
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Έχω ήδη συμπληρώσει το ογδοηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας μου και νομίζω 
ότι το παρόν έργο αποτελεί το κύκνειο άσμα της επιστημονικής μου συμβολής. 
Όμως σκέπτομαι ότι η επιστήμη είναι νόσος ανίατος και ως εκ τούτου χρήζει 
συνεχούς θεραπείας. 

Στην παρούσα εργασία επιχειρώ μια συνδεδιασμένη αντιπαράθεση των ρυθ-
μίσεων των ενδίκων μέσων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (όπως ισχύει με τις 
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του), διότι πιστεύω ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται 
περισσότερο κατανοητή η λειτουργία των ενδίκων μέσων και επιτυγχάνεται η 
ορθότερη ερμηνεία των επιμέρους διατάξεων.

Σκόπιμα δεν ασχολήθηκα με επιμέρους θέματα των ενδίκων μέσων τα οποία 
απησχόλησαν τη νομολογία. Και τούτο διότι έχω παρατηρήσει ότι οι νεώτεροι 
συγγραφείς αναλώνονται σε αντιπαραθέσεις με τη νομολογία επί μεμονωμένων 
νομικών ζητημάτων, με αποτέλεσμα να εκφέρονται επί του ιδίου θέματος πλεί-
ονες απόψεις και να καταλήγομε δυστυχώς σε αθέμιτες νομικές διχογνωμίες. 
Ακριβώς αυτό ήθελα να αποφύγω.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τις συναδέλφους δικηγόρους Δανάη Βαρ-
δαβάκη και Μελανία Διαμαντάκου για την πολύτιμο βοήθειά τους για την έκδο-
ση της παρούσης εργασίας μου.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

§ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

1. Η δικαστική απόφαση, ως ανθρώπινο έργο, μπορεί να είναι εσφαλμένη ή να 
θεωρείται ως εσφαλμένη από τον ηττηθέντα διάδικο. Εύλογη ως εκ τούτου είναι 
η αξίωση του ηττηθέντα από αυτήν την απόφαση διαδίκου, να του παρασχεθεί η 
νομική δυνατότητα ανατροπής της αποφάσεως αυτής. Στην δικαιολογημένη αυ-
τή αξίωση το δίκαιο ανταποκρίνεται με την καθιέρωση των διαφόρων ενδίκων 
μέσων κατά των δικαστικών αποφάσεων (βλ. και Νίκα, Πολ. Δικ. III, σελ. 2 επ.). 
Ως ένδικο μέσο χαρακτηρίζεται η διαδικαστική εκείνη πράξη, με την οποία προ-
σβάλλεται ενώπιον του εκδώσαντος αυτήν ή ανωτέρου δικαστηρίου μία δικαστι-
κή απόφαση και ζητείται η εξαφάνιση ή μεταρρύθμιση αυτής ως εσφαλμένης με 
τον σκοπό της επανεξετάσεως της υποθέσεως. Στην (γερμανική κυρίως και αυ-
στριακή) επιστήμη (βλ. αντί άλλων Rosenberg – Schwab, Zivilprozessrecht11, παρ. 
135 I, 1, Blomeyer, Zivilprozessrecht, § 95, Holzhammer, Öster. Zivilprozessrecht, 
σελ. 255) τονίζεται ως χαρακτηριστικό γνώρισμα των ενδίκων μέσων το ανασταλ-
τικό αποτέλεσμα (δηλαδή η αναστολή της επελεύσεως των κυρίων συνεπειών 
της αποφάσεως δηλαδή του ουσιαστικού δεδικασμένου και της εκτελεστότητος) 
καθώς και το μεταβιβαστικό (δηλ. η από ανώτερο δικαστήριο εκδίκαση της υπο-
θέσεως – κρίση της αποφάσεως). Αλλά το κριτήριο αυτό, όσο χαρακτηριστικό 
και αν είναι, δεν ανταποκρίνεται τουλάχιστον από άποψη ελληνικού δικαίου, στα 
πράγματα. Διότι, όπως θα δούμε εκτενώς κατωτέρω στην ανάλυση των κατ’ ιδίαν 
ενδίκων μέσων, τα αναφερθέντα ως ουσιαστικά χαρακτηριστικά της έννοιας του 
ενδίκου μέσου (ανασταλτικό και μεταβιβαστικό) αποτελέσματα, αναγνωρίζονται 
σε ορισμένα μόνο από τα καθιερούμενα από το ισχύον δίκαιο ένδικα μέσα όχι 
όμως αμφότερα σε όλα αυτά. Είναι εξ άλλου γεγονός ότι με όλα τα ένδικα μέσα-
προσδίδεται σφάλμα στην απόφαση (πραγματικό, δηλαδή ως προς την ουσία 
της υποθέσεως, ή νομικό), το οποίο επιζητείται να αρθεί διά του παρεχομένου 
κατά της αποφάσεως ενδίκου μέσου (έτσι Ράμμος, Εγχειρίδιον Αστ.Δικ.Δίκαιον 
Β΄, σελ. 950, πρβλ. Κεραμέως, Το προς «έφεσιν» δικαίωμα του νικήσαντος διαδί-
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κου [ανάτυπο], σελ. 50). Ο Κωδ.Πολ.Δικ. (όπως και η παλαιά Πολ.Δικ.) κατατάσσει 
στα ένδικα μέσα την ανακοπή ερημοδικίας (άρθρ. 501 επ.), την έφεση (άρθρ. 511 
επ.), την αναψηλάφηση (άρθρ. 538 επ.), και την αναίρεση (άρθρ. 552 επ.).

2. Οι λόγοι, οι οποίοι επιβάλλουν γενικώς την καθιέρωση των ενδίκων μέ-
σων είναι ποικίλοι (βλ. Κεραμέως, Ένδικα μέσα3, σελ. 7 επ.). Κατά πρώτον με αυτά 
εξασφαλίζεται στους πολίτες η δυνατότητα επιτεύξεως ορθότερης δικαστικής 
αποφάσεως σε σχέση με την επίδικη διαφορά. Είναι αναντίρρητο, ότι παρά την 
αυστηρή διαδικασία, η οποία καθιερώνεται από το δίκαιο για την εκδίκαση των 
διαφόρων υποθέσεων, δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο εκδόσεως 
εσφαλμένης αποφάσεως είτε σε σχέση με την δράση των δικαστών είτε ως προς 
την κρίση αυτών. Υπάρχει ως εκ τούτου ανάγκη, να παρέχεται η δυνατότητα στον 
από μία τέτοια απόφαση βλαπτόμενο διάδικο να επιδιώξει την εξαφάνιση ή την 
μεταρρύθμιση αυτής από το εκδώσαν αυτή ή άλλο ανώτερο δικαστήριο, με σκο-
πό την έκδοση ορθότερης ή ευνοϊκώτερης για αυτόν αποφάσεως. Αυτό ενισχύ-
εται περαιτέρω και από την σκέψη, ότι το δικαστήριο αποκτά την δικαιοδοτική 
του εξουσία όχι από την βούληση των διαδίκων και την προς αυτό εμπιστοσύ-
νη τους (όπως συνέβαινε στο κλασσικό ρωμαϊκό δίκαιο, όπου ως εκ τούτου δεν 
ανεγνωρίζοντο ένδικα μέσα υπό την ανωτέρω εκτεθείσα έννοια, πρβλ. Wenger, 
Institutionen des römischen Zivilprozessrechts, 1925, σελ. 130, αριθ. 11), αλλά 
και από την κυρίαρχη πολιτεία (Blomeyer, Zivilprozessrecht, § 95 II, σελ. 508). Εξ 
άλλου η απόφαση ως πολιτειακή πράξη πρέπει να υπόκειται στον έλεγχο της 
νομιμότητας αυτής, πράγμα που μόνο με τα ένδικα μέσα επιτυγχάνεται. 

Πέρα από τον ανωτέρω δικαιολογητικό λόγο των ενδίκων μέσων, δεν είναι 
λιγότερο σημαντικός και ο λόγος, ο υπαγορευόμενος από το ενδιαφέρον της πο-
λιτείας για ενίσχυση του αισθήματος ευθύνης των κατωτέρων δικαστών, ενόψει 
της δυνατότητας ελέγχου των αποφάσεων αυτών από τα ανώτερα δικαστήρια 
με την άσκηση ένδικων μέσων, καθώς και για καλλίτερη απονομή της δικαιοσύ-
νης, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται μέσω της διασφαλιζόμενης με τα ένδικα μέ-
σα ενότητα της νομολογίας, και την ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου (πρβλ. 
Rosenberg-Schwab11, ένθ. ανωτ.).

Όλοι οι λόγοι αυτοί διαπνέουν τις διατάξεις των κατ’ ιδίαν ενδίκων μέσων σε 
εντονώτερο ή ηπιώτερο βαθμό ο καθένας σε συνδυασμό πολλές φορές με επί 
μέρους άλλους λόγους (σκοπούς) για τους οποίους θα γίνει λόγος κατωτέρω. 
Έτσι π.χ. στην έφεση προέχει ο σκοπός όχι μόνο της διορθώσεως των λαθών της 
πρωτόδικης αποφάσεως αλλά και της παροχής δυνατότητας σε δεύτερο βαθμό 
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κρίσεως της υποθέσεως, ενώ στην αναίρεση επιζητείται (κυρίως) η κρίση της νο-
μικής ορθότητας της προσβαλλόμενης αποφάσεως.

Πρέπει πάντως να τονισθεί, ότι οι επιβάλλοντες την καθιέρωση των ένδικων 
μέσων λόγοι, οσοδήποτε σπουδαίοι και αν είναι, δεν μπορούν να δικαιολογή-
σουν την παροχή στο διηνεκές δυνατότητας ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά των 
αποφάσεων. Αυτό θα είχε ως συνέπεια την ματαίωση ουσιαστικώς της παροχής 
έννομης προστασίας, εφ’ όσον η τελική ως προς την διαφορά απόφαση, λόγω 
της απεριόριστης δυνατότητας ασκήσεως ενδίκων μέσων, θα εξεδίδετο μετά 
πάροδο μακρού χρόνου. Για τον λόγο αυτό, το ισχύον δίκαιο αναγνωρίζει μέση 
οδό, θέτοντας περιορισμούς τόσο ως προς τον αριθμό των ένδικων μέσων όσο 
και ως προς την χρήση αυτών.

3. Πέραν όμως των γενικών λόγων που αναφέρονται στον σκοπό των ενδίκων 
μέσων, πρέπει να τονίσουμε ότι με τα καθ’ έκαστον ένδικα μέσα επιδιώκονται και 
άλλοι ειδικώτεροι σκοποί.

α. Εν πρώτοις με την ανακοπή ερημοδικίας επιδιώκεται να δοθεί στον δι-
άδικο, ο οποίος δεν παρέστη στη δίκη, η δυνατότητα να ακουσθεί. Διότι είναι 
αυτονόητη αρχή (βλ. και άρθρ. 20 του Συντάγματος) ότι η ορθή απονομή της 
δικαιοσύνης πραγματώνεται όταν ακουσθούν αμφότερα τα (αντίδικα) μέρη. Βε-
βαίως, η συμμετοχή του διαδίκου στη δίκη είναι ζήτημα δικής του επιλογής. Αν 
όμως η μη εμφάνισή του οφείλεται όχι στη δική του βούληση αλλά στο γεγονός 
ότι δεν εκλήθη (νομίμως και εμπροθέσμως), το δίκαιο πρέπει να του παράσχει 
τη δυνατότητα να ακουστεί. Και τον σκοπό αυτό εκπληρώνει το ένδικο μέσο της 
ανακοπής ερημοδικίας, υπό τις προϋποθέσεις όμως που προβλέπει ο νόμος για 
να αποτρέψει τις άλλες δυσμενείς συνέπειες εκ της ερημοδικίας του. Γίνεται έτσι 
αντιληπτό ότι με την ανακοπή ερημοδικίας δεν προσάπτεται σφάλμα στην προ-
σβαλλομένη απόφαση, αλλά επιζητείται η εξαφάνιση της ερήμην αποφάσεως 
με σκοπό την επανασυζήτηση της υποθέσεως, παρουσία και του αρχικά απολει-
φθέντος διαδίκου. Από την σκοπιά αυτή η ανακοπή ερημοδικίας διαφέρει από 
τα άλλα ένδικα μέσα και θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ιδιόρρυθμο (Νίκας, 
Ένδικα μέσα III, σελ. 87). Ως εκ τούτου ωρισμένοι σύγχρονοι δικονομικοί Κώδικες 
δεν κατατάσσουν την ανακοπή ερημοδικίας στα εν στενή εννοία ένδικα μέσα 
αλλά την χαρακτηρίζουν ως ένδικο βοήθημα κατά της ερήμην αποφάσεως (έτσι 
η Γερμανική Πολιτική Δικονομία, βλ. Stein – Jonas – Schumann – Leipold19, § 338 I, 
και Λιβαδά, Περί ανακοπής, σελ. 10, υποσ. 1).

β. Με την έφεση υλοποιείται το από τον Κώδ.Πολ.Δικ. καθιερούμενο σύστημα 
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των δύο βαθμών δικαιοδοσίας. Το δίκαιο με την έφεση επιδιώκει την εξαφάνιση 
(εν όλω ή εν μέρει) της αποφάσεως του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και την εκ 
νέου εξέταση της υποθέσεως κατά το πραγματικό ή και νομικό της μέρος.

Η έκταση της υπό του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου νέας εξετάσεως της υπο-
θέσεως καθορίζεται από το ισχύον (θετικό) δίκαιο. Σχετικώς δύο είναι οι ακολου-
θούμενες κατευθύνσεις από τις διάφορες νομοθεσίες. Πρώτον εκείνη κατά την 
οποία το δευτεροβάθμιο δικαστήριο περιορίζεται (κατ’ αρχήν) στην διόρθωση 
των σφαλμάτων της αποφάσεως εν όψει του πραγματικού υλικού της πρωτόδι-
κης δίκης (έτσι το αυστριακό δίκαιο). Και δεύτερον εκείνη, κατά την οποία, πέρα 
από την διόρθωση των σφαλμάτων της πρωτόδικης αποφάσεως το δευτερο-
βάθμιο δικαστήριο προβαίνει σε νέα συζήτηση της υποθέσεως, κατά την οποία 
οι διάδικοι μπορούν να προβάλουν και νέους πραγματικούς ισχυρισμούς, της 
εφέσεως δικαιολογουμένης έτσι και για σφάλματα των διαδίκων (έτσι το γερμ. 
Δίκαιο). Ο Κώδ.Πολ.Δικ. ακολουθεί την δεύτερη κατεύθυνση.

Πάντως η έφεση, με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω δύο μορφές της, αποτελεί 
το κατ’ εξοχήν ένδικο μέσο, το οποίο εκπληροί περισσότερο από κάθε άλλο τους 
επιδιωκόμενους με τα ένδικα μέσα σκοπούς· γι’ αυτό και αναγνωρίζεται από όλα 
τα σύγχρονα δίκαια.

γ. Είναι γνωστό ότι η μη υποκείμενη πλέον σε ανακοπή ερημοδικίας και έφε-
ση απόφαση αποκτά δύναμη ουσιαστικού δεδικασμένου (άρθρ. 321 Κώδ.Πολ.
Δικ.), το οποίο εμποδίζει χάριν της ασφαλείας δικαίου και της κοινωνικής ειρή-
νης την δικαστική επανεξέταση της υποθέσεως. Όμως πολλές φορές μία τέτοια 
απόφαση προσκρούει αμέσως στο αίσθημα δικαίου διότι αντιβαίνει σε βασικές 
δικονομικές αρχές ή άλλους λόγους και εμφανίζεται επιτακτική η ανάγκη εξαφα-
νίσεώς της. Αυτό επιτυγχάνεται με το ένδικο μέσο της αναψηλαφήσεως.

Χαρακτηριστικό της αναψηλαφήσεως αποτελεί το γεγονός ότι με αυτή δεν 
προσάπτεται σφάλμα στην προσβαλλόμενη απόφαση (Σταυρόπουλος, άρθρο 
556, 2βγ), αλλά προβάλλονται είτε βαρείες νομικές παραβάσεις, ανεξαρτήτως 
του αν αυτές προεκάλεσαν ή όχι την απόφαση του δικαστηρίου, είτε άλλοι λό-
γοι, οι οποίοι ωδήγησαν σε «νόθευση» της αποδεικτικής βάσεως της αποφάσε-
ως (Μπέης, II 1, προ άρθρ. 538) και γενικώτερα σε προσβολή του ουσιαστικού 
δικαιώματος του διαδίκου, η οποία καθιστά εκ των υστέρων την απόφαση προ-
φανώς άδικη (Stein – Jonas – Grunsky19, ΙΙ 1 vor § 578). Οι λόγοι ακριβώς αυτοί 
δικαιολογούν την απόκλιση από την αρχή, η οποία επιβάλλει τον σεβασμό του 
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δεδικασμένου, και επιτρέπουν την με την αναψηλάφηση άρση αυτού και την εκ 
νέου συζήτηση των τελεσιδίκως κριθέντων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε άλλα δίκαια (όπως π.χ. την γερμ. ZPO και αυστρ. 
ΖΡΟ) η αναψηλάφηση (ή άλλως η επανάληψη της διαδικασίας) δεν έχει την 
μορφή ενδίκου μέσου αλλά αγωγής και μάλιστα είτε (αγωγής) ακυρώσεως 
(Nichtigkeitsklage) είτε (αγωγής) αποκαταστάσεως (Restitutionsklage).

δ. Ως προς τον ειδικώτερο σκοπό της αναιρέσεως επαναφέρω εδώ τα ανα-
πτυχθέντα στο βιβλίο μου «Η Αναίρεση2», σελ. 11 επ.

Στην επιστήμη από παλαιότερες εποχές αλλά και πρόσφατα, απετέλεσε 
αντικείμενο ζωηρών συζητήσεων το ζήτημα του σκοπού της αναιρέσεως. Η 
επιστημονική διαμάχη στο θέμα αυτό δεν έχει μόνο θεωρητική αλλά και πρα-
κτική σημασία, κυρίως ως προς την έκταση του ακυρωτικού ελέγχου (Prütting, 
Die Zulassung der Revision, σελ 84 επ., Μπέης, άρθρο 552, σελ 2075). Πράγματι, 
αναλόγως με την θέση που έχει κανείς ως προς τον σκοπό της αναιρέσεως αντι-
λαμβάνεται κατά αντίστοιχο τρόπο την οριοθέτηση της έννοιας του πραγματι-
κού (πρβλ Μητσόπουλο, Δ 1, σελ. 27) και του νομικού ζητήματος, την εξειδίκευση 
των αόριστων νομικών εννοιών (Henke, Tatfrage, σελ. 194) και γενικώτερα την 
δυνατότητα επεκτάσεως του ελέγχου του ακυρωτικού (και) σε ζητήματα ορθής 
ή μη υπαγωγής κ.ο.κ. (Δέδε, Η αναίρεσις, σελ 42/43).

Οι γνώμες οι οποίες υπεστηρίχθησαν σχετικά περιεστράφησαν γύρω από 
δύο βασικά σημεία και συγκεκριμένα, αν η αναίρεση αποσκοπεί στην ενότητα 
της νομολογίας ή την ορθή εφαρμογή (την ενότητα) του δικαίου. Έτσι στην 
Γερμανία υπεστηρίχθη από τον Mannheim (Beiträge, σελ. 21 επ.), ότι προέχει 
στην αναίρεση το συμφέρον του διαδίκου, από τον Schwinge (Grundlagen des 
Revisionsrechts2, σελ. 21 επ.), ότι προηγείται η ενότητα του δικαίου ενώ ο Pohle 
(Revision und neues Strafrecht, σελ. 80 επ.) θεωρεί αμφότερους τους ανωτέρω 
σκοπούς ισάξιους. Θα μπορούσε να πει κανείς, ότι στην Γερμανία σήμερα κρα-
τεί η άποψη, η οποία δίνει το προβάδισμα στην ενότητα δικαίου (βλ. αντί άλλων 
Schwinge, ένθ. ανωτ. Grundlagen des Revisionsrechts2, σελ. 21 επ., 26 επ., 33, 88, 
Henke, Tatfrage, σελ. 191 επ., Baur, ZZP 71, σελ. 175 και 183, Rosenberg – Schwab, 
Zivilprozessrecht11, § 135 II 2, Arens, AcP 161, 179 επ., Bettermann, JZ 1958, σελ. 
236, Henckel, ΖΖP 77, σελ. 357, Martin, Prozessvoraussetzungen, σελ 1, Vogel, NJW 
1975, σελ. 1298 επ., Bötticher, DRiZ 1950, σελ. 253, Pawlowski, ZZP 80, σελ. 351). 
Στην Γαλλία φαίνεται, ότι δέχονται πολλαπλότητα σκοπών στην αναίρεση και συ-
γκεκριμένα, ότι με αυτήν (την αναίρεση) αποσκοπείται η ενότητα της ερμηνείας 
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των κανόνων του δικαίου, η άρση των διαφορών σε σχέση με την εφαρμογή του 
δικαίου και τέλος ο έλεγχος της νομολογίας, ώστε να εξασφαλισθεί η ενότητα 
αυτής, η οποία αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση της εξασφαλίσεως της ισό-
τητας των πολιτών έναντι του νόμου (Vincent – Guinchard, Procedure civile22, § 
1034, σελ. 690, Borè, La cassation en matière civile, σελ. 101). Εξ άλλου η αναίρεση 
δεν εξυπηρετεί μόνον το δημόσιο συμφέρον αλλά και το συμφέρον του διαδίκου 
(Ferrand, Cassation française et Revision allemande, σελ. 194· για τις πρόσφατες 
μεταρρυθμίσεις του γαλλικού ακυρωτικού βλ. R. Perrot, NoB 50, σελ. 1073 επ.).

Κατά το ιταλικό δίκαιο σημαντικό για τον προσδιορισμό του σκοπού της 
αναιρέσεως είναι το άρθρο 65 του Οργανισμού των δικαστηρίων του 1941, το 
οποίο ορίζει, «ότι το ακυρωτικό, το οποίο αποτελεί το ανώτατο όργανο της δικαι-
οσύνης εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή του νόμου, την ομοιόμορφη ερμηνεία 
αυτού και την ενότητα του δικαίου …». Με βάση την ρύθμιση αυτή γίνεται δεκτό, 
ότι η αναίρεση αποβλέπει πρωτίστως στο δημόσιο συμφέρον με την εξασφάλι-
ση της ενότητας του δικαίου και της νομολογίας (nomofi lachia a uniformita della 
giurisprudenza) (βλ. αντί άλλων Satta – Punzi, Diritto Processuale Civile11, § 277, 
σελ. 528), ή την προστασία του ατομικού ή του δημόσιου συμφέροντος. Η θέση, 
ότι τελικός σκοπός της αναιρέσεως είναι η εξασφάλιση της ενότητας της νομο-
λογίας (Βασιλείου – Γιδόπουλος, Περί αναιρέσεως, σελ. 21, Ράμμος, Στοιχεία Πολ.
Δικ.4, Β΄, σελ. 65) για χάρη της νομικής ασφάλειας των συναλλαγών, δεν μπορεί 
σήμερα να γίνει δεκτή. Βεβαίως με την αναίρεση παρέχεται στον ΑΠ η δυνατότη-
τα να εξασφαλίσει την ενότητα της νομολογίας (βλ. Πρακτ. Αναθεωρ. Επιτρ., σελ. 
224, πρβλ. και άρθρ. 563 § 2β Κώδ.Πολ.Δικ.), αλλά αυτό είναι το επακόλουθο του 
ένδικου μέσου της αναιρέσεως και όχι ο σκοπός αυτής, ο οποίος προσδιορίζεται 
με βάση άλλα στοιχεία. Το ότι έτσι έχει το πράγμα προκύπτει και από το γεγονός, 
ότι η νομολογία του ΑΠ δεν είναι δεσμευτική για τα κατώτερα δικαστήρια, πράγ-
μα το οποίο είναι σύμφωνο με την συνταγματική αρχή της ανεξαρτησίας των 
δικαστηρίων (άρθρ. 87 § 2 Συντάγματος), τα οποία υπόκεινται μόνον στον νόμο 
και το σύνταγμα.

Η αντιπαράθεση εδώ με τις διάφορες απόψεις ως προς τον σκοπό της αναιρέ-
σεως δεν νομίζουμε, ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάτι διαφορετικό από τα 
μέχρι σήμερα σχετικώς υποστηριχθέντα. Γι’ αυτό θα περιοριστούμε να εκθέσου-
με την κατά την γνώμη μας ορθή θέση, η οποία και θα αποτελεί την βάση για την 
απάντηση στα ζητήματα εκείνα των οποίων η λύση σχετίζεται με τον σκοπό της 
αναιρέσεως. Κατά την γνώμη μας λοιπόν η ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των 
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κανόνων του δικαίου, με άλλες λέξεις η ενότητα του δικαίου, θα πρέπει να 
είναι ο κύριος σκοπός της αναιρέσεως (Μητσόπουλος, Η διάκρισις πραγματι-
κού και νομικού ζητήματος, σελ. 16). Βεβαίως η αναίρεση αποτελεί ένδικο μέσο 
υπό στενή έννοια και συνεπώς δεν είναι δυνατόν παρά να αποβλέπει και στην 
απονομή της δικαιοσύνης στην συγκεκριμένη περίπτωση (έτσι οι Stein – Jonas 
– Pohle19, Ι 2 πριν από την § 545, Μπέης, άρθρο 552 σελ. 2077, Στ. Δεληκωστόπου-
λος, Η αίτηση αναιρέσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σελ. 24 επ.). Πράγματι 
αν οι διάδικοι δεν ασκήσουν αναίρεση, δεν μπορεί η υπόθεση να φθάσει στον 
ΑΠ και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει λόγος για προστασία με την αναίρεση του 
δημόσιου συμφέροντος. Όμως παρά το γεγονός αυτό, δεν αίρεται το ανωτέρω 
λεχθέν, ότι κύριος σκοπός της αναιρέσεως παραμένει η ενότητα του δικαίου. Δι-
ότι η ισχύουσα νομοθεσία θέτει ωρισμένα όρια στον αναιρετικό έλεγχο της προ-
σβαλλόμενης αποφάσεως, τα οποία (όρια) δεν θα εδικαιολογούντο, αν σκοπός 
της αναιρέσεως ήταν η απονομή της δικαιοσύνης στην συγκεκριμένη περίπτω-
ση. Είναι γνωστό, ότι η αναίρεση δεν ανοίγει κατ’ αρχήν τρίτο βαθμό δικαιοδο-
σίας και αποκλείει τον έλεγχο του πραγματικού υλικού της υποθέσεως. Εξ άλλου 
οι από τον νόμο ρητώς και συγκεκριμένως καθοριζόμενοι (άρθρ. 559, 560 Κώδ.
Πολ.Δικ.) λόγοι αναιρέσεως ανάγονται είτε στην εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρ-
μογή του νόμου και γενικώτερα στην παραβίαση κανόνα (ουσιαστικού) δικαίου 
είτε σε ωρισμένες δικονομικές παραβάσεις. Η αναγωγή των περιπτώσεων αυτών 
σε λόγους αναιρέσεως έγινε πρωτίστως από λόγους δημόσιου συμφέροντος και 
μόνον στο πλαίσιο αυτό μπορεί να επιδιωχθεί και από τους διαδίκους η κρίση της 
υποθέσεώς τους από το ακυρωτικό δικαστήριο. Από την σκοπιά αυτή πρέπει να 
θεωρηθεί ως μη ορθή η άποψη (Schwinge, Grundlagen des Revisionsrechts2, σελ. 
26 επ.), κατά την οποία στους λόγους αναιρέσεως ουσιαστικού δικαίου προέχει 
ο σκοπός της ενότητας του δικαίου, για την οποία ενδιαφέρεται το γενικό συμ-
φέρον, ενώ στις δικονομικές παραβάσεις (λόγους) προηγείται το ατομικό συμφέ-
ρον του διαδίκου, καθ’ όσον η αναίρεση αποτελεί ενιαίο θεσμό (Einheitliches 
Gebilde) (Stein – Jonas – Pohle, ένθ. ανωτ.) και ο σκοπός αυτής είναι κατ’ ανά-
γκην σε όλες τις περιπτώσεις ο αυτός. Από τα ανωτέρω εκτεθέντα πρέπει ως 
συμπέρασμα να λεχθεί, ότι στην ερμηνεία των περί αναιρέσεως και αναιρετικού 
ελέγχου κανόνων της Δικονομίας πρέπει να προηγείται ο σκοπός της ενότητας 
του δικαίου, όταν συντρέχει με το ζήτημα της προστασίας του διαδίκου στην 
αναιρετική δίκη.

4. Η τονισθείσα ανάγκη καθιερώσεως από το νομοθέτη των ενδίκων μέσων 
δεν σημαίνει, ότι αναγνωρίζεται (συνταγματικώς κατωχυρωμένη) αξίωση κατά 
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της πολιτείας για την θέσπιση ένδικων μέσων κατά οποιασδήποτε αποφάσεως. 
Η διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος αναφέρεται στην 
αξίωση παροχής έννομης προστασίας υπό την μορφή εκδόσεως αποφάσεως, 
αλλά δεν περιλαμβάνει και αξίωση για καθιέρωση και ένδικων μέσων κατά των 
δικαστικών αποφάσεων (έτσι και Νίκας, Πολ.Δικ. III, σελ. 4 επ.· βλ. όμως Κλαμαρή, 
Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, σελ. 259 επ. Το ίδιο πρέπει να λεχθεί και για 
την διάταξη του άρθρ. 6 της Διεθνούς Συμβάσεως της Ρώμης για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων). Επαφίεται συνεπώς στον κοινό νομοθέτη τόσο η 
αναγνώριση ή όχι ένδικων μέσων όσο και η έκταση μίας τέτοιας αναγνωρίσεως. 
Δεν μπορούν συνεπώς να χαρακτηρισθούν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις 
του Κωδ.Πολ.Δικ., βάσει των οποίων δεν υπόκεινται σε ανακοπή ερημοδικίας ή 
σε έφεση ή αναίρεση ωρισμένες αποφάσεις.

Μόνο ως προς ένδικο μέσο της ανακοπής ερημοδικίας θα μπορούσε να λε-
χθεί, ότι δυσκόλως θα συμβιβαζόταν με το άρθρ. 20 του Συντάγματος η απαγό-
ρευση ασκήσεως αυτής κατά ερήμην αποφάσεως, εφ’ όσον η ερημοδικία οφεί-
λεται σε μη κλήτευση ή μη νόμιμη κλήτευση του ερημοδικήσαντα διαδίκου και 
εφ’ όσον δεν αναγνωρίζεται κατά της ερήμην αποφάσεως άλλο ένδικο μέσο (βλ. 
και Νίκα, Πολ.Δικ. III, σελ. 7). Διότι στην περίπτωση αυτή η μη αναγνώριση δυνα-
τότητας ασκήσεως ανακοπής ή άλλου ένδικου μέσου θα εσήμαινε στέρηση του 
δικαιώματος ακροάσεως και υπερασπίσεως του ερημοδικήσαντα διάδικου, το 
οποίο προστατεύεται από το ανωτέρω άρθρο του Συντάγματος.
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§ 2. ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1. Τα ανωτέρω (§ 1) αναφερθέντα αποτελούν τα ένδικα μέσα υπό στενή έν-
νοια. Εκτός από αυτά ο Κωδ.Πολ.Δικ. αναγνωρίζει και άλλα ένδικα βοηθήματα (ή 
ένδικα μέσα υπό ευρεία έννοια).

Σε αυτά μπορεί να καταταγούν η ανακοπή (άρθρ. 583 Κωδ.Πολ.Δικ.), και η 
τριτανακοπή (άρθρ. 586 επ. Κωδ.Πολ.Δικ.), η οποία κατά ωρισμένα αλλοδαπά 
δίκαια χαρακτηρίζεται ως ένδικο μέσο υπό στενή έννοια (έτσι κατά τον γαλλι-
κό Κώδ.Πολ.Δικ., άρθρ. 474 επ.), η αγωγή κακοδικίας (πρβλ. άρθρ. 98 Κωδ.Πολ.
Δικ.), η αγωγή αναγνωρίσεως της ανυπαρξίας δικαστικής αποφάσεως (άρθρ. 313 
Κωδ.Πολ.Δικ.), η αγωγή αναγνωρίσεως της πλαστότητας δικαστικής αποφάσεως 
(άρθρ. 461 επ. Κωδ.Πολ.Δικ.), η αίτηση ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως ασφα-
λιστικού μέτρου (άρθρ. 696, 697 Κωδ.Πολ.Δικ.) (βλ. και Νίκα, Πολ.Δικ. III, σελ. 9) 
κ.λπ. Τα ένδικα αυτά βοηθήματα δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
των υπό στενή έννοια ενδίκων μέσων. Μάλιστα μερικά από αυτά δεν ασκούνται 
κατά δικαστικών αποφάσεων αλλά κατά δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων, άλλα 
στρέφονται μεν κατά αποφάσεων χωρίς όμως να αποδίδουν σε αυτές σφάλμα, 
ή κατά αποφάσεων οι οποίες δεν προσβάλλονται με ένδικα μέσα υπό στενή έν-
νοια, ενώ τέλος στα περισσότερα από αυτά δεν συντρέχει ο δικαιολογητικός λό-
γος που υπαγορεύει την καθιέρωση των υπό στενή έννοια ενδίκων μέσων, αλλά 
με τη θέσπισή τους επιδιώκονται άλλοι σκοποί. Η διάκριση των ενδίκων μέσων 
(υπό στενή έννοια) από τα ένδικα βοηθήματα αποκτά ενδεχομένως και πρακτι-
κή σημασία κυρίως ως προς το ζήτημα αν μπορούν να εφαρμοσθούν και στα 
δεύτερα οι γενικές αρχές, οι οποίες ισχύουν στα ένδικα μέσα, καθώς και ειδικές 
διατάξεις που ρυθμίζουν τα κατ’ ιδίαν ένδικα μέσα, το οποίο (ζήτημα) καθ’ ημάς 
θα πρέπει να λύεται αποφατικώς.

Ωστόσο υποστηρίζεται (Stein – Jonas – Grunsky, Allg. Einl. I 2, πριν από τα έν-
δικα μέσα) ότι ο χαρακτηρισμός ενός ενδίκου βοηθήματος ως ενδίκου μέσου 
δεν έχει πρακτική σημασία. Δεν υπάρχει κατά το ισχύον δίκαιο κάποια έννομη 
συνέπεια, η οποία αποδίδεται σε ωρισμένο ένδικο βοήθημα επειδή τούτο χα-
ρακτηρίζεται ως ένδικο μέσο εν στενή εννοία. Πολύ περισσότερο θα πρέπει να 
ερευνάται για κάθε συγκεκριμένο ζήτημα αν ένα ένδικο βοήθημα πρέπει να αντι-
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