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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ`:ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Α)Απόδειξη (ή δικανική απόδειξη) συγκεκριµένου πραγµατικού γεγονότος
είναι η επαλήθευση του πραγµατικού αυτού γεγονότος (ήτοι η διαπίστωση
ότι το πραγµατικό αυτό γεγονός αληθεύει,ή η διαπίστωση ότι το
πραγµατικό αυτό γεγονός αληθεύει ότι συνέβη=ότι έλαβε χώρα),η οποία
επαλήθευση ή διαπίστωση της αληθείας,γίνεται µόνο µε τα µέσα ,τα οποία
ορίζει ο ΚΠολΔ ,τα οποία ονοµάζονται µέσα αποδείξεως ή αποδεικτικά µέσα
ή νόµιµα αποδεικτικά µέσα και τα οποία είναι :
1) η οµολογία,
2) η αυτοψία ,
3) η πραγµατογνογνωµοσύνη,
4) η του µάρτυρος(:µαρτυρική) κατάθεση,
5)τα δικαστικά τεκµήρια
6)η εξέταση των διαδίκων,
7)ή ένορκη βεβαίωση και
8) τα έγγραφα.
(Πρβλ.Π.Γέσιου- Φαλτσή: Δίκαιο αποδείξεως,1985,σελ.27.υπο 10 και 11.)
Β)Με τον όρο απόδειξη δεν νοείται µόνο η διαπίστωση της αλήθειας ενός
πραγµατικού γεγονότος,αλλά και η νόµιµη (ήτοι από τον νόµο -εδώ από τον
ΚΠολΔ-προβλεπόµενη) διαδικασία, που επιδιώκει την επαλήθευση αυτή.(λ.χ.
η διαδικασία της αυτοψίας,η διαδικασία της καταθέσεως του µάρτυρος,η
διαδικασία της πραγµατογνωµοσύνης, κλπ).(:Απόδειξη ή αποδεικτική
διαδικασία ή διαδικασία της απόδειξης). (Πρβλ.Π.Γέσιου- Φαλτσή: Δίκαιο
αποδείξεως,1985,σελ.27.υπό 10 και 11.)
Γ)Επίσης µε το όρο "αποδείξεις"
αποδείξεως(:αποδεικτικά µέσα).

νοούνται

και

τα

µέσα

Δ) Στούς περί αποδείξεως κανόνες του ΚΠολΔ.στηρίζει ο δικαστής τον
σχηµατισµό δικανικής πεποίθησης ως προς την αλήθεια ή αναλήθεια των
επικληθέντων ¨κρισίµων"(ήτοι πληρούντων την νοµοτυπική µορφή κανόνων
δικαίου,των
οποίων
ζητείται
η
εφαρµογή)
πραγµατικών
γεγονότων.(Πρβλ.Τέντε εις Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα,ό.π.σελ.-675 υπό 1.)
Ε) Δίκαιο της απόδειξης είναι το σύνολο των κανόνων δικαίου,που ρυθµίζουν
την απόδειξη των πραγµατικών γεγονότων,που αποτελούν την ελάσσονα
πρόταση του νοµικού συλλογισµού της αγωγής. (Πρβλ. Π. Γέσιου - Φαλτσή:
Δίκαιο αποδείξεως,1985,σελ.17 υπό2..)
Στ) Πλήρη απόδειξη έχουµε όταν δηµιουργείται(:σχηµατίζεται) στον δικαστή
τέλεια δικανική πεποίθηση γιά την αλήθεια ή την αναλήθεια ενός
ουσιώδους(:κρισίµου) πραγµατικού γεγονότος,
όπως λ.χ.τέλεια δικανική πεποίθηση δηµιουργείται µε την δικαστική
οµολογία,ή µε ένα δηµόσιο έγγραφο.(Βλ.Γ.Ράµµος.Στοιχεία,ό.π.σελ.474
παρ.165 υπό Α΄)
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Άρθρο 335 : ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Αντικείµενο της απόδειξης είναι µόνο τα πραγµατικά γεγονότα που
έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Αντικείµενο της απόδειξης είναι µόνο τα πραγµατικά γεγονότα που έχουν
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης,δηλ. τα πραγµατικά γεγονότα,που
έχει επικαλεσθεί ο διάδικος(=ελάσσων πρόταση του νοµικού συλλογισµού της
αγωγής) ως πληρούντα τις νοµοτυπικές µορφές (:προϋποθέσεις εφαρµογής)
των κανόνων δικαίου,(=µείζων πρόταση του νοµικού συλλογισµού της
αγωγής), τους οποίους κανόνες δικαίου επίσης έχει επικαλεσθεί ο διάδικος,
προκειµένου να επιτύχει,να γίνει δεκτό µε το διατακτικό της δικαστικής
απόφασης , το αίτηµα της αγωγής του (το οποίο συµπίπτει µε την έννοµη
συνέπεια των κανόνων δικαίου , που έχει επικαλεσθεί ). (Πρβλ. Π. Γέσιου Φαλτσή: Δίκαιο αποδείξεως,1985,σελ.17.υπο Ι.1.2. και σελ.29 επ.)
Άρθρο 520 :ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΦΕΣΕΩΣ.

ΤΟΥ

ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΗΣ

ΕΦΕΣΕΩΣ.

1. Το έγγραφο της έφεσης πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που
απαιτούνται κατά τα άρθρα 118 έως 120 και τους λόγους της έφεσης.
2. Πρόσθετοι λόγοι έφεσης ως προς τα κεφάλαια της απόφασης που
έχουν προσβληθεί µε την έφεση και εκείνα που αναγκαστικά συνέχονται
µε τα κεφάλαια αυτά ασκούνται µόνο µε ιδιαίτερο δικόγραφο που
κατατίθεται στη γραµµατεία του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου και, αφού
συνταχθεί έκθεση κάτω από το δικόγραφο αυτό, κοινοποιείται στον
εφεσίβλητο τριάντα ηµέρες πριν από τη συζήτηση της έφεσης.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Α)Το δικόγραφο (:έγγραφο) της έφεσης πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που
απαιτούνται κατά τα άρθρα 118 έως 120 για κάθε δικόγραφο (βλ.στην
παρούσα ερµηνεία µου υπό τα άρθρα 118-120) και τους λόγους της έφεσης.
Β) ΄Εφεση είναι το τακτικό ένδικο µέσο µε το οποίο ο διάδικος ,που ηττήθηκε
προσβάλλει,για οποιονδήποτε λόγο (σφάλµα), την εκδοθείσα οριστική
πρωτόδικη απόφαση [και δή τις οριστικές της διατάξεις=κεφάλαιά της (ήτοι
τις διατάξεις,που δέχθηκαν ή απέρριψαν τις υποβληθείσες αιτήσεις παροχής
έννοµης προστασία)] ενώπιον δευτεροβαθµίου δικαστηρίου,διότι η οριστική
αυτή απόφαση έσφαλε και ζητεί την εξαφάνισή της και την εν νέου συζήτηση
και διάγνωση (:εξέταση) της διαφοράς,µε σκοπό την έκδοση νέας ορθής
απόφασης. (Πρβλ. Μαργαρίτη εις Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα, ό.π.σελ.899,υπό
1.).
Γ) Λόγοι εφέσεως µπορούν να είναι οποιοιδήποτε ήτοι και παράβαση
οποιουδήποτε κανόνα ουσιαστικού δικαίου και παράβαση οποιουδήποτε
κανόνα δικονοµικού δικαίου(και όχι µόνο οι δικονοµικές παραβάσεις,που
αποτελούν τους λόγους αναιρέσεως του 559 αρ.2 έως αρ.20 ΚΠολΔ20),αλλά
και όποια άλλη παράβαση κανόνα δικονοµικού δικαίου.΄Η κατ΄αλλη
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ταυτόσηµη έκφραση : λόγο εφέσεως αποτελεί οποιοδήποτε σφάλµα,
πραγµατικό ή νοµικό, της πρωτοβάθµιας απόφασης.
Πολύ συνηθισµένος λόγος εφέσεως είναι η, λόγω παραβάσεως των
δικονοµικών κανόνων εκτιµήσεως των αποδείξεων, εσφαλµένη εκτίµηση των
αποδείξεων,η οποία µάλιστα δεν χρειάζεται να εξειδικεύεται,δηλ. δεν
χρειάζεται να αναφέρεται σε ποιές αποδείξεις αφορά το σφάλµα και τι είδους
εσφαλµένη εκτίµηση έγινε,αρκεί να µνηµονεύεται ότι συνεπεία της
εσφαλµένης εκτιµήσεως των αποδείξεων το πρωτοβάθµιο δικαστήριο ήχθη σε
εσφαλµένο πόρισµα και διατακτικό.(Βλ.Σ.Σαµουήλ ,1974,σελ.99,υπό 307.)
Δ)Πρόσθετοι λόγοι έφεσης ως προς τα κεφάλαια της απόφασης που έχουν
προσβληθεί µε την έφεση και εκείνα που αναγκαστικά συνέχονται µε τα
κεφάλαια αυτά, ασκούνται µόνο µε ιδιαίτερο δικόγραφο προσθέτων λόγων,
που κατατίθεται στη γραµµατεία του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου και, αφού
συνταχθεί έκθεση κάτω από το δικόγραφο αυτό, κοινοποιείται(:επιδίδεται)
στον εφεσίβλητο τριάντα ηµέρες πριν από τη συζήτηση της έφεσης.
Άρθρο 559 : ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ.(:ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ
ΣΤΗΝ
ΑΝΑΙΡΕΣΗ =
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ = ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΙΒΛΗΘΕΙΣΑΣ
ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ,
ΕΦ΄ ΟΣΟΝ ΒΕΒΑΙΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΜΑ)
Αναίρεση επιτρέπεται 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 αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων
δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ’ αυτούς,
2) αν το δικαστήριο δεν είχε τη νόµιµη σύνθεση ή έλαβε µέρος στη
σύνθεσή του δικαστής του οποίου είχε γίνει δεκτή η εξαίρεση ή κατά του
οποίου είχε ασκηθεί αγωγή κακοδικίας,
3) αν το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση για εξαίρεση δικαστή, αν και ο
δικαστής αυτός, σύµφωνα µε τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε η
απόφαση, έπρεπε κατά το νόµο να εξαιρεθεί,
4) αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών
δικαστηρίων,
5) αν το δικαστήριο σε περίπτωση καθ’ ύλην αρµοδιότητας εσφαλµένα
δέχτηκε ότι είναι αρµόδιο ή αναρµόδιο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 47 ή αν το δικαστήριο στο οποίο παραπέµφθηκε η υπόθεση
παραβίασε τις διατάξεις του άρθρου 46,
6) αν παρά το νόµο και ιδίως παρά τις σχετικές µε την επίδοση
διατάξεις ο διάδικος δικάστηκε ερήµην,
7) αν παράνοµα αποκλείστηκε η δηµοσιότητα της διαδικασίας,
8) αν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα(:πραγµατικά
γεγονότα,πραγµατικά περιστατικά) που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε
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υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην
έκβαση της δίκης,
9) αν το δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε
περισσότερα από όσα ζητήθηκαν ή άφησε αίτηση αδίκαστη,
10) αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχτηκε πράγµατα που έχουν
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη
ή δεν διέταξε απόδειξη γι’ αυτά,
11) αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν
επιτρέπει ή παρά το νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν
προσκοµίστηκαν ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν,
12) αν το δικαστήριο παραβίασε τους ορισµούς του νόµου σχετικά µε τη
δύναµη των αποδεικτικών µέσων,
13) αν το δικαστήριο εσφαλµένα εφάρµοσε τους ορισµούς του νόµου ως
προς το βάρος της απόδειξης,
14) αν το δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα,
έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο,
15) αν παρά το νόµο ανακλήθηκε οριστική απόφαση,
16) αν το δικαστήριο κατά παράβαση του νόµου δέχτηκε ότι υπάρχει ή
ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο ή ότι υπάρχει δεδικασµένο µε βάση
απόφαση που εξαφανίστηκε ύστερα από ένδικο µέσο ή αναγνωρίστηκε
ως ανύπαρκτη,
17) αν η ίδια απόφαση περιέχει αντιφατικές διατάξεις,
18) αν το δικαστήριο της παραποµπής δεν συµµορφώθηκε προς την
αναιρετική απόφαση,
19) 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,
20) αν το δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου µε το να
δεχτεί πραγµατικά γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που
αναφέρονται στο έγγραφο αυτό.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Αναίρεση επιτρέπεται"µόνο" ( : Οι λόγοι αναιρέσεως καθορίζονται
περιοριστικά = numerus clausus) για οποιονδήποτε από τους
παρακάτω 20 λόγους αναιρέσεως - (εκ των οποίων ο υπό 1.λόγος είναι
λόγος που υπάγεται στο ουσιαστικό δίκαιο και δη είναι η παράβαση κανόνα
του ουσιαστικού δικαίου και οι υπό 2-20 λόγοι αναιρέσεως είναι λόγοι που
ανήκουν στο δικονοµικό δίκαιο και δή αποτελούν παραβάσεις συγκεκριµένων
κανόνων του δικονοµικού δικαίου) - :
: 1) αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών(λ.x.τα
άρθρα 173,200 A.K.), αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό
ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου.(δηλ. είναι αδιάφορο αν ο κανόνας
ουσιαστικού δικαίου,- δηλ. ο κανόνας που ρυθµίζει τις βιοτικές σχέσεις των
ανθρώπων,την κτήση των δικαιωµάτων,την γένεση των υποχρεώσεων και
επιβάλλει κυρώσεις - περιλαµβάνεται στο Σύνταγµα,σε νόµο ,που ψηφίζει η
Βουλή,σε ερµηνευτικούς κανόνες δικαιοπραξιών,σε Πράξη Νοµοθετικού
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Περιεχοµένου,σε έθιµο,σε διεθνή σύµβαση επικυρωµένη από την Ελλάδα,σε
κανόνα
του
Δηµοσίου
Διεθνούς
Δικαίου,-(Βλ.
Μαργαρίτη
εις
Κεραµέα/Κονδύλη/Νί-κα,ό.π.σελ. 1003 επ.υπό 20-33)
Η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας αποτελεί λόγο
αναίρεσης µόνο αν τα διδάγµατα αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων
δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ’ αυτούς :
: Διδάγµατα της κοινής πείρας είναι γενικές αρχές για την εξέλιξη των
φυσικών φαινοµένων και των βιοτικών σχέσεων.που συνάγονται επαγωγικά
από την εµπειρία,την συµµετοχή στις συναλλαγές και τις τεχνικές ή
επιστηµονικές γνώσεις του µέσης µορφώσεως ανθρώπου(ΑΠ 16609/1987.ΕλλΔνη 1988.1372,Ράµµος:Εγχειρίδιον ΙΙ παρ.259 σελ.743)-(Βλ.Τέντες εις
Κεραµέα /Κονδύλη/Νίκα.ό.π.σελ.679-680 υπό 13-15) Έχει κριθεί ότι είναι
δίδαγµα κοινής πείρας λ.χ.ότι η ανεύρεση δικαστικού επιµελητή κατάν τις
Κυριακές δεν είναι εύκολη,ότι η τηλεόραση προκάλεσε πτώση της κινήσεως
των κινηµατογράφων.Τα διδάγµατα της κοινής πείρας χρησιµοποιούνται από
τον δικαστή για την ερµηνεία των κανόνων δικαίου , την υπαγωγή των
πραγµατικών γεγονότων σ΄αυτούς, την διαπίστωση του αιτιώδους
συνδέσµου,την εξειδίκευση των αόριστων νοµικών εννοιών,την ερµηνεία των
δικαιοπραξιών,την εκτίµηση των αποδείξεων,για την συναγωγή δικαστικών
τεκµηρίων,κλπ.
Η
παράβαση
κανόνα
του
ουσιαστικού
ΚΠολΔ)(Βλ.αµέσως κατωτέρω υπό Α΄- Στ΄)

δικαίου.(559

παρ.1

: Α)Όπως είδαµε ανωτέρω στην παρούσα ερµηνεία υπό το άρθρο 216
ΚΠολΔ:
Κάθε κανόνας (Ουσιαστικού ή Δικονοµικού) δικαίου διακρίνεται σε δύο µέρη,
τα εξής:
α)Στο πρώτο µέρος,που ονοµάζεται πραγµατικό µέρος ή ιστορικό µέρος ή
νοµοτυπική
µορφή
ή
προϋποθέσεις
εφαρµογής
(του
κανόνα
δικαίου,εννοείται).
Το πραγµατικό (:ιστορικό) µέρος του κανόνα δικαίου περιλαµβάνει τις
προϋποθέσεις επελεύσεως,(εφαρµογής) της έννοµης συνέπειας,ή άλλως τις
προϋποθέσεις εφαρµογής του κανόνα δικαίου.
β)Στο δεύτερο µέρος ,που καλείται έννοµη συνέπεια ή έννοµο αποτέλεσµα
(του κανόνα δικαίου).
Η έννοµη συνέπεια(του κανόνα δικαίου) περιλαµβάνει(:αναγράφει) τις
συνέπειες ,οι οποίες επέρχονται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις τουν
πραγµατικού (:ιστορικού) µέρους, οπότε λέµε ότι ο συγκεκριµένος κανόνας
δικαίου εφαρµόζεται ή τυγχάνει εφαρµογής ή είναι εφαρµοστέος.
γ) Ως παράδειγµα θα χρησιµοποιήσουµε τον κανόνα ουσιαστικού δικαίου του
άρθρου 914 Α.Κ.,κατά τον οποίο :"΄Οποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και
υπαίτια εχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει."
Στον κανόνα αυτόν του ουσιαστικού δικαίου το ιστορικό µέρος ή την
νοµοτυπική µορφή (και την µείζονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού)
αποτελεί η φράση:" Όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια" και την
έννοµη συνέπεια
αποτελεί η φράση : " έχει υποχρέωση να τον
αποζηµιώσει",(η οποία φράση αποτελεί και το συµπέρασµα του νοµικού
συλλογισµού).
5
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Ο ενάγων εκθέτει, στο ιστορικό µέρος της αγωγής του, µε σαφήνεια ότι ο
εναγόµενος παράνοµα και υπαίτια έσπασε µε το τζήπ του την κρυστάλλινη
βιτρίνα του ,αξίας 2.000 Ευρώ,δηλ. παράνοµα και υπαίτια του προκάλεσε
ζηµία 2.000 Ευρώ.
Τα πραγµατικά γεγονότα του ιστορικού µέρους της αγωγής,που αποτελούν
την ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού,αφού αποδειχθούν
υπάγονται στην µείζονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού,και διαπιστώνεται
ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρµογής του άνω κανόνα δικαίου,µε λογική
συνέπεια την επέλευση του συµπεράσµατος,δηλ.της έννοµης συνέπειας του
κανόνα δικαίου,η οποία αποτελεί και το αίτηµα της αγωγής του ενάγοντα και
βάσει της οποίας ζητείται από τον ενάγοντα ο ζηµιώσας εναγόµενος να
καταδικασθεί να του καταβάλει αποζηµίωση 2.000 Ευρώ.
Β)΄Οπως είδαµε ανωτέρω στην παρούσα ερµηνεία υπό το άρθρο 300 ΚΠολΔ
:Η αγωγή -- δηλ.η αίτηση(=το αίτηµα) παροχής έννοµης προστασίας, γιά
προσβληθέν δικαίωµα του ουσιαστικού ιδιωτικού δικαίου ή για
διαπλασθησόµενο δικαίωµα του ουσιαστικού ιδιωτικού δικαίου ή γιά λήψη
ρυθµιστικού µέτρου της εκούσιας δικαιοδοσίας, η οποία (αιτούµενη) έννοµη
προστασία συνίσταται είτε στην αναγνώριση του προσβληθέντος
δικαιώµατος,είτε στην αναγνώριση και επιδίκαση (:καταψήφιση)του
προσβληθέντος δικαιώµατος,είτε στην διάπλαση του διαπλασθησόµενου
δικαιώµατος,είτε στην λήψη του ρυθµιστικού µέτρου της εκούσιας
δικαιοδοσίας,
-περιέχει
συλλογισµό,ο οποίος καλείται Νοµικός
Συλλογισµός ( Ο νοµικός συλλογισµός τον οποίο κάνει το Δικαστήριο
ονοµάζεται Δικανικός Συλλογισµός).
Ο νοµικός συλλογισµός της αγωγής έχει :
α)ως Μείζονα πρόταση (=Νοµική βάση)
την νοµοτυπική µορφή (:τις
προϋποθέσεις εφαρµογής) συγκεκριµένου κανόνα δικαίου,
β)ως Ελάσσονα πρόταση (=Ιστορική βάση) τα από τον ενάγοντα (:αιτούντα)
επικαλούµενα
και
αποδειχθησόµενα
πραγµατικά
γεγονότα
(:περισταστικά),τα οποία πληρούν(:συµπίπτουν µε )(: υπάγονται στην) την
νοµοτυπική µορφή (: τις προϋποθέσεις εφαρµογής) του συγκεκριµένου
κανόνα δικαίου
(:Η Μείζων πρόταση και η Ελάσσων πρόταση του
συλλογισµού της αγωγής συναποτελούν το Σκεπτικό ή Αιτιολογικό µέρος της
αγωγής), και
γ)ως συµπέρασµα(=Αίτηµα) (έχει)την έννοµη συνέπεια του συγκεκριµένου
κανόνα δικαίου.
Γ)Δικαστική απόφαση οριστική είναι η διαδικαστική πράξη του δικαστηρίου,η
οποία εκδίδεται σε εκκρεµή δίκη,την οποία τερµατίζει(:καταργεί) και έχει ως
αντικείµενο την αυθεντική διάγνωση της επελεύσεως ή µή επελεύσεως των
επικαλούµενων ή αποκρουόµενων από τους διαδίκους εννόµων συνεπειών εν σχέσει προς την αιτηθείσα έννοµη προστασία, την οποία ή παρέχει,υπο
την µορφή της αναγνώρισης ή καταψήφισης ή της διάπλασης,δεχόµενη την
αναγνωριστική ή καταψηφιστική αγωγή γιά το προσβληθέν δικαίωµα ή γιά το
υπό διάπλαση δικαίωµα ή το αιτηθέν ρυθµιστικό µέτρο της εκουσίας
δικαιοδοσίας.
ή
την
οποία
(αιτηθείσα
έννοµη
προστασία)δεν
παρέχει,απορρίπτουσα την αγωγή. (Βλ.Κ.Μπέη.ό.π.σελ.1258,υπο ΙΙ.1.).
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Η δικαστική απόφαση περιέχει νοµικό συλλογισµό,που λέγεται δικανικός
συλλογισµός.
Ο νοµικός συλλογισµός της δικαστικής απόφασης έχει:
α) ως
µείζονα πρόταση (=Νοµική βάση) την νοµοτυπική µορφή
συγκεκριµένου κανόνα δικαίου,
β)ως ελάσσονα πρόταση (=Ιστορική βάση,Ιστορικό µέρος) έχει τα
επικληθέντα και αποδειχθέντα από τον ενάγοντα πραγµατικά γεγονότα,τα
οποία ή πληρούν(: συµπίπτουν µε )(: υπάγονται στην) την νοµοτυπική µορφή
(: προϋποθέσεις εφαρµογής) συγκεκριµένου κανόνα δικαίου ή δε πληρούν
την νοµοτυπική µορφή (:Η µείζων πρόταση και η ελάσσων πρόταση του
Δικανικού συλλογισµού της δικαστικής απόφασης συναποτελούν το Σκεπτικό
ή Αιτιολογικό µέρος της δικαστικής απόφασης), και
γ)ως συµπέρασµα(=Διατακτικό) τις έννοµες συνέπειες του εφαρµοστέου
κανόνα δικαίου. (Πρβλ. Κ.Κεραµέα .ό.π.σελ.280 υπό 109).
΄Οπως παρατηρούµε ίδιο νοµικό συλλογισµό µε τον νοµικό συλλογισµό της
δικαστικής απόφασης περιέχει η αγωγή (ανωτέρω υπό Β΄),στην θετική του
όµως µορφή,ότι δηλ.κατά την άποψη τού ενάγοντα τα επικαλούµενα και
αποδεικτέα πραγµατικά γεγονότα, πληρούν την
νοµοτυπική µορφή (:
προϋποθέσεις εφαρµογής) των συγκεκριµένου κανόνα δικαίου και συνεπώς
το συµπέρασµα ,δηλ. η έννοµη συνέπεια του κανόνα δικαίου,πρέπει να
επέλθει,δηλ. να γίνη δεκτό το αίτηµά του ενάγοντα.
Δ)Η παράβαση (:παραβίαση) του κανόνα ουσιαστικού δικαίου µπορεί να
συµβεί µε (:υπό) τις εξής 4 µορφές (:είδη): (Βλ.Κ.Μπέη,ό.π.σελ.2130-2157)
α)Μορφή της ψευδούς ή εσφαλµένης ερµηνείας του εφαρµοσθέντα κανόνα
δικαίου ήτοι απόδοσης, από τον δικαστή της ουσίας, στον εφαρµοσθέντα
κανόνα δικαίου (και δή είτε στην νοµοτυπική του µορφή,είτε στην έννοµή του
συνέπεια) έννοιας(:νοήµατος) διάφορης εκείνης που πράγµατι έχει ήτοι
εσφαλµένης έννοιας.
Λ.χ. ο δικαστής της ουσίας στον κανόνα του 261 παρ.1 ΑΚ κατά το οποίο "Η
άσκηση της αγωγής (αναγνωριστικής ή καταψηφιστικής )διακόπτει την
παραγραφή." απέδωσε το εσφαλµένο νόηµα ότι "Η άσκηση
καταψηφιστικής(και όχι και της αναγνωριστικής ) αγωγής διακόπτει την
παραγραφή".Εδώ έχουµε ψευδή ερµηνεία που αναφέρεται στην νοµοτυπική
µορφή του άνω κανόνα.(Βλ.Κ.Κεραµέα,ό.π.σελ.502,υπό 216.)
αα)Ενδέχεται ο δικαστής της ουσίας να υπέπεσε σε εσφαλµένη(:ψευδή)
ερµηνεία,που αναφέρεται στην έννοµη συνέπεια του εφαρµοζόµενου κανόνα
ουσιαστικού δικαίου.-Λ.χ.όταν ο κανόνας δικαίου έχει ως εννοµη συνέπεια
αόριστη έννοια,π.χ. την καταβολή ανάλογης"διατροφής" και ο δικαστής εκ
σφάλµατος
ώρισε
όχι
ανάλογη
,αλλά
πολύ
µικρή
διατροφή.(Βλ.Κ.Μπέη,ό.π.σελ.2131 υπό 1.και 2132,υπό α΄και υπό β΄).
β)Μορφή της εσφαλµένης εφαρµογής του εφαρµοσθέντα κανόνα δικαίου
από τον δικαστή της ουσίας, ήτοι της εφαρµογής από το δικαστή της ουσίας
της έννοµης συνέπειας συγκεκριµένου κανόνα δικαίου,δίχως να συντρέχουν
οι προϋποθέσεις εφαρµογής του κανόνα δικαίου,δηλ. δίχως τα αποτελούντα
την ιστορική βάση της αγωγής πραγµατικά γεγονότα να πληρούν τις
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προϋποθέσεις εφαρµογής (:την νοµοτυπική µορφή) του εφαρµοθέντα κανόνα
δικαίου.
ββ) Μορφή της εσφαλµένης εφαρµογής του εφαρµοσθέντα κανόνα δικαίου
από τον δικαστή της ουσίας, ήτοι της µή εφαρµογής από το δικαστή της
ουσίας της έννοµης συνέπειας συγκεκριµένου κανόνα δικαίου,ενώ
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του κανόνα δικαίου,δηλ. ενώ τα
αποτελούντα την ιστορική βάση της αγωγής πραγµατικά γεγονότα να
πληρούσαν τις προϋποθέσεις εφαρµογής (:την νοµοτυπική µορφή) του
εφαρµοθέντα κανόνα δικαίου.(Βλ.Κ.Παπαδοπούλου,ό.π.σελ.125-126 υπό 41.)
Ε)Ο παραβιαζόµενος κανόνας ουσιαστικού δικαίου αποτελεί (:συγκροτεί) την
"µείζονα πρόταση " του νοµικού (δικανικού) συλλογισµού και µπορεί να είναι:
α)κανόνας ουσιαστικού δικαίου περιλαµβανόµενος στο Σύνταγµα, λ.χ.διάταξη
του Συντάγµατος που ρυθµίζει τις περιουσιακές σχέσεις των
προσώπων.(Βλ.Κ.Μπέη,ό.π.-σελ.2142 υπό2.)
β) κανόνας ουσιαστικού νόµου ή εθίµου,ελληνικού ή ξένου,εσωτερικού ή
διεθνούς,
γ)κανόνας ερµηνευτικός των δικαιοπραξιών(λ.χ.173,200 Α.Κ.)
δ)δίδαγµα κοινής πείρας ,που αφορά την ερµηνεία κανόνος δικαίου ή την
υπαγωγή σ΄αυτόν των πραγµατικών περιστατικών.
Στ)Αυτονόητο ότι στην αναίρεση πρέπει να αναφέρεται ποιός κανόνας
ουσιαστικού δικαίου παραβιάσθηκε και πως.
Ακολουθούν οι επόµενοι λόγοι αναιρέσεως:
2) αν το δικαστήριο δεν είχε τη νόµιµη σύνθεση ή έλαβε µέρος στη
σύνθεσή του δικαστής του οποίου είχε γίνει δεκτή η εξαίρεση ή κατά του
οποίου είχε ασκηθεί αγωγή κακοδικίας,
Μή νόµιµη (:Κακή) σύνθεση του δικαστηρίου υπάρχει λ.χ.αν η απόφαση
εκδόθηκε από δικαστές άλλους ,από εκείνους ,που έλαβαν µέρος στην
συζήτηση και στην διάσκεψη, άν το πολυµελές πρωτοδικείο είχε 4/µελή και
όχι 3/µελή σύνθεση,κλπ (Βλ. Μαργαρίτη εις Κεραµέα/Κονδύλη/Νί-κα,ό.π.σελ.
1010 υπό 45).
3) αν το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση για εξαίρεση δικαστή, αν και ο
δικαστής αυτός, σύµφωνα µε τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε η
απόφαση, έπρεπε κατά το νόµο να εξαιρεθεί,( : Μή εξαίρεση εξαιρετέου
κατά νόµον δικαστή)
4) αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών
δικαστηρίων,(Υπέρβαση
της
πολιτικής
δικαιοδοσίας
του
δικαστηρίου,υπάρχει λ.χ. άν το Δικαστήριο επελήφθη υποθέσεως ανηκούσης
σε άλλη δικαιοδοσία λχ. στην Διοικητική Δικαιοδοσία)
5) αν το δικαστήριο σε περίπτωση καθ’ ύλην αρµοδιότητας εσφαλµένα
δέχτηκε ότι είναι καθ΄ύλην αρµόδιο ή αναρµόδιο, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 47 ή αν το δικαστήριο στο οποίο παραπέµφθηκε
η υπόθεση παραβίασε τις διατάξεις του άρθρου 46,
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6) αν παρά το νόµο και ιδίως παρά τις σχετικές µε την επίδοση
διατάξεις ο διάδικος δικάστηκε ερήµην,
7) αν παράνοµα αποκλείστηκε η δηµοσιότητα της διαδικασίας,
8) αν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα(:πραγµατικά
γεγονότα,πραγµατικά περιστατικά) που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε
υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην
έκβαση της δίκης,
9) αν το δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε
περισσότερα από όσα ζητήθηκαν ή άφησε αίτηση αδίκαστη,
10) αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχτηκε πράγµατα (: πραγµατικά
γεγονότα) που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως
αληθινά χωρίς απόδειξη
ή δεν διέταξε απόδειξη γι’ αυτά,
11) αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν
επιτρέπει ή παρά το νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν
προσκοµίστηκαν ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν,
12) αν το δικαστήριο παραβίασε τους ορισµούς του νόµου σχετικά µε τη
δύναµη των αποδεικτικών µέσων,
13) αν το δικαστήριο εσφαλµένα εφάρµοσε τους ορισµούς του νόµου ως
προς το βάρος της απόδειξης,
14) αν το δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα,
έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο,
15) αν παρά το νόµο ανακλήθηκε οριστική απόφαση,
16) αν το δικαστήριο κατά παράβαση του νόµου δέχτηκε ότι υπάρχει ή
ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο ή ότι υπάρχει δεδικασµένο µε βάση
απόφαση που εξαφανίστηκε ύστερα από ένδικο µέσο ή αναγνωρίστηκε
ως ανύπαρκτη,
17) αν η ίδια απόφαση περιέχει αντιφατικές διατάξεις,
18) αν το δικαστήριο της παραποµπής δεν συµµορφώθηκε προς την
αναιρετική απόφαση,
19) άν 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 έκβαση της δίκης.
Η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση (: ΄Ελλειψη νόµιµης βάσης) όταν στην
ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού δεν περιγράφονται τα
πραγµατικά γεγονότα µε σαφήνεια και έτσι δεν µπορεί να εξεταστεί αν έγινε
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σωστός υπαγωγικός συλλογισµός των γεγονότων αυτών στην µείζονα
πρόταση του δικανικού συλλογισµού.(Βλ.Μητσόπουλο,Πολιτική Δικονοµία
Α΄σελ.25).
20) άν το δικαστήριο παρεµόρφωσε το περιεχόµενο αποδεικτικού
εγγράφου µε το να δεχθεί πραγµατικά γεγονότα προφανώς διαφορετικά
από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. (:Παραµόρφωση
περιεχοµένου εγγράφου)
και κατέληξε σε πόρισµα επιζήµιο γιά τον
αναιρεσείοντα.(ΟλΑΠ 1/1999,ΕλλΔνη199.270).
΄Εγγραφα κατα τον προκείµενο λόγο είναι τα αποδεικτικά έγγραφα(432-465
ΚΠολΔ),άρα και οι µαγνητοταινίες.
Δεν νοούνται εδώ ως έγγραφα τα διαδικαστικά έγγραφα.λχ.η αγωγή ,η
ανακοπή,κλπ.,τα έγγραφα στα οποία αποτυπώνεται άλλο αποδεικτικό µέσο
λ.χ.οι γνωµοδοτήσεις των πραγµατογνωµόνων,κλπ(Βλ.Μαργαρίτη εις
Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα,ό.π.σελ. 1044,υπό 184.).
Άρθρο 682 : ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, α)ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΄Η β)ΓΙΑ
ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΤΑΖΟΥΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 'Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
'Η
ΤΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ
ΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.(:α΄και
β΄=ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.)
1. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 683 έως 703 τα δικαστήρια,
σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείµενος κίνδυνος,
µπορούν να διατάζουν ασφαλιστικά µέτρα για την εξασφάλιση ή
διατήρηση ενός δικαιώµατος ή τη ρύθµιση µιας κατάστασης και να τα
µεταρρυθµίζουν ή να τα ανακαλούν.
Το δικαίωµα είναι δυνατό να εξαρτάται από αίρεση ή προθεσµία ή να
αφορά µέλλουσα απαίτηση.
2. Τα ασφαλιστικά µέτρα µπορούν να διαταχθούν και κατά τη διάρκεια
της δίκης που αφορά την κύρια υπόθεση.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Α) Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 683 έως 703 τα δικαστήρια, σε
επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείµενος κίνδυνος, µπορούν
να διατάζουν ασφαλιστικά µέτρα για την εξασφάλιση ή διατήρηση ενός
δικαιώµατος ή ρύθµιση µιας κατάστασης και να τα µεταρρυθµίζουν ή να τα
ανακαλούν.
Το δικαίωµα είναι δυνατό να εξαρτάται από αίρεση ή προθεσµία ή να αφορά
µέλλουσα απαίτηση.
Τα ασφαλιστικά µέτρα µπορούν να διαταχθούν και κατά τη διάρκεια της δίκης
που αφορά την κύρια υπόθεση.
Β) Για να διαταχθούν(:ληφθούν) λοιπόν ασφαλιστικά µέτρα για την
εξασφάλιση ή διατήρηση ενός δικαιώµατος ή τη ρύθµιση µιας κατάστασης
πρέπει να υπάρχει επείγουσα περίπτωση (ήτοι να υπάρχει άµεση ανάγκη)
λήψεως ασφαλιστικών µέτρων (λ.χ.η άµεση ανάγκη για την λήψη του
ασφαλιστικού µέτρου της προσωρινής επιδίκασης διατροφής είναι η άµεση
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ανάγκη της διατροφής) ή να υπάρχει επικείµενος κίνδυνος ,που να απειλεί το
ασφαλιστέο δικαίωµα (λ.χ. κίνδυνος εκποιήσεως της περιουσίας του καθ΄ού
οφειλέτη χρηµατικής παροχής και εντεύθεν µή ικανοποίησης του δικαιώµατος
του δικαιούχου της χρηµατικής παροχής).(Πρβλ. Κ.Μπέη .ό.π.-σελ.30 και
32).
Γ) Το ασφαλιστέο δικαίωµα (δηλ. το δικαίωµα υπερ του οποίου ζητείται να
ληφθούν ασφαλιστικά µέτρα) µπορεί να τελεί υπό αίρεση ή προθεσµία
αναβλητική ή διαλυτική, δεν απαιτείται να είναι ληξιπρόθεσµο και
απαιτητό,µπορεί
να
είναι
και
µέλλουσα
απαίτηση
(λ.χ.
αποζηµιώσεως,εφ΄όσον βέβαια έχει θεµελιωθεί το βασικό
δικαίωµα
αποζηµιώσεως, Μον Πρωτ Αθ 15513//1996,Αρµ 1997.549) και φυσικά πρέπει
να είναι γεγεννηµένο ή τουλάχιστο να τελεί υπό συγκεκριµένη αναβλητική
αίρεση ή προθεσµία.(Πρβλ.Κράνη εις Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα. ό.π.
σελ.1325,υπό
8)
(Βλ.
Π.Τζίφρα:Ασφαλιστικά
Μέτρα
κατά
τον
ΚΠολΔ,1976σελ.10,υπό
α΄και
β΄)
(Πρβλ.Χ.ΤριανταφυλλίδηειςΑπαλαγάκηό.π.σελ.1375,περ.αρ.3).Τα
ασφαλιστικά µέτρα µπορούν να διαταχθούν και κατά τη διάρκεια της δίκης
που αφορά την κύρια υπόθεση.
Δ) Συστηµατικά τα ασφαλιστικά µέτρα µπορεί να διακριθούν σε δυο
κατηγορίες:
α) σε ρυθµιστικά ασφαλιστικά µέτρα και
β) σε συντηρητικά ασφαλιστικά µέτρα.
αα) Τα ρυθµιστικά ασφαλιστικά µέτρα λαµβάνονται (: διατάσσονται) όταν
συντρέχει επείγουσα περίπτωση που πρέπει άµεσα να αντιµετωπισθεί.
Τα µέτρα αυτά είναι:
1) Η προσωρινή επιδίκαση χρηµατικών απαιτήσεων (728-730 ΚΠολΔ) και
2) Η προσωρινή ρύθµιση κατάστασης (731-735 ΚΠολΔ).
ββ) Τα συντηρητικά ασφαλιστικά µέτρα λαµβάνονται (: διατάσσονται) όταν
επίκειται κίνδυνος, που πρέπει να αποτραπεί.
Τα µέτρα αυτά είναι:
1) Η εγγυοδοσία (704-705 ΚΠολΔ),
2) Η προσηµείση υποθήκης (706 ΚΠολΔ),
3) Η συντηρητική κατάσχεση (707-724 ΚΠολΔ),
4) Η δικαστική µεσεγγύηση (725-727 ΚΠολΔ) και
5) Η σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή, δηµόσια κατάθεση (737-738
ΚΠολΔ).
(Βλ. Κράνη εις Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα ό.π. σελ. 1321 - 1322 υπό 16).
Άρθρο 933: ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΚΕΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Η
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ, ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΄Η ΤΗΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΚΟΠΗ.(=ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ).
ΑΝ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ή ΔΙΑΤΑΓΗ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ
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ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 330 ΚΑΙ 633
§ 2 ΕΔ. Γ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.
ΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ Ή ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
ΟΜΟΛΟΓΙΑ.
1. Αντιρρήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και κάθε
δανειστή του που έχει έννοµο συµφέρον και αφορούν την εγκυρότητα
του εκτελεστού τίτλου, τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης ή την
απαίτηση ασκούνται µε ανακοπή, που εισάγεται στο ειρηνοδικείο, αν ο
εκτελεστός τίτλος έχει εκδοθεί από το δικαστή αυτό, και στο µονοµελές
πρωτοδικείο σε κάθε άλλη περίπτωση.
Αν ασκηθούν περισσότερες ανακοπές µε χωριστά δικόγραφα,µε
επιµέλεια της γραµµατείας, προσδιορίζονται και εκδικάζονται όλες
υποχρεωτικά στην ίδια δικάσιµο.
Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής µπορούν να προταθούν µόνο µε ιδιαίτερο
δικόγραφο που κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου προς το
οποίο απευθύνεται η ανακοπή, κάτω από το οποίο συντάσσεται
έκθεση, και κοινοποιείται στον αντίδικο οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες
πριν από τη συζήτηση.
2. Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά µέσα σε
εξήντα(60) ηµέρες από την κατάθεσή της και η κλήτευση του καθ΄ού η
ανακοπή γίνεται είκοσι(20)ηµέρες πρίν από την συζήτηση.
3. Αρµόδιο κατά τόπο είναι το δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου
της εκτέλεσης, εφόσον µετά την επίδοση της επιταγής ακολούθησαν
και άλλες πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας, αλλιώς αρµόδιο είναι
το δικαστήριο του άρθρου 584.
4. Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι δικαστική απόφαση ή διαταγή
πληρωµής, οι αντιρρήσεις είναι απαράδεκτες στην έκταση που ισχύει
το δεδικασµένο σύµφωνα, µε τα άρθρα 330 και 633 § 2 εδάφ. γ,
αντίστοιχα.
5. Οι ισχυρισµοί που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης πρέπει να
αποδεικνύονται µόνο µε έγγραφα ή µε δικαστική οµολογία.
6. Η απόφαση επί της ανακοπής εκδίδεται υποχρεωτικά µέσα σε
προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από τη συζήτησή της.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Α)Οι αντιρρήσεις κατά της εκτέλεσης(ήτοι λόγοι ανακοπής κατά της εκτέλεσης)
,εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση(:του καθ΄ού η εκτέλεση) - και
κάθε δανειστή του που έχει έννοµο συµφέρον - οι οποίες µπορούν
ν΄ασκηθούν µε την ανακοπή του 933 ΚΠολΔ αφορούν::
:α) είτε την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, δηλαδή πλήττουν τα τυπικά ή
τα ουσιαστικά ελαττώµατα του εκτελεστού τίτλου.[Τυπικά ελαττώµατα του
εκτελεστού τίτλου είναι τα ελαττώµατα του τίτλου ως εγγράφου, (λ.χ. η µη
περιαφή του τύπου της εκτελέσεως, η ακυρότης του χρησιµοποιουµένου ως
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εκτελεστού τίτλου συµβολαιογραφικού εγγράφου, κ.λ.π.) - Ουσιαστικά
ελαττώµατα του εκτελεστού τίτλου είναι τα αφορώντα στις προϋποθέσεις
παροχής έννοµης προστασίας υπό την µορφή αναγκαστικής εκτελέσεως, (ως
π.χ. η έλλειψη ενεργητικής ή παθητικής νοµιµοποιήσεως στην αναγκαστική
εκτέλεση, η έλλειψη αξιώσεως βεβαίας ήτοι µη τελούσης υπο αναβλητική
αίρεση ή υπό αναβλητική προσθεσµία ή αξιώσεως εκκαθαρισµένης ήτοι
επακριβώς προσδιορισµένης κατά ποιό και ποσό, κ.λ.π.)],
β) είτε την διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, ήτοι την προδικασία της,
δηλαδή την επίδοση επιταγής, ή την κύρια διαδικασία της εκτέλεσης, δηλαδή
κάθε πράξη εκτέλεσης. που γίνεται (λ.χ. κατάσχεση ακινήτου,
πλειστηριασµός, αφαίρεση πράγµατος κ.λ.π.) µετά την γραφόµενη επί του
απογράφου και προς εκτέλεση αυτής εντολή (: παραγγελία) προς εκτέλεση.
Η εντολή προς εκτέλεση,που γράφεται επί του απογράφου, αποτελεί την
αίτηση παροχής έννοµης προστασίας µε την µορφή της αναγκαστικής
εκτέλεσης. (Βλ. Ι. Μπρίνια, : Αναγκαστική εκτέλεση, σελ. 404.).
γ) είτε την απαίτηση και δη:
1)την γέννηση της απαίτησης (λ.χ. εικονικότητα, προθεσµία, αίρεση, πλάνη,
απάτη, απειλή, κ.λ.π.), ή
2)την άσκηση της απαίτησης (λ.χ. παραγραφή, αποδυνάµωση, καταχρηστική
άσκηση κατά το 281 Α.Κ. και 116 ΚΠολΔ, κ.λ.π.) ή
3)την απόσβεση της απαίτησης (λ.χ. καταβολή οφειλόµενου ποσού, άφεση
χρέους, συµψηφισµός, κ.λ.π.) και κάθε ένσταση κατά της απαίτησης (βλ. Ι.
Μπρίνια ό.π. σελ. 404 - 405 και 464 επ.). - Οι ισχυρισµοί που αφορούν την
απόσβεση της απαίτησης πρέπει να αποδεικνύονται µόνο µε έγγραφα.
Β)Η άνω ανακοπή κατά της εκτέλεσης εισάγεται στο ειρηνοδικείο, αν ο
εκτελεστός τίτλος έχει εκδοθεί από το δικαστήριο αυτό(=καθ΄ύλην αρµόδιο
δικαστήριο),
και
στο
µονοµελές
πρωτοδικείο
σε
κάθε
άλλη
περίπτωση(=καθ΄ύλην αρµόδιο δικαστήριο) .
Γ)Αν ασκηθούν περισσότερες ανακοπές µε χωριστά δικόγραφα,
προσδιορίζονται και εκδικάζονται όλες υποχρεωτικά στην ίδια δικάσιµο.
Δ)Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής µπορούν να προταθούν µόνο µε
ιδιαίτερο(:χωριστό) δικόγραφο που κατατίθεται στη γραµµατεία του
δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η ανακοπή, κάτω από το οποίο
συντάσσεται έκθεση, και κοινοποιείται στον αντίδικο οκτώ τουλάχιστον ηµέρες
πριν από τη συζήτηση.
Ε)Η συζήτηση της ανακοπής του 933 ΚΠολΔ κατά της εκτέλεσης :
α) προσδιορίζεται υποχρεωτικά µέσα σε εξήντα ηµέρες από την κατάθεσή της
και
β)η κλήτευση του καθ΄ού η ανακοπή γίνεται είκοσι(20)ηµέρες πρίν από την
συζήτηση.
Στ) Αρµόδιο κατά τόπο είναι το δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου της
εκτέλεσης, εφόσον µετά την επίδοση της επιταγής ακολούθησαν και άλλες
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πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας, αλλιώς αρµόδιο είναι το δικαστήριο
του άρθρου 584.
Ζ)Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωµής, οι
αντιρρήσεις είναι απαράδεκτες στην έκταση που ισχύει το δεδικασµένο
σύµφωνα, µε τα άρθρα 330 και 633 § 2 εδάφ. γ, αντίστοιχα.
Η)Οι ισχυρισµοί που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης πρέπει να
αποδεικνύονται µόνο µε έγγραφα ή µε δικαστική οµολογία.
Θ)Η απόφαση επί της ανακοπής εκδίδεται υποχρεωτικά µέσα σε προθεσµία
εξήντα ηµερών από τη συζήτησή της.
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