοικήσεως διαδίκου νοµικού προσώπου - 
λύση προδήλως άτοπη (ΟλΑΠ 1328/1977).  
Συνεπώς, η ένορκη κατάθεση ως µάρτυρα του ίδιου του διαδίκου ή του νοµίµου 
εκπροσώπου ή του µέλους της διοικήσεως διαδίκου νοµικού προσώπου είναι 
ανυπόστατο αποδεικτικό µέσο. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 671 παρ. 1 εδ. 
α' του ΚΠολ∆, το δικαστήριο, κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, 
λαµβάνει υπόψη και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου. Η 
απόκλιση, όµως, αυτή δεν παρέχει στο δικαστήριο την εξουσία να λαµβάνει υπόψη, 
κατά την ως άνω διαδικασία, και ανυπόστατα αποδεικτικά µέσα. Από τα ανωτέρω 
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παρέπεται, ότι η λήψη υπόψη αυτών από το δικαστήριο θεµελιώνει τον 
προβλεπόµενο από το άρθρο 559 αριθµ. 11 περ. α' του ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως, 
ανεξάρτητα αν είχε προβληθεί ή όχι οποτεδήποτε προηγουµένως σχετική εναντίωση 
του αντιδίκου εκείνου που τα προσκοµίζει, αφού πρόκειται περί ανυπόστατων 
αποδεικτικών µέσων (ΑΠ 882/2009‚ 1386/2006).  
- Το άρθρο 553 παρ. 1 του ΚΠολ∆ ορίζει ότι "Αναίρεση επιτρέπεται µόνο κατά των 
αποφάσεων που δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση". 
Το δε άρθρο 321 του ίδιου Κώδικα ορίζει ότι "Όσες οριστικές αποφάσεις των 
πολιτικών δικαστηρίων δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας και 
έφεση είναι τελεσίδικες και αποτελούν δεδικασµένο". Από τις διατάξεις αυτές 
συνάγεται, ότι σε αναίρεση υπόκεινται τόσο οι τελεσίδικες κατά την γένεσή τους 
οριστικές αποφάσεις, δηλαδή οι ανεπίδεκτες εφέσεως κατά τον χρόνο που 
εξεδόθησαν, όσο και εκείνες, οι οποίες κατέστησαν τελεσίδικες, είτε λόγω παρόδου 
της προς ανακοπή ή έφεση προθεσµίας, είτε γιατί ο διάδικος παραιτήθηκε από το 
δικαίωµα ασκήσεως εφέσεως ή παραιτήθηκε από το δικόγραφο της ασκηθείσας 
εφέσεως και δεν υπάρχει πλέον προθεσµία προς άσκηση αυτής.  
- Η προθεσµία της εφέσεως, στην περίπτωση που δεν επιδόθηκε η απόφαση, είναι, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 518 παρ. 2 ΚΠολ∆, τρία χρόνια, αρχίζει δε από 
τη δηµοσίευση της αποφάσεως που περατώνει τη δίκη και τελειώνει όταν παρέλθουν 
τα τρία χρόνια, οπότε η απόφαση, εφόσον δεν υπόκειται πλέον σε έφεση, γίνεται 
τελεσίδικη, όπως προειπώθηκε, και τότε παραδεκτά προσβάλλεται µε αναίρεση. Η 
προθεσµία, εξάλλου, της αναιρέσεως, που ηρεµεί όσο διαρκεί η προθεσµία της 
εφέσεως και αρχίζει µετά τη συµπλήρωση της προθεσµίας αυτής (εφέσεως), είναι, 
σύµφωνα µε το άρθρο 564 παρ. 3 ΚΠολ∆, στην περίπτωση που δεν επιδόθηκε η 
πρωτόδικη απόφαση, τρία χρόνια και αρχίζει από τη δηµοσίευση της αποφάσεως που 
περατώνει τη δίκη, δηλαδή είναι συνολικά έξι (6) χρόνια, τρία (3) για να 
συµπληρωθεί η προθεσµία της εφέσεως και να καταστεί τελεσίδικη η απόφαση και 
άλλα τρία (3) από την ηµέρα που κατέστη τελεσίδικη, µέσα στα οποία πρέπει να 
ασκηθεί το ένδικο µέσο της αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 61, 65, 67, 70,  
ΚΠολ∆: 62, 64, 339, 409, 410, 415 - 420, 518, 553, 564, 671, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Μάρτυρες 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 346 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Απόδειξη µε µάρτυρες. Ηθική αδυναµία για την απόκτηση αποδεικτικού εγγράφου. 
Λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που ο νόµος δεν επιτρέπει. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 393 παρ. 1 και 394 παρ. 1 περ. β' του ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι επιτρέπεται το εµµάρτυρο µέσο προς απόδειξη σύµβασης δανείου, η 
αξία του αντικειµένου της οποίας υπερβαίνει το από το ως άνω άρθρο 393 παρ. 1 
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οριζόµενο ποσό, σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ηθική αδυναµία για την απόκτηση 
αποδεικτικού εγγράφου. Η απόδειξη για το γεγονός από το οποίο µπορεί να προκύψει 
ηθική αδυναµία, εφόσον αµφισβητηθεί, γίνεται και µε µάρτυρες. Η κρίση δε του 
δικαστηρίου της ουσίας, εφόσον βεβαιώνει την ύπαρξη ηθικής αδυναµίας για την 
απόκτηση έγγραφης απόδειξης, δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο για ευθεία και εκ 
πλαγίου παραβίαση των άνω δικονοµικών διατάξεων (ΑΠ 1402/2008, ΑΠ 
1004/2005). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 393 παρ. 1 ΚΠολ∆, όπως η διάταξη αυτή, προ της 
τροποποιήσεώς της, ίσχυε κατά τον χρόνον της συζητήσεως της υποθέσεως στο 
πρωτοβάθµιο δικαστήριο, συµβάσεις και συλλογικές πράξεις δεν µπορούν να 
αποδειχθούν µε µάρτυρες, εφόσον η αξία του αντικειµένου τους υπερβαίνει τις 5.900 
ευρώ. Κατ' εξαίρεση και σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 394 παρ. 1 περ.β' 
ΚΠολ∆, η απόδειξη µε µάρτυρες επιτρέπεται, πλην των άλλων περιπτώσεων και σε 
κάθε περίπτωση, αν υπήρχε φυσική ή ηθική αδυναµία να αποκτηθεί έγγραφο. Ηθική 
αδυναµία κτήσεως εγγράφου υπάρχει, αν τα µέρη είχαν κατά τον χρόνο καταρτίσεως 
της συµβάσεως τόσο στενό δεσµό, ώστε σύµφωνα µε τις κρατούσες στις συναλλαγές 
αντιλήψεις η αξίωση συντάξεως εγγράφου για την συγκεκριµένη σύµβαση θα 
παρίστατο αδικαιολόγητη ή θα ενείχε µη ανεκτή δυσπιστία. Ο δεσµός αυτός µπορεί 
να είναι στενή συγγένεια, συναδελφική συνεργασία, στενή µακροχρόνια φιλία, 
µνηστεία, ερωτικός ή στενός φιλικός δεσµός κλπ.  
- Ο από το άρθρο 559 αρ. 11 περ. α'του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, της λήψης υπόψη 
αποδεικτικών µέσων που ο νόµος δεν επιτρέπει, ιδρύεται, όταν λαµβάνεται υπόψη 
αποδεικτικό µέσο άλλο από εκείνα που καθορίζονται στα άρθρα 339 και 270 παρ. 2 
εδ. β' και γ' του ΚΠολ∆, είτε για άµεση είτε για έµµεση απόδειξη, καθώς και όταν η 
χρήση του νόµιµου αποδεικτικού µέσου δεν είναι επιτρεπτή στη συγκεκριµένη 
περίπτωση λόγω της φύσεως της υποθέσεως, ενόψει και των περιορισµών των 
άρθρων 393-394 του ΚΠολ∆ (ΑΠ 1298/1990) ή προβλέπεται απόδειξη µόνο µε 
συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο (ΟλΑΠ 8/1987).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 393, 394, 559 αριθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Απόδειξη - Αποδεικτικά µέσα - Οµολογία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 242 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ικαστική οµολογία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τα άρθρα 339 και 352 παρ.1 ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι, δικαστική είναι όχι κάθε 
οµολογία, αλλά εκείνη που γίνεται ενώπιον του δικαστηρίου από τον αντίδικο 
εκείνου που φέρει το βάρος επίκλησης και απόδειξης του αµφισβητούµενου και 
επιβλαβούς για τον οµολογούντα γεγονότος µε σκοπό αποδοχής του και είναι σαφής 
και ορισµένη.  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ η απόφαση υπόκειται σε αναίρεση 
για έλλειψη νόµιµης βάσεως και όταν περιέχονται σε αυτή αντιφατικές αιτιολογίες, 
οπότε δεν προκύπτει ποια περιστατικά δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας για να 
στηρίξει το διατακτικό της προσβαλλόµενης αποφάσεως, ώστε να είναι δυνατός ο 
έλεγχος αν σωστά εφάρµοσε τον ουσιαστικό νόµο. Όταν όµως στη προσβαλλόµενη 
απόφαση υπάρχουν δύο ή περισσότερες αιτιολογίες, που διατυπούµενες επαλλήλως ή 
επικουρικώς, στηρίζουν αυτοτελώς η καθεµία το διατακτικό της και αντιφάσκουν 
µεταξύ τους, δεν ιδρύεται, κατά την αληθινή έννοια της παραπάνω διατάξεως, ο 
προβλεπόµενος από αυτή λόγος αναιρέσεως, διότι το διατακτικό στηρίζεται όχι σε 
όλες συγχρόνως τις αιτιολογίες, αλλά µόνο στη µία από αυτές και µάλιστα πρωτίστως 
στην κυρία και επικουρικώς στις λοιπές. Το ίδιο δε ισχύει και ως προς τον από την 
ίδια διάταξη λόγο αναιρέσεως για ανεπαρκείς αιτιολογίες, όταν ο λόγος αυτός 
στηρίζεται σε ασάφεια που δηµιουργεί η σύγχρονη, από τις περισσότερες επάλληλες 
αιτιολογίες, λήψη υπόψη των περιστατικών που στηρίζουν το διατακτικό, οπότε δεν 
ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για ανεπαρκείς αιτιολογίες αν, χωριστά για κάθε µία των 
επαλλήλων αιτιολογιών, δεν προκύπτει ασάφεια των δεκτών γενοµένων αντιστοίχως 
περιστατικών.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 339, 352, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 717 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
-∆ιόρθωση απόφασης. 
- Κατά τα άρθρα 315 και 316 ΚΠολ∆, αν από παραδροµή κατά τη σύνταξη της 
απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε 
κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που την έχει εκδώσει µπορεί, αν το 
ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει µε νέα απόφασή του. 
Αν απόφαση είναι διατυπωµένη µε τρόπο που γεννά αµφιβολίες ή είναι ασαφής, το 
δικαστήριο που την έχει εκδώσει µπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος, να την 
ερµηνεύσει µε νέα απόφασή του, έτσι που η έννοιά της να είναι αναµφίβολη, η 
ερµηνεία όµως δεν µπορεί να αλλάξει ποτέ το διατακτικό της απόφασης που 
ερµηνεύεται. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 316, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 795 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιόρθωση απόφασης. Ο διορισµένος δικαστικός πληρεξούσιος είναι αυτοδικαίως 
και αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στη δίκη, στην οποία είναι 
πληρεξούσιος. 
- 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 νόµιµα, η συζήτηση αναβάλλεται και το δικαστήριο διατάζει την κλήτευσή 
τους.  
- Κατά µεν το άρθρο 143 παρ. 1 ΚΠολ∆ ο κατά το άρθρο 96 διορισµένος δικαστικός 
πληρεξούσιος είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που 
αναφέρονται στη δίκη, στην οποία είναι πληρεξούσιος, µεταξύ των οποίων 
περιλαµβάνεται και η επίδοση της οριστικής αποφάσεως, κατά δε το άρθρο 100 παρ. 
2 του ίδιου Κώδικα, η πληρεξουσιότητα παύει και όταν περατωθεί η δίκη ή η πράξη 
για την οποία είχε δοθεί η πληρεξουσιότητα. Από τις διατάξεις αυτές σαφώς 
συνάγεται ότι για την έγκυρη συζήτηση της αιτήσεως διορθώσεως αποφάσεως ή 
ερµηνείας οριστικής αποφάσεως, σε περίπτωση που απουσιάζει κάποιος από τους 
διαδίκους είναι αναγκαίο να έχει προκληθεί εµπρόθεσµη και νοµότυπη επίδοσή της 
προς αυτούς και κλήτευσή τους και δεν αρκεί η επίδοση της αιτήσεως µε την κλήση 
προς συζήτηση στον δικηγόρο που είχε παρασταθεί ως πληρεξούσιος δικηγόρος του 
στη δίκη στην οποία εκδόθηκε η προς διόρθωση ή ερµηνεία απόφαση, γιατί η 
πληρεξουσιότητα αυτού έχει παύσει από της εκδόσεως της προς διόρθωση ή ερµηνεία 
αποφάσεως και της, µε αυτήν περατώσεως της δίκης, όπως και η εξουσία του ως 
αυτοδικαίως αντικλήτου, η οποία υφίσταται µόνο για την προς διόρθωση ή ερµηνεία 
της αποφάσεως, αφού η αίτηση αυτή ανοίγει νέα αυτοτελή δίκη, για την οποία 
ουδεµία πληρεξουσιότητα ή εξουσία αντικλήτου αυτού υφίσταται ή τεκµαίρεται.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 143, 315, 317, 318,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 125 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιόρθωση απόφασης. 
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- Κατά το άρθρο 315 ΚΠολ∆, "αν από παραδροµή, κατά τη σύνταξη της απόφασης, 
περιέχονται λάθη, γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο 
ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που την έχει εκδώσει µπορεί, αν το ζητήσει 
κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει µε νέα απόφασή του", κατά 
δε το άρθρο 318 του ίδιου Κώδικα "η συζήτηση στο ακροατήριο γίνεται κατά τη 
διαδικασία µε την οποία εκδόθηκε η απόφαση που διορθώνεται ή ερµηνεύεται και 
αφού κληθούν οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν τη συζήτηση όλοι οι διάδικοι, που 
αναφέρονται στην απόφαση. Αν τη διόρθωση την προκαλεί το δικαστήριο 
αυτεπαγγέλτως, η κλήση των διαδίκων γίνεται µε την επιµέλεια της γραµµατείας του 
δικαστηρίου. Αν κατά τη συζήτηση της αίτησης δεν εµφανίζεται κάποιος διάδικος 
που κλητεύθηκε νόµιµα, η διαδικασία προχωρεί, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι 
διάδικοι και αν δεν κλητεύθηκαν νόµιµα, η συζήτηση αναβάλλεται και το δικαστήριο 
διατάζει να κλητευθεί".  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 318, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 415 
Έτος: 2013 
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. 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 (άρθρο 318 παρ. 2 ΚΠολ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 317, 318, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Απόφαση - ∆ιόρθωση αποφάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 145 
Έτος: 2013 
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 ιδίου Κώδικα, αν από 
παραδροµή κατά τη σύνταξη της απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή 
το διατακτικό διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που την 
έχει εκδώσει µπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη 
διορθώσει µε νέα απόφαση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ασφαλιστικά µέτρα - Προσηµείωση υποθήκης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 491 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Προσηµείωση υποθήκης. Παραβίαση ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 682 παρ.1, 706 ΚΠολ∆ και 1274 του ΑΚ, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 56 παρ.1 του ΕισΝ ΚΠολ∆, σε συνδυασµό µε τα 
άρθρα 1265 και 1266 του ΑΚ, τα οποία προβλέπουν την παραχώρηση δικαιώµατος 
για εγγραφή υποθήκης από τον -κύριο του ακινήτου - οφειλέτη ή τρίτο και 
εφαρµόζονται συµπληρωµατικά και για την προσηµείωση - η οποία αποτελεί 
υποθήκη υπό την αναβλητική αίρεση της τελεσίδικης επιδίκασης της ασφαλιζόµενης 
απαίτησης και της εµπρόθεσµης τροπής της σε υποθήκη (βλ. άρθρα 1272, 1277 και 
1323 αρ. 2 ΑΚ) - προκύπτει, ότι µπορεί µε δικαστική απόφαση να διαταχθεί ως 
ασφαλιστικό µέτρο η εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης και όταν ο οφειλέτης ή ο 
τρίτος συναινέσουν οι ίδιοι ή ο αντιπρόσωπός τους στην εγγραφή της προσηµείωσης. 
Εάν πρόκειται για αντιπρόσωπο, η γενική "σε ακίνητα" παροχή εξουσιοδότησης από 
τον κύριο παρέχει σ' αυτόν - αντιπρόσωπο - την εξουσία να συναινέσει στην εγγραφή 
προσηµείωσης υποθήκης σε οποιοδήποτε των ακινήτων του, προσδιορίζοντας αυτό 
συγκεκριµένα (Μπαλή: Εµπ∆ έκδ. 1961, παρ. 242 αρ. 3, σελ. 516).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν 
παραβιάστηκαν οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών των άρθρ. 173 και 200 
του ΑΚ. Οι ερµηνευτικοί αυτοί κανόνες συµπληρώνουν η µία την άλλη και η ΑΚ του 
εφαρµόζεται και σε µονοµερείς δικαιοπραξίες, όταν από αυτές δηµιουργούνται ή 
θίγονται συµφέροντα τρίτων (Μπαλή: Γεν. Αρχ. Παρ. 88, σελ. 242). Ειδικότερα, οι 
ερµηνευτικοί αυτοί κανόνες εφαρµόζονται από το δικαστήριο της ουσίας σε 
µονοµερή δικαιοπραξία, όταν κατά την ανέλεγκτη, ως προς αυτό, κρίση του, 
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διαπιστώνει ότι υπάρχει κενό ή αµφιβολία σχετικά µε τη δήλωση βούλησης, που 
τελείται η δικαιοπραξία αυτή. Η διαπίστωση αυτή του ∆ικαστηρίου της ουσίας 
µπορεί είτε να αναφέρεται στην απόφαση ρητώς, είτε να προκύπτει απ' αυτήν έµµεσα, 
όταν, παρά τη ρητή αναφορά της διαπίστωσής της, ή ακόµα και παρά τη ρητή 
διαβεβαίωση της ανυπαρξίας της, το δικαστήριο προβαίνει σε ερµηνεία της 
δικαιοπραξίας, ερµηνεία η οποία αποκαλύπτει ότι το δικαστήριο βρέθηκε µπροστά σε 
κενό ή αµφιβολία σχετικά µε τη δήλωση βούλησης, που τελέστηκε η δικαιοπραξία τα 
οποία ακριβώς δηµιούργησαν την ανάγκη να καταφύγει σε ερµηνεία της. Εάν, παρά 
την άµεση ή έµµεση αυτή διαπίστωση της ύπαρξης κενού ή αµφιβολίας, το 
δικαστήριο της ουσίας δεν προσφύγει, για να ανεύρει την αληθινή βούληση του 
δηλώσαντος, στους ερµηνευτικούς κανόνες που περιέχονται στις πιο πάνω διατάξεις, 
παραβιάζει, µε τη µη εφαρµογή τους, τους κανόνες αυτούς (ΑΠ 311/1993 Ελ∆νη 
35.1529).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 1266, 1272, 1274, 1277, 1323, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 682, 706,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΝοΒ 2013, σελίδα 1834 
 
∆εδικασµένο - ∆εδικασµένο σε περίπτωση µεταβολών του νοµοθετικού 
καθεστώτος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 767 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆εδικασµένο σε περίπτωση µεταβολών του νοµοθετικού καθεστώτος. Συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας. Όροι αµοιβής και εργασίας του απασχολούµενου µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων, νοσοκοµείων 
κ.λπ. του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 321, 322, 324 και 331 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι από 
τελεσίδικη απόφαση παράγεται δεδικασµένο και όταν το αντικείµενο της νέας δίκης 
που διεξάγεται µεταξύ των ίδιων προσώπων είναι διαφορετικό από εκείνο της δίκης 
που προηγήθηκε, έχει όµως ως αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη του δικαιώµατος 
που κρίθηκε στη δίκη εκείνη, τούτο δε συµβαίνει όταν στη νέα δίκη πρόκειται να 
κριθεί η ίδια δικαιολογητική σχέση και το ίδιο νοµικό ζήτηµα µε αυτό που κρίθηκε 
στη προηγούµενη δίκη. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει, αν κατά τον κρίσιµο για την 
µεταγενέστερη δίκη χρόνο έχει επέλθει µεταβολή του νοµικού καθεστώτος που διέπει 
την έννοµη σχέση ή τις έννοµες συνέπειες που απορρέουν από αυτή, αφού δεν 
υπάρχει τότε η απαιτούµενη για την ενεργοποίηση του δεδικασµένου ταυτότητα 
νοµικής αιτίας. Ειδικότερα, στην περίπτωση διαρκούς ενοχικής σχέσεως, από την 
οποία πηγάζουν περισσότερες έννοµες συνέπειες, όπως είναι η σύµβαση εξαρτηµένης 
εργασίας, στην οποία η απασχόληση του µισθωτού θεµελιώνει ποικίλες αξιώσεις που 
στηρίζονται σε διάφορους ουσιαστικούς νόµους, συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή 
διαιτητικές αποφάσεις, το δεδικασµένο των αποφάσεων που κρίνουν επί µέρους 
αξιώσεις του µισθωτού, ως έννοµες συνέπειες της εν λόγω διαρκούς έννοµης 
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σχέσεως, τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το νοµοθετικό καθεστώς που ισχύει κατά τον 
κρίσιµο χρόνο, θα παραµείνει αναλλοίωτο και στο µέλλον. 
Συνεπώς, η τελεσίδικη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ότι η συνιστώσα 
προδικαστικό ζήτηµα, για τις επιµέρους αξιώσεις του µισθωτού, σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας διέπεται από πλέγµα υφισταµένων τότε διατάξεων και θα 
διέπεται και στο µέλλον από παρόµοιες µελλοντικές διατάξεις, δεν αποτελεί 
δεδικασµένο για την εκτός του κριθέντος χρονικού διαστήµατος και στο µέλλον 
αναγοµένη χρονική περίοδο, αν κατά την περίοδο αυτή δεν παρέµεινε αναλλοίωτο το 
προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς, δηλαδή αν οι ζητούµενες µε νεώτερη αγωγή 
επιµέρους αξιώσεις του µισθωτού, που γεννήθηκαν σε µεταγενέστερο του ήδη 
κριθέντος χρονικό διάστηµα, στηρίζονται σε νέες νοµοθετικές διατάξεις, διάφορες 
εκείνων που ίσχυαν κατά την πρώτη δίκη. Τέτοιες νέες νοµοθετικές διατάξεις είναι, 
κατά το κανονιστικό τους µέρος, και οι όροι των Σ.Σ.Ε. ή των ∆.Α., οι οποίοι 
προσδιορίζουν, ενόψει της ισχύος τους για συγκεκριµένη χρονική περίοδο (άρθρα 9 
και 16 παρ. 3 του Ν. 1876/1990), όχι µόνο την έκταση, αλλά και την φύση των 
βασικών αποδοχών και των επιδοµάτων του µισθωτού για την περίοδο εκείνη. 
Εποµένως, από την έναρξη της ισχύος κάθε νέας Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α., µεταβάλλεται το 
νοµοθετικό καθεστώς και οι αποφάσεις που έκριναν τελεσιδίκως αξιώσεις των 
εργαζοµένων ορισµένου χρονικού διαστήµατος, ρυθµιζόµενες από τις ισχύουσες τότε 
Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α., δεν αποτελούν δεδικασµένο και για τις αξιώσεις αυτών 
µεταγενέστερου χρονικού διαστήµατος, που στηρίζονται στις ισχύουσες κατά το 
διάστηµα αυτό νεώτερες Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α.  
- Με την 42/1981 απόφαση του ∆∆∆∆ Πειραιώς, η οποία κηρύχθηκε εκτελεστή και 
ακολούθως υποχρεωτική µε τις 16170/1981 και 18749/1981 αποφάσεις του 
Υπουργού Εργασίας, ρυθµίστηκαν οι όροι αµοιβής και εργασίας του 
απασχολούµενου µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των 
νοσηλευτικών ιδρυµάτων, νοσοκοµείων κ.λπ. του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των 
Ο.Τ.Α. και µε τον όρο 28 αυτής ορίστηκε ότι οι καθαρίστριες και καθαριστές 
λαµβάνουν το εκάστοτε ισχύον κατώτατο όριο ηµεροµισθίου (ηµεροµίσθιο 
ασφαλείας) του εργατοτεχνίτη - εργατοτεχνίτριας και για εξάωρη απασχόληση, 
αυξοµοιούµενο αναλόγως, ενώ µε τον όρο 12 της 74/1982 αποφάσεως του ∆∆∆∆ 
Αθηνών, για τους όρους αµοιβής και εργασίας του ίδιου ως άνω προσωπικού, που 
κηρύχθηκε εκτελεστή µε την 17663/1982 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 
προβλέπεται ότι το κατώτατο όριο του βασικού µηνιαίου µισθού ή ηµεροµισθίου του 
παραπάνω προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυµάτων δεν µπορεί να είναι µικρότερο 
από το κατώτατο όριο του βασικού µηνιαίου µισθού ή ηµεροµισθίου της εθνικής 
γενικής συλλογικής συµβάσεως εργασίας (απόφαση 1/1982 του ∆∆∆∆ Αθηνών). Το 
νοµικό καθεστώς των προαναφερόµενων ∆ιαιτητικών Αποφάσεων (42/1981 και 
74/1982) µεταβλήθηκε µε την από 22-12-1988 Ε.Σ.Σ.Ε. της ΠΟΕ∆ΗΝ, που 
κηρύχθηκε υποχρεωτική µε την 17853/1989 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
ίσχυσε από 1-7-1988. Με την Εθνική Συλλογική αυτή Σύµβαση Εργασίας, οι 
διατάξεις του Ν. 1505/1984 για το µισθολόγιο του προσωπικού της δηµόσιας 
διοίκησης, όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν. 1810/1988, επεκτάθηκαν στο σύνολό τους 
στους εργαζόµενους - πλην ιατρών - µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα 
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δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας, οι οποίοι είναι µέλη των σωµατείων που ανήκουν 
στην ΠΟΕ∆ΗΝ. Με το άρθρο 9 της παραπάνω Ε.Σ.Σ.Ε. ορίστηκε ότι, τυχόν 
καταβαλλόµενες ανώτερες αποδοχές, από αυτές που καθορίζονται µε την συλλογική 
αυτή σύµβαση εργασίας, διατηρούνται. Τούτο έχει την έννοια της διατήρησης των 
καταβαλλόµενων µέχρι της µεταβολής του νοµικού καθεστώτος ανώτερων αποδοχών 
και όχι της εξακολούθησης και µετά ταύτα του προϊσχύοντος νοµικού καθεστώτος 
(ΟλΑΠ 3/2003, 10/2002).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 331,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆εδικασµένο - Όρια δεδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 186 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Κατά παράβαση του νόµου αποδοχή, ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 16 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο κατά παράβαση του νόµου δέχθηκε, ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει 
δεδικασµένο. 
Εν προκειµένω, το δεδικασµένο κρίνεται κατά τα άρθρα 321 έως 334 ΚΠολ∆. 
Ειδικότερα, 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, χάριν του 
δηµόσιου συµφέροντος και προς αποφυγή εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων µεταξύ 
των αυτών διαδίκων, δηµιουργούν οι οριστικές αποφάσεις των πολιτικών 
δικαστηρίων που δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση, 
δηλαδή οι τελεσίδικες. Κατά δε το άρθρο 324 ΚΠολ∆ το δεδικασµένο υπάρχει 
µεταξύ των ίδιων προσώπων, µε την ίδια ιδιότητα εφόσον πρόκειται για το ίδιο 
αντικείµενο και για την ίδια ιστορική και νοµική αιτία. Ταυτότητα ιστορικής αιτίας 
υπάρχει όταν τα ίδια πραγµατικά περιστατικά που συγκρότησαν την ιστορική βάση 
της πρώτης αγωγής και µε την ίδια νοµική διάταξη στηρίζουν και τη µεταγενέστερη 
αγωγή. Ενώ η ταυτότητα της νοµικής αιτίας προϋποθέτει θεµελίωση και των δύο 
αγωγών στο ίδιο νοµικό γεγονός (νοµικό κανόνα) που αφορά τη συγκεκριµένη 
έννοµη σχέση. 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 αυτά 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 
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τον Άρειο Πάγο και η απόφαση από όπου απορρέει το δεδικασµένο και ελέγχει µε 
βάση αυτή τη σχετική παραδοχή του δικαστηρίου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 321 - 334, 324, 332, 559 αριθ. 16,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆εδικασµένο - Τελεσίδικη απόφαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 704 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆εδικασµένο. Τελεσίδικη απόφαση. Κατά παράβαση του νόµου, αποδοχή, ότι 
υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 321, 322, 324 και 331 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι από 
τελεσίδικη απόφαση παράγεται δεδικασµένο και όταν το αντικείµενο της νέας δίκης 
που διεξάγεται µεταξύ των ίδιων προσώπων είναι διαφορετικό από εκείνο της δίκης 
που προηγήθηκε, έχει όµως ως αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη του δικαιώµατος 
που κρίθηκε στη δίκη εκείνη, τούτο δε συµβαίνει όταν στη νέα δίκη πρόκειται να 
κριθεί η ίδια δικαιολογητική σχέση και το ίδιο νοµικό ζήτηµα µε αυτό που κρίθηκε 
στην προηγούµενη δίκη. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει αν κατά τον κρίσιµο για τη 
µεταγενέστερη δίκη χρόνο έχει επέλθει µεταβολή του νοµικού καθεστώτος, που 
διέπει την έννοµη σχέση ή τις έννοµες συνέπειες, που απορρέουν από αυτή, αφού δεν 
υπάρχει τότε η απαιτούµενη για την ενεργοποίηση του δεδικασµένου ταυτότητα 
νοµικής αιτίας. Ειδικότερα, στην περίπτωση διαρκούς ενοχικής σχέσεως από την 
οποία πηγάζουν πλείονες έννοµες συνέπειες, όπως είναι η σύµβαση εξαρτηµένης 
εργασίας, στην οποία η απασχόληση του µισθωτού θεµελιώνει ποικίλες αξιώσεις που 
στηρίζονται σε διάφορους ουσιαστικούς νόµους, συλλογικές συµβάσεις εργασίας ή 
διαιτητικές αποφάσεις, το δεδικασµένο των αποφάσεων που κρίνουν επί µέρους 
αξιώσεις του µισθωτού, ως έννοµες συνέπειες της εν λόγω διαρκούς έννοµης 
σχέσεως, τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το νοµοθετικό καθεστώς που ισχύει κατά τον 
κρίσιµο χρόνο, θα παραµείνει αναλλοίωτο και στο µέλλον. 
Συνεπώς η τελεσίδικη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ότι η συνιστώσα 
προδικαστικό ζήτηµα για τις επί µέρους αξιώσεις του µισθωτού σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας διέπεται από πλέγµα υφισταµένων τότε διατάξεων δεν 
αποτελεί δεδικασµένο για την εκτός του κριθέντος χρονικού διαστήµατος και στο 
µέλλον αναγόµενη χρονική περίοδο, αν κατά την περίοδο αυτή δεν παρέµεινε 
αναλλοίωτο το προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς, δηλαδή αν οι ζητούµενες µε 
νεότερη αγωγή επί µέρους αξιώσεις του µισθωτού που γεννήθηκαν σε µεταγενέστερο 
του ήδη κριθέντος χρονικό διάστηµα, στηρίζονται σε νέες νοµοθετικές διατάξεις, 
διάφορες εκείνων που ίσχυαν κατά την πρώτη δίκη.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 16 ΚΠολ∆, υφίσταται λόγος αναίρεσης, αν το 
δικαστήριο, κατά παράβαση του νόµου, δέχθηκε, ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει 
δεδικασµένο ή ότι υπάρχει δεδικασµένο µε βάση απόφαση που εξαφανίσθηκε ύστερα 
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από ένδικο µέσο ή αναγνωρίστηκε, ως ανύπαρκτη. Πρόκειται, δηλαδή, για απόφαση, 
η οποία παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 321, 324 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 19/2005). Ο 
ίδιος λόγος καθιδρύεται και όταν το δικαστήριο της ουσίας παραβλέψει το 
δεδικασµένο προηγούµενης απόφασης. Πάντως, ο Άρειος Πάγος ελέγχει µόνο την 
παράβαση του νόµου, δηλαδή την ψευδή ερµηνεία ή την εσφαλµένη εφαρµογή των 
περί δεδικασµένου διατάξεων. Αν η κρίση περί δεδικασµένου στηρίζεται επί 
διαδικαστικών εγγράφων, για τη βασιµότητα ή µη του λόγου, ελέγχεται και η 
εκτίµηση του περιεχοµένου τους (άρθρ. 561 § 2 ΚΠολ∆). Για να θεµελιωθεί, όµως ο 
παραπάνω λόγος προϋποτίθεται, ότι το δικαστήριο της ουσίας επιλήφθηκε 
αυτεπάγγελτα ή κατά πρόταση κάποιου από τους διαδίκους της έρευνας για τη 
συνδροµή ή όχι των συντεταγµένων του δεδικασµένου (ΑΠ 1858/2005). Άρα, είναι 
ανάγκη η προσβαλλόµενη απόφαση να περιέχει θετική ή αρνητική κρίση για 
παραδοχή ή όχι του δεδικασµένου.  
- Αν η απόφαση που προσβάλλεται δεν ποιείται µνεία για ύπαρξη ή όχι δεδικασµένου 
καθιδρύεται λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, τότε µόνον, αν ο 
διάδικος προσκόµισε στο δικαστήριο της ουσίας τελεσίδικη απόφαση και 
επικαλέστηκε το δεδικασµένο που απορρέει απ' αυτή, προς απόδειξη της βάσης και 
αγωγής ή την απόκρουση αυτής και το δικαστήριο παρέλειψε να ερευνήσει τον 
ισχυρισµό αυτό, ο οποίος ασκεί ουσιώδη, επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 
1329/1985). Τα πραγµατικά περιστατικά πρέπει να προταθούν από το διάδικο στο 
δικαστήριο της ουσίας και, επίσης, πρέπει, για το ορισµένο του αναιρετικού λόγου, 
να εκτίθεται, πως είχε υποβληθεί αίτηµα σχετικό από το πιο πάνω δεδικασµένο. 
Πρέπει, ακόµη, για το ορισµένο του αναιρετικού λόγου, να γίνεται ρητή µνεία στο 
αναιρετήριο ότι ο παραπάνω ισχυρισµός είχε νόµιµα προταθεί στο δικαστήριο της 
ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 331, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 16, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ιάδικοι - ∆ιαζευκτική και επικουρική εναγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 605 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆εν επιτρέπεται η διαζευκτική ή επικουρική εναγωγή. Παρά το νόµο κήρυξη 
ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωµα ή απαραδέκτου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 68, 74, 75, 79, 118, 216 § 1, 218 και 
219 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι δεν επιτρέπεται η διαζευκτική ή επικουρική εναγωγή, 
γιατί το πρόσωπο του δικαιούχου ενάγοντος και του υποχρέου εναγοµένου πρέπει να 
είναι ορισµένο και θετικό και να συνάπτεται µε τα πραγµατικά περιστατικά που 
δικαιολογούν την ιδιότητα αυτού, ως ενάγοντος ή εναγοµένου. ∆ιαζευκτική εναγωγή 
υπάρχει όταν ενάγουν ή ενάγονται περισσότερα πρόσωπα, χωρίς να προσδίδεται σε 
ένα από αυτά, κατά τρόπο οριστικό ή θετικό, η ιδιότητα του ενάγοντος ή του 
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εναγοµένου και δικαιούχου ή υποχρέου αντίστοιχα, από την έννοµη σχέση της δίκης. 
Επικουρική εναγωγή υπάρχει, όταν ο δεύτερος και οι επόµενοι ενάγουν ή ενάγονται 
για την περίπτωση της απόρριψης της αγωγής κατά του αµέσως προηγούµενου 
αυτών. Και στις δύο περιπτώσεις δεν πρόκειται για ενεργητική ή παθητική οµοδικία, 
αντίστοιχα, των άρθρων 74 επ. ΚΠολ∆, καθόσον οι ενάγοντες ή οι εναγόµενοι δεν 
είναι κοινωνοί της ίδιας απαίτησης ή υποχρέωσης, αντίστοιχα, έναντι του εναγοµένου 
ή ενάγοντος, αντίστοιχα, αφού ένας µόνο είναι ο δικαιούχος ή ευθύνεται, αλλά 
υπάρχει αµφιβολία προς αυτούς. Εποµένως, επί διαζευκτικής ή επικουρικής 
εναγωγής, περισσοτέρων προσώπων η αγωγή είναι απαράδεκτη, λόγω της 
ακυρότητας του δικογράφου που δηµιουργείται, επί µεν διαζευκτικής εναγωγής από 
την πλήρη αοριστία της αγωγής, ως προς το πρόσωπο του διαδίκου, επί δε της 
επικουρικής εναγωγής, λόγω της άσκησης της αγωγής υπό την αίρεση της απόρριψης 
αυτής, ως προς τον ενάγοντα ή τον εναγόµενο, η οποία δεν επιτρέπεται και συνεπώς 
απορρίπτεται και µε αυτεπάγγελτη έρευνα από το δικαστήριο (ΑΠ 670/2011, 
1543/2009, 1821/2007). Εξάλλου, οι συνεκδικάζοµενες κατ' άρθρο 246 ΚΠολ∆ 
αγωγές διατηρούν την αυτοτέλειά τους (ΑΠ 1355/2004).  
- Κατ' άρθ. 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το 
νόµο κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 68, 74, 75, 79, 118, 216, 218, 219, 246, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΝοΒ 2013, σελίδα 2172, σχολιασµός Μιχαήλ 
Μαργαρίτης *  
 
∆ιαταγή Πληρωµής - Ανακοπή άρθρ. 632 ΚΠολ∆ 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 141 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιαταγή πληρωµής. Ανακοπή. Τα επιγενόµενα της εκδόσεως διαταγής πληρωµής 
περιστατικά µόνο µέσω της κατά το άρθρο 933 του ΚΠολ∆ ανακοπής κατά της 
εκτελέσεως µπορούν να προταθούν, αφού ο οψιγενής ισχυρισµός δεν µπορεί 
αντικειµενικά να προταθεί στη δίκη επί της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωµής 
και άρα δεν καταλαµβάνεται από το δεδικασµένο. Λόγο ανακοπής του άρθρου 933 
ΚΠολ∆ µπορεί να αποτελέσει και η αντίθεση της διαδικασίας της αναγκαστικής 
εκτελέσεως στα αντικειµενικά όρια του 281 και η εντεύθεν ακυρότητα της 
εκτελέσεως. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 623, 626 παρ. 1 και 2, 628 παρ. 1α, 
629 εδ. α και 633 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το αντικείµενο της δίκης που ιδρύεται µε 
την ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής είναι το έγκυρο ή µη της έκδοσης της 
τελευταίας (ΑΠ 667/2007 Ελ∆νη 2007.889, ΑΠ 536/1994 ΕΕΝ 1995.371, ΕφΑθ 
5326/2007 Ελ∆νη 2008.1096 ΕφΘεσ 1637/2007 Αρµ 2008.433). Με την κατά το 
άρθρο 632 και επ. του ΚΠολ∆ ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής προβάλλονται 
λόγοι, είτε κατά του κύρους της διαταγής για έλλειψη διαδικαστικής (τυπικής) 
προϋπόθεσης προς έκδοση είτε κατά της ύπαρξης της απαίτησης (ΟλΑΠ 10/1997, 
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ΑΠ 15/2007 Ελ∆νη 2008.149, ΑΠ 376/2002 Ελ∆νη 2003.438). Συνεπώς, ισχυρισµοί 
που δεν υπήρχαν κατά την έκδοση της διαταγής πληρωµής δεν επιδρούν στο έγκυρο 
της έκδοσης της τα επιγενόµενα της έκδοσης της περιστατικά (π.χ. εξόφλησης, 
παραγραφής σε επιδικία κ.λ.π.) δεν µπορούν να αποτελέσουν λόγους της ανακοπής 
των άρθρων 632 επ., του ΚΠολ∆, ούτε να προταθούν µε οποιοδήποτε τρόπο στη 
σχετική δίκη αφού, εξ ορισµού, δεν υπήρχαν κατά την έκδοση της διαταγής 
πληρωµής και άρα, κατά τα παραπάνω, δεν είναι λογικώς δυνατόν να επιδρούν στο 
έγκυρο της εκδόσεως της. (ΑΠ 536/1994 Ελ∆νη 38.1076 και ΝοΒ 1995, 692, ΕφΠειρ 
517/2000 ΠειρΝ 2000.339, ΕφΠειρ 72/1997, Ελ∆νη 1997.1613, Κονδύλης το 
∆εδικασµένο σελ. 67, Νίκας Ελ∆νη 1996.1212 Ποδηµατά εις Ερµην Κολ∆ικ 
Κεραµέα, Κονδύλη κλπ αντιθ. ΕφΘεσ 49/1982.818. 819, Μπέης αρθρ. 632 σελ. 232, 
Μπλάτσιος ∆ 1992, 333, και Νοµικοί Προβληµατισµοί και ∆ικαστικές Αποφάσεις 
εκδ. 2000). Τα ως άνω επιγενόµενα της εκδόσεως περιστατικά µόνο µέσω της κατά 
το άρθρο 933 του ΚΠολ∆ ανακοπής κατά της εκτελέσεως µπορούν να προταθούν, 
αφού ο οψιγενής ισχυρισµός δεν µπορούσε αντικειµενικά να προταθεί στη δίκη επί 
της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωµής και άρα δεν καταλαµβάνεται από το 
δεδικασµένο (βλ. ΑΠ 667/2007 ο.π, ΑΠ 1538/2004 Ελ∆νη 46.760, ΑΠ 201/2003 
Ελ∆νη 45.417, ΕφΑθ 5326/2007 Ελ∆νη 2008.1096).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 281 ΑΚ 116 και 933 του ΚΠολ∆, 20 
παρ. 1 και 25 παρ. 1 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 ανακοπής 
του άρθρου 933 ΚΠολ∆ µπορεί να αποτελέσει και η αντίθεση της διαδικασίας της 
αναγκαστικής εκτελέσεως στα αντικειµενικά όρια του 281 και η εντεύθεν ακυρότητα 
της εκτελέσεως(ΟλΑΠ 49/2005). Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 281 
ΑΚ, για να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώµατος ως καταχρηστική θα πρέπει η 
προφανής υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο 
οικονοµικός ή κοινωνικός σκοπός του δικαιώµατος να προκύπτει από την 
προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου ή από την πραγµατική κατάσταση που 
δηµιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που µεσολάβησαν ή από άλλα περιστατικά, τα 
οποία, χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν τη γέννηση ή να επάγονται την απόσβεση του 
δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή την άσκηση του κατά τις περί δικαίου και ηθικής 
αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΟλΑΠ 17/1995). Απαιτείται, δηλαδή, 
για να χαρακτηρισθεί καταχρηστική η άσκηση του δικαιώµατος, να έχει δηµιουργηθεί 
στον υπόχρεο, από τη συµπεριφορά του δικαιούχου σε συνάρτηση µε εκείνη του 
υποχρέου, και µάλιστα ευλόγως, η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται να 
ασκήσει το δικαίωµά του. Απαιτείται ακόµη οι πράξεις του υποχρέου και η υπ' αυτού 
δηµιουργηθείσα κατάσταση, που συνεπάγεται ιδιαιτέρως επαχθείς για τον ίδιο 
επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη σχέση µε την προηγούµενη συµπεριφορά του 
δικαιούχου. Το ζήτηµα δε, αν οι συνέπειες, που προκαλεί η άσκηση του δικαιώµατος, 
είναι επαχθείς για τον υπόχρεο, πρέπει να αντιµετωπίζεται και σε συνάρτηση µε τις 
αντίστοιχες συνέπειες που µπορεί να επέλθουν σε βάρος του δικαιούχου από την 
παρακώλυση της ικανοποιήσεως του δικαιώµατος του (ΑΠ 385/2010, ΑΠ 381/2009). 
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 623, 626, 628, 629, 632, 633, 933,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ικαστές - Αίτηση εξαίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 299 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ήλωση αυτοεξαίρεσης. 
- Οι διατάξεις του άρθρ. 52 ΚΠολ∆, που ορίζουν τις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης 
εξαίρεσης από δικαστές, εισαγγελείς ή υπαλλήλους της γραµµατείας των 
δικαστηρίων, συνδυαζόµενες και µε τις διατάξεις του άρθρ.6§1 της ΕΣ∆Α, σκοπό 
έχουν να εξασφαλίσουν την αµεροληψία της δικαιοσύνης. Ειδικότερα κατά τις 
διατάξεις των περιπτώσεων (ε) και (στ) του ως άνω άρθρ. 52 ΚΠολ∆, οι δικαστές, οι 
εισαγγελείς και οι υπάλληλοι της γραµµατείας των δικαστηρίων, µε οποιαδήποτε 
ιδιότητα και αν ενεργούν, µπορούν να προτείνουν την εξαίρεσή τους ή να εξαιρεθούν 
από οποιονδήποτε διάδικο, εκτός άλλων, και όταν έχουν µετάσχει στη σύνθεση του 
δικαστηρίου του οποίου η απόφαση προσβλήθηκε µε έφεση ή αναίρεση ή όταν έχουν 
προκαλέσει ή προκαλούν υπόνοια µεροληψίας. Η σχετική δήλωση αυτοεξαίρεσης δεν 
υπόκειται σε χρονικό περιορισµό και µπορεί να γίνει και µετά τη συζήτηση της 
υπόθεσης, οπότε αν αυτή γίνει δεκτή και αποφασιστεί η εξαίρεση του δηλούντος 
δικαστή, εισαγγελέα η γραµµατέα, το δικαστήριο οφείλει να απόσχει από την 
περαιτέρω εκδίκαση της υπόθεσης στην οποία αυτός µετέσχε και να διατάξει την 
επανάληψή της κατά το αρθρ. 307 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 52, 55, 307, 
ΕΣ∆Α: 6, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ικαστές - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1142 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Εξαίρεση δικαστών. ∆ήλωση αυτοεξαίρεσης.  
- Με τις διατάξεις του αρθρ. 55 παρ. 1 και 4 ΚΠολ∆ ορίζεται ότι δικαστές πολυµελών 
δικαστηρίων και εισαγγελείς, αν υπάρχει λόγος εξαίρεσης τους, οφείλουν να το 
δηλώσουν στον πρόεδρο του δικαστηρίου, το οποίο αποφασίζει για τη δήλωση αυτή 
χωρίς τη συµµετοχή του δηλούντος και χωρίς συζήτηση στο ακροατήριο. 
- Οι διατάξεις του αρθρ. 52 ΚΠολ∆, που ορίζουν τις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης 
εξαίρεσης από δικαστές, εισαγγελείς ή υπαλλήλους της γραµµατείας των 
δικαστηρίων, συνδυαζόµενες και µε τις διατάξεις του αρθρ.6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α, 
σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν την αµεροληψία της δικαιοσύνης. Ειδικότερα κατά τις 
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διατάξεις των περιπτώσεων (ε) και (στ) του ως άνω αρθρ. 52 ΚΠολ∆, οι δικαστές, οι 
εισαγγελείς και οι υπάλληλοι της γραµµατείας των δικαστηρίων, µε οποιαδήποτε 
ιδιότητα και αν ενεργούν, µπορούν να προτείνουν την εξαίρεση τους ή να εξαιρεθούν 
από οποιονδήποτε διάδικο, εκτός άλλων, και όταν έχουν µετάσχει στη σύνθεση του 
δικαστηρίου του οποίου η απόφαση προσβλήθηκε µε έφεση ή αναίρεση ή όταν έχουν 
προκαλέσει ή προκαλούν υπόνοια µεροληψίας. Η σχετική δήλωση αυτοεξαίρεσης δεν 
υπόκειται σε χρονικό περιορισµό και µπορεί να γίνει και στη διάσκεψη της υπόθεσης, 
οπότε αν αυτή γίνει δεκτή και αποφασιστεί η εξαίρεση του δηλούντος δικαστή, 
εισαγγελέα η γραµµατέα, το δικαστήριο οφείλει να απόσχει από την εκδίκαση της 
υπόθεσης στην οποία αυτός µετέσχε και να διατάξει την επανάληψη της κατά το 
αρθρ. 307 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 52, 55, 307, 
ΕΣ∆Α: 6, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Επίδοση δικογράφου - Επίδοση δικογράφου σε νοµικό πρόσωπο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1725 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επίδοση σε ∆ήµο. ∆εν είναι παραδεκτή, µετά την τελεσίδικη απόφαση, η έρευνα 
νέων ισχυρισµών στην αναιρετική δίκη. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 126 παρ. 1 στοιχ. δ' , 127 παρ.1 129 και 139 παρ. 1 
ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι στην περίπτωση επίδοσης δικογράφων σε νοµικό πρόσωπο, 
πρέπει το έγγραφο να εγχειρίζεται στον κατά νόµο ή το καταστατικό του νόµιµο 
εκπρόσωπο αυτού, το ονοµατεπώνυµο του οποίου πρέπει και να αναγράφεται στη 
συντασσόµενη από το δικαστικό επιµελητή έκθεση επίδοσης. Αν αυτός δεν βρίσκεται 
στην κατοικία του ή στο κατάστηµα του νοµικού προσώπου, το έγγραφο παραδίδεται 
στην πρώτη µεν περίπτωση, κατά σειρά, σε ένα από τα αναφερόµενα στο άρθρο 128 
πρόσωπα, στη δεύτερη δε περίπτωση σε οποιοδήποτε από τα αναφερόµενα στο άρθρο 
129 παρ. 1 ΚΠολ∆ πρόσωπα, ανεξαρτήτως σειράς, πρέπει δε και στις δύο 
περιπτώσεις να αναγράφεται στην έκθεση επίδοσης το ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητα 
του προσώπου, στο οποίο εγχειρίστηκε το έγγραφο που επιδόθηκε. Εξάλλου, 
σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 114, 115 και 117 του Π∆ 
410/1995 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), που ίσχυε κατά τον κρίσιµο στην 
προκειµένη περίπτωση χρόνο, συνάγεται ότι νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ήµου είναι ο 
∆ήµαρχος, ο οποίος όταν απουσιάζει ή κωλύεται στα καθήκοντά του, αναπληρώνεται 
από τον αντιδήµαρχο που ορίζεται από αυτόν, όταν απουσιάζει δε και αυτός ή 
κωλύεται στα καθήκοντά του, από άλλο αντιδήµαρχο και αν δεν υπάρχει, από 
σύµβουλο του επιτυχόντος συνδυασµού που ορίζεται από το ∆ήµαρχο. Αν δεν έχει 
ορισθεί και σύµβουλος, καθήκοντα ∆ηµάρχου ασκεί ο σύµβουλος που έχει εκλεγεί µε 
τις περισσότερες ψήφους και σε ισοψηφία αυτός που είναι γραµµένος πρώτος στην 
απόφαση του δικαστηρίου. Σύµφωνα, επίσης, µε τη διάταξη του άρθρου 116 του 
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ίδιου πιο πάνω Π∆, ο δήµαρχος µπορεί, µε απόφασή του, να αναθέτει την υπογραφή 
ορισµένων εγγράφων (όπως λ.χ. των εκθέσεων επίδοσης) και πιστοποιητικών σε 
δηµοτικό σύµβουλο ή στον πρόεδρο του συµβουλίου δηµοτικού διαµερίσµατος ή 
στον πρόεδρο τοπικού συµβουλίου ή στον πάρεδρο ή προϊστάµενο δηµοτικής αρχής ή 
σε άλλο µόνιµο υπάλληλο του δήµου. Με τα δεδοµένα αυτά, η επίδοση εγγράφου 
προς ∆ήµο πρέπει να γίνεται στο ∆ήµαρχο και εφόσον αυτός απουσιάζει ή κωλύεται 
στα καθήκοντά του, στα πρόσωπα που τον αναπληρώνουν ή στον εξουσιοδοτηµένο 
από το δήµαρχο πρόσωπο για την υπογραφή ορισµένων εγγράφων. Αν ο παραλήπτης 
της επίδοσης δεν βρίσκεται στο δηµοτικό κατάστηµα η παράδοση του εγγράφου 
γίνεται στα χέρια ενός από τα πρόσωπα αναγράφονται στο άρθρο 129 ΚΠολ∆, το 
οποίο, εφόσον ο νόµος δεν διακρίνει, εφαρµογή έχει και στα ν.π.δ.δ. Περαιτέρω, από 
τις διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του ίδιου Π∆, προβλεπόταν η σύσταση 
συνδέσµων δήµων ή κοινοτήτων ή δήµων και κοινοτήτων, υπό τους προβλεπόµενους 
εκεί όρους και προϋποθέσεις. Από τη διάταξη 208 παρ 1 του ίδιου Π∆ προβλεπόταν 
ότι το διοικητικό συµβούλιο του συνδέσµου που έχει µέχρι έντεκα µέλη, έχει τις 
αρµοδιότητες του κοινοτικού συµβουλίου και ο πρόεδρος του τις αρµοδιότητες του 
προέδρου της κοινότητας. Οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τις κοινότητες 
εφαρµόζονται αναλόγως ως προς τη ∆ιοίκηση του συνδέσµου. Έτσι λοιπόν, όσον 
αφορά τις επιδόσεις στους εν λόγω συνδέσµους πρέπει να ακολουθείται η 
διαγραφοµένη πιο πάνω διαδικασία για τους δήµους και τις κοινότητες. Εξάλλου, η 
διαλαµβανόµενη στην έκθεση επιδόσεως βεβαίωση του δικαστικού επιµελητή ότι 
λόγω απουσίας του παραλήπτη από το γραφείο, εργαστήριο κ.λπ. παρέδωσε το 
έγγραφο σε υπάλληλο αυτού κατά το µέρος που αφορά την ιδιότητα του 
παραλαβόντος προσώπου ως υπαλλήλου, αποτελεί κατά το άρθρο 440 ΚΠολ∆ πλήρη 
απόδειξη, αφού το πιο πάνω γεγονός είναι από εκείνα των οποίων την αλήθεια όφειλε 
να διαπιστώσει ο συντάκτης της εκθέσεως επιδόσεως δικαστικός επιµελητής, για να 
ενεργήσει σύµφωνα µε το άρθρο 129 παρ.1 ΚΠολ∆ νοµότυπη επίδοση. Επιτρέπεται 
όµως ως προς αυτήν ανταπόδειξη, στην οποία βαρύνεται κατά νόµο εκείνος που 
αµφισβητεί την ως άνω ιδιότητα του παραλαβόντος προσώπου ως υπαλλήλου ή 
διευθυντή ή συνεργάτη κ.λπ. χρησιµοποιώντας προς τούτο τα επιτρεπόµενα στην 
οικεία διαδικασία αποδεικτικά µέσα, σύµφωνα και µε την αντίστοιχη τηρούµενη 
διαδικασία κατά την οποία εκδικάζεται η επίδικη διαφορά. Άλλωστε η 
ελαττωµατικότητα της επιδόσεως κατ' άρθρα 159 παρ. 1 και 160 παρ. 1 ΚΠολ∆ ως 
παράβαση διάταξης που ρυθµίζει τη διαδικασία διαδικαστικής πράξης που 
συνεπάγεται ακυρότητα, δεν λαµβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως, αλλά µετά από 
πρόταση του διαδίκου και υπό τη συνδροµή του στοιχείου της βλάβης, και µόνο αν, 
κατά την κρίση του δικαστηρίου, αυτή επέφερε ανεπανόρθωτη βλάβη στον 
προτείνοντα διάδικο, η οποία δεν µπορεί επανορθωθεί διαφορετικά. Τούτο διότι, για 
τη τήρηση του σχετικού τύπου, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 159, 
544 και 559 του ΚΠολ∆, δεν προβλέπεται ακυρότητα, αλλά ούτε δίδεται 
αναψηλάφηση ή αναίρεση. Το δικαστήριο δε, έχει εξουσία να δεχθεί ή απορρίψει την 
ύπαρξη του προτεινόµενου πραγµατικού γεγονότος της βλάβης από τα στοιχεία της 
δικογραφίας, χωρίς να είναι υποχρεωµένο να διατάξει γι' αυτό απόδειξη και η σχετική 
κρίση του, ως αναγόµενη στα πράγµατα, δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, κατά το 
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άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆. Ο διάδικος όµως που δεν µπόρεσε να ασκήσει εµπρόθεσµη 
έφεση, δύναται, αν η εκπρόθεσµη άσκηση αυτής οφείλεται, σε ελαττωµατικότητα της 
επιδόσεως της πρωτόδικης απόφασης να ζητήσει την επαναφορά των πραγµάτων 
στην προηγούµενη κατάσταση, µε την έννοια προσδόσεως µε δικαστική απόφαση 
στην εκπρόθεσµη άσκηση της έφεσης, της έννοµης ενέργειας, που αυτή θα είχε αν 
ήταν εµπρόθεσµη. Το αίτηµά του αυτό µε τη συνδροµή της ανεπανόρθωτης βλάβης 
και ο ισχυρισµός µε τον οποίο αµφισβητεί την ιδιότητα του παραλαβόντος θα πρέπει 
να υποβάλλονται µε το δικόγραφο της έφεσης ή µε τις προτάσεις του, στα οποία 
(δικόγραφα) θα πρέπει να επικαλείται και τα προς απόδειξη µέσα. Τέλος, κατά το 
άρθρο 562§2 του ΚΠολ∆., είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης που στηρίζεται σε 
ισχυρισµό ο οποίος δεν προτάθηκε νοµίµως 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. Από τη διάταξη αυτή, που έχει εφαρµογή σε όλους τους 
λόγους αναίρεσης, προκύπτει ότι για να είναι ορισµένος ο λόγος αναιρέσεως πρέπει 
να αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι ο ισχυρισµός επί του οποίου εκείνος στηρίζεται, 
έστω και αν ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το ∆ικαστήριο της ουσίας, είχε νόµιµα 
προβληθεί ενώπιον αυτού (ΟλΑΠ 15/2001, 43/1990). 
- Από τον συνδυασµό της διάταξης αυτής µε τις διατάξεις των άρθρων 556 παρ. 2, 
570 παρ. 1 και 2, 577, 579 και 581 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι µε την άσκηση της αίτησης 
αναίρεσης καθώς και µε την επ' αυτής δίκη δεν αναβιώνει η εκκρεµοδικία, αφού µε 
το έκτακτο αυτά ένδικο µέσο δεν ανοίγεται νέος βαθµός δικαιοδοσίας ούτε κρίνεται η 
ουσία της διαφοράς, αλλά ερευνάται το παραδεκτό και βάσιµο των λόγων αναίρεσης. 
Συνεπώς δεν είναι παραδεκτή, µετά την τελεσίδικη απόφαση, η έρευνα νέων 
ισχυρισµών στην αναιρετική δίκη, καθόσον το αντίθετο θα µετέβαλλε τον Άρειο 
Πάγο σε δικαστήριο ουσίας τρίτου βαθµού. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 126, 127, 128, 129, 139, 159, 160, 440, 495, 544, 556, 561, 566, 570, 577, 
579, 581, 
Π∆: 410/1995, άρθ. 114, 115, 116, 117,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επίδοση δικογράφου - Επίδοση σε αντίκλητο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 849 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επίδοση. ∆εν µπορεί να γίνει αναπληρωµατική επίδοση. Απαράδεκτη συζήτηση της 
αίτησης αναίρεσης. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 128 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι η επίδοση σε συνοίκους 
γίνεται µόνο στην κατοικία του προς ον η επίδοση, εφόσον ο τελευταίος απουσιάζει 
και όχι οπουδήποτε. Εξάλλου, η διάταξη του άρθρου 124 παρ.1 ΚΠολ∆, η οποία 
ορίζει ότι η επίδοση µπορεί να γίνει οπουδήποτε, αφορά µόνο το πρόσωπο του προς 
ον η επίδοση, που σηµαίνει ότι δεν µπορεί να γίνει αναπληρωµατική επίδοση -κατ' 
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άρθρα 128, 129 ΚΠολ∆- σε περίπτωση µη ανεύρεσης του παραλήπτη σε 
συγκεκριµένο χώρο (ΣΤΕ 2573/1990 Ελ∆νη 32.1148). 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ. 3, 97 παρ. 1 και 
104 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι η πληρεξουσιότητα στον Άρειο Πάγο δίνεται µόνο µε 
συµβολαιογραφική πράξη ή µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά 
ή την έκθεση, ότι η πληρεξουσιότητα παρέχει στον πληρεξούσιο το δικαίωµα να 
παριστά στο δικαστήριο εκείνον που έδωσε την πληρεξουσιότητα, ότι το δικαστήριο 
εξετάζει αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη πληρεξουσιότητας, 
καθώς και την υπέρβασή της και ότι σε περίπτωση έλλειψης πληρεξουσιότητας στο 
πρόσωπο του δικηγόρου, ο διάδικος για τον οποίο παρίσταται δικάζεται ερήµην. 
Τέλος, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 576 παρ.3 ΚΠολ∆, αν µετέχουν 
περισσότεροι στη δίκη για την αναίρεση και δεν κλητεύθηκε κάποιος από αυτούς, η 
συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 94, 96, 97, 104, 124, 128, 129, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ερηµοδικία - Ανακοπή ερηµοδικίας 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 134 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ανακοπή ερηµοδικίας. Υποχρέωση του ∆ικαστηρίου να ερευνήσει την κλήτευση 
του απόντος διαδίκου. Απαράδεκτη συζήτηση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 507 παρ.1 και 271 παρ. 2 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι επί 
ανακοπής ερηµοδικίας, εάν ο ανακόπτων δεν εµφανιστεί ή δεν λάβει µέρος κανονικά 
στη συζήτηση, το δικαστήριο έχει υποχρέωση να ερευνήσει την ύπαρξη ή µη της 
κλητεύσεώς του και αν µεν δεν κλητεύθηκε ή δεν κλητεύθηκε νοµίµως ή 
εµπροθέσµως για να παραστεί κατά τη συζήτηση της ανακοπής, το δικαστήριο 
κηρύσσει τη συζήτηση απαράδεκτη, αν δε αντιθέτως επισπεύδει αυτός τη συζήτηση ή 
κλητεύθηκε νοµίµως και εµπροθέσµως να παραστεί σε αυτή, η ανακοπή 
απορρίπτεται. Ήτοι, πριν από την πιο πάνω έρευνα, πρέπει να προηγηθεί από το 
δικαστήριο η διακρίβωση του ποιος από τους διαδίκους επισπεύδει τη συζήτηση, 
γιατί αν επισπεύδων είναι ο απολειπόµενος διάδικος, τότε δεν απαιτείται κλήτευση 
του, ενώ αντίθετα απαιτείται τέτοια κλήτευση, όταν τη συζήτηση επισπεύδει ο 
παριστάµενος διάδικος. Έτσι, εάν τη συζήτηση επισπεύδει ο ανακόπτων και 
παρίσταται µόνο ο καθού, προσκοµίζοντας αντίγραφο του δικογράφου, που του 
επιδόθηκε, µε εντολή του ασκήσαντος αυτό για επίδοση και κλήση του καθού προς 
συζήτηση κατά την ορισθείσα δικάσιµο, χωρεί η συζήτηση ερήµην του 
ανακόπτοντος. Αν, όµως, δεν προσκοµίζεται αντίγραφο της ανακοπής από τον 
παριστάµενο διάδικο-καθού το ένδικο µέσο, µε την προαναφερόµενη κλήση, τότε το 
δικαστήριο υποχρεούται να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση, γιατί αν ο καθού δεν 
κλητεύθηκε από τον ανακόπτοντα να παρασταθεί αλλά µε δική του επιµέλεια έλαβε 
γνώση της δικασίµου και παρέστη, δεν µπορεί να προσέλθει αυτόκλητος και να 
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επιµείνει στη συζήτηση, ερήµην του ανακόπτοντος, εάν δεν τον έχει και ο ίδιος 
κλητεύσει νοµίµως και εµπροθέσµως, καθόσον ο προσδιορισµός δικασίµου µε 
επιµέλεια του ανακόπτοντος και η στη συνέχεια µεταµέλεια του για µη κλήτευση του 
καθού και µη παράσταση του (ανακόπτοντος) κατά τη συζήτηση υποδηλώνει 
µεταµέλεια για τη συζήτηση της υποθέσεως που ο ίδιος έθεσε σε κίνηση και συνεπώς, 
η συζήτηση της θα ήταν αντίθετη προς τη θεµελιακή αρχή της διαθέσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 271, 507, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Έφεση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1174 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έφεση που απευθύνεται κατά προσώπου που έχει πεθάνει είναι άκυρη. 
Παραµόρφωση εγγράφου. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικού µέσου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 62, 73, 101, 118 αρ. 3, 159 αρ. 2, 
160 παρ.1, 268 στοιχ.α' , 287 παρ.1, 517 εδ.α' , 520, 522 ΚΠολ∆ και 34, 35 ΑΚ 
προκύπτει, ότι εάν η έφεση απευθύνεται κατά προσώπου που έχει πεθάνει πριν την 
άσκησή της, το δικόγραφο αυτής, ως απευθυνόµενο κατά προσώπου ανυπάρκτου, 
είναι άκυρο, εκτός αν ο εκκαλέσας διάδικος δεν είχε λάβει γνώση, µε οποιοδήποτε 
τρόπο, µέχρι την άσκηση της έφεσής του, το θάνατο του αντιδίκου του οπότε, όντας 
παραδεκτής - στην τελευταία αυτή περίπτωση - της άσκησης της έφεσης, αναβιώνει η 
εκκρεµοδικία και συνεχίζεται η δίκη, επέρχεται δε διακοπή της - της δίκης - , εφόσον 
γνωστοποιηθεί ο λόγος της διακοπής µε επίδοση δικογράφου ή µε προφορική δήλωση 
στο ακροατήριο κατά την επιχείρηση της διαδικαστικής πράξης από πρόσωπο που 
έχει δικαίωµα να επαναλάβει τη δίκη ή και από εκείνον που µέχρι της στιγµής 
επέλευσης του θανάτου ήταν πληρεξούσιός τους, η πληρεξουσιότητα του οποίου 
εξακολουθεί και παύει µόνο όταν διακοπεί ως άνω η δίκης, όχι δε και από τον 
αντίδικο του διαδίκου που πέθανε, τυχόν δε τέτοια δήλωσή του δεν επιφέρει τη βίαιη 
διακοπή της δίκης, ο δε σχετικός ισχυρισµός του απορρίπτεται ως αλυσιτελής, γιατί 
προβάλλεται χωρίς έννοµο συµφέρον.  
- Ο προβλεπόµενος από τον αριθµό 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για 
παραµόρφωση εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της απόδοσης από το 
δικαστήριο της ουσίας σε αποδεικτικό, µε την έννοια των άρθρων 339 και 432 
ΚΠολ∆, έγγραφο, περιεχοµένου καταδήλως διαφορετικό από το αληθινό, εξαιτίας 
του οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει 
όµως και την περίπτωση που το δικαστήριο, από την εκτίµηση και αξιολόγηση του 
αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, έστω και εσφαλµένα, καταλήγει σε 
συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που θεώρησε ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί 
πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται 
από τον Άρειο Πάγο.  
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- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆, όπως ήδη ισχύει από 
1.1.2002 (άρθρο 15 του Ν. 2943/2001), αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά 
το νόµο δέχτηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως 
αληθινά χωρίς απόδειξη.  
- Όπως συνάγεται από τα άρθρα 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆, ο δικαστής για 
το σχηµατισµό της κρίσης του επί πραγµατικών ισχυρισµών που ασκούν ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης, πρέπει να λαµβάνει υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, 
τα οποία νοµίµως επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, η παράβαση δε της 
υποχρέωσης αυτής, ιδρύει τον αναιρετικό λόγο του άρθρου 559 αριθ. 11 του ΚΠολ∆. 
Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86, 106, 119 παρ.2, 120 παρ.1 και 
121 παρ.1 του Ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, που 
ίσχυαν κατά την έκδοση της πιο κάτω βεβαίωσης και καθορίζουν τις αρµοδιότητες 
του ∆ηµάρχου, του Προέδρου Κοινότητας και του Προέδρου ∆ηµοτικού 
∆ιαµερίσµατος, προκύπτει ότι οι τελευταίοι δεν έχουν την αρµοδιότητα να εκδίδουν 
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που αναφέρονται σε ζητήµατα κυριότητας ακινήτων, τα 
οποία δεν έχουν ισχύ δηµόσιου εγγράφου, αλλά αποτελούν απλές βεβαιώσεις του 
εκδόσαντος ως ιδιώτη - τρίτου - που εκτιµώνται ελεύθερα από το δικαστήριο της 
ουσίας για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, εφόσον το τελευταίο δεν δέχτηκε, 
κατά την ανέλεγκτη κρίση του, είτε κατά πρόταση διαδίκου, είτε αυτεπαγγέλτως, ότι 
οι εν λόγω βεβαιώσεις λήφτηκαν, προκειµένου να χρησιµεύσουν ως µαρτυρίες στη 
δίκη για τα αποδεικτικά θέµατα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 34, 35, 
ΚΠολ∆: 62, 73, 101, 118, 159, 160, 268, 287, 517, 520, 522, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 
11γ, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Έφεση - Έννοµο συµφέρον 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 292 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έννοµο συµφέρον για την άσκηση έφεσης. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 68, 73 και 516 παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆, το έννοµο 
συµφέρον αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της ασκήσεως εφέσεως, η έλλειψη 
του οποίου ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το Εφετείο και πρέπει να προκύπτει από 
την προσβαλλόµενη απόφαση, πρέπει δηλαδή να κρίνεται πρωταρχικά αν ο διάδικος 
που ασκεί την έφεση έχει ηττηθεί εν όλω ή εν µέρει ή έχει νικήσει µε την 
προσβαλλόµενη απόφαση και αν στην τελευταία περίπτωση, βλάπτεται από τις 
αιτιολογίες της αποφάσεως, από τις οποίες δηµιουργείται δεδικασµένο εις βάρος του 
για άλλη δίκη, υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 322, 324, 325 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 68, 73, 322, 324, 325, 516,  
Π∆: 50/2001, ;aru. 6,  
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∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Έφεση - Ερηµοδικία του εκκαλούντος 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 197 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έφεση. Ερηµοδικία του εκκαλούντος. 
- Από την διάταξη του άρθρου 524 παρ. 3 εδ. α' του ΚΠολ∆, όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 3994/2011 (ΦΕΚ Α 165/25-7-2011), και, εν 
προκειµένω, εφαρµόζεται, ως εκ του ότι η έφεση ασκήθηκε πριν από την έναρξη της 
ισχύος του (25-7-2011), αλλά συζητήθηκε µετά (άρθρο 72 παρ. 4 εδαφ. β' του ν. 
3994/2011 σε συνδ. µε την παρ.2 του ιδίου άρθρου), προκύπτει ότι σε περίπτωση 
ερηµοδικίας του εκκαλούντος, εφαρµόζονται ως προς την έφεση οι διατάξεις για την 
ερηµοδικία του ενάγοντος και το δικαστήριο (εφετείο) οφείλει να ερευνήσει αν η 
συζήτηση γίνεται µε την επιµέλεια του εκκαλούντος ή του εφεσίβλητου, και εφόσον 
επισπεύδει αυτήν ο εφεσίβλητος θα ερευνηθεί, περαιτέρω, αν κλήθηκε να παραστεί ο 
εκκαλών νόµιµα, αφού δε αυτά βεβαιωθούν οφείλει να απορρίψει την έφεση, χωρίς 
άλλη έρευνα (άρθρο 272 παρ. 2 του ΚΠολ∆, όπως αυτό τέθηκε στη θέση του 
καταργηθέντος µε το άρθρο 13 παρ.2 του Ν. 2915/2001 άρθρου 272 ΚΠολ∆, µε το 
άρθρο 30 του Ν.3994/2011). Σηµειωτέον ότι, η απόρριψη της εφέσεως λόγω της 
ερηµοδικίας του εκκαλούντος γίνεται κατ' ουσίαν και όχι κατά τους τύπους, γιατί 
παρόλο που στην πραγµατικότητα οι λόγοι της εφέσεως δεν εξετάζονται ως προς το 
παραδεκτό και την βασιµότητα τους, θεωρείται, κατά πλάσµα του νόµου, ότι είναι 
αβάσιµοι και για την αιτία αυτή πάντοτε απορριπτέοι, αφού δεν δίνεται στο 
δικαστήριο η δυνατότητα εκδόσεως αντίθετης απόφασης περί παραδοχής τους (ΑΠ 
1191/2011, ΝοΒ 60.350, ΑΠ 361/2011, ΝοΒ 59.1572, ΑΠ 1487/1997 Ελ∆νη 40.77).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 272, 524, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Έφεση - Κατά εν µέρει οριστικής απόφασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 204 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έφεση κατά µη οριστικής απόφασης. Οµοδικία. Αναγωγή µεταξύ περισσοτέρων 
οφειλετών. Κήρυξη ή µη ακυρότητας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 513 παρ. 1 περίπτωση β' εδάφιο τελευταίο ΚΠολ∆ αν 
η πρωτόδικη απόφαση είναι εν µέρει οριστική, δεν επιτρέπεται έφεση ούτε κατά των 
οριστικών διατάξεων της πριν εκδοθεί οριστική απόφαση για την όλη δίκη. Ο 
κανόνας αυτός κάµπτεται στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει απλή οµοδικία 
(υποκειµενική σώρευση αγωγών) ή αντικειµενική σώρευση αγωγών που 
συνεκδικάζονται και η πρωτόδικη απόφαση είναι οριστική ως προς έναν ή 
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ορισµένους οµοδίκους, µη οριστική δε ως προς τους λοιπούς ή προς άλλη 
συνεκδικαζόµενη αγωγή. ∆ιότι από τις διατάξεις των άρθρων 74, 75 παρ. 1 και 2, 76 
και 517 εδ. β' ΚΠολ∆ προκύπτει ότι στην περίπτωση αυτή κατά την οποία ενώνονται 
σε κοινή διαδικασία περισσότερες έννοµες σχέσεις δίκης, που συνδέουν διάφορα 
υποκείµενα, χωρίς να χάνεται ή να επηρεάζεται η ανεξάρτητη δικονοµική θέση του 
καθένα απέναντι στους λοιπούς, η έναντι κάθε οµοδίκου οριστική διάγνωση έχει 
αυτοτέλεια και η ως προς αυτόν κρίση περατώνει έναντι αυτού τη δίκη. Έκτοτε, 
συνεπώς, η απόφαση είναι ως προς αυτόν εκκλητή, και πριν ακόµη εκδοθεί οριστική 
απόφαση έναντι των λοιπών οµοδίκων (ΟλΑΠ 902/1982, 401/1981). 
- Το δικαίωµα αναγωγής στην εσωτερική σχέση µεταξύ περισσοτέρων συνοφειλετών 
κατά κανόνα ασκείται µε αγωγή. Η αγωγή έχει τη µορφή αυτοτελούς ή 
παρεµπίπτουσας αναλόγως αν (α) ο συνοφειλέτης στην εξωτερική σχέση 
αποκατέστησε όλη τη ζηµία του ζηµιωθέντος ή κατέβαλε περισσότερα από τη µερίδα 
η (β) αν ο συνοφειλέτης που ενήχθη είτε µόνος είτε µαζί µε άλλους συνοφειλέτες στη 
δίκη αποζηµιώσεως δεν έχει ακόµη καταβάλει τίποτε και για την περίπτωση ήττας 
του εγείρει αγωγή αναγωγής κατά των λοιπών συνοφειλετών. Η δυνατότητα 
ασκήσεως αγωγής εξ αναγωγής στη δεύτερη περίπτωση στηρίζεται στην ΚΠολ∆ 69 
§1 εδ.ε'. Στην "α" περίπτωση το δικαίωµα αναγωγής ασκείται µε αυτοτελή αγωγή, 
ενώ στη "β" περίπτωση ασκείται µε παρεµπίπτουσα αγωγή. Εξάλλου για τη γένεση 
της εξ αναγωγής αξιώσεως δεν απαιτείται προηγούµενη δικαστική διάγνωση της 
υποχρεώσεως του εναγόµενου προς αποζηµίωση του ζηµιωθέντος τρίτου. Αν 
συνεκδικάζονται η αγωγή αποζηµιώσεως και η αγωγή εξ αναγωγής εκδίδεται µία 
δικαστική απόφαση. Περιέχει διατάξεις τόσο για την πρώτη όσο και για τη δεύτερη. 
Σε περίπτωση που ενάγεται ένας µόνο από τους συνοφειλέτες που καταδικάζεται να 
πληρώσει στο ζηµιωθέντα ολόκληρη αποζηµίωση, η καταδίκη του εξ αναγωγής 
εναχθέντος γίνεται υπό τον όρο (βλ. ΚΠολ∆ άρθ. 69 παρ. 1 περ. δ' και ε') της 
προηγούµενης καταβολής του ποσού της αποζηµιώσεως που υπερβαίνει την αναλογία 
του αρχικά εναχθέντος στην εξ αναγωγής εσωτερική σχέση απέναντι στον εναγόµενο. 
Η δικαστική πρωτόδικη απόφαση που περιέχει διατάξεις τόσο επί της βασικής 
αγωγής όσο και επί της αγωγής εξ αναγωγής είναι εκκλητή, µε τις λοιπές 
προϋποθέσεις του νόµου, αυτοτελώς για καθένα από τα παραπάνω κεφάλαιά της. 
Αυτό σηµαίνει, ότι ο εναγόµενος της βασικής αγωγής µπορεί µε έφεση να πλήξει την 
εκκαλουµένη τόσο για τη βασική αγωγή όσο και για την αγωγή εξ αναγωγής. Το 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο δεν µπορεί κατά νόµο να ερευνήσει τη δεύτερη αν το 
οικείο τµήµα της πρωτόδικης οριστικής αποφάσεως δεν έχει πληγεί σχετικώς. Και 
τούτο γιατί δεν έχει µεταβιβασθεί στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 του ΚΠολ∆, υπάρχει λόγος αναιρέσεως, αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως αναφέρεται σε ακυρότητες, δικαιώµατα και 
απαράδεκτα από το δικονοµικό µόνο δίκαιο. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 74, 75, 76, 513, 517, 518, 532, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Έφεση - Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 852 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 522, 535 και 536 παρ.2 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι µετά της παραδοχής κάποιου λόγου εφέσεως το δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο κρατώντας την υπόθεση και δικάζοντας την ουσία καθίσταται αρµόδιο να 
ερευνήσει προς οριστική διάγνωση της διαφοράς όλα τα ζητήµατα που υποβλήθηκαν 
πρωτοδίκως. Σε περίπτωση δε που κρίνεται αγωγή µε περισσότερες βάσεις, το 
µεταβιβαστικό αποτέλεσµα δεν περιορίζεται µόνο στις διατάξεις της αποφάσεως που 
πλήτονται µε την έφεση, αλλ' επεκτείνεται και στις µη εξετασθείσες πρωτοδίκως 
βάσεις της αγωγής, καθόσον δεν δικάζεται πλέον η έφεση, αλλά η αγωγή, η δε έρευνα 
των βάσεων που δεν εξετάσθηκαν πρωτοδίκως γίνεται από το δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, εξαιτίας της επερχόµενης από το νόµο υποκαταστάσεως 
του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου στη θέση του πρωτοβαθµίου (ΑΠ 1173/2006).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.8 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και αν το δικαστήριο 
δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Ως πράγµατα κατά την έννοια της διάταξης νοούνται οι αυτοτελείς 
πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 3/1997). Μη λήψη υπόψη πραγµάτων µε την 
προεκτεθείσα έννοια υπάρχει και όταν το Εφετείο, µετά την εξαφάνιση της 
πρωτόδικης απέρριψε την κυρία βάση που είχε δεχθεί το πρωτοβάθµιο δικαστήριο 
και δεν ερεύνησε τη µη εξετασθείσα πρωτοδίκως επικουρική (ΑΠ 957/2004).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 522, 535, 536, 559 αριθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Παρέµβαση - Πρόσθετη παρέµβαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1282 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ο προσθέτως παρεµβάς όµως πρέπει να καλείται στη συζήτηση της αναίρεσης. 
Απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. 
- Στο άρθρο 82 ΚΠολ∆, ορίζεται ότι ο προσθέτως παρεµβαίνων έχει δικαίωµα να 
ενεργήσει όλες τις διαδικαστικές πράξεις που επιτρέπονται στη δίκη προς το 
συµφέρον εκείνου για την υποστήριξη του οποίου ασκήθηκε η παρέµβαση και έχει 
υποχρέωση να δεχθεί τη δίκη στη θέση που βρίσκεται κατά το χρόνο της παρέµβασής 
του... Αποφάσεις και δικόγραφα που επιδίδονται στους κυρίους διαδίκους πρέπει να 
επιδίδονται και σε εκείνον που άσκησε πρόσθετη παρέµβαση. Εξάλλου κατά µεν τη 
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διάταξη του άρθρου 110 παρ. 2 ΚΠολ∆ "οι διάδικοι έχουν δικαίωµα να παρίστανται 
σε όλες τις συζητήσεις της υπόθεσης, ακόµα και όταν γίνονται κεκλεισµένων των 
θυρών και πρέπει για το σκοπό αυτό να καλούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
νόµου, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 81 παρ. 3 ΚΠολ∆ ο παρεµβαίνων καλείται 
στις επόµενες διαδικαστικές πράξεις από το διάδικο που επισπεύδει τη δίκη, σε 
περίπτωση δε πρόσθετης παρέµβασης έχει δικαίωµα να προτείνει την έλλειψη της 
κλήτευσης και ο διάδικος για την υποστήριξη του οποίου ασκήθηκε η παρέµβαση". 
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 
προσβαλλοµένη απόφαση δεν απευθύνεται κατ' αρχήν η αναίρεση, γιατί αυτός δεν 
είναι κύριος διάδικος, ο προσθέτως παρεµβάς όµως πρέπει να καλείται στη συζήτηση 
της αναίρεσης. Σε αντίθετη περίπτωση η συζήτηση της αναίρεσης κηρύσσεται 
απαράδεκτη (ΑΠ 1049/2010, ΑΠ 1314/2002, ΑΠ 894/2003).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 81, 82, 110, 558, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Πλειστηριασµός - Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1281 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πλειστηριασµός. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 979 παρ. 2, 933 και 585 παρ. 2 ΚΠολ∆ σε 
συνδυασµό προς εκείνες των άρθρων 216 παρ. 1 και 217 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι το 
δικόγραφο της ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης πρέπει να περιέχει, εκτός από 
τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 118 και 120 του ίδιου Κώδικα, και τους 
λόγους αυτής, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον καθού να αµυνθεί και στο 
δικαστήριο να ελέγξει τη νοµική και ουσιαστική βασιµότητα της απαίτησης καθώς 
και την ύπαρξη του προνοµίου της. Ειδικότερα, η ανακοπή, ως εισαγωγικό δικόγραφο 
της περί την εκτέλεση δίκης, πρέπει να περιέχει ακριβή περιγραφή της απαίτησης της 
οποίας ζητείται η κατάταξη και του προνοµίου της, δηλαδή παράθεση των 
πραγµατικών περιστατικών τα οποία κατά νόµο θεµελιώνουν την ενεργητική 
νοµιµοποίηση του ανακόπτοντος, αλλά και τη συγκεκριµένη έννοµη σχέση από την 
οποία πηγάζει η απαίτησή του και το προνόµιό της. Η ελλιπής παράθεση των 
περιστατικών τούτων καθιστά την ανακοπή αόριστη και ως εκ τούτου απορριπτέα, µη 
δυνάµενη να συµπληρωθεί µε τις προτάσεις ή µε την αναφορά σε άλλα έγγραφα (ΑΠ 
440/2004). Αν δε ο λόγος της ανακοπής συνίσταται σε µόνο την απλή αµφισβήτηση 
και άρνηση της απαιτήσεως του καταταγέντος ή του προνοµιακού χαρακτήρα αυτής, 
στον καταταγέντα και καθ` ου η ανακοπή δανειστή ανήκει το βάρος της επικλήσεως 
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και της αποδείξεως των παραγωγικών της απαιτήσεως ή του προνοµίου της 
πραγµατικών γεγονότων (ΑΠ 1340/2004). 
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν το δικαστήριο 
παρά τον νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως 
πράγµατα, η µη λήψη υπόψη των οποίων από το δικαστήριο της ουσίας, ιδρύει τον 
από το άρθρο 559 αριθµ. 8 ΚΠολ∆ προβλεπόµενο αναιρετικό λόγο, νοούνται οι 
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, 
421/2009). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 585, 933, 979, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Πλειστηριασµός - Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 113 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. Έγγραφη υπόσχεση ή δήλωση αναγνώρθσης 
χρέους. Τάξεις προνοµίων. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 216 παρ. 1, 585, 933 και 979 παρ. 2 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι, αν ο λόγος ανακοπής κατά πίνακα κατατάξεως συνίσταται σε 
απλή αµφισβήτηση και άρνηση από τον ανακόπτοντα της απαιτήσεως του καθ’ ου 
που έχει καταταγεί ή του προνοµίου της, αρκεί µόνη η άρνηση αυτή για το ορισµένο 
του λόγου της ανακοπής, δεδοµένου ότι ο καθ’ ου η ανακοπή βαρύνεται µε την 
επίκληση και την απόδειξη των παραγωγικών της απαιτήσεώς του ή του προνοµίου 
της πραγµατικών γεγονότων. ∆ηλαδή στην περίπτωση αυτή ο καθ’ ου η ανακοπή 
οφείλει κατά την πρώτη ενώπιον του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου συζήτηση να 
επικαλεσθεί κατά τρόπο ορισµένο (και να αποδείξει) την ύπαρξη, το περιεχόµενο και 
το µέγεθος της απαιτήσεώς του, για την οποία έχει καταταγεί, καθώς και τον 
προνοµιακό χαρακτήρα της (ΑΠ 404/2003, ΑΠ 1717/1999, ΑΠ 1722/1998). Αν ο 
καθ’ ου η ανακοπή δεν ανταποκριθεί στο βάρος αυτό, η ανακοπή γίνεται δεκτή. Η 
ανωτέρω άρνηση ή αµφισβήτηση της υπάρξεως της απαιτήσεως, για την οποία έγινε 
η κατάταξη, µπορεί να γίνει και στην περίπτωση ακόµη που αυτή αποδεικνύεται, 
έναντι του καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη, από έγγραφα τα οποία έχουν, έναντι αυτού, 
αποδεικτική δύναµη, γιατί η αποδεικτική αυτή δύναµή τους δεν δεσµεύει και τους 
δανειστές που αναγγέλθηκαν (ΑΠ 313/1993). Οι τελευταίοι, µαχόµενοι κατά ή υπέρ 
του κύρους του πίνακα κατατάξεως, στο πλαίσιο της διεξαγόµενης κατόπιν ανακοπής 
του άρθρου 979 παρ.  2 ΚΠολ∆ δίκης, είναι τρίτοι έναντι του καθ’ ου η εκτέλεση 
οφειλέτη και δε δεσµεύονται ούτε ωφελούνται από το µεταξύ αυτού και 
οποιουδήποτε δανειστή δεδικασµένο. Έτσι, ο καθ’ ου η ανακοπή δε δεσµεύεται από 
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το δεδικασµένο αποφάσεως µεταξύ του ανακόπτοντος και του καθ’ ου η εκτέλεση. 
(ΑΠ 387/2001 Ελ∆νη 2002.123) ή ο ανακόπτων δεν δεσµεύεται από το δεδικασµένο 
αποφάσεως µεταξύ του καθ’ ου η ανακοπή και του καθ’ ου η εκτέλεση (ΑΠ 
404/2003).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 873 ΑΚ η σύµβαση µε την οποία γίνεται υπόσχεση ή 
αναγνώριση χρέους κατά τρόπο αφηρηµένο, έτσι ώστε να γεννιέται ενοχή 
ανεξάρτητα από την αιτία, είναι έγκυρη αν η υπόσχεση ή η αναγνώριση γίνει 
εγγράφως. Έγγραφη υπόσχεση ή δήλωση αναγνωρίσεως, στην οποία δεν αναφέρεται 
η αιτία του χρέους, λογίζεται, σε περίπτωση αµφιβολίας, ότι έγινε µε το σκοπό να 
γεννηθεί ενοχή, µη εξαρτώµενη από την αιτία του χρέους. Αν στην έγγραφη 
υπόσχεση ή στην αναγνωριστική δήλωση µνηµονεύεται η αιτία του χρέους, δεν 
αποκλείεται και πάλι να πρόκειται για ενοχή αναιτιώδη, εφόσον τα µέρη ήθελαν ν’ 
αποσυνδέσουν το χρέος από την αιτία του. ∆ιότι η διάταξη του εδ. β΄ του άνω άρθρου 
εισάγει απλώς ερµηνευτικό κανόνα, προσδίδοντας στη δήλωση αυτή ορισµένη έννοια 
µόνο ενόσω δεν προκύπτει το αντίθετο (σε περίπτωση αµφιβολίας). Κατά κανόνα 
όµως σε τέτοιες περιπτώσεις πρόκειται για αιτιώδη αναγνώριση χρέους, η οποία δεν 
προβλέπεται µεν ως επώνυµη συµβατική σχέση, εντάσσεται όµως στη γενική αρχή 
της συµβατικής ελευθερίας (Α.Κ. 361). Αυτή η αιτιώδης αναγνώριση δεν 
υποβάλλεται σε συστατικό τύπο, ούτε όµως παράγεται από αυτήν αυτοτελής αιτία 
ενοχής, αφού εξαρτάται από την αναφερόµενη αιτία. Η σηµασία µιας τέτοιας 
επιβεβαιωτικής απλώς δηλώσεως είναι, καταρχήν, αποδεικτική (εξώδικη οµολογία), 
µπορεί όµως να επάγεται και διακοπή της παραγραφής, ως αναγνώριση (ΑΚ 260) ή 
να έχει και άλλα νοµικά αποτελέσµατα (λ.χ. ΑΚ 272 παρ. 2β, 437, 156). Αν όµως, 
παρά τη µνεία στη δήλωση της αιτίας του χρέους, προκύπτει ότι οι συµβαλλόµενοι 
δεν απέβλεψαν στην απλή επιβεβαίωση υπάρχουσας ήδη ενοχής, αλλά θέλησαν την 
ίδρυση νέας, από την οποία να πηγάζει νέα ενοχή, απαλλαγµένη από ενδεχόµενα 
ελαττώµατα της αιτίας, απαιτείται έγγραφος τύπος (ΑΚ 873, 361 βλ. ΑΠ 523/2001 
και ΑΠ 1666/2003 ΧρΙ∆ 2004.346=Ελ∆νη 2005.1716).  
- Κατά το άρθρο 975 περίπτ. 3 του ΚΠολ∆, στην τρίτη τάξη προνοµίων 
κατατάσσονται στον πίνακα οι απαιτήσεις από την παροχή εξαρτηµένης εργασίας, 
καθώς και οι απαιτήσεις δασκάλων, εφόσον όλες αυτές προέκυψαν κατά τους 
τελευταίους έξι µήνες πριν από την ηµέρα του πλειστηριασµού. Με το άρθρο όµως 31 
του Ν. 1545/1985 ορίσθηκε, ότι στην τρίτη τάξη προνοµίων του άρθρου 975 ΚΠολ∆ 
κατατάσσονται οι απαιτήσεις που έχουν σαν βάση τους την παροχή εξαρτηµένης 
εργασίας, εφόσον προέκυψαν κατά την τελευταία διετία πριν από την ηµεροµηνία 
ορισµού του πρώτου πλειστηριασµού ή της κηρύξεως της πτωχεύσεως. Αποζηµιώσεις 
λόγω καταγγελίας της σχέσεως εργασίας κατατάσσονται ανεξάρτητα από το χρόνο 
κατά τον οποίο προέκυψαν, στην τάξη αυτή. Η διαίρεση του εκπλειστηριάσµατος σε 
ποσοστά, κατά το άρθρο 977 ΚΠολ∆, γίνεται µετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων 
της τάξης αυτής. Έτσι, µε τη δεύτερη από τις ανωτέρω διατάξεις, η οποία καθιερώνει 
προνόµιο υπέρ των εργαζοµένων, δηλαδή υπέρ συγκεκριµένων δανειστών και όχι του 
οφειλέτη, διευρύνθηκε σηµαντικά ο χρόνος που καλύπτεται από το προνόµιο του άνω 
άρθρου 975 περ. 3 για απαιτήσεις από παροχή εξαρτηµένης εργασίας, σε διετία πριν 
από την ηµεροµηνία ορισµού του πρώτου πλειστηριασµού ή της κηρύξεως της 
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πτωχεύσεως, έγινε υπαγωγή στο προνόµιο αυτό και των αποζηµιώσεων λόγω 
καταγγελίας της σχέσης εργασίας, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο 
προέκυψαν αυτές και καθιερώθηκε η ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών πριν από 
την κατάταξη των απαιτήσεων και τη διαίρεση του εκπλειστηριάσµατος κατ’ άρθρο 
977 του ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 22/2000 Ελ∆νη 42.56). Από την ευρύτατη εξ άλλου 
διατύπωση της ως άνω διατάξεως του άρθρου 31 του ν. 1545/1985 και τον κοινωνικό 
σκοπό που υπηρετεί, ο οποίος έγκειται στην ισχυρή, αλλά δίκαιη προστασία εκείνων 
που µε την προσωπική τους εργασία βοηθούν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, 
προκύπτει ότι στην προνοµιακή κατάταξη των απαιτήσεων των εργαζοµένων 
περιλαµβάνονται και οι παρεπόµενες απαιτήσεις τους από τόκους. Και εφόσον µεν οι 
παρεπόµενες αυτές απαιτήσεις τόκων προέρχονται από αποζηµίωση λόγω 
καταγγελίας της εργασιακής σχέσεως, δεν υπόκεινται σε κανένα χρονικό περιορισµό. 
Εάν όµως είναι παρεπόµενες άλλων αξιώσεων από την εργασιακή σχέση, 
κατατάσσονται προνοµιακώς όπως και οι κύριες αξιώσεις, δηλαδή, µόνο εφόσον 
προέκυψαν µέσα στην τελευταία διετία πριν από την ηµεροµηνία ορισµού του 
πρώτου πλειστηριασµού ή, εφόσον πρόκειται για πτώχευση, µέσα στην τελευταία 
διετία πριν από την κήρυξη της πτωχεύσεως, για τους ίδιους ως άνω λόγους που 
αναφέρθηκαν και ως προς τις κύριες αξιώσεις, (βλ. ΟλΑΠ 22/2000 όπ.π., ΑΠ 
1026/2010, ΑΠ 1765/2009 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1101/2006, ΕφΑθ 267/2012 ΝΟΜΟΣ, 
ΕφΑθ 146/2007 ∆ΕΕ 2007.687, ΕφΘεσ 330/2009 ΕΠολ∆ 2009.700).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 216, 585, 933, 975, 979, 
ΑΚ: 272, 361, 437, 873,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Πλειστηριασµός - Έξοδα πλειστηριασµού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 300 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης. 
- Κατά το άρθρ. 932 του ΚΠολ∆, τα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης βαρύνουν 
εκείνον κατά του οποίου αυτή στρέφεται και προκαταβάλλονται από εκείνον που την 
επισπεύδει, ενώ κατά το άρθρ. 975 του ίδιου κώδικα η κατάταξη των δανειστών στον 
πίνακα γίνεται αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της εκτέλεσης που ορίζονται 
αιτιολογηµένα από τον υπάλληλο του πλειστηριασµού. Όπως προκύπτει από τις 
διατάξεις αυτές, στη δεύτερη των οποίων γίνεται διάκριση µεταξύ αφαίρεσης των 
εξόδων και κατάταξης των προνοµιακών απαιτήσεων, υπέγγυο στους δανειστές είναι 
το ποσό του πλειστηριάσµατος που αποµένει µετά την αφαίρεση των εξόδων 
εκτέλεσης, τα οποία δεν περιλαµβάνονται µεταξύ των προνοµίων ούτε 
κατατάσσονται στον πίνακα, αλλά προαφαιρούνται προκειµένου να γίνει η κατάταξη 
των δανειστών, ορίζονται δε µε τον πίνακα κατάταξης ή µε ιδιαίτερη πράξη, µε την 
οποία ο υπάλληλος του πλειστηριασµού δικαιολογεί τα σχετικά κονδύλια 
προκειµένου να τα προαφαιρέσει από το πλειστηρίασµα. ∆ικαιούχος των εξόδων 
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εκτέλεσης είναι κατ' αρχήν ο δανειστής που επέσπευσε την εκτέλεση, όµως ως 
δικαιούχοι νοούνται και τα όργανα της εκτέλεσης και ειδικότερα ο δικαστικός 
επιµελητής και ο υπάλληλος του πλειστηριασµού (συµβολαιογράφος), καίτοι τα 
πρόσωπα αυτά δεν νοµιµοποιούνται να αναζητήσουν τα σχετικά έξοδα από τον καθ' 
ου η εκτέλεση, αφού µ' αυτόν δεν συνδέονται µε κατάλληλη έννοµη σχέση. Έτσι τα 
πρόσωπα αυτά, µε βάση τις παραπάνω διατάξεις σε συνδυασµό και µε αυτές των 
άρθρ. 971 και 1007 του ΚΠολ∆, λαµβάνουν τα έξοδα της εκτέλεσης από τον 
υπάλληλο του πλειστηριασµού, ο οποίος, αφού τα αφαιρέσει από το πλειστηρίασµα, 
ακολούθως διανέµει το υπόλοιπο του πλειστηριάσµατος µεταξύ των δανειστών του 
καθ' ου η εκτέλεση ή προβαίνει µε σχετικό πίνακα στην κατάταξη των δανειστών σε 
περίπτωση ανεπάρκειας του πλειστηριάσµατος. ∆ηλαδή τα έξοδα της εκτέλεσης δεν 
κατατάσσονται στο συντασσόµενο από τον υπάλληλο του πλειστηριασµού πίνακα, 
ωστόσο η σχετική εκκαθαριστική πράξη του αποτελεί διανοµή του πλειστηριάσµατος 
και προσβάλλεται συνεπώς µε την ανακοπή του άρθρ. 979 του ΚΠολ∆. Ανακόπτων 
µπορεί να είναι οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, όπως είναι οι δανειστές που 
αναγγέλθηκαν ή ο καθ' ου η εκτέλεση οφειλέτης, οπότε αν αυτοί αµφισβητούν τη 
νοµιµότητα της σχετικής εκκαθαριστικής πράξης των εξόδων εκτέλεσης και 
ειδικότερα αν προσβάλουν αυτή ως αόριστη ή αναιτιολόγητη ή αµφισβητούν ότι τα 
έξοδα έγιναν προς το συµφέρον όλων των δανειστών, ανακύπτει ιδιωτική διαφορά 
µεταξύ αυτών και του επισπεύδοντος δανειστή, που είναι ο µόνος νοµιµοποιούµενος 
παθητικά στη σχετική δίκη, αφού αυτός είναι που χορήγησε στα παραπάνω πρόσωπα 
την εντολή για τη διενέργεια των απαιτούµενων πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης 
και θα ζηµιωθεί αν ανατραπεί η εκκαθάριση των εξόδων, αφού τότε θα υποχρεωθεί 
να καταβάλει ο ίδιος τη διαφορά στα πρόσωπα αυτά µε βάση τη µεταξύ τους σχέση 
εντολής (ΑΠ 1783/1998, 142/2004, 280/2004, πρβλ. και ΑΠ 1359/1998). Αντίθετα 
όταν η αµφισβήτηση αφορά µόνο τη διενέργεια των πράξεων εκτέλεσης που έκανε ο 
δικαστικός επιµελητής ή το ύψος της σχετικής δαπάνης, δηλαδή όταν προβάλλεται 
ότι τα έξοδά του ή αναλόγως του συµβολαιογράφου ως υπαλλήλου του 
πλειστηριασµού δεν είναι νόµιµα ή υπαρκτά ή υπερβαίνουν τα καθοριζόµενα από τις 
οικείες υπουργικές αποφάσεις όρια της αµοιβής τους, η ανακοπή κατά της πράξης 
εκκαθάρισης των εξόδων οφείλει να στραφεί όχι µόνον κατ' αυτού που επέσπευσε την 
εκτέλεση, αλλά και κατά των προσώπων υπέρ των οποίων έγινε η προαφαίρεση των 
εξόδων εκτέλεσης (πρβλ. ΑΠ 1722/1998, βλ. όµως ΑΠ 1774/2007 και 60/2011, που 
δέχονται ότι στην περίπτωση αυτή νοµιµοποιείται παθητικά µόνον ο δικαστικός 
επιµελητής). Εξ άλλου ως έξοδα εκτέλεσης κατά τις παραπάνω διατάξεις νοούνται 
όλες οι δαπάνες που γίνονται από τον επισπεύδοντα την εκτέλεση δανειστή και 
αποβλέπουν στο γενικό συµφέρον όλων των δανειστών, εφόσον είναι αναγκαίες για 
τη διαδικασία της εκτέλεσης από την έναρξή της µέχρι και την περάτωσή της (ΑΠ 
419/1998), δηλαδή ανάγονται στην προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, στην 
κατάσχεση, στη συντήρηση του κατασχεθέντος πράγµατος, στον πλειστηριασµό και 
στην κατάταξη των δανειστών. Αντίθετα δεν περιλαµβάνονται τα έξοδα που έγιναν 
προς το αποκλειστικό συµφέρον είτε του επισπεύδοντος είτε των αναγγελθέντων 
δανειστών ούτε επίσης όσα έγιναν από υπαιτιότητα του επισπεύδοντος, όπως είναι τα 
έξοδα πλειστηριασµού που µαταιώθηκε λόγω παρόδου προθεσµίας ή λόγω 
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ακυρότητας των πράξεων (ΑΠ 1359/1998, 60/2001). Αποτελούν όµως έξοδα της 
εκτέλεσης όσα έγιναν για την έκδοση επαναληπτικών περιλήψεων εκθέσεων 
αναγκαστικής κατάσχεσης µετά από νόµιµη αναβολή ή µαταίωση του 
πλειστηριασµού ύστερα από συµφωνία του επισπεύδοντος δανειστή και του καθ' ου η 
εκτέλεση οφειλέτη, αφού η έκδοση των επαναληπτικών αυτών περιλήψεων αποτελεί 
ουσιώδη δικονοµική προϋπόθεση για τη συνέχιση της εκτελεστικής διαδικασίας και 
οι σχετικές δαπάνες εξυπηρετούν υπό την έννοια αυτή το κοινό συµφέρον όλων των 
δανειστών (ΑΠ 1783/1998, αντιθ. ΑΠ 870/2010). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 932, 971, 975, 1007, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Πλειστηριασµός - Νοµικά ελαττώµατα πλειστηριασθέντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 470 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Πλειστηριασµός. Νοµικά ελαττώµατα του πράγµατος. Ευθύνη επισπεύδοντος. 
∆ικαιώµατα υπερθεµατιστή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρετικοί 
λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται 
η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 1017 παρ. 2 ΚΠολ∆ ναι µεν για τα νοµικά ελαττώµατα 
του πράγµατος (κινητού ή ακινήτου), που αναγκαστικά εκπλειστηριάσθηκε, υπάρχει 
ευθύνη µόνον εκείνου που επέσπευσε τον πλειστηριασµό και µόνον αν αυτός γνώριζε 
κατά το χρόνο του πλειστηριασµού την ύπαρξη του νοµικού ελαττώµατος, ενώ δεν 
αποκλείεται και η ευθύνη από τον αδικαιολόγητο πλουτισµό (ΑΠ 453/2006, 
580/2006, 1523/2006, 1036/2009, 1313/2009), όµως πρέπει να γίνει δεκτό ότι δεν 
αποκλείεται και η αδικοπρακτική ευθύνη του επισπεύδοντος ή τρίτου, εφόσον 
συντρέχουν σχετικά οι όροι των άρθρ. 914 ή 919 ΑΚ (πρβλ. και ΑΠ 1022/2009). 
Συνεπώς ο υπερθεµατιστής, ο οποίος µολονότι κατέβαλε το πλειστηρίασµα, δεν 
απέκτησε εντούτοις το πράγµα και µάλιστα ελεύθερο από δικαιώµατα τρίτων, όπως 
συµβαίνει όταν το πράγµα δεν ανήκει στον καθ' ου η εκτέλεση ή βαρύνεται µε 
προσωπικές δουλείες (άρθρ. 1005 ΚΠολ∆), δικαιούται να αξιώσει από αυτόν που 
επέσπευσε τον πλειστηριασµό, εφόσον αυτός θετικά γνώριζε και όχι απλώς 
αγνοούσε, έστω και από υπαιτιότητά του, κατά το χρόνο του πλειστηριασµού την 
ύπαρξη του νοµικού ελαττώµατος, αποζηµίωση κατά τις συρρέουσες ενδεχοµένως 
διατάξεις αφενός µεν των άρθρ. 1017§2εδ.β ΚΠολ∆, 514 - 516, 382, 297 - 298 ΑΚ, 
αφετέρου δε των άρθρ. 914 ή 919 ΑΚ. 
- Εξ άλλου κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που ιδρύει τον αντίστοιχο λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν ο 
κανόνας δικαίου είτε ερµηνεύτηκε εσφαλµένα, δηλαδή το δικαστήριο της ουσίας 
προσέδωσε σ' αυτόν έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε δεν εφαρµόσθηκε, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, είτε εφαρµόσθηκε, ενώ αυτές δεν 
συνέτρεχαν ή εφαρµόσθηκε εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005, 7/2006). 
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Συνεπώς κατά τις παραπάνω διακρίσεις η παράβαση του κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που οδηγεί σε εσφαλµένο νοµικό συλλογισµό και κατ' επέκταση σε 
εσφαλµένη εφαρµογή του δικαίου, εκδηλώνεται είτε ως ψευδής ερµηνεία του κανόνα 
δικαίου είτε ως εσφαλµένη υπαγωγή σ' αυτόν των περιστατικών της ατοµικής 
περίπτωσης, που καταλήγει σε εσφαλµένο συµπέρασµα µε τη µορφή του διατακτικού 
της απόφασης. Έτσι µε τον παραπάνω λόγο αναίρεσης, ο οποίος για να είναι 
ορισµένος πρέπει να καθορίζονται στο αναιρετήριο τόσο η διάταξη του ουσιαστικού 
δικαίου που παραβιάσθηκε όσο και το αποδιδόµενο στην προσβαλλόµενη απόφαση 
νοµικό σφάλµα (ΑΠ 325/2004), ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου της ουσίας 
κατά την εκτίµηση της νοµικής βασιµότητας της αγωγής ή των ισχυρισµών 
(ενστάσεων) των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της 
ουσίας της διαφοράς (ΑΠ 1947/2006), οπότε πρέπει να παρατίθενται στο αναιρετήριο 
και οι αντίστοιχες παραδοχές της προσβαλλόµενης απόφασης, δηλαδή τα πραγµατικά 
περιστατικά που έγιναν δεκτά και υπό τα οποία συντελέσθηκε η επικαλούµενη 
παράβαση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου (ΟλΑΠ 20/2005). Αντίθετα η έλλειψη 
µείζονος πρότασης στην απόφαση ή οι εσφαλµένες κρίσεις του δικαστηρίου σ' αυτή 
ως προς την έννοια διάταξης ουσιαστικού δικαίου δεν αρκούν από µόνες τους για να 
ιδρύσουν το λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, αν κατά τα 
λοιπά δεν συνέχονται µε την ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου, αφού το διατακτικό 
της απόφασης δεν στηρίζεται στις νοµικές αναλύσεις του δικαστηρίου, αλλά στις 
ουσιαστικές παραδοχές του, που διατυπώνονται στην ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού του. Περαιτέρω η ανεπάρκεια των εκτιθέµενων στην αγωγή ή 
στην ένσταση πραγµατικών περιστατικών σε σχέση µε αυτά που απαιτούνται από το 
νόµο για τη θεµελίωσή τους χαρακτηρίζεται ως νοµική αοριστία και ελέγχεται επίσης 
µε τον παραπάνω αναιρετικό λόγο ως παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, 
εφόσον το δικαστήριο της ουσίας έκρινε τελικά ως ορισµένη την αγωγή ή την 
ένσταση, αρκούµενο σε λιγότερα ή διαφορετικά στοιχεία από αυτά που απαιτεί ο 
νόµος. Με τον ίδιο λόγο ελέγχεται και το σφάλµα του δικαστηρίου της ουσίας να 
κρίνει ως αόριστη την αγωγή ή την ένσταση, αξιώνοντας για τη θεµελίωσή τους 
περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος για τη θεµελίωση του αντίστοιχου 
δικαιώµατος. Πρόκειται και πάλι για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ως προς 
τη διαπίστωση νοµικής δήθεν αοριστίας της αγωγής ή της ένστασης. Εποµένως 
νοµική είναι η αοριστία που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του εφαρµοστέου 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αντίθετα η έλλειψη εξειδίκευσης των πραγµατικών 
περιστατικών που θεµελιώνουν κατ' αρχήν το ασκούµενο µε την αγωγή ή την 
ένσταση ουσιαστικό δικαίωµα και αποτελούν την προϋπόθεση εφαρµογής του 
αντίστοιχου κανόνα ουσιαστικού δικαίου χαρακτηρίζεται ως ποσοτική αοριστία της 
αγωγής ή της ένστασης, ενώ η επίκληση απλώς των στοιχείων του νόµου χωρίς 
αναφορά πραγµατικών περιστατικών χαρακτηρίζεται ως ποιοτική αοριστία της 
αγωγής ή της ένστασης και ελέγχονται και οι δύο αναιρετικά µε τους λόγους από τους 
αριθ. 8 και 14 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆. Για να ιδρύεται πάντως ο αντίστοιχος λόγος 
αναίρεσης πρέπει ο σχετικός µε την ποσοτική ή ποιοτική αοριστία ισχυρισµός, ο 
οποίος δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις του άρθρ. 562§2 ΚΠολ∆, να προτάθηκε 
παραδεκτά στο δικαστήριο της ουσίας (ΑΠ 571/2004) και να αναφέρεται αυτό στην 
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αίτηση αναίρεσης, στην οποία πρέπει επίσης να παρατίθεται το περιεχόµενο της 
αγωγής ή της ένστασης, που κρίθηκαν µε την προσβαλλόµενη απόφαση ως ορισµένες 
ή απορρίφθηκαν ως αόριστες, ώστε σε αντιπαραβολή µε τις αντίστοιχες παραδοχές 
της προσβαλλόµενης απόφασης, που επίσης πρέπει να παρατίθενται στο αναιρετήριο, 
να µπορεί να διαπιστωθεί το τυχόν σφάλµα της απόφασης, που πρέπει και αυτό να 
προσδιορίζεται µε την αίτηση αναίρεσης. Στο πλαίσιο αυτό αναγκαίο στοιχείο της 
αγωγής, για να είναι αυτή ορισµένη, αποτελεί κατά το άρθρ. 216§1 ΚΠολ∆, σε 
συνδυασµό και µε τα άρθρ. 106, 335 και 338 ΚΠολ∆, η πληρότητα της ιστορικής 
βάσης της, δηλαδή η σαφής έκθεση στο αγωγικό δικόγραφο όλων των γεγονότων, 
είτε του εξωτερικού είτε του εσωτερικού κόσµου, που σύµφωνα µε τον εφαρµοστέο 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου θεµελιώνουν τη ζητούµενη έννοµη συνέπεια. Έτσι η 
αγωγή, µε την οποία ο υπερθεµατιστής ζητεί αποζηµίωση από εκείνον που επέσπευσε 
τον πλειστηριασµό του πράγµατος, επικαλούµενος την ύπαρξη νοµικού ελαττώµατος 
στο πράγµα που κατακυρώθηκε σ' αυτόν και για το οποίο κατέβαλε το 
πλειστηρίασµα, είναι ορισµένη, όταν προσδιορίζεται σ' αυτή το νοµικό ελάττωµα του 
πράγµατος κατά τον πλειστηριασµό του και παράλληλα αναφέρεται ότι το νοµικό 
ελάττωµα, που παρακωλύει την ελεύθερη µεταβίβαση του πράγµατος, το γνώριζε 
κατά τον πλειστηριασµό αυτός που τον επέσπευσε. Ο τρόπος που αυτός έλαβε γνώση 
του νοµικού ελαττώµατος δεν είναι αναγκαίο να εξειδικεύεται στην αγωγή, πρέπει 
όµως να προσδιορίζεται σ' αυτή ο τρίτος, στον οποίο ανήκει το δικαίωµα που συνιστά 
το νοµικό ελάττωµα του πράγµατος και µάλιστα να καθορίζεται και ο τρόπος που 
αυτός απέκτησε το δικαίωµά του (ΑΠ 872/1973). 
- Κατά την έννοια του λόγου αναίρεσης από τον αριθµό 19 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και υφίσταται έτσι εκ πλαγίου παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, όταν από τις παραδοχές της, που περιλαµβάνονται στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού της και αποτελούν το αιτιολογικό της, 
δεν προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγµατικά 
περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του για ζήτηµα 
µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, µε αποτέλεσµα έτσι να µην µπορεί να 
ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν 
εφαρµόσθηκε. Ειδικότερα αντιφατικές αιτιολογίες έχει η απόφαση, όταν τα 
πραγµατικά περιστατικά που στηρίζουν το αποδεικτικό πόρισµά της για κρίσιµο 
ζήτηµα, δηλαδή για ζήτηµα αναφορικά µε ισχυρισµό των διαδίκων που τείνει στη 
θεµελίωση ή στην κατάλυση του επίδικου δικαιώµατος, συγκρούονται µεταξύ τους 
και αλληλοαναιρούνται, αποδυναµώνοντας έτσι την κρίση της απόφασης για την 
υπαγωγή ή µη της ατοµικής περίπτωσης στο πραγµατικό συγκεκριµένου κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που συνιστά και το νοµικό χαρακτηρισµό της ατοµικής 
περίπτωσης. Αντίστοιχα ανεπάρκεια αιτιολογίας υπάρχει όταν από την απόφαση δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είτε είναι κατά το νόµο αναγκαία για τη 
στοιχειοθέτηση της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε στην ένδικη 
περίπτωση είτε αποκλείουν την εφαρµογή της, όχι δε και όταν υφίστανται ελλείψεις 
στην ανάλυση, στάθµιση και γενικώς στην εκτίµηση των αποδείξεων, εφόσον το 
πόρισµα από την εκτίµηση αυτή εκτίθεται µε σαφήνεια και πληρότητα (ΟλΑΠ 
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15/2006). ∆ηλαδή δεν υπάρχει ανεπάρκεια αιτιολογίας, όταν η απόφαση περιέχει 
συνοπτική, αλλά πλήρη αιτιολογία, αφού αναγκαίο να εκτίθεται σαφώς στην 
απόφαση είναι µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε και όχι ο λόγος για τον 
οποίο αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Συνακόλουθα τα επιχειρήµατα του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση απλώς των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές διαµορφωτικές του αποδεικτικού πορίσµατός του και εποµένως αιτιολογία 
της απόφασης ικανή να ελεγχθεί αναιρετικά µε τον παραπάνω λόγο για ανεπάρκεια ή 
αντιφατικότητα, ούτε ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν το δικαστήριο της ουσίας 
δεν ανέλυσε ιδιαιτέρως ή διεξοδικά τα επιχειρήµατα των διαδίκων που δεν συνιστούν 
αυτοτελείς ισχυρισµούς τους. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 382, 514, 515, 516, 914, 919, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 1017, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  



Σελίδα 130 
 

[130] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
∆ιδότου 9-11, 10680 Αθήνα, τηλ. 210 3390555, Fax: 210 3637811 e-mail: 

info@inlaw.gr 
 


