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ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ – Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ – ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: στην ΠΠρΑθ 3688/2018 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – 

Εσφαλμένες παραπομπές και εσφαλμένη κρίση – Αντικείμενο της δίκης της 

ανακοπής – Διάγνωση της αξιώσεως – Η ένσταση ότι η σύμβαση ήτο άκυρη 

καλύπτεται από το δεδικασμένο – Λυσιτελής – Υπάρχει εξομοίωση της διαταγής 

πληρωμής – Η διάγνωση της αξιώσεως περιέχεται στη διαταγή πληρωμής από 

την έκδοσή της* 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Α) Η σχολιαζομένη έχει εσφαλμένως παραπέμψει και εσφαλμένως έχει κρίνει 

Β) Το αντικείμενο της δίκης της ανακοπής – Εντός των ορίων της ανακοπής –  

     Οι λόγοι 

Γ) Η διάγνωση είναι κρίση του δικαστηρίου 

Δ) Οι λόγοι ανακοπής είναι ισχυρισμοί του ανακόπτοντος –Ενώ η διάγνωση είναι 

κρίση του δικαστηρίου 

Ε) Αναγκαία η διάγνωση της αξιώσεως 

ΣΤ) Υπήρχε αίτημα να ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής 

Ζ) Καλύπτονται οι ενστάσεις από ισχυρισμούς ότι αντιβαίνει σε απαγορευτική  

    διάταξη νόμου – Συνέπειαι  

Η) Θα έπρεπε πληρέστερες παραπομπές 

Θ) Εξομοίωση διαταγής πληρωμής με απόφαση δικαστηρίου 

Ι) Η διαταγή πληρωμής από την έκδοση περιέχει τη διάγνωση του δικαστή  

    για την αξίωση 

ΙΑ) Συμπεράσματα 

 

 

 

 

 

 
* Οι παρατηρήσεις αυτές έχουν δημοσιευθεί σε ΝοΒ 2019/52. Στο παρόν έχω προτάξει τα κατωτέρω 
περιεχόμενα. 
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Α) Η ΣΧΟΛΙΑΖΟΜΕΝΗ ΕΧΕΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΣ ΠΑΡΑΠΕΜΨΕΙ ΚΑΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΣ  

     ΕΧΕΙ ΚΡΙΝΕΙ 

1) Η σχολιαζομένη απόφαση, για να υποστηρίξει τις απόψεις της παραπέμπει 

στις ΑΠ 1347/20111 και ΑΠ 1870/19862, αλλά έτσι έχει εσφαλμένως 

παραπέμψει. 

2) Διότι η σχολιαζομένη έχει ως θέμα και αναφέρεται στον ανακόπτοντα 

οφειλέτη και δέχεται ότι «κύριο αντικείμενο της δίκης που ανοίγεται με την 

ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής είναι το κύρος της ανακοπτόμενης διαταγής 

πληρωμής και όχι η διάγνωση της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε η διαταγή 

πληρωμής». 
 

i) Οι ΑΠ 1347/201 και ΑΠ 1870/1986 αποφάσεις 

3) Όμως οι άνω δύο αποφάσεις, ΑΠ 1347/2011 και ΑΠ 1870/1986, 

αναφέρονται σε διαφορετικό διάδικο, στον καθ’ ου η ανακοπή δανειστή, ενώ 

δεν αναφέρονται στον ανακόπτοντα και δέχονται: 

4) (α) Η μεν ΑΠ 1870/1986 δέχεται ορθά αλλά για άλλο θέμα ότι «δεν έχει 

αυτός [ο δανειστής] την ευχέρεια να προτείνει, κατά τη συζήτηση της ανακοπής, 

νέα ιστορική αιτία της απαιτήσεως για την οποία εκδόθηκε η διαταγή 

πληρωμής». 

5) (β) Η δε ΑΠ 1347/2011 δέχεται ότι «συνεπώς αν από τα προσκομισθέντα 

στο δικαστή, που έχει εκδώσει τη διαταγή πληρωμής, έγγραφα για την έκδοσή 

της, δεν αποδεικνύεται η απαίτηση, δεν μπορεί το δικαστήριο της ανακοπής να 

διαγνώσει την ουσιαστική αξίωση του καθ’ ου, αλλά θα πρέπει να δεχθεί την 

ανακοπή και να ακυρώσει τη διαταγή πληρωμής». Δηλαδή δέχεται ότι δεν 

μπορεί το δικαστήριο να εξετάσει άλλη ιστορική αιτία, εκτός από αυτήν που 

περιέχεται στην αίτηση3,4. 

 
 

 
1 ΑΠ 1347/2011 ΝοΒ 2012/669 = ΤΝΠ ΔΣΑ. 
2 ΑΠ 1870/1986 ΝΟΜΟΣ. 
3 ΟλΑΠ 10/1997, δέχεται ότι εφαρμόζεται αναλογικώς το άρθρο 224 § 1 ΚΠολΔ, ώστε δεν επιτρέπεται 
νέα βάση της αιτήσεως για έκδοση διαταγής πληρωμής, Α. Άνθιμος, Η μεταβολή της βάσης της 
αγωγής, 2012, σελ. 257 για αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής. 
4 Αθανασάς (Χριστ., Ιωάν.), Διαταγή πληρωμής, έκδοση Δ΄ (2018), § 1 αρ. 104 και § 14 αρ. 341 ότι η 
διαδικασία εκδικασίας της αιτήσεως και της ανακοπής είναι ακυρωτική, § 14 αρ. 320, ότι δεν 
δικαιούται ο καθ’ ου η ανακοπή να προτείνει νέα ιστορική βάση, § 14 αρ. 321 ούτε άλλους 
ισχυρισμούς ή άλλα στοιχεία, § 14, αρ. 322 ούτε άλλες αποδείξεις, § 6 αρ.209 επ. ούτε άλλα 
φωτοαντίγραφα, ούτε άλλη βεβαίωση από τα βιβλία του δανειστή. 
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ii) Η σχολιαζομένη έχει εσφαλμένες κρίσεις 

6) Εξ άλλου η σχολιαζομένη έχει εσφαλμένως κρίνει. 

7) Διότι θα έπρεπε να είχε κρίνει παραδεκτή την ανακοπή, και ιδίως τον τρίτο 

πρόσθετο λόγο ανακοπής και να είχε εξετάσει κατ’ ουσίαν τη διαταγή 

πληρωμής, ενώ εσφαλμένως κρίνουσα, απέρριψε τον τρίτο πρόσθετο λόγο 

ανακοπής, και επικύρωσε την διαταγή πληρωμής. 

 

 

Β) ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ – ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  

     ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ – ΟΙ ΛΟΓΟΙ 

8) Η σχολιαζομένη έχει δεχθεί ότι: «Κύριο αντικείμενο της δίκης που 

ανοίγεται με την ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής είναι το κύρος της 

ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής και όχι η διάγνωση της απαίτησης για την 

οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής». 

9) Επί της παραδοχής αυτής τα ακόλουθα: 

10) Σχετικώς υποστηρίζεται5 ότι το περιεχόμενο της αιτήσεως καθορίζεται με 

βάση τα άρθρα 591 § 1, 623, 624, 626 § 2, 118 αρ. 4, 626 § 3, 628 § 1, 629 

ΚΠολΔ. 

11) Ώστε –με βάση τις άνω διατάξεις- η αίτηση –για να γίνει δεκτή και να 

εκδοθεί με βάση αυτή έγκυρη διαταγή πληρωμής- πρέπει να είναι σαφής, 

ορισμένη και ευσύνοπτη [από το άρθρο 118 αρ. 4], πλήρης, νομικά βάσιμη και 

αποδεδειγμένη [από το άρθρο 629], αποδεδειγμένη ως προς την απαίτηση και 

το ποσόν, μόνο με έγγραφα [από τα άρθρα 623, 626 § 2], τα οποία έγγραφα 

πρέπει να αναφέρονται και να επισυνάπτονται στην αίτηση [από το άρθρο 626 § 

3]. 

12) Ως προς το αντικείμενο δε της δίκης της ανακοπής υποστηρίζεται6, ότι 

υπάρχει σχέση, τόσο τυπική, όσο και δικανική στη διαδικασία και την σχέση 

αιτήσεως και διαταγής πληρωμής7. Έτσι γίνεται δεκτό ότι «το αντικείμενο που 

καθίσταται εκκρεμές στη δίκη της ανακοπής προσδιορίζεται αποκλειστικά από 

 
5 Αθανασάς (Χριστ., Ιωάν.), Διαταγή πληρωμής, έκδοση Δ΄ (2018), § 2 αρ. 46. 
6 Αθανασάς (Χριστ., Ιωάν.), Διαταγή πληρωμής, έκδοση Δ΄ (2018), § 14 αρ. 138. 
7 Γ. Μητσόπουλος, Μελέται Ι, σελ. 228-229, για εφαρμογή της τυπικής και δικανικής λογικής. 
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τους προβαλλόμενους με αυτή λόγους, σε σχέση με τη βάση στην οποία η 

απαίτηση στηρίζεται κατά την αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής»8. 

13) Με λόγο ανακοπής για τη νομιμότητα και το κύρος της διαταγής 

πληρωμής και ειδικότερα την ύπαρξη και το ύψος της επιδικασθείσης 

απαιτήσεως9. 

14) Έτσι, αντικείμενο της δίκης της ανακοπής είναι το κύρος της διαταγής 

πληρωμής10, ήτοι το κύρος και η νομιμότης της διαταγής πληρωμής και η 

ύπαρξη της απαιτήσεως. 

15) Ώστε λόγοι ανακοπής μπορεί να αποτελέσουν κάθε δικονομικό ή 

ουσιαστικό ελάττωμα της διαταγής πληρωμής, δηλαδή η μη συνδρομή 

ορισμένων από τις τυπικές προϋποθέσεις εκδόσεως της ή η αμφισβήτηση της 

απαιτήσεως του φερομένου ως δανειστή, ήτοι αφορώντες την απαίτηση για την 

οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής11. Ότι λόγοι ανακοπής μπορούν να 

προταθούν όλοι ανεξαιρέτως οι ισχυρισμοί, δικονομικού ή ουσιαστικού δικαίου 

που μπορεί να οδηγήσουν στην ακύρωση της διαταγής πληρωμής12. Και ότι οι 

λόγοι της ανακοπής συνίστανται είτε σε άρνηση της συνδρομής μιας ή 

περισσοτέρων τυπικών προϋποθέσεων της έγκυρης εκδόσεως διαταγής 

πληρωμής (623-630) είτε σε αμφισβήτηση της απαιτήσεως13. 

16) Εισάγονται δε και συζητούνται παραδεκτώς μόνον οι λόγοι που 

περιέχονται στο δικόγραφο της ανακοπής, ή των πρόσθετων λόγων14. 

17) Οι διατάξεις που ορίζουν τις προϋποθέσεις για την έκδοση έγκυρης 

διαταγής πληρωμής αποτελούν την μείζονα πρόταση του υπαγωγικού 

συλλογισμού, με ελάσσονα πρόταση τα πραγματικά περιστατικά της κρινόμενης 

υποθέσεως, μεταξύ των οποίων τα περιστατικά δημιουργίας και υπάρξεως της 

απαιτήσεως. 

 
8 ΟλΑΠ 10/1997, που έχει δεχθεί, ότι για το περιεχόμενο της αιτήσεως δεν εφαρμόζεται η θεωρία της 
εξατομικεύσεως, καταχωρημένη σε Αθανασάς (Χριστ., Ιωάν.), Διαταγή πληρωμής, έκδοση Δ΄ (2018), § 
1, με παρατηρήσεις των. 
9 Γ. Νικολόπουλος, Σκοπός, φύση και ρύθμιση της διαταγής πληρωμής, 1995, σελ. 77, που σε σημ. 147 
παραπέμπει σε ΑΠ 209/1979 ΕλλΔικ 31/1429 κλπ, Ε. Ποδηματά, σε Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας, ΚΠολΔ 
632 αρ. 17, ΑΠ 709/1994 ΕλλΔικ 1995/838, Αθανασάς (Χριστ., Ιωάν.), Διαταγή πληρωμής, έκδοση Δ΄ 
(2018), § 14 αρ. 164 επ., όπου οι άνω και άλλες παραπομπές. 
10 Δ. Κονδύλης, Το δεδικασμένο, σελ. 77, σημ. 12. 
11 Π. Αρβανιτάκης, Η διαταγή πληρωμής, 2012, σελ. 238, 245, που παραπέμπει στην ΑΠ 1568/2002 
ΝοΒ 2003/1198. 
12 Σ. Πανταζόπουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, έκδοση Γ΄, σελ. 11, 20. 
13 Ε. Ποδηματά σε Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας ΚΠολΔ 632 αρ. 15-23. 
14 Χ. Παπαδάκης, Διαταγή πληρωμής, έκδοση 2η, σελ. 176, Αθανασάς (Χριστ., Ιωάν.), Διαταγή 
πληρωμής, έκδοση Δ΄ (2018), § 14 αρ. 147. 
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18) Ενώ δεν είναι μέρος της μείζονος προτάσεως –ούτε της ελάσσονος– η 

διάγνωση της αξιώσεως. 

 

 

Γ) Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

19) Διότι διάγνωση της αξιώσεως είναι κρίση του δικαστηρίου, ώστε δεν 

μπορεί η διάγνωση να αποτελεί αντικείμενο και περιεχόμενο της ανακοπής, 

όπου περιέχονται μόνον ισχυρισμοί του ανακόπτοντος. Μάλιστα η διάγνωση της 

αξιώσεως είναι το συμπέρασμα που συνάγει το δικαστήριο από την μείζονα και 

την ελάσσονα προτάσεις του υπαγωγικού συλλογισμού. Η διάγνωση δε της 

αξιώσεως, θα αποτελέσει το διατακτικό της διαταγής πληρωμής, ενώ 

ακολούθως, κατά κανόνα, θα αποτελέσει το διατακτικό της δικαστικής 

αποφάσεως επί της ανακοπής και όταν η απόφαση επί της ανακοπής θα 

καταστεί, κατά το άρθρο 321 ΚΠολΔ, τελεσίδικη, θα αποτελέσει το κύριο 

ουσιαστικό δεδικασμένο της διαταγής πληρωμής15. 

20) Υποστηρίζεται δε16 ότι «η κρίσις του δικαστηρίου εις ην ανάγεται το 

ουσιαστικόν δεδικασμένον, περιέχεται, ως ελέχθη, εις το διατακτικόν της 

αποφάσεως. Συνεπώς δεδικασμένον πηγάζει εκ του διατακτικού της αποφάσεως 

υπό την εξηγουμένην ανωτέρω έννοιαν αυτού, έστω και εάν η συνιστώσα το 

διατακτικόν δικαστική διάγνωση φαίνεται εξωτερικώς ως περιλαμβανομένη εις 

το αιτιολογικόν της αποφάσεως». Δηλαδή φαίνεται ως αιτιολογικό, ενώ δεν 

είναι αιτιολογικό17. 

21) Πρέπει όμως να υπάρχει πράγματι διάγνωσις ή απόφανσις περί του εν 

λόγω ζητήματος και να μη πρόκειται περί περισσής ή πλεοναστικής αιτιολογίας 

ή περί απλής κρίσεως επί καθαρώς πραγματικού ή νομικού ζητήματος ή περί 

άλλου επιχειρήματος18. 

 

 

 

 
15 Αθανασάς (Χριστ., Ιωάν.), Διαταγή πληρωμής, έκδοση Δ΄ (2018), § 8, κεφάλαια για διάγνωση, 
δεδικασμένο, αιτιολογία, εξομοίωση και σχέση των, σελ. 337-350. 
16 Γ. Ράμμος, Εγχ. Αστ. Δικ. Δικαίου, τόμος Α΄, 1978, σελ. 573,  
17 Δ. Κονδύλης, Το δεδικασμένο, έκδοση Β΄, σελ. 96, σημ. 6, Κ. Καλαβρός, Πολιτική Δικονομία, έκδοση 
4η σελ. 647, Αθανασάς (Χριστ., Ιωάν.), Διαταγή πληρωμής, έκδοση Δ΄ (2018), § 8 αρ. 238 επ., 245 επ., 
248. 
18 Γ. Ράμμος, Εγχ. Αστ. Δικ. Δικαίου, τόμος Α΄, 1978, σελ. 573. 
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Δ) ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ –  

     ΕΝΩ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

22) Έτσι οι λόγοι ανακοπής, ως προς το κύρος της ανακοπτόμενης διαταγής 

πληρωμής, μεταξύ των οποίων η αμφισβήτηση της δημιουργίας και υπάρξεως 

της απαιτήσεως είναι ισχυρισμοί του ασκούντος την ανακοπή διαδίκου, ενώ η 

διάγνωση της αξιώσεως είναι κρίση του δικάζοντος την υπόθεση δικαστή. 

 

 

Ε) ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΣ 

23) Στην διαταγή πληρωμής είναι αναγκαία να γίνεται διάγνωση και της 

αξιώσεως. Διότι διαφορετικά δεν θα μπορούσε ο δικαστής να κρίνει και να 

δεχθεί την αίτηση, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 629 ΚΠολΔ. Είναι εσφαλμένη 

δε η άποψη, που έρχεται από το παρελθόν19, που εφοβούντο ότι ίσως να 

εθεωρείτο έτσι η διαταγή πληρωμής ότι ήτο απόφαση δικαστηρίου και έτσι να 

εκρίνετο αντισυνταγματική. Αλλά σήμερα οι απόψεις αυτές θεωρούνται 

εσφαλμένες και αντίθετα, όπως ακολούθως αναφέρω, καθολικά δε γίνεται 

δεκτό ότι υπάρχει εξομοίωση της εχούσης δεδικασμένο διαταγής πληρωμής 

προς την δικαστική απόφαση20. 

 

 

ΣΤ) ΥΠΗΡΧΕ ΑΙΤΗΜΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

24) Η σχολιαζόμενη απόφαση σχετικά με τα αιτήματα της διαταγής 

πληρωμής έχει περισσότερες παραδοχές, ήτοι 

25) Δέχεται (φ. 90, στ. 13) ότι αιτείται «κατά συνέπεια την ακύρωση της 

προσβαλλομένης διαταγής πληρωμής». 

26) Δέχεται (φ. 90, στ. 8 εκ των κάτω), αντιφατικά «και όχι τη λύση ή την 

ακύρωση ή τη ρύθμιση της σύμβασης, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, το οποίο 

μπορεί να αποτελεί αίτημα αγωγής». 

 
19 Γ. Ράμμος, Εγχ. Αστ. Δικ. Δικαίου, 1980, σελ. 1150, ότι «η διαταγή πληρωμής είναι παρεμφερής προς 
τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, στερείται διαγνωστικού στοιχείου», Γ. Οικονομόπουλος, Δ. 1971/512, 
ότι «ο δικαστής δεν κρίνει αν νόμω και ουσία έχει ο δανειστής την απαίτησιν, ότι δεν δύναται να 
αποτελέσει ουσιαστικόν δεδικασμένον». 
20 Σχετικώς αντίκρουση σε Αθανασάς (Χριστ., Ιωάν.), Διαταγή πληρωμής, έκδοση Δ΄ (2018), § 8 αρ. 215 
επ. 
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27) Όμως στο αιτητικό του από 29/9/2017 δικογράφου προσθέτων λόγων 

ανακοπής, που περιέχεται ο τρίτος πρόσθετος λόγος ανακοπής, για τον οποίο το 

σχολιαζόμενο τμήμα της υπ’ αριθμ. 3688/2018 αποφάσεως, ο ανακόπτων κατά 

λέξη αιτείται: «… Να ακυρωθεί και εξαφανισθεί η προσβαλλομένη διαταγή 

πληρωμής, ήτοι η με αριθμό 5331/2016 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών».  

28) Ώστε εσφαλμένως η σχολιαζομένη απόφαση έχει δεχθεί ότι ο ανακόπτων 

έχει περιορισθεί σε αίτημα «τη λύση ή την ακύρωση ή σε ρύθμιση της 

σύμβασης». Ενώ είχε μόνον ένα αίτημα, το άνω αίτημα να ακυρωθεί η διαταγή 

πληρωμής. 

 

 

Ζ) ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΟΤΙ ΑΝΤΙΒΑΙΝΕΙ  

    ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ – ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ  

29) Εξ άλλου, κατά το άρθρο 330 ΚΠολΔ, το δεδικασμένο εκτείνεται στις 

ενστάσεις που προτάθηκαν καθώς και σε εκείνες που μπορούσαν να προταθούν 

και δεν προτάθηκαν. Από τις ενστάσεις που δεν προτάθηκαν εξαιρούνται εκείνες 

που στηρίζονται σε αυτοτελές δικαίωμα που μπορεί να ασκηθεί και με κύρια 

αγωγή. 

30) Γίνεται δε δεκτό ότι στην κατηγορία των καταχρηστικών ενστάσεων που 

αν δεν προτάθηκαν, κατά τα ανωτέρω, καλύπτεται από το δεδικασμένο, ανήκει 

και η καταχρηστική διακωλυτική ένσταση ότι η δικαιοπραξία αντιβαίνει εν όλω ή 

εν μέρει σε απαγορευτική διάταξη νόμου και για τον λόγο αυτό είναι άκυρη, 

σύμφωνα με τα άρθρα 174 και 180 ΑΚ21. 

31) Ώστε, κατ’ ακολουθία του αμέσως πιο πάνω αναφερομένου, και αν ο 

ανακόπτων δεν είχε με τον λόγο ανακοπής υποβάλλει αίτημα να ακυρωθεί η 

διαταγή πληρωμής, ο ισχυρισμός του αυτός, εκαλύπτετο από το δεδικασμένο, 

κατά το άρθρο 330 ΑΚ, άρα δεν είχε δικαίωμα να ασκήσει αγωγή.  

32) Έτσι θα έπρεπε και αν ο ανακόπτων είχε παραλείψει και δεν είχε 

περιλάβει αίτημα ακυρώσεως της διαταγής πληρωμής, η σχολιαζομένη 

 
21 ΟλΑΠ 30/1987, Αρχ.Ν. 1987/383 = ΕλλΔικ 1987/1444 = ΝοΒ 1988/96 = ΕΕμπΔ 1988/281 = Δ 
1988/380, ΑΠ 1397/2012 ΤΝΠ ΔΣΑ, Π. Αρβανιτάκης, Η διαταγή πληρωμής, 2012, σελ. 371, που τις 
ονομάζει αυτοτελείς ιστορικές βάσεις, και εκεί παραπομπές σε υποστηρίζοντες και τις δύο απόψεις. 
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απόφαση να είχε απορρίψει τον τρίτο πρόσθετο λόγο, ως αλυσιτελή22, ενώ 

εσφαλμένως εδέχθη ότι ο ανακόπτων εδικαιούτο να ασκήσει αγωγή, όπερ, κατά 

τα αμέσως πιο πάνω αναφερόμενα, δεν ήτο ορθό. 

 

 

Η) ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

33) Κάνει πάντως εντύπωση ότι η σχολιαζόμενη απόφαση, για τόσο σοβαρά 

θέματα και μεγάλης αξίας αντικείμενο, περιορίζεται να παραπέμπει στην ΑΠ 

1347/2011 και στην ΑΠ 1870/1986, ήτοι σε απόφαση πριν από επτά (7) έτη και 

σε απόφαση πριν από τριάντα δύο (32) έτη. Μάλιστα για ζητήματα, για τα 

οποία έχει υπάρξει εξέλιξη στη θεωρία και την νομολογία, ως ακολούθως. 

 

 

Θ) ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

34) Διότι ήδη καθολικά υποστηρίζεται και γίνεται δεκτό ότι η διαταγή 

πληρωμής, όταν αποκτήσει δύναμη δεδικασμένου εξομοιώνεται με δικαστική 

απόφαση, που όταν καταστεί τελεσίδικη αποτελεί δεδικασμένο23,24. 

 

 

Ι) Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ  

   ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ 

35) Το χρονικό σημείο, στο οποίο αναφέρεται το δεδικασμένο από τη 

διαταγή πληρωμής είναι εκείνο, κατά το οποίο εκδόθηκε διαταγή πληρωμής25. 

 
22 Χ. Κανέλλος, Η αναίρεση, 1980, σελ. 48 αλυσιτελείς λόγοι αναιρέσεως, οι προβαλλόμενοι χωρίς 
έννομο συμφέρον, Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση, έκδοση Β΄, σελ. 40, όταν προκαλείται βλάβη στον 
παραπονούμενο από την απώλεια της δίκης. 
23 ΟλΑΠ 30/1987.  
24 Αναφέρονται στην εξομοίωση και συγχρόνως αφ’ ενός στη διάγνωση και αφ’ ετέρου σε άλλα 
ουσιώδη, ενδιαφέροντα ζητήματα στην διαταγή πληρωμής, Δ. Κονδύλης, Το δεδικασμένο, έκδοση Β΄, 
σελ. 83 επ., σελ. 88 σημ. 41, Γ. Διαμαντόπουλος, Ζητήματα διαταγής πληρωμής, 2002, σελ. 50, Σ. 
Τσαντίνης, Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 2002, σελ. 136, σελ. 137 σημ. 449, σελ. 70-71, σελ. 247-
248, Ε. Ποδηματά σε Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας ΚΠολΔ 629 αρ. 1, 633 αρ. 18 και εκεί παραπομπές σε 
ΟλΑΠ 30/1987 κλπ. ΟλΑΠ 8/2017 σε ΤΝΠ ΔΣΑ, ΑΠ 751/2017 ΝοΒ 2017/2257 (2258 ΙΙ) = ΤΝΠ ΔΣΑ, ΑΠ 
1214/2015 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΑΠ 977/2015 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΑΠ 2214/2014 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΑΠ 1397/2012 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΑΠ 
1278/2008 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕιρΒασ 62/2015 Αρμ 2017/2012, Αθανασάς (Χριστ., Ιωάν.), Διαταγή πληρωμής, 
έκδοση Δ΄,(2018), § 8, αρ. 285-298, σελ. 345-350, όπου παρατίθενται ολόκληρα τα αποσπάσματα από 
τους άνω συγγραφείς και τις άνω αποφάσεις που αναφέρονται στην εξομοίωση, την διάγνωση, την 
κάλυψη από το δεδικασμένο των ενστάσεων και σε άλλα ζητήματα. 
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36) Ακόμη γίνεται δεκτό, ότι η διάγνωση για την αξίωση στην διαταγή 

πληρωμής περιέχεται σ’ αυτήν από την έκδοση της26.  

37) Με νομικό επιχείρημα ότι η διαταγή πληρωμής, κατά το άρθρο 633 § 2 

εδ. γ΄ ΚΠολΔ, αποκτά δύναμη δεδικασμένου, όταν επιδοθεί αντίγραφο της στον 

οφειλέτη δύο φορές, σύμφωνα με τα άρθρα 632 § 2 και 633 § 2 ΚΠολΔ, και 

αυτός δεν ασκήσει ανακοπή27. 

38) Τονίζεται δε εμφαντικά, ότι δεν θα ήτο δε δυνατόν τα στοιχεία, που 

αποτελούν την διάγνωση της αξιώσεως, να προστεθούν στην υπόθεση μετά την 

έκδοση της διαταγής πληρωμής. 

39) Διότι η διάγνωση της αξιώσεως, όπως πιο πάνω ανεφέρθη, είναι το 

συμπέρασμα του υπαγωγικού συλλογισμού, του οποίου η ελάσσων πρόταση 

αποτελείται από στοιχεία της βάσεως της αιτήσεως που έχει εισφέρει στην 

υπόθεση μόνος ο δανειστής. 

40) Ο οποίος δανειστής είναι ο μόνος που δικαιούται να εισφέρει στοιχεία 

της βάσεως της αιτήσεως, όπως πιο πάνω ανεφέρθη. 

41) Αυτό μπορεί ο δικαιούμενος δανειστής να το κάνει μόνον μέχρι την 

έκδοση της διαταγής πληρωμής, ενώ δεν δικαιούται να το κάνει μετά την 

έκδοση της διαταγής πληρωμής, όπως πιο πάνω ανεφέρθη. 

42) Αλλά και να ήθελε δεν θα μπορούσε, διότι τα στοιχεία, που θα 

αποτελέσουν την διάγνωση της αξιώσεως της διαταγής πληρωμής, θα πρέπει ο 

δανειστής να είχε εισφέρει στην υπόθεση μέχρι την έκδοση της διαταγής 

πληρωμής, για να αποτελέσουν το διατακτικό της διαταγής πληρωμής. 

 

 

ΙΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

43) Η σχολιαζομένη εσφαλμένως έχει παραπέμψει, ως άνω, στις ΑΠ 1347/ 

2011 και ΑΠ 1870/1986. 

44) Αντικείμενο της δίκης της ανακοπής είναι αφ’ ενός το αίτημα, αφ’ ετέρου 

οι λόγοι της ανακοπής. Λόγοι δε της ανακοπής είναι το κύρος και η νομιμότητα 

της διαταγής πληρωμής και η αμφισβήτηση της δημιουργίας και υπάρξεως της 

αξιώσεως. 

 
25 Δ. Κονδύλης, Το δεδικασμένο, έκδοση Β΄, σελ. 89, Χ. Παπαδάκης, Διαταγή πληρωμής, έκδοση 2η, σελ. 
280. 
26 Αθανασάς (Χριστ., Ιωάν.), Διαταγή πληρωμής, έκδοση Δ΄ (2018), § 8 αρ. 273. 
27 ΟλΑΠ 30/1987, Αθανασάς (Χριστ., Ιωάν.), Διαταγή πληρωμής, έκδοση Δ΄ (2018), § 8, αρ. 270. 
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45) Είναι αναγκαία και γίνεται στη διαταγή πληρωμής διάγνωση της 

αξιώσεως. 

46) Υπήρχε στον τρίτο πρόσθετο λόγο ανακοπής σχετικός λόγος και αίτημα 

ακυρώσεως της διαταγής πληρωμής. 

47) Καλύπτεται από το δεδικασμένο, κατά το άρθρο 330 ΑΚ, και οι μη 

προταθείσες ενστάσεις, που αφορούν σε ισχυρισμούς ότι είναι άκυρη η 

δικαιοπραξία, κατά τα άρθρα 174, 180 ΑΚ, διότι η δικαιοπραξία αντιβαίνει σε 

απαγορευτική διάταξη νόμων. 

48) Είναι και λυσιτελής ο τρίτος πρόσθετος λόγος. 

49) Γίνεται δεκτό ότι στη διαταγής πληρωμής, που έχει δύναμη 

δεδικασμένου, υπάρχει, όπως ανεφέρθη, εξομοίωση με τελεσίδικη απόφαση 

δικαστηρίου. 

50) Έτσι η σχολιαζομένη απόφαση εσφαλμένως έκρινε. Με εσφαλμένη 

εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικού δικαίου διατάξεων, των άρθρων 623 

και 624 ΚΠολΔ28, κατ’ εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, με αντιφατικές 

αιτιολογίες και χωρίς να λάβει υπ’ όψη ισχυρισμούς του ανακόπτοντος που 

ασκούσαν ουσιώδη έκβαση στη δίκη, κατά παράβαση του άρθρου 559 αρ. 1, 19, 

8 ΚΠολΔ. 

51) Έπρεπε να είχε γίνει δεκτή η ανακοπή και να είχε κατ’ ουσίαν εξετασθεί 

το αίτημα να ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής. 

 

Μ 58 / ΘΕ 101/6                                                                                         Αθήνα 8/11/2018 

Χριστίνα Αθ. Αθανασά 

Δικηγόρος, παρ’ Αρείω Πάγω 

 

 
28 Κ. Καλαβρός, Αναίρεση, έκδοση Β΄, σελ. 384, σημ. 1, ότι οι διατάξεις των άρθρων 623 και 624 ΚΠολΔ 
είναι ουσιαστικού δικαίου. 


