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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Για πλείονες αιτίες η ανθρώπινη δραστηριότητα εκτείνεται σήμερα πέρα από τα 

στενά όρια μίας έννομης τάξης. Τα υποκείμενα του δικαίου, συνάπτουν , αλλοιώνουν 

ή καταργούν έννομες σχέσεις συνδεόμενες με περισσότερες δικαιοταξίες. Κάθε, 

όμως, έννομη τάξη παρουσιάζει τη δική της ρύθμιση ιδιωτικού δικαίου, ώστε η 

ανάγκη  κοινώς αποδεκτών λύσεων να είναι σήμερα επιτακτική. Το σκοπό αυτό 

επιτελεί στο σύνολό του ο κλάδος του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, και μάλιστα 

διττώς: αφενός οδηγεί τις περισσότερες έννομες τάξεις σε παράλληλη ενέργεια επί 

των πολλαπλώς υπ’ αυτών ρυθμισμένων ζητημάτων και αφετέρου προσδιορίζει την 

ισχύουσα, ιδιωτικού δικαίου, ρύθμιση επί ορισμένης έννομης σχέσης, επιλέγοντας 

την επικρατέστερη λύση
2
. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι κανόνες του ΙΔΔ, ως κανόνες σύγκρουσης κατ’ 

αντιδιαστολή, τόσο προς τους ουσιαστικούς όσο και προς τους δικονομικούς κανόνες 

δικαίου, καθορίζουν το, επί ορισμένης βιοτικής σχέσης με στοιχεία αλλοδαπότητας, 

εφαρμοστέο δίκαιο. Εάν εφαρμοστέο κριθεί το ημεδαπό δίκαιο, παύει πλέον η 

αποστολή του ΙΔΔ: ο ημεδαπός δικαστής θα προβεί στην εφαρμογή, επί της έννομης 

σχέσης που καλείται να κρίνει, του δικαίου που επί το πλείστον καλείται να 

εφαρμόσει. Αν, όμως, εφαρμοστέο κριθεί το αλλοδαπό δίκαιο, τότε το ΙΔΔ παύει 

πλέον να έχει τον λόγο, μολονότι, κατά την εφαρμογή του αλλοδαπού δικαίου, 

προκύπτουν ορισμένα ζητήματα, τα οποία συνδέονται με τη γνώση του περιεχομένου 

του αλλοδαπού δικαίου, την εφαρμογή του και τον έλεγχο των παραπάνω από τα 

δικαστήρια του forum. Το αλλοδαπό δίκαιο, ουσιαστικό ή δικονομικό, συνιστά πλέον 

αντικείμενο γνώσης, εφαρμογής και ελέγχου κατά τους κανόνες του δικάζοντος 

δικαστή.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Μαριδάκης Γ., Αι σύγχροναι κατευθύνσεις, σ. 1 
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ΙΙ. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟ 

ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΠΟΛΔ/1834 

 

Α. Το άρθρο 245 εδ. 3 ΠολΔ ως «sedes materiae» του αρχικού προβληματισμού 

1. Το ζήτημα του δικονομικού χειρισμού της εφαρμογής του αλλοδαπού δικαίου δε 

δύναται να λυθεί κατά τρόπο γενικό, αλλά εξαρτάται εν πολλοίς από τη βούληση 

εκάστης έννομης τάξης
3
. Προσεγγίζοντας το πρόβλημα μικροσυγκριτικά και σε ένα 

περιορισμένο βαθμό, παρατηρούμε ότι, ενώ κατά τη νομοθεσία και τη νομολογία 

πολλών κρατών (μεταξύ των οποίων Γερμανία, Αυστρία, Εσθονία) το αλλοδαπό 

δίκαιο αντιμετωπίζεται ως δίκαιο με τις συνέπειες, τις οποίες ο χαρακτηρισμός αυτός 

συνεπάγεται, όπως κατωτέρω θα εξηγήσουμε, κατά τη δικαστηριακή πρακτική άλλων 

κρατών (μεταξύ των οποίων Γαλλία, Αγγλία, ΗΠΑ), αυτό ταυτίζεται με τα 

πραγματικά γεγονότα και εφαρμόζεται υπό τους όρους που και αυτά λαμβάνονται 

υπόψη από τα δικαστήρια. 

2. Παρ’ ημίν, η δικονομική μεταχείριση του αλλοδαπού δικαίου παρουσίασε 

ενδιαφέρουσες διακυμάνσεις, προκαλώντας ανυπέρβλητες αντιθέσεις μεταξύ θεωρίας 

και νομολογίας. Με νομοθετικό έρεισμα το άρθρο 245 εδ. 3 της ΠολΔ, η 

αντιμετώπιση του αλλοδαπού δικαίου δεν υπήρξε ενιαία, επισύροντας διαφορετικά 

αποτελέσματα, αναφορικά με την εφαρμογή αυτού και τον έλεγχό της. Συγκεκριμένα, 

υπό το καθεστώς του ΠολΔ του 1835, το άρθρο 245 εδ. 3 αυτής όριζε ότι: 

«Ἀντικείμενο τῆς περί τήν ἀπόδειξιν διαδικασίας δύνανται νά ᾖναι: 3) Νομικά 

ἀξιώματα, ἐπιστηριζόμενα εἰς γενικούς νόμους τοῡ Κράτους, καί ὄχι ἁπλῶς εἰς τοπικά 

θέσμια, ἒθιμα εἰς παραδόσεις, ή εἰς ξένους νόμους
4
». Δεδομένου ότι η διάταξη δεν 

ταύτιζε τους «ξένους νόμους» (auslaendischen Gesetzen) προς τους «γενικούς νόμους 

του Κράτους» (allgemeinen Landesgesetzen), η νομολογία της περιόδου εξομοίωνε 

δικονομικώς το αλλοδαπό δίκαιο προς τα πραγματικά γεγονότα, επιφυλάσσοντας και 

ως προς την εφαρμογή αυτού τους κανόνες της ΠολΔ, αναφορικά με τα πραγματικά 

περιστατικά
5
.  

                                                
3 Σπυρόπουλου Ι., σ. 42 
4 Και στο πρωτότυπο κείμενο «Gegenstand eines Beweisverfahrens koennen nicht seyn. 1) Thatsachen, 

welche auf gerichtlichem Geständnisse beruhen; 2) Thatsachen, für welche eine gesetzliche 

Vermuthung spricht; 3) Rechtssaetze, welche auf allgemeinen Landesgesetzen, nicht aber blos auf 

oertlichen Satzungen, Gewohnheiten, Herrkommen oder auslaendischen Gesetzen beruhen; 

4)Thatsachen die gemein-oder gerichtskundig sind.» 
5 βλ. ενδεικτικά ΑΠ 378/1840, Αποφάσεις Αρείου Πάγου 1840. 432· 206/1854, Αποφάσεις Αρείου 

Πάγου 1854. 515· 24/1841· 189/1883· 60/1858· 83/1886· 170/1887· 243/1896· 260/1896·170/1877· 

378/1840· 408/1841· 78/1845· 353/1879· 63/1886· Για σχετικώς πρόσφατη εφαρμογή του άρθρου 245 

εδ. 3 ΠολΔ βλ. σχετικά ΕφΑιγ 97/1977, Αρμ 1980. 38 · ΕφΑθ 10/1974, Αρμ 1977. 857 «έδει το εις 

πρώτον βαθμόν επιληφθέν δικαστήριον νά είχε τάξει μεταξύ άλλων και αποδείξεις, ώς προς το θέμα 

τούτο, τουτέστι του κατά τον χρόνον της συντάξεως αυτής ισχύοντος αλλοδαπού νόμου κατ` άρθρον 245 

§ 3 του διά του αρθρ. 1 του ΕισΝΚΠολΔ, καταργηθέντος νόμου της 2/14.4.1834 "περί πολιτικής 

Δικονομίας" και ουχί κατ` αρθρ. 337 του ισχύοντος ΚΠολΔ, εφόσον έκ τών διατάξεων τών άρθρων 18 

και 20 Εισ. Νόμου αυτού, συνάγεται, ότι το άρθρον τούτο (337) δεν έχει εφαρμογήν επί τών προ της 

εισαγωγής του κωδικός τούτου καταρτισθεισών δικαιοπραξιών. (Βλ. Ράμμον, Στοιχ. Έλλ. Πολ. Δικον., 

τόμος 1ος, σελ. 479 έκδ. 1961), τουθ  ̀οπερ παρέλειψε τούτο (δ/ριον) νά πράξη.» 
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3. Τη θέση αυτή ακολουθούσε παγίως και η παλαιότερη επιστήμη
6
, αποδεχόμενη 

πλήρως τις συνέπειες του χαρακτηρισμού αυτού. Ειδικότερα, δεδομένου ότι το 

αλλοδαπό δίκαιο συνιστά factum και όχι ius, έπεται ότι οι δικονομικές προϋποθέσεις 

της εφαρμογής
7
 του θα ανευρεθούν κατά τις διατάξεις της ΠολΔ, που αναφέρονται 

στην επίκληση, απόδειξη, στο χρόνο προβολής και στην αδυναμία αναιρετικού 

έλεγχου των πραγματικών γεγονότων. Για τους λόγους αυτούς: 

Ι. Το αλλοδαπό δίκαιο δεν εφαρμόζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, ακόμα κι 

αν ο δικαστής γνωρίζει τον αλλοδαπό νόμο, αλλά πρέπει να προτείνεται από το 

διάδικο σύμφωνα με την αρχή judex ne procedat ex officio
8
 (170 ΠολΔ).  Απαιτείται, 

δηλαδή, πλήρης επίκληση των διατάξεων του αλλοδαπού δικαίου, εφαρμοζομένου 

και επί αυτού του συστήματος συζήτησης. Ως προς το βάρος επίκλησης, τούτο 

καθοριζόταν κατά τον γενικό κανόνα, ότι ο διάδικος που επιδιώκει την εφαρμογή 

διατάξεων του αλλοδαπού δικαίου, όφειλε να επικαλεστεί αυτές. Η πλήρης 

εξομοίωση αλλοδαπού δικαίου και πραγματικού γεγονότος είχε αυτονόητα τη 

συνέπεια ότι η επίκληση αλλοδαπής διάταξης συνιστούσε πραγματικό αυτοτελή 

ισχυρισμό και όχι αίτημα εφαρμογής του αλλοδαπού δικαίου. Σποραδικά δε, γινόταν 

δεκτό από τη νομολογία ότι δεν αρκούσε η γενική επίκληση του αλλοδαπού δικαίου. 

Ο διάδικος όφειλε να αναφέρει «μετά πληρότητος, ειδικώς και ορισμένως
9
» τις 

διατάξεις του αλλοδαπού νόμου, την εφαρμογή των οποίων ζητά
10

. 

II. Το αλλοδαπό δίκαιο, ως factum, εμπίπτει στους περιορισμούς του συγκεντρωτικού 

συστήματος (160 ΠολΔ), πρέπει, συνεπώς, να προτείνεται μέχρι την πρώτη συζήτηση 

στο ακροατήριο
11

. Διαφορετικά, απορρίπτεται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτος ο 

ισχυρισμός από το δικαστήριο. Στην κατ’ έφεση δίκη, επιτρέπεται η επίκληση 

                                                
6 βλ. μεταξύ άλλων Οικονομίδης Β./Λιβαδάς Μ., §167 σημ. 7, 8· Οικονομίδης Β., Γενικαί Αρχαί §94 

σημ. 5· Καλλιγάς Π., Γενικαί Αρχαί, §70· Παπαρρηγόπουλου, Γενικαί Αρχαία §§50 επ.· Μομφεράτου, 

Γενικαί Αρχαί §§25 επ.· Κρασσάς, Γενικαί Αρχαί §§25 επ. 
7 Αντίθετα, οι ουσιαστικού, ιδιωτικού διεθνούς δικαίου προϋποθέσεις της εφαρμογής του αλλοδαπού 

δικαίου ανιχνεύονταν σταθερά στην αρμοδιότητα του δικαίου αυτού κατά την επιταγή του κανόνα 

σύνδεσης όπως ρυθμίσει ορισμένη έννομη σχέση με στοιχεία αλλοδαπότητας και στην μη αντίθεση 

του εφαρμοστέου δικαίου προς την εγχώρια δημόσια τάξη. βλ. σχετικά Ευρυγένη Δ., Η εφαρμογή 

αλλοδαπού δικαίου (συμβολή εις την γενικήν θεωρίαν του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου), Θεσσαλονίκη, 

1956, αριθμ. 65-66· ο ίδιος, Το Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον εις την ελληνικήν νομολογίαν, σ. 435-436, 

σημ. 56 
8 ΑΠ 378/1840· 408/ 1841· 78/1845/ 206/1854· 60/1858· 170/1877 «Ουδέποτε ο δικαστής δύναται 

αυτεπαγγέλτως να εφαρμόση αλλοδαπόν νόμον· αλλά μόνον κατά πρότασιν του διαδίκου, αποδειχθείσης 

πρότερον της υπάρξεως αυτού.»· 353/1879· 64/1897, Θ Η’. 419· 178/1929, Θ Μ’. 573· 303/1931, Θ 

ΜΒ’. 755· 21/1931, Θ ΜΒ’. 194· 390/1933, Θ ΜΔ’. 758· ΕφΘεσσ 10/19, Θ ΚΕ’. 332· ΕφΠατρ 

415/1902, Θ ΙΔ’. 318· ΕφΑθ 279/1930, Θ ΜΑ’. 854· ΕφΑθ 962/1933, Θ ΜΕ’. 161· Στρέϊτ 

Γ./Βάλληνδα Π., σ. 296 με περαιτέρω νομολογία στην εκεί σημ. 8· Ράμμος Γ., σ. 349 
9 ΕφΑθ 72/1917, Θ ΚΗ’. 312· ΕφΑθ 275/1951, Θ 1951. 617=ΕΕΝ 1951.437· ΕφΘεσσ 10/1914, Θ 

ΚΕ’. 332· Αντίθετα ο Ευκλείδης Σ., σ. 97 σημ 7 δέχεται το ορισμένο της επίκλησης «και άνευ ρητής 

επικλήσεως κειμένου». 
10 βλ. σχετικά Σπυρόπουλου Ι., σ. 46 σημ. 1 
11 ΑΠ 353/1879· αντίθετα όμως η ΑΠ 303/1931, Θ ΜΒ’. 755 θεώρησε δυνατή την επίκληση 

αλλοδαπού δικαίου και στον β’ βαθμό· επ’ αυτού και Σπυρόπουλου Ι., σ. 46 σημ. 2 
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κανόνων αλλοδαπού δικαίου, μόνο προς αντίκρουση της έφεσης υπό τους όρους του 

άρθρου 747 εδ. 2 ΠολΔ
12

. Κατ’ άλλη, ωστόσο, άποψη, εφόσον ο πραγματικός 

ισχυρισμός, που στηρίζει την εφαρμογή της αλλοδαπής διάταξης, είχε παραδεκτώς 

προβληθεί κατά την πρώτη συζήτηση, η επίκληση του αλλοδαπού δικαίου θεωρείται 

παραδεκτή το πρώτον και στην εκκλητή δίκη
13

. 

III. Ο επικαλούμενος αλλοδαπό νόμο, όφειλε να αποδείξει την ύπαρξη, το 

περιεχόμενο
14

 και την ισχύ (διάρκεια) αυτού
15

, το δε δικαστήριο μπορούσε  να 

διατάξει απόδειξη  του αλλοδαπού νόμου  και αυτεπαγγέλτως, ακόμα κι αν γνώριζε 

το περιεχόμενο αυτού ο δικαστής
16

. Το βάρος αποδείξεως του αλλοδαπού νόμου 

έφερε ο προτείνων την εφαρμογή του, ώστε βάρος επίκλησης και βάρος απόδειξης 

συνέπιπταν
17

. Ως προς τα μέσα αποδείξεως του αλλοδαπού δικαίου, θεωρία
18

 και 

νομολογία,
19

 επέτρεπαν την απόδειξη αυτού δια της αξιοποίησης οποιουδήποτε 

μέσου, ήτοι μαρτυριών, εγγράφων, ομολογίας
20

, όρκου
21

, πραγματογνωμοσύνης και 

                                                
12 Παπαρρηγόπουλος, Γενικαί Αρχαί §51· Μομφεράτος, Γενικαί Αρχαί §26· ΑΠ 157/1899, Θ Ι’. 

450·ΕφΑθ 303/1881, Θ ΙΒ’. 652· 1614/1903, Θ ΙΕ’. 270· 1489/1904, Θ ΙΓ’. 175· ΑΠ 98/1905, Θ ΙΖ’. 

52· 476/1905, Θ ΙΖ. 498 
13 Καλλιγάς Π., Γενικαί Αρχαί §70· Οικονομίδης Β., Στοιχεία  §94 σημ. 5· Οικονομίδης Β.,/ Λιβαδάς 

Μ., §167 σημ. 8· ΑΠ 1/1909, Θ Κ’. 370· ΕφΠειρ 463/1911, Θ ΚΓ’. 637· 491/1911, Θ ΚΓ’. 652· 

434/1912, Θ ΚΕ’. 457. βλ. όμως Ευκλείδης Σ., §172 σημ. 7, 8· ΑΠ 303/1931, Θ ΜΒ’. 752 που 

διακρίνουν μεταξύ της αντιμετώπισης του αλλοδαπού δικαίου ς πραγματικού γεγονότος για την 

ανάγκη επίκλησης και απόδειξης αλλά αντιμετωπίζουν αυτό ως δίκαιο αναφορικά με το χρόνο 

επίκλησης.  
14 Μολονότι έγινε μεμονωμένα δεκτό ότι αρκεί η απόδειξη της ύπαρξης και όχι του περιεχομένου του 

αλλοδαπού κανόνα (βλ. σχετικά ΑΠ 189/1893, Θ Δ’. 323 μειοψ. «Των αλλοδαπών νόμων διατάσσεται 

κατά την δικονομίαν απόδειξις όταν αμφισβητείται η ύπαρξις ωρισμένης διατάξεως αυτών, εχούσης 

επιρροήν εις την έκβασιν ωρισμένης υποθέσεως, ουχί δέ όταν η αμφισβήτησις περιορίζεται εις την 

έννοιαν της διατάξεως, περί ης δύναται το δικαστήριον να κρίνη, εάν το κείμενον της διατάξεως του 

αλλοδαπού νόμου όν επικαλείται ο έτερος των διαδίκων, δεν αμφισβητήται κατά τα ουσιώδη αυτού 

μέρη»), νομολογία και θεωρία απαιτούσαν απόδειξη τόσο της ύπαρξης, όσο και του περιεχομένου της 

αλλοδαπής διάταξης βλ. σχετικά  Οικονομίδης Β./Λιβαδάς Μ., §167 σημ. 7 
15 Υπό την προϋπόθεση ότι ο αντίδικος ισχυρίζεται πως η αλλοδαπή διάταξη έπαυσε να ισχύει βλ. 

σχετικά Οικονομίδης Β./Λιβαδάς Μ., §167 σημ. 7· Κιτσικόπουλου Αν., άρθρ. 245, αριθμ. 31· βλ. όμως 

ΑΠ 48/1868 «Επομένως προκειμένου ν’ αποδειχθή η εν τίνι ξένη Επικρατεία ισχύς ωρισμένης 

διατάξεως του Ρωμαϊκού Δικαίου, δεν αρκεί ν’ αποδειχθή η εν γένει ισχύς του δικαίου τούτου, αλλά 

πρπέπει ν’ αποδειχθή ειδικώς η ισχύς της διατάξεως εκείνης.» 
16 ΑΠ 260/1896, Θ Ζ’. 550 «Αμφισβητηθείσης της υπάρξεως του αλλοδαπού νόμου το δικαστήριον 

οφείλει να διατάξη απόδειξην, και ουχί ορθώς χωρίς να τάξη τοιαύτην εδέχθη την ύπαρξίν του εκ της εν 

μεταφράσει συλλογής οθωμ. νόμων Νικολαΐδου.»· αντίστοιχα ΕφΠατρ 415/1902, Θ ΙΔ’. 318 
17 Ευρυγένης Δ., Το Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον εις την ελληνικήν νομολογίαν, σ. 447 ad finem 
18 Κιτσικόπουλου Αν., άρθρ. 245, αριθμ. 33-38· Οικονομίδης Β./Λιβαδάς Μ., §167 σημ. 7· Ευκλείδης Σ., 

§172 σημ. 7 
19 ΑΠ 378/1840· 408/1881·78/1945· 206/1854· 60/1858· 189/1893, Θ Δ’. 323· 243/1896, Θ Ζ’ 502· 

400/1931, Θ ΜΓ’. 38 213/1849· ΕφΑθ 1074/1932, Θ ΜΔ’. 429· ΕφΚερκ 165/1898, Θ Θ’. 367· βλ. 

σχετικά Κιτσικόπουλου Αν., άρθρ. 245, αριθμ. 33-39· Ευρυγένης Δ., Το Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον εις 

την ελληνικήν νομολογίαν, σ. 447-448 με περαιτέρω νομολογία 
20 Ευρυγένης Δ., Το Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον εις την ελληνικήν νομολογίαν, σ. 448 σημ. 103 με 

σχετικές αποφάσεις 
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εκμαρτυριών (τεκμηρίων). Η ανεπιφύλακτη προσφυγή σε αποδεικτικά μέσα 

διαπνεόμενα από το σύστημα των νομικών αποδείξεων, ωστόσο, οδήγησε τη 

νομολογία σε λύσεις που επιδοκιμάστηκαν έντονα: σε δίκη διαζυγίου Ιταλών 

υπηκόων, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών,
22

 συνήγαγε τεκμήριο ομολογίας του 

ιταλικού δικαίου ως εφαρμοστέα lex causae, βάσει της lex patriae των μερών, 

λύνοντας το γάμο, καίτοι το ιταλικό δίκαιο απαγόρευε τη λύση του γάμου με 

διαζύγιο
23

. Ήδη ο Λιβαδάς
24

 παρατηρούσε ότι, μολονότι ο αλλοδαπός νόμος δύναται 

να καταστεί αντικείμενο ομολογίας, αυτή δε θα πρέπει να δεσμεύει το δικαστή και 

αντίστοιχα η απόδειξη δια όρκου, διόλου συμβιβάζεται με το αντικείμενο της 

συγκεκριμένης απόδειξης, στο μέτρο που η εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου δεν μπορεί 

να αποτελέσει αντικείμενο διάθεσης των μερών
25

. 

IV. Στις ως άνω δικονομικές προϋποθέσεις εφαρμογής του αλλοδαπού δικαίου, η 

ελληνική νομολογία, επηρεασμένη από την πρακτική των γερμανικών δικαστηρίων, 

αξίωνε, κατά τρόπο τυπολατρικό, ειδική αναφορά εκ μέρους του διαδίκου, ότι το 

εφαρμοστέο αλλοδαπό δίκαιο είναι διάφορο του ημεδαπού. Συγκεκριμένα, στο 

δικόγραφο του ενδίκου βοηθήματος θα έπρεπε να διαλαμβάνεται ειδική επίκληση της 

διαφοράς αλλοδαπού και εγχωρίου δικαίου, διαφορετικά εφαρμόζεται το ημεδαπό 

δίκαιο, λόγω τεκμηρίου ομοιότητας προς το αλλοδαπό. Το εν λόγω τεκμήριο 

ομοιότητας ανιχνεύεται το πρώτον στα υποστηριζόμενα εν Γερμανία παρά του 

Goldshmidt, κατά τον οποίο «αν ο διάδικος δεν επεκαλέσθει παραλλαγήν τινά του 

αλλοδαπού δικαίου από του εγχωρίου, ή δεν απεδείχθη επαρκώς η παραλλαγή αυτή, ή 

αν συμφωνώσι οι διάδικοι εν τούτω ότι ο αλλοδαπός νόμος είνε απαράλλακτος τω 

εγχωρίω, επιτρέπεται τω δικαστή να παραδεχθή ότι το αλλοδαπόν δίκαιον δεν διαφέρει 

του εγχωρίου και να εφαρμόση το τελευταίον τούτο
26

». Κατά τη στερεότυπη 

διατύπωση της νομολογίας της περιόδου «Κατά το άρθρον 245 § 3 ΠολΔ, όταν 

διαφορά τις δέν πρέπη να κριθή κατά τον ημεδαπόν αλλά κατά τον αλλοδαπόν νόμον, 

δέον ο διάδικος, ο δικαίωμά τί επί του τελευταίου στηρίζων, να ισχυρισθή καί νά 

αποδείξη ότι το εν τη αλλοδαπή ισχύον δίκαιον είναι διάφορον του εγχωρίου, εν ελείψει 

δε τοιούτου ισχυρισμού είναι εφαρμοστέος υπό του διακστηρίου ο εγχώριος νόμος, 

όστις υποτίθεται ότι δεν έχει διατάξεις διαφόρους των του αλλοδαπού, τάς δε διατάξεις 

                                                                                                                                      
21

 Ευρυγένης Δ., Το Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον εις την ελληνικήν νομολογίαν, σ. 448 σημ. 102 όπου 

σχετική νομολογία 
22 ΜΠρΑθ 11047/1951, ΝΔ 1952. 192 με σχόλιο Ράμμου Γ. 
23 «Η ανεπιφύλακτος προσφυγή εις την ομολογίαν και τον όρκον προς απόδειξιν αλλοδαπού δικαίου και 

επί διαφορών, εις ας τα αποδεικτικά ταύτα μέσα είναι ανεπίτρεπτα προς απόδειξιν γνήσιων πραγματικών 

ισχυρισμών ωδήγησε την νομολογίαν εις λύσεις εντόνως αποδοκιμαστέας. Εν όψει τοιούτων αποφάσεων 

ελληνικών δικαστηρίων θα ηδύνατο τις, παραλλάσων τον τίτλον παγκοσμίως γνωστού κινηματογραφικού 

έργου, να ομιλίση περί divorzio italiano alla graeca.» βλ. σχετ. Ευρυγένης Δ., Το Ιδιωτικόν Διεθνές 

Δίκαιον εις την ελληνικήν νομολογίαν, σ. 448-449 κειμ. και σημ. 105· ο ίδιος, Η εφαρμογή αλλοδαπού 

δικαίου, σ. 186 σημ. 6 και σ. 229 σημ. 5 
24 Οικονομίδης Β./Λιβαδάς Μ., §167 σημ. 8 
25 Αντίθετα όμως ΑΠ 243/1896, Θ. Ζ’. 502· 400/1931, Θ ΜΓ’. 38 
26 Goldschmidt, Handbuch, σ. 385 κατά παραπομπή και μετάφραση Γ. Στρέϊτ, Νομική, Τόμ Α’, σ. 443 

κείμενο και σημ. 8 
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του ημεδαπού νόμου, τάς στηριζούσας το διά της αγωγής ασκούμενον δικαίωμα, κατ’ 

ουδεμίαν διάταξιν υποχρεούται να αναγράψει εν τη αγωγή αυτού ή οπωσδήποτε να 

προβάλη ο ενάγων.
27

». Η επιστράτευση του εν λόγω τεκμηρίου συνιστούσε 

χαρακτηριστικό παράδειγμα προσπάθειας «οιονεί τακτοποιήσεως της συνειδήσεως 

[του δικαστή] έναντι της παραλείψεώς του όπως εφαρμόζη το αρμόδιον προς κρίσιν 

της διαφοράς αλλοδαπόν δίκαιον
28

» και παράλληλα το βασικό επιχείρημα της 

αεροπαγίτικης  νομολογίας υπέρ της αντιμετώπισης του αλλοδαπού δικαίου ως 

πραγματικού γεγονότος. 

V. Επιστέγασμα, τέλος, της δικονομικής μεταχείρισης του αλλοδαπού δικαίου, που 

κρατούσε στη νομολογία, υπήρξε και ο αναιρετικός έλεγχος αυτού
29

. Η ελληνική 

νομολογία, υπό το κράτος της ΠολΔ, σταθερά και αταλάντευτα, αρνούνταν να 

ελέγξει αναιρετικά, κατ΄ άρθρο 807 αριθμ. 7 και 809 ΠολΔ, την ορθότητα της 

ερμηνείας και εφαρμογής του αλλοδαπού δικαίου εκ μέρους των δικαστηρίων της 

ουσίας
30

. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, αναφορικά με την ύπαρξη και το 

περιεχόμενο του αλλοδαπού νόμου, συνιστούσε κρίση περί τα πράγματα και 

παρέμενε ανέλεγκτη αναιρετικά κατά το άρθρο 810 §2 ΠολΔ. Κατά τη διατύπωση 

που, πλην ορισμένων παραλλαγών, επαναλάμβανε η νομολογία του ακυρωτικού 

«[…] ἡ κρίσις περί τῆς ὑπάρξεως καί τοῦ περιεχομένου τοῦ, ἤ ὃπερ ταῦτο, περί τῆς 

ἒννοιας αὐτοῦ, καθ’ ὅ ἀφορώσα εἰς πράγματα, καί ἂν ἐσφαλμένη ἧ, διαφεύγει τοῦ 

ἐλέγχου τοῦ Ἀρείου Πάγου κατά τό ἂρθρον 810§2 ΠολΔ […]
31

». 

B. Η θέση της επιστήμης του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου 

4. Εναντίον της νομολογίας του Αρείου Πάγου στράφηκε πρώτος ο Γεώργιος Στρέϊτ 

με μια αξιοσημείωτη μελέτη, υπό τον τίτλο «Δικονομικοί κανόνες της εφαρμογής 

                                                
27 βλ. για τη λύση αυτή ΑΠ 246/1953, Θ. 1953. 610 = ΕΕΝ 1953. 814 = ΝοΒ 1953. 361 = ΑρχΝ 1953. 

432 = ΕΕΑ 1953. 211· ΑΠ 439/1954, Θ. 1954. 788 = ΕΕΝ 1954. 800 = ΝοΒ 1954. 973 = ΝΔ 1954. 64 

= ΑρχΝ 1954. 438 = ΕΕΑΝ 1953. 218· ΑΠ 590/1955, ΕΕΝ 1956. 31· ΑΠ 303/1931, Θ ΜΒ’. 755· 

178/1929, Θ Μ’. 573· 317/1931, Θ ΜΒ’. 801· ΑΠ 63/1954, Θ 1954. 341· Ευρυγένης Δ. Η εφαρμογή 

αλλοδαπού δικαίου, αριθμ. 64, σ. 128 σημ. 4· ο ίδιος, Το Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον εις την ελληνικήν 

νομολογίαν, σ. 439 και την εκεί σημ. 69, σ. 440 κείμενο και σημ. 70, 71, 72, 76 και 77 με περισσότερη 
28 Ευρυγένη Δ., σ. 152 και περαιτέρω σ. 153 «Περιττόν να λεχθή ότι το τεκμήριον τούτο, σπανίως 

ανταποκρινόμενο στα πράγματα, αποτελεί εν είδος θεωρητικού καρυκεύματος, δια του οποίου καλύπτεται 

η παράλειψις της εφαρμογής του αρμοδίου αλλοδαπού δικαίου, με την καθαρώς πλασματικήν 

δικαιολογίαν ότι και το ελληνικόν δίκαιον παρέχει την αυτήν λύσιν επί του θέματος.» 
29 βλ. σχετικά Κιτσικόπουλου Αν., άρθρ. 245, αριθμ. 40, 41· Οικονομίδης Β./Λιβαδάς Μ., §167 σημ. 7· 

Ευκλείδης Σ., §260 σημ. 7· Ευρυγένης Δ., Το Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον εις την ελληνικήν νομολογίαν, 

σ. 452· Στρέϊτ Γ./ Βάλληνδα Π., σ. 304-305 
30 Μολονότι η ορθότητα της σύνδεσης της επίδικης έννομης σχέσης προς τον φερόμενο ως 

εφαρμοστέο αλλοδαπό κανόνα βάσει των επιταγών των κανόνων σύγκρουσης ελεγχόταν αναιρετικά 

παγίως. βλ. σχετικά Ευρυγένης Δ., Το Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον εις την ελληνικήν νομολογίαν, σ. 452 

σημ. 114 με σχετική νομολογία 
31 βλ. σχετικά ΑΠ 439/1954, Θ 1954. 788=ΕΕΝ 1954. 800 με σχόλιο Ζολώτα Α.= ΝοΒ 1954. 973= ΝΔ 

1954. 649=ΑρχΝ 1954. 438 με σχόλιο Αδάμου Σ.=ΕΕΑΝ 1953-1954. 218· 189/1956, ΕΕΝ 1956. 731· 

165/1847, Ευρ. Ιωαννίδου 4. 160· 8/1858, Επίσημος Συλλογή 1859. 211·43/1859, Επίσημος Συλλογή 

1859. 118 επ.· 76/1859, Επίσημος Συλλογή 1859. 211 επ.· 36/1897, Θ Η’. 391· 171/1907,Θ ΙΘ’. 27· 

400/1931, Θ ΜΓ’. 38· 207/1936, ΕΕΝ Γ’. 843· 
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αλλοδαπού δικαίου
32

», η οποία είχε καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη του ζητήματος. Τη 

θέση του Στρέϊτ, περί της φύσης και δικονομικής μεταχείρισης του δικονομικού 

δικαίου, ακολούθησε το σύνολο σχεδόν της νεότερης θεωρίας, μεταξύ των οποίων οι 

Λιβαδάς
33

, Βασιλείου
34

, Φραγκίστας
35

, Ράμμος
36

, Βάλλληνδας
37

, Ευρυγένης
38

, 

Κρίσπης
39

, Μαριδάκης
40

, Σπυρόπουλος
41

, Μιχελάκης
42

, Μητσόπουλος
43

 και 

Πετ(ι)μεζάς
44

. Φαίνεται δε, ότι η μελέτη του Στρέϊτ επέδρασε καταλυτικά και στη 

διαμόρφωση των άρθρων 241-242 της ΚρΠολΔ του 1903, εισαχθείσα δια του α.ν. 

571/1903
45

.  

5. Σύμφωνα με τον Στρέϊτ, «τό ἀλλοδαπόν δίκαιον δέον να ἐφαρμοσθῇ ὡς δίκαιον
46

». 

Τα κύρια επιχειρήματα που αυτός αξιοποίησε, μπορούν να διακριθούν σε δύο επί 

μέρους κατηγορίες, ανάλογα με τη θεμελίωσή τους, με το μεν πρώτο να συνιστά 

αμιγώς δικαιοδογματικό επιχείρημα ορθότητας, το δε δεύτερο επιχείρημα εκ της 

κείμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα, παρατήρησε αρχικά ο Στρέϊτ, πως μεταξύ των 

δικονομικών κανονιστικών ρυθμίσεων, και συγκεκριμένα περί του τρόπου εξεύρεσης 

και εφαρμογής του αλλοδαπού νόμου, και των ουσιαστικών ρυθμίσεων των κανόνων 

σύγκρουσης, δεν υφίσταται συγχρονισμός. Όμως, σύμφωνα με τον ίδιο, «είνε 

προφανές, ότι ο τρόπος της εφαρμογής του αλλοδαπού δικαίου δέον να  συμβαδίζη 

προς τας εν τω ουσιαστικώ δικαίω αρχάς, όπως υπάρξη ενότης εν τω συστήματι της 

νομοθεσίας
47

». Η αντιμετώπιση του αλλοδαπού δικαίου ως δικαίου και η εξ αυτού 

του λόγου εξ επαγγέλματος εφαρμογή αυτού από τον δικαστή, συνδέεται ακριβώς 

«προς τον λόγον της εν τίσι περιπτώσεσιν εφαρμογής του δικαίου τούτου, συνεπώς και 

                                                
32 Στρέϊτ Γ., Δικονομικοί κανόνες της εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου, Νομική 1894-1895, Τόμ. Α’, σ. 

423 επ.= Ν. Πανδέκταις, Τόμ. Η’, σ. 60 επ. 
33 Λιβαδάς Μ., Εγχειρίδιον, 1927, σ. 581 
34 Βασιλείου Κ., Περί Αναιρέσεως (έκδ. β’ υπό Γιδόπουλου Λ.) §25 
35 Φραγκίστας Χ., ΑρχΙΔ, Τόμ. Α’, σ. 626, Τόμ. Β’, σ. 461 
36 Ράμμος Γ., σ. 346 επ.· ο ίδιος, σε Glasson/Tisier/Morel, Τόμ. Γ’, σ. 351 
37 Στρέϊτ Γ./ Βάλληνδα Π., σ. 297 επ. 
38 Ευρυγένης Δ., σ. 146 επ.· ο ίδιος, Το Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον εις την ελληνικήν νομολογίαν, σ. 

453· ο ίδιος, Η εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου, σ. 140 
39 Κρίσπης Ηλ., σ. 350 επ. 
40 Μαριδάκης Γ., σ. 309 επ.· ο ίδιος, Αι σύγχροναι κατευθύνσεις, σ. 2 επ.· ο ίδιος, σε μετάφραση 

Regelsberger, Γενικαί αρχαί του δικαίου των Πανδεκτών, Τόμ. Ι (1935) §21 σημ. 4α 
41 Σπυρόπουλος Ι., σ. 43 επ. 
42 Μιχελάκης Εμμ., Περί του αντικειμένου της δικονομικής αποδείξεως, σ. 101 επ.· ο ίδιος, Το έθιμο 

και ο αλλοδαπός νόμος ως αντικείμενον αποδείξεως, σ. 253 επ.  
43 Μητσόπουλος Γ., Η πιθανολόγησις, σ. 36 επ. 
44 Πετμεζάς Θρ., Εμπορικόν δίκαιον (1929), Τόμ. Α’ §25 
45 Τα εν λόγω άρθρα ορίζουν τα ακόλουθα: άρθρο 241 «Το εν ετέρω Κράτει ισχύον Δίκαιον χρήζει 

αποδείξεως μόνον καθόσον είναι άγνωστον τω δικαστηρίω.» και άρθρο 242: «Κατά την εξακρίβωσιν 

τούτου δεν περιορίζεται το διακστήριον εις τας υπό των διαδίκων προσαχθείσας αποδείξεις, αλλά 

δικαιούται να προβή αυτεπαγγέλτως εις πάσας τας φαινομένας αυτώ αναγκαίας έρευνας, έτι δέ και να 

προκαλέση την μεσολάβησιν της Ανωτέρας Διευθύνσεως τής Δικαιοσύνης.» 
46 Στρέϊτ Γ./ Βάλληνδα Π., σ. 295 
47 Στρέϊτ Γ., Δικονομικοί κανόνες της εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου, σ. 424 
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προς τον δικαιολογητικόν της εν γένει υπάρξεως και την βάσιν αυτήν του ιδιωτικού 

διεθνούς δικαίου
48

». Η εφαρμογή του αλλοδαπού δικαίου, όταν αυτή επιβάλλει το 

σύστημα των κανόνων σύγκρουσης του forum, δε συνιστά ζήτημα φιλοφροσύνης 

μεταξύ των πολιτειών (comitas nationum,  Courtoisie), αλλά νομική υποχρέωση. 

Εφόσον σκοπός της πολιτείας είναι η πραγμάτωση του δικαίου, η 

ιδιωτικοδιεθνολογικού δικαίου επιταγή δεν μπορεί να εφαρμοστεί ή να μην 

εφαρμοστεί, κατά την υποκειμενική βούληση του δικάζοντος δικαστή, ανάλογα με το 

αν το εφαρμοστέο δίκαιο «αναβλύζει εκ πηγής κείμενης έξω των ορίων της 

επικρατείας
49

». Δεδομένου ότι η επίδικη έννομη σχέση έχει την έδρα της (Sitz der 

Verhältniss, local seat, natural seat, centre of gravity) σε αλλοδαπή έννομη τάξη, το 

δίκαιο αυτό εφαρμόζεται, παρότι αλλοδαπό, ως δίκαιο «τούτο δε τοσούτω μάλλον 

όσω, των συνόρων των πολιτειών μη συνιστώντων και τα σύνορα της εννοίας του 

δικαίου […]
50

». Κατά τούτο, η εφαρμογή του αλλοδαπού δικαίου είναι ανεξάρτητη 

από τυχόν επίκληση των διαδίκων ή απόδειξη εκ μέρους τους
51

, αλλά αμιγώς 

υποχρέωση απορρέουσα εκ της επιταγής του νομοθέτη προς πραγμάτωση και 

εμπέδωση του δικαίου
52

.  

6. Περαιτέρω, υποστηρίχθηκε
53

 ότι τα άρθρα 4-7 του Αστικού Νόμου του 1856 

(Νόμος ΤϞΑ’ του 1856), δια των οποίων ορίσθηκε ρητώς η υποχρεωτική εφαρμογή 

του αλλοδαπού δικαίου, εκτός αν, κατά το άρθρο 8, η εφαρμογή του προσκρούει στη 

                                                
48 Στρέϊτ Γ., Δικονομικοί κανόνες της εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου, σ. 426 
49 Μαριδακής Γ. Αι σύγχροναι κατευθύνσεις, σ. 2 
50 Μαριδακής Γ. Αι σύγχροναι κατευθύνσεις, σ. 3 
51 Στρέϊτ Γ./ Βάλληνδα Π., σ. 296 «Η συμμόρφωσις του δικαστού εις την ρητήν επιταγήν του νομοθέτου 

δεν δύναται να εξαρτηθή εκ της θελήσεως των διαδίκων. Οι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου είναι 

κανόνες αναγκαστικοί και δεν δύνανται συνεπώς να μείνωσιν ανεφάρμοστοι λόγω της μη υπό των 

διαδίκων επικλήσεως του κατά τους κανόνας τούτους εφαρμοστέου αλλοδαπού δικαίου.» 
52 Είναι προφανής, στο σημείο αυτό, η επίδραση της κριτικής του Savigny, System des heutigen 

römischen Rechts, (1840), Τόμ. ΙΙΙ, σ. 121–126 στη θεωρία της comitatis nationum σε σχέση με τη 

διαμόρφωση της κρατούσας αντίληψης ως προς την αντιμετώπιση του αλλοδαπού δικαίου. Τούτο 

παραδέχεται, άλλωστε, και ο Στρέϊτ Γ., Δικονομικοί κανόνες της εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου, σ. 

427 και εναργέστερα Στρέϊτ Γ./ Βάλληνδα Π., σ. 295· Αριστοτεχνικά αντλεί από αυτήν επιχειρήματα 

και ο Μαριδάκης Γ., Αι σύγχροναι κατευθύνσεις, σ. 2-3 «Οσονδήποτε και αν έχεται η πολιτεία του κατά 

θεωρίαν κυριάρχου και ανεξαρτήτου αυτής, δεν δύναται να αποκρούση την εφαρμογήν κανόνος δικαίου 

εκ του γεγονότος και μόνον, ότι αναβλύζει εκ πηγής κείμενης έξω των ορίων της επικρατείας […] Η 

εντός των ορίων της πολιτείας εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου προκύπτει ως άμεσος συνέπεια των 

αναγκών της διεθνούς συναλλαγής. Και εις άλλας εποχάς, αλλ’ ιδίως εις ον βαθμόν έφθασε σήμερον η 

προσέγγισις και η επικοινωνία των λαών, πολιτεία τις κυρήσσουσα την αυτάρκειαν και την 

αποκλειστικότητα του ίδιου δικαίου και αγνοούσα το αλλοδαπόν δίκαιον, είνε το αυτό ως εάν να 

καταδίκαζεν εαυτήν εις απομόνωσιν και εντεύθεν εις μαρασμόν. Και εάν έτι θέλη, ευρίσκεται εις 

αδυναμίαν, όπως αγνοήση το αλλοδαπόν δίκαιον. […] οι ανωτέρω παράγοντες οι επιβάλλοντες την 

εφαρμογήν του αλλοδαπού δικαίου, τόσον οι εκ της διεθνούς συναλλαγής, όσον και οι εκ του σκοπού της 

πολιτείας και της φύσεως του δικαίου, είνε οι μόνοι προσαρμοζόμενοι προς την γενικώς κρατούσαν 

αρχήν, ότι αι πολιτείαι αποτελούν κοινωνίαι δικαίου.» 
53 βλ. Στρέϊτ Γ., Δικονομικοί κανόνες της εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου, σ. 427-428, 430-432· Στρέϊτ 

Γ./ Βάλληνδα Π., σ. 297 
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δημόσια τάξη
54

, τροποποίησαν τη διάταξη του αρ. 245 εδ. 3 ΠολΔ, εξομοιώνοντας 

πλήρως το ημεδαπό δίκαιο προς το αλλοδαπό
55

. Το επιχείρημα αυτό όμως είχε 

σχετική μόνο αξία, καθόσον «Ο Αστικός Νόμος καθορίζει τας περιπτώσεις, καθ’ ας 

τυγχάνει εφαρμοστέον αλλοδαπόν δίκαιον, ενώ το άρθρο 245 της ΠολΔ καθιεροί τον 

δικονομικόν χειρισμόν  της εφαρμογής του αλλοδαπού δικαίου
56

». 

7. Εκ των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι δικονομικές προϋποθέσεις της 

εφαρμογής του αλλοδαπού δικαίου συναρτώνται προς τη φύση αυτού ως δικαίου, και 

εκ τούτου έπεται ότι: 

I. Το εφαρμοστέο αλλοδαπό δίκαιο εφαρμόζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, 

χωρίς να απαιτείται επίκλησή του από τους διαδίκους, κατά το αξίωμα da mini 

factum dabo tibi ius
57

. 

II. Το εφαρμοστέο αλλοδαπό δίκαιο, ως κανόνας δικαίου, λαμβάνεται υπόψη 

αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, κατά την αρχή facta probantur, iura novit curia
58

. 

Επειδή, όμως, είναι πολύ πιθανό οι αλλοδαποί κανόνες δικαίου να είναι άγνωστοι 

στον δικαστή
59

, αυτός δύναται και ταυτόχρονα επιβάλλεται να διατάξει απόδειξη 

αυτών. 

                                                
54 «Μίαν μόνην περίπτωσιν μη εφαρμογής του ξένου δικαίου γνωρίζει ο ημέτερος νόμος, την καθ’ ην ο 

αλλοδαπός νόμος αντιβαίνει εις εσωτερικόν νόμον δημοσίας τάξεως ή αφορά εις θεσμοθεσίας μη 

αναγνωριζομένας υπό του Ελληνικού νόμου.» βλ. Στρέϊτ Γ., Δικονομικοί κανόνες της εφαρμογής 

αλλοδαπού δικαίου, σ. 432 
55 «Όθεν έπεται, ότι και αν η δικονομία ημών ανέγραψε το αντίθετον αξίωμα, έδει να θεωρηθή 

καταργηθείσα η σχετική αυτής διάταξις μετά την εισαγωγήν του αστικού νόμου.» βλ. Στρέϊτ Γ., 

Δικονομικοί κανόνες της εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου, σ. 433 
56 Σπυρόπουλου Ι., σ. 45 
57 Στρέϊτ Γ., Δικονομικοί κανόνες της εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου, σ. 432 «[…] ο δικαστής εξ 

επαγγέλματος οφείλει να κρίνη σχέσιν τινά κατά τον αλλοδαπόν νόμον, όταν η σχέσις αύτη υπάγηται τω 

νόμω τούτω, προς τούτο δ’ οφείλει να εξεύρη τον εφαρμοστέον νόμον, ανεξαρτήτως των προτάσεων και 

της ενεργείας των διαδίκων.», σ. 433-434 «Ουδαμού του νόμου απαγγέλεται η υποχρέωσις του δικαστού 

προς εφαρμογήν αλλοδαπού  δικαίου μόνον τη επικλήσει των διαδίκων και τη αποδείξει παρά του 

επικαλουμένου, ουδαμού η εξίσωσις του αλλοδαπού νόμου προς τα πραγματικά γεγονότα.», σ. 441 «Ο 

δικαστής εφαρμόζει τον αλλοδαπόν νόμον ανεξαρτήτως της επικλήσεως των διαδίκων. όθεν και οι 

διάδικοι κατά πάσαν στάσιν της δίκης επικαλούνται τον αλλοδαπόν νόμον.»· υπέρ της άποψης αυτής βλ. 

επίσης Βασιλείου Κ., Περί Αναιρέσεως §25· Λιβαδάς Μ., Εγχειρίδιον, 1927, σ. 581· Ράμμος Γ., σ. 346 

επ.· ο ίδιος, σε Glasson/Tisier/Morel, Τόμ. Γ’, σ. 351· Μαριδάκης Γ., Αιτ. Έκθ. Αστικού Κώδικας, σ. 

131 
58 Χαρακτηριστικά βλ. Στρέϊτ Γ., Δικονομικοί κανόνες της εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου, σ. 439 «Η 

εξ επαγγέλματος εφαρμογή απαιτεί και την εξ επαγγέλματος εξερεύνησιν.»· Ακόμα κι αν οι διάδικοι εκ 

πλάνης θεώρησαν εφαρμοστέο τον ημεδαπό νόμο βλ. Σπυρόπουλου Ι., σ. 47 και την εκεί σημ. 2 με 

περαιτέρω παραπομπές. 
59 Προσχωρώντας στο ρεαλισμό σημειώνει «Επειδή όμως είναι ανθρωπίνως αδυνάτον εις τον δικαστήν 

να γνωρίζη τα δίκαιο όλων των χωρών της υφηλίου, επιτρέπεται εις αυτών να ζητήση εις το έργον του 

τούτο της διαπιστώσεως της υπάρξεως και του περιεχομένου του αλλοδαπού δικαίου την συνδρομήν των 

διαδίκων. Ο δικαστής δύναται και πρέπει, εφ’ όσον δεν γνωρίζει τον αλλοδαπόν νόμον, να τάξη 

απόδειξιν αυτού, ίνα δι’ αυτής βοηθηθή εις τον σχηματισμόν της περί του νόμου τούτου κρίσεώς του.» 

βλ. σχετικά Στρέϊτ Γ./ Βάλληνδα Π., σ. 298· Μάλιστα, ως προς την αδυναμία γνώσης του αλλοδαπού 

δικαίου ορθώς ο Στρέϊτ θεώρησε κρίσιμες τις εξής παραμέτρους: α) τις ιδιωτικές γνώσεις του 

δικάζοντος δικαστή (Δικονομικοί κανόνες της εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου, σ. 430-έμμεσα, 436, 



11 

 

III. Το εφαρμοστέο αλλοδαπό δίκαιο ως ius, δεν εμπίπτει στο σύστημα 

συγκεντρώσεως (160 ΠολΔ) και συνεπώς μπορεί να προτείνεται το πρώτον  στο 

Εφετείο.  

IV. Τελευταία σπουδαία συνέπεια αποτελεί κατ’ επέκταση ο αναιρετικός έλεγχος του 

αλλοδαπού δικαίου, δια εσφαλμένης εφαρμογής ή ψευδούς ερμηνείας. Κατά το 

σύστημα της ΠολΔ, αναίρεση επιτρεπόταν «ένεκεν εσφαλμένης εφαρμογής και 

ψευδούς ερμηνείας άρθρου τινός του Πολιτικού Νόμου
60

» (807 αριθμ. 7 ΠολΔ), 

εφόσον «εις το διατακτικόν μέρος της αποφάσεώς τινός περιέχεται ρητή απ’ ευθείας ή 

εκ πλαγίου παράβασις των σαφών ορισμών του νόμου, ή αρχαίων ισχύοντος έτι 

εθίμου
61

» (809 ΠολΔ) και υπό την προϋπόθεση ότι «η ερμηνεία δεν ανήγετο απλώς εις 

πράγματα, αλλά προσέβαλλε κανόνας του δικαίου […]
62

» (810 §2 ΠολΔ). Και ενώ η 

εσφαλμένη εφαρμογή ή η ψευδής ερμηνεία διατάξεων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου 

ίδρυε πάγια τον λόγο αναίρεσης του άρθρου 807 αριθμ. 7 ΠολΔ, λόγω παραβίασης 

άρθρων του Πολιτικού Νόμου, δεν ίσχυε το ίδιο και ως προς την παραβίαση του 

εφαρμοστέου αλλοδαπού δικαίου, είτε υπό τη μορφή της εσφαλμένης εφαρμογής είτε 

υπό τη μορφή της ψευδούς ερμηνείας. Στη θέση αυτή εναντιώθηκε ο Στρέϊτ, 

υποστηρίζοντας σχετικώς ότι «ο αστικός ημών νόμος διατάσσων την εφαρμογήν του 

αλλοδαπού, εννοεί την εφαρμογήν του όντως υφισταμένου αλλοδαπού νόμου και εν τη 

αληθεία αυτού ερμηνεία· παραβιάζεται δε και ο εσωτερικός ημών νόμος, αν υπό το 

πρόσχημα της εφαρμογής του αλλοδαπού νόμου, εφαρμόσθη διάταξις μηδαμώς 

περιεχόμενη εις τον αλλοδαπόν τούτον νόμον
63

». Σε κάθε όμως περίπτωση, για το 

παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης απαιτούνταν, ενόψει του άρθρου 811 §1 στ. 2 

ΠολΔ, η παραδεκτή επίκληση των πραγματικών περιστατικών, που εμπίπτουν στο 

πραγματικό του εφαρμοστέου αλλοδαπού κανόνα ενώπιων των Πρωτοδικών. Ώστε, 

ενώπιον του Αρείου Πάγου ήταν παραδεκτή η επίκληση το πρώτον του αλλοδαπού 

δικαίου και ειδικότερα της έννομης συνέπειας που επιφυλάσσει το πραγματικό αυτού, 

όχι όμως και των πραγματικών περιστατικών, που στηρίζουν την εφαρμογή του κατ’ 

αντιστοιχία προς την ημετέρα ρύθμιση του άρθρου 562 ΙΙ ΚΠολΔ. 

                                                                                                                                      
437 ad finem), β)  τη συνδρομή των διαδίκων και γ) τη συμβολή της πολιτείας είτε μέσω διεθνών 

συμβάσεων είτε μέσω ειδικά προς τούτο οργανωμένων ιδρυμάτων (Δικονομικοί κανόνες της 

εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου, σ. 438). 
60 «[…] wegen falscher Anwendung oder falscher Auslegung eines Civilgesetzes» 
61 «Wegen falscher Anwendung oder falscher Auslegung eines Gesetzes kann nur dann Cassation 

gesucht warden, wenn in dem Dispositiv eines Urtheites eine aus drückliche, directe oder indirecte 

Zuwiderhandlung gegen die klaren Bestimmungen eines Gesetze, oder alten, noch geltenden 

Gewohnheitsrechtes enthalten ist.» 
62 «Nur dann, wenn die Interpretation nicht rein factisch war, sondern Rechtsregeln dabei verletzt 

worden sind, kann eine falsche Interpretation als Cassationsgrund gelten.» 
63 Στρέϊτ Γ., Δικονομικοί κανόνες της εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου, σ. 446· Στρέϊτ Γ./ Βάλληνδα Π., 

σ. 302 επ. και έκτοτε Σπυρόπουλου Ι., σ. 48-49 (έμμεσα)· Βασιλείου Κ., Περί Αναιρέσεως §25· 

Λιβαδάς Μ., Εγχειρίδιον, 1927, σ. 581· Ράμμος Γ., σ. 499· ο ίδιος, σε Glasson/Tisier/Morel, Τόμ. Γ’, σ. 

351· Ευρυγένης Δ., σ. 157 
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8. Το πρώτο μεγάλο ρήγμα στην ως άνω νομολογία του Αρείου Πάγου, επέφερε, με 

σειρά αποφάσεών του, το Πρωτοδικείο Ρόδου
64

. Συγκεκριμένα, με αιτιολογίες που 

ακολουθούν τα ιδιωτικοδιεθνολογικά επιχειρήματα του Στρέϊτ, όχι μόνο 

αυτεπαγγέλτως εφάρμοσε το αλλοδαπό δίκαιο, αλλά και με δικές του ενέργειες 

πορίσθηκε τη γνώση αυτού
65

. Όσες φορές δε ζήτησε στοιχεία από τους διαδίκους, τα 

εκτίμησε ελεύθερα, αποδεσμευόμενο από τους κανόνες της αποδεικτικής 

διαδικασίας, εκτιμώντας συγκεκριμένα ότι «Ἐπειδή ὁ ἀλλοδαπός νόμος εἶναι ὡς ἐκ 

τῆς φύσεώς τοῦ νόμος, ἦτοι κανών δικαίου, οὐχί δέ πραγματικόν γεγονός κατ’ 

ἀκολουθίαν ὁ δικαστής ὑποχρεοῦται ἐξ ἐπαγγέλματος νά ἐφαρμόσῃ κατ’ ἐπιταγήν τῶν 

ὑπό τῆς ἰδίας πολιτείας τεθέντων κανόνων ἰδιωτικού διεθνοῦς δικαίου
66

».  

 

Γ. Η δικονομική προσέγγιση προ της εισαγωγής του ΚΠολΔ 

9. Μολονότι η μελέτη του Στρέϊτ επέδρασε καταλυτικά στην περαιτέρω εξέλιξη του 

ζητήματος, σε θεωρία και νομολογία, οι επισημάνσεις και παρατηρήσεις του 

συγγραφέα, αποτελούν επί της ουσίας επιχειρήματα ιδιωτικοδιεθνολογικού δικαίου, 

στηρίζονται δε κατά βάση στη λειτουργία των κανόνων σύγκρουσης, και όχι αμιγώς 

στη δικονομική μεταχείριση του αλλοδαπού νόμου. Ήδη, όμως, το έδαφος ήταν 

γόνιμο για την αντιμετώπιση της δικονομικής μεταχείρισης του αλλοδαπού δικαίου 

με επιχειρήματα αμιγώς εντασσόμενα στη δογματική του δικονομικού δικαίου, 

λαμβανομένων υπόψιν των σκοπών και της φύσης της έννομης σχέσης της δίκης. 

Σαράντα έξι χρόνια μετά τη μελέτη του Στρέϊτ και μόλις τρεις σχεδόν δεκαετίες πριν 

την εισαγωγή του ΚΠολΔ/1968, ο Εμμ. Μιχελάκης με αυτοτελή μελέτη υπό τον τίτλο 

«Το έθιμον και ο αλλοδαπός νόμος ως αντικείμενον της δικονομικής αποδείξεως
67

» 

αποδεικνύει με δικονομική ακρίβεια, αφενός ότι η «απόδειξη» του αλλοδαπού 

δικαίου διαφέρει της stricto sensu αποδείξεως των άρθρων 244 επ. ΠολΔ/335 επ. 

ΚΠολΔ και αφετέρου ότι αυτή δεν μπορεί per se καταστήσει το αλλοδαπό ius, 

factum. 

10. Διεξοδικά επισημαίνει ο Μιχελάκης, ότι αντικείμενο απόδειξης συνιστούν οι 

πραγματικοί ισχυρισμοί των διαδίκων και εφόσον δια τούτων εισφέρονται στη δίκη 

πραγματικά γεγονότα, έπεται ότι αντικείμενο απόδειξης είναι αυτά τούτα τα 

                                                
64

 Επ αυτού βλ. εκτενώς Ευρυγένης Δ., Το Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον εις την ελληνικήν νομολογίαν, σ. 

453 επ. 
65 βλ. ενδεικτικώς «ΠΠρΡοδ 231/1954, ΕΕΝ 1955. 618=ΕΕΑΝ 1955-1956. 386 με σχόλιο 

Μπεντερμάχερ-Γερούση «[…] τους αλλοδαπούς νόμους […] υποχρεούται εξ επαγγέλματος να εφαρμόση 

κατ’ επιταγήν των υπό της ιδίας πολιτείας τεθέντων κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου […]»· 

ΠΠρΡοδ 244/1948, ΑρχΝ 1950. 260 με σχόλιο Α. Μπαλτατζή «[…] δέον να εφαρμοσθούν εν Ελλάδι 

και αυτεπαγγέλτως (ενν. διατάξεις του ΙταλΑΚ για την δικαστική απαγόρευση) παρά του Δικαστηρίου 

τούτου τελούντος εν γνώσει τούτων εκ του εις χείρας του Κώδικος […]»· Για περαιτέρω παραπομπές βλ. 

Ευρυγένης Δ., Το Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον εις την ελληνικήν νομολογίαν, σ. 453 επ.· ο ίδιος, Η 

εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου, σ. 217 
66 ΠΠρΡοδ 492/1949, ΕΕΝ 1951. 70 με σχόλιο Ι. Λ. Ζαούση 
67 Μιχελάκης Εμμ., Το έθιμον και ο αλλοδαπός νόμος ως αντικείμενον της δικονομικής αποδείξεως, 

ανάτυπο από Σύμμικτα Στρέϊτ, Τόμ. Β’, σ. 253 επ., Αθήναι 1940, Εκδ. Πυρσού Α.Ε.· βλ. επίσης ο 

ίδιος, Περί του αντικειμένου της δικονομικής αποδείξεως, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήναι 1940 
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πραγματικά περιστατικά, με σκοπό την εξακρίβωση της αλήθειας αυτών
68

.  

Αντικείμενο της απόδειξης αυτών είναι η γνώση του κρίνοντος δικαστή αναφορικά 

με την υπό των διαδίκων επικαλούμενη εμπειρική πραγματικότητα, γινομένης 

αντιληπτής κατά την ιστορική μέθοδο, ήτοι από το γενικό και αφηρημένο προς το 

ατομικό και ιδιαίτερο. Το δεοντολογικό
69

, ωστόσο, νόημα που περικλείει το 

πραγματικό ορισμένου κανόνα δικαίου δεν συνιστά περιστατικό της εμπειρικής 

πραγματικότητας, νοούμενο ιστορικώς,
70

 αλλά δικανική κρίση, ως δεοντολογική 

γνώση και κατά τούτο νοούμενη τελολογικώς
71

, την οποία ο νόμος αναθέτει 

αποκλειστικά στο δικαστή και όχι σε έτερο πρόσωπο. Ο κανόνας δικαίου είναι κατά 

τούτο ανεπίδεκτος δικονομικής απόδειξης εν αναφορά προς το δεοντολογικό αυτού 

περιεχόμενο. Αντίθετα, η διαδικασία αποτύπωσης ορισμένου νοήματος σε 

συγκεκριμένο κανόνα δικαίου, δια μέσω των επιφορτισμένων προς τούτο οργάνων 

της εκάστοτε πολιτείας, είναι πραγματικό γεγονός και η γνώση αυτής συνιστά γνώση 

της εμπειρικής πραγματικότητας, νοουμένης κατά την ιστορική μέθοδο, συνεπώς 

δεκτικής απόδειξης
72

. Με άλλα λόγια, αντικείμενο απόδειξης αποτελεί εδώ η 

                                                
68 Μιχελάκης Εμμ., Το έθιμον και ο αλλοδαπός νόμος ως αντικείμενον της δικονομικής αποδείξεως, σ. 

253 
69 Για το δεοντολογικό περιεχόμενο του κανόνα δικαίου βλ. χαρακτηριστικά Μητσόπουλος, Περί του 

νομικού προσδιορισμού του πραγματικού γεγονότος, Αφιέρωμα Χ. Φραγκίστα, σ. 286 «Ο κανών 

δικαίου είναι δεοντολογική υποθετική πρότασις· διότι τα εν αυτώ εξηρτημένα μέρη τελούν, κατά 

νομοθετικήν βούλησιν, εις σχέσιν λόγου και ακολουθίας. Τουτέστι, το μεν μέρος του κανόνος δικαίου το 

καθορίζον το περιεχόμενον του πραγματικού αποτελεί τον λόγον ή την υπόθεσιν, το δε μέρος το 

καθορίζον την έννομον συνέπειαν αποτελεί την ακολουθίαν ή την απόδοσιν, κατά τρόπον ώστε, ένα 

υπάρξη ως ιστορικόν γεγονός η εν τω πραγματικώ του κανόνος δικαίου υποθετικώς περιγραφόμενη 

πραγματικότης (λόγος), να επέλθη, κατά νομοθετικήν βούλησιν, η υπό του κανόνος καθοριζομένη 

έννομος συνέπεια (ακολουθία)»· Κ. Τσάτσου, Το πρόβλημα της ερμηνείας του δικαίου, 1932, σ. 69 επ. 
70 Για την ιστορική γνώση ως αποκλειστική μέθοδο της δικανικής γνώσης της εμπειρικής 

πραγματικότητας βλ. Μητσόπουλος, Η πιθανολόγησις, σ. 5 «Η δικανική γνώσις της εμπειρικής 

πραγματικότητος μόνον κατά την ιστορικήν μέθοδον τελείται· διότι δεν ενδιαφέρει τον δικαστήν η γνώσις 

του φαινομένου ως εκδήλωσις γενικού τινός φυσικού νόμου, αλλ’ η γνώσις αυτού κατά τα ατομικά και 

ιδιαίτερα στοιχεία ίνα κριθή ποίον το κατά δίκαιον νόημα αυτού.»· Μιχελάκης Εμμ., Περί του 

αντικειμένου της δικονομικής αποδείξεως, σ. 60 επ. «Τότε μόνον ενδιαφέρει η γνώσις της εμπειρικής 

πραγματικότητος την δικανικήν κρίσιν, καθ’ όσον είναι γνώσις ιστορική. Επειδή δε αυτή η εμπειρική 

πραγματικότης δύναται ν αγνωσθή, είτε ως γενικότης, είτε ως ατομικότης, αναλόγως της μεθόδου 

γνώσεως, από καθαρώς λογικής απόψεως η ιστορική γνώσις δεν ορίζεται εκ του αντικειμένου αυτής αλλ’ 

εκ της μεθόδου της γνώσεως. […] Ως ο ιστορικός ούτω και ο εφαρμοστής του δικαίου, θέτει το 

εμπειρικόν αντικείμενον της ερεύνης αυτού ως ατομικόν και ιδιαίτερον και σχηματίζει γνώσιν της 

εμπειρικής πραγματικότητος δια κρίσεως ιστορικής και ατομικής, αφηγηματικής κρίσεως (iudicium 

singularium, erzählendes Urteil), της οποίας το υποκείμενον είναι ατομικώς και συγκεκριμένως 

υπάρχουσα παράστασις εν ορισμένω τόπω και χρόνω.»· Αμφότεροι δε επηρεασμένοι από τις σχετικές 

αναπτύξεις του Κ. Τσάτσου, Το πρόβλημα της ερμηνείας του δικαίου, σ. 24 επ., 31 επ., 140 επ. 
71 Κ. Τσάτσου, Το πρόβλημα της ερμηνείας του δικαίου, σ. 140 επ.· Μητσόπουλος, Η πιθανολόγησις, σ. 

6· Μιχελάκης Εμμ., Περί του αντικειμένου της δικονομικής αποδείξεως, σ. 81 
72 Μιχελάκης Εμμ., Το έθιμον και ο αλλοδαπός νόμος ως αντικείμενον της δικονομικής αποδείξεως, σ. 

254 κατά τον οποίο «Το δεοντολογικό νόημα του κανόνος δικαίου δεν είναι αντικείμενον της 

δικονομικής αποδείξεως, αλλ’ η διαδικασία της θέσεως ωρισμένου νοήματος ως κανόνος δικαίου […] Η 

θέσις, άρα, ωρισμένου νοήματος ως κανόνος δικαίου είναι πραγματικόν γεγονός, εν οία εννοίας είναι 
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ιστορική γνώση, ότι σε κάποια αλλοδαπή πολιτεία ορισμένο νόημα ισχύει ως κανόνας 

δικαίου και όχι η stricto sensu αλήθεια ή αναλήθεια πραγματικών περιστατικών, με 

σκοπό την υπαγωγή σε επικαλούμενο και in concreto εφαρμοστέο κανόνα δικαίου. Η 

κρίση ότι ο χ κανόνας δικαίου υπάρχει ή όχι στην y αλλοδαπή πολιτεία, είναι κρίση 

ιστορική, οντολογική και κατά τούτο δεκτική απόδειξης. Η κρίση, όμως, ότι η χ 

συγκεκριμένη περίπτωση υπάγεται ή όχι στον y αλλοδαπό κανόνα δικαίου, είναι 

κρίση δεοντολογική και ανεπίδεκτη απόδειξης
7374

. 

11. Δεδομένων τούτων, η διαφορετική ρύθμιση του άρθρου 245 εδ. 3 ΠολΔ και η εξ 

αυτής αντίθεση στη δικονομική μεταχείριση ως προς τους ημεδαπούς νόμους, τους 

οποίους ο δικαστής υποχρεούται οίκοθεν να γνωρίζει, χωρίς τη δυνατότητα 

διεξαγωγής απόδειξης, και τον αλλοδαπό νόμο και το έθιμο, τα οποία ο δικαστής δεν 

υποχρεούται να γνωρίζει, δυνάμενος να πορισθεί γνώση αυτών μέσω απόδειξης, δεν 

είναι αγεφύρωτη: «Ο κανών δικαίου, άνευ σαφούς διατάξεως, δεν δύναται εν τη 

δικονομική αποδείξει να αποβάλη την ιδιότητα αυτού. […] Εξ ουδεμίας διατάξεως 

συνάγεται η αρχή, ό,τι είναι αντικείμενον αποδείξεως ακολουθεί τους περί πραγματικού 

ισχυρισμού κανόνας.
75

» Ο αλλοδαπός νόμος, ως ius, μολονότι μπορεί να αποτελέσει 

προαιρετικά αντικείμενο απόδειξης, εφόσον ο δικαστής δεν διαθέτει ιδιωτικές 

γνώσεις περί αυτού
76

, δεν αποβάλλει τη φύση του ως κανόνας δικαίου και εντεύθεν 

                                                                                                                                      
τούτο αντικείμενον της δικονομικής αποδείξεως. Ο κανών δικαίου ως νόημα δεοντολογικόν δεν είναι 

αντικείμενον της δικονομικής αποδείξεως. Η τελολογική γνώσις αυτού είναι αποκλειστικόν έργον του 

δικαστού, ως εφαρμοστού του δικαίου, και δεν δύναται να νοηθή ως αντικείμενον της δικονομικής 

αποδείξεως. Η γνώσις του κανόνος δικαίου εν ενοτήτι προς τους ετέρους κανόνας δικαίου της κείμενης 

νομοθεσίας δεν δύναται να είναι αντικείμενον της δικονομικής αποδείξεως, διότι της γνώσεως ταύτης 

δεν δύναται να απεκδυθή ο δικαστής αναθέτων αυτήν εις έτερον πρόσωπον. Ως θεμελιώδης αρχή ισχύει 

επί παντός κανόνος δικαίου, αδιαφόρως αν είναι ή δεν είναι αντικείμενον αποδείξεως. […] Τας πράξεις 

της θέσεως του κανόνος δικαίου έχει ως αντικείμενον η δικονομική απόδειξης. Εάν θα θεωρηθή το 

νόημα, όπερ επικαλείται ο διάδικος, κανών δικαίου, εξαρτάται εκ της παρά του δικαστού γνώσεως των 

πράξεων της θέσεως.»·  
73 Μιχελάκης Εμμ., Περί του αντικειμένου της δικονομικής αποδείξεως, σ. 104 «Η γνώσις του 

αλλοδαπού κανόνος δικαίου παρά του δικαστού αποτελεί ούτω γνώσιν νοήματος εν λογική ενοτήτι. 

Γιγνώσκεται όμως ο αλλοδαπός κανών δικαίου ως νόημα τιθέμενον παρά των αρμοδίων οργάνων της 

αλλοδαπής Πολιτείας και ειδικευόμενον παρά των δικαστηρίων αυτής. Επειδή δε ο ημεδαπός δικαστής 

γιγνώσκει και εφαρμόζει τον αλλοδαπόν κανόνα δικαίου ως νοείται εν τη αλλοδαπή Πολιτεία, πάλιν η 

δικονομική απόδειξις έχει ως αντικείμενον ιστορικήν εμπειρικήν πραγματικότητα, την θέσιν ωρισμένου 

νοήματος παρά της αλλοδαπής Πολιτείας ως κανόνος δικαίου και την ειδίκευσιν τούτου παρά των 

αλλοδαπών δικαστηρίων. Ότι εν τη αλλοδαπή Πολιτεία ωρισμένον νόημα ισχύει ως κανών δικαίου, είναι 

γνώσις ιστορική. Ουδέποτε δύναται ο δικαστής να θέση προς απόδειξην αυτήν την υπαγωγήν της 

συγκεκριμένης ατομικής περιπτώσεως εις τον αλλοδαπόν κανόνα δικαίου. […] Ο αλλοδαπός κανών 

δικαίου ως δεοντολογικόν νόημα δεν αποδεικνύεται. Η δικανική κρίσις, ως δεοντολογική γνώσις κατά 

την τελολογικήν μέθοδον, είναι πάντοτε κρίσις του δικάζοντος δικαστού ουχί ετέρου προσώπου.» 
74 βλ. σχετικώς και την  έξοχη ανάπτυξη του Μητσόπουλου, Η πιθανολόγησις, σ. 5-6  
75 Μιχελάκης Εμμ., Το έθιμον και ο αλλοδαπός νόμος ως αντικείμενον της δικονομικής αποδείξεως, σ. 

255, 258-259·Ψίγματα της θέσης αυτής βλ. και σε Στρέϊτ Γ., Δικονομικοί κανόνες της εφαρμογής 

αλλοδαπού δικαίου, σ. 433 ad finem, 434 
76 «Η αρχή της απαγορεύσεως της ιδιωτικής γνώσεως του δικαστού αφορά μόνον εις τα το πραγματικόν 

υλικόν αποτελούντα πραγματικά γεγονότα, ουχί και τους αφηρημένους και γενικούς κανόνας δικαίου.» 
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δεν υπάγεται στη νομική αντιμετώπιση των πραγματικών περιστατικών, αλλά σε 

εκείνη των κανόνων δικαίου (137, 172, 183 ΠολΔ)
77

. Η δικονομική απόδειξη του 

αλλοδαπού δικαίου θεσπίζεται συνεπώς «ως προαιρετικόν μέσον γνώσεως δια τον 

δικαστήν
78

», η δε επίκληση αυτού από τον διάδικο εκλαμβάνεται ως «ανακοίνωση 

παράστασης» προς το δικαστήριο (Vorstellungsmitteilung) και όχι ως πραγματικός 

ισχυρισμός, με σκοπό τη συνεργασία διαδίκων και δικαστηρίου προς πραγμάτωση 

του δικαίου
79

. 

12. Έτι περαιτέρω, τις σκέψεις αυτές του Μιχελάκη εξειδίκευσε ο Μητσόπουλος. 

Κατά τον ίδιο, το δικαστήριο διατάσσει εν προκειμένω απόδειξη για την «ευχερέστερη 

απλώς γνώση» του αλλοδαπού δικαίου
80

. Ως απόδειξη αντιλαμβάνεται και αυτός, 

κατ’ αντιστοιχία, απλώς το μέσο γνώσεως του κανόνα δικαίου και όχι το μέσο 

βεβαιώσεως της αλήθειας του πραγματικού ισχυρισμού. Εντεύθεν, δεν μπορεί να 

συναχθεί και εξομοίωση των αλλοδαπών κανόνων προς τα πραγματικά περιστατικά, 

καθόσον «εκ της ρυθμιστικής λειτουργίας του αλλοδαπού δικαίου προκύπτει η φύσις 

αυτού ως δικαίου
81

». Η δικονομική του μεταχείριση ως πραγματικού γεγονότος 

συνδέεται απλώς με τη μέθοδο γνώσης του περιεχομένου του, όχι με το δεοντολογικό 

περιεχόμενο αυτού ως αντικείμενο γνώσης. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
βλ. σχετικά Μιχελάκης Εμμ., Το έθιμον και ο αλλοδαπός νόμος ως αντικείμενον της δικονομικής 

αποδείξεως, σ. 262 
77 Μιχελάκης Εμμ., Το έθιμον και ο αλλοδαπός νόμος ως αντικείμενον της δικονομικής αποδείξεως, σ. 

261 
78 Μιχελάκης Εμμ., Το έθιμον και ο αλλοδαπός νόμος ως αντικείμενον της δικονομικής αποδείξεως, σ. 

263· ο ίδιος, Περί του αντικειμένου της δικονομικής αποδείξεως, σ. 102 
79 Μιχελάκης Εμμ., Το έθιμον και ο αλλοδαπός νόμος ως αντικείμενον της δικονομικής αποδείξεως, σ. 

263 κείμενο και σημ. 1 
80 Μητσόπουλος, Η διάκρισις πραγματικού και νομικού ζητήματος εν τη αναιρετική διαδικασία, 

Μελέται, Ι, σ. 111 
81 Μητσόπουλος, Η διάκρισις πραγματικού και νομικού ζητήματος εν τη αναιρετική διαδικασία, 

Μελέται, Ι, σ. 111 
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ΙΙ. Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 

ΚΠΟΛΔ 

 

Α. Οι διεργασίες για τη θέση σε ισχύ του άρθρου 353 ΚΠολΔ/1968 

1. Κατά τις συζητήσεις της ΣυντΕπ, κρίθηκε σκόπιμη η μεταρρύθμιση του τότε 

ισχύοντος δικαίου ως προς τη μεταχείριση του αλλοδαπού νόμου
82

. Κατά τον 

εισηγητή της διάταξης Γ. Θ. Ράμμο, ο ΚΠολΔ οφείλει να αναγνωρίσει στο δικαστή 

την εξουσία να λαμβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη τον αλλοδαπό νόμο, εφόσον τον 

γνωρίζει, διαφορετικά να έχει την ευχέρεια να λάβει γνώση του περιεχομένου του 

μέσω αποδείξεων. Επί του αλλοδαπού νόμου, σύμφωνα με τον ίδιο, δέον να ισχύσει 

σύστημα ανακρίσεως αντιθέτως προς την εφαρμογή του συστήματος συζητήσεως 

καθώς και του συστήματος του άνευ επικουρίας δικάζεσθαι. Με τη γνώμη του 

Ράμμου συντάχθηκαν και οι Οικονομόπουλος και Αγγελετόπουλος. 

2. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως κατά τις συζητήσεις τη ΣυντΕπ και της 

ΑνΕπ υπήρξαν αντιδράσεις θεμελιωμένες στην κρατούσα έως τότε γνώμη. 

Συγκεκριμένα, οι Σακκέτας, Πράτσικας, Βαμβέτσος και Γιδόπουλος παρατηρούσαν ότι 

ουδεμία Πολιτεία έως τότε εξομοίωσε πλήρως το αλλοδαπό προς το ημεδαπό δίκαιο. 

Χαρακτηριστικά, ο Πράτσικας σημειώνει ότι «λόγοι σκοπιμότητος επιβάλλουσι, να 

μην απομακρυνθώμεν των ισχυόντων, δηλαδή της αρχής ότι ο αλλοδαπός νόμος πρέπει 

να θεωρείται καθ’ όλην την γραμμήν ως πραγματικόν γεγονός, ήτοι να έχει ανάγκην και 

προτάσεως και αποδείξεως, και η παράβασις να μην αποτελεί μόνον λόγο αναιρέσεως, 

διότι είναι ανθρωπίνως αδύνατον, εις στιγμήν κατά την οποίαν υπάρχουσιν ελληνικών 

νόμων ικανοί χιλιάδες, να υποχρεώσωμεν τους Έλληνας δικαστάς να γνωρίζωσι την 

έννοιαν όλων των νόμων της υφηλίου και να αναιρώνται αι αποφάσεις των δια ψευδή 

ερμηνείαν ή κακήν εφαρμογή του νόμου
83

». Κρίσιμες υπήρξαν, περαιτέρω, οι 

αντιδράσεις του Πράτσικα, εν αναφορά με τον έλεγχο του εφαρμοστέου αλλοδαπού 

δικαίου από τον Άρειο Πάγο. Κατά την γνώμη που εξέφρασε, η εξομοίωση του 

αλλοδαπού νόμου με πραγματικό περιστατικό και η εντεύθεν γνώση αυτού δια  

απόδειξης, δυσχερώς συμβιβάζεται με τη λειτουργία και τον προορισμό του 

Ακυρωτικού, αν αυτό κληθεί να ελέγξει τις αποδείξεις αναφορικά με την ύπαρξη ή 

ανυπαρξία του αλλοδαπού δικαίου ή την ερμηνεία αυτού από τον δικαστή της 

ουσίας
84

. Ενόψει αυτών, η θέση την οποία ακολούθησε συνίσταται στις ακόλουθες 

                                                
82 βλ. ΣχΠολΔ, ΙΙ, σ. 12 αριθμ. 5 
83 βλ. ΣχΠολΔ, ΙΙ, σ. 45· ΣχΠολΔ, VI, σ. 11· Σύμφωνα με τον Πράτσικα μόνη δυνάμενη λύση 

αποτελούσε η χορήγηση μεγαλύτερης ελευθερίας στον δικαστή κατά τη διαδικασία της απόδειξης 

μέσω καθιέρωσης ειδικού αποδεικτικού μέσου- συμπληρωματικά προς τα υπόλοιπα- και συγκεκριμένα 

επίσημων πληροφοριών ως προς το περιεχόμενο του αλλοδαπού νόμου. 
84 ΣχΠολΔ, VI Πράτσικα λόγω της ρύθμισης του νόμου «ο αλλοδαπός νόμος θα 

παρίσταται διφυής, ήτοι αν μεν ο δικαστής της ουσίας κατέστησεν αυτόν αντικείμενο αποδείξεως, θα 

είναι ανεξέλγκτος η κρίσις του περί της υπάρξεως και της εννοίας του αλλοδαπού νόμου (πλην αν ως 

ελέχθη) μεταβάλωμεν τον χαρακτήραν του Ακυρωτικού. Αν πάλιν δεν τον κατέστησεν αντικείμενο 

αποδείξεως ακόλουθον λογικώς θα είναι να χωρή τότε αναίρεσις, αφ’ ου θα πρόκειται περί κανόνος 

δικαίου.» 
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προτάσεις προς την ΣυντΕπ
85

: 1) ο αλλοδαπός νόμος δέον όπως λαμβάνεται 

αυτεπαγγέλτως υπόψιν από τον δικαστή άνευ επίκλησης των διαδίκων, 

λαμβανομένων υπόψιν των άρθρων 3-8 του Αστικού Νόμου του 1856. 2) Ο δικαστής 

οφείλει να διατάσσει αποδείξεις ως προς το περιεχόμενο του αλλοδαπού νόμου, τις 

οποίες θα εκτιμά ελεύθερα, αποκλειομένων των αποδεικτικών μέσων του όρκου και 

της ομολογίας ως εμπίπτοντα στο σύστημα των νομικών αποδείξεων και ως εκ 

τούτου έχοντα ισχύ juris et de jure. Ως το πλέον κατάλληλο αποδεικτικό μέσο, 

προκρίνει ο ίδιος τις επίσημες νομικές πληροφορίες που δύναται να ζητήσει 

αυτεπαγγέλτως ο δικαστής από την πολιτεία, εκτιμωμένων όμως και αυτών ελεύθερα. 

3) Σε σχέση με την αναίρεση, απορρίπτει τη δυνατότητα ελέγχου του αλλοδαπού 

νόμου λόγω ψευδούς ερμηνείας, αποδεχόμενος την ίδρυση λόγου αναίρεσης λόγω 

κακής εφαρμογής, καθόσον η εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου, όπου δεν πρέπει, και 

αντίστοιχα, η μη εφαρμογή αυτού, όπου πρέπει, παραβιάζει τους κανόνες του 

ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. 

3. Με τις σκέψεις του Πράτσικα συστρατεύθηκε και ο Γιδόπουλος, επισημαίνοντας 

ότι η απόδειξη είναι αναγκαία «ίνα ούτω παρέχηται οπωσδήποτε εις τους διαδίκους η 

ευκαιρία να προσφέρωσι τας γνώσεις και τα μέσα εξακριβώσεως του αλλοδαπού νόμου, 

άτινα διαθέτουσι
86

». Κεντρικό ζήτημα της σχετικής συζήτησης υπήρξε η καθιέρωση  

μη υποχρεωτικής απόδειξης του αλλοδαπού δικαίου, ιδίως όταν ο δικαστής έχει ο 

ίδιος γνώση αυτού. Επισημάνθηκε, σχετικά από τον Οικονομόπουλο, ότι εφόσον ο 

δικαστής έχει ίδια γνώση του αλλοδαπού νόμου από συγγράμματα νομοθετικών 

συλλογών ή άλλα βιβλία, η υποχρεωτική διεξαγωγή απόδειξης είναι περιττή
87

. Προς 

την κατεύθυνση αυτή κινήθηκαν και οι Ράμμος
88

 και Βάλληνδας,
89

 προκρίνοντας την 

εφαρμογή επί του αλλοδαπού δικαίου, όχι του συστήματος της συζήτησης 

(Verhandlungsmaxime) αλλά της ανάκρισης (Untersuchungsmaxime), υπό την 

εξειδίκευση ότι τα χρησιμοποιούμενα αποδεικτικά μέσα δεν νοούνται εν προκειμένου 

υπό την τεχνική του όρου έννοια (πρβλ. Beweismittel im technischen Sinne)
90

. Ορθώς, 

συνεπώς, επισημάνθηκε από τον Αγγελοτόπουλο, ότι η διάταξη δεν υποχρεώνει το 

                                                
85 βλ. σχετικά ΣχΠολΔ, VI, σ. 11 ad finem, 12 
86 ΣχΠολΔ, VI, σ. 35 
87 ΣχΠολΔ, VI, σ. 35 
88

 «Ορθότερον θα είνε να αφεθή εις την ελευθέραν κρίσιν του δικαστού, αν θέλη να διατάσση απόδειξιν 

όχι όμως υποχρεωτικώς.» βλ. ΣχΠολΔ, VI Η […] εσφαλμένη(ν) και αυθαίρετος ίδια γνώσιν 

δοκησίσοφου δικαστού περί αλλοδαπού τινός νόμου» υπήρξε βασικό αντεπιχείρημα των Πράτσικα και 

Γιδόπουλου. 
89 βλ. ΣχΠολΔ, VI, σ. 35 ad finem, 36 
90 βλ. ΣχΠολΔ, VI, σ. 36 όπου και η σχετική επισήμανση του Ηδη ο Στρέϊτ Γ., 

Δικονομικοί κανόνες της εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου, σ. 440-441 είχε σχετικώς επισημάνει ότι 

«[…] αι από των διαδίκων παρεχόμεναι αποδείξεις αύται διαφέρουσιν εντελώς των συνήθων 

αποδείξεων πραγματικών γεγονότων, μη υποκείμενα εις τους περί τούτων δικονομικούς κανόνας μηδέ 

δεσμεύουσαι οπωσδήποτε τους δικαστάς. Ο δικαστής δικαιούται και υποχρεούται όπως προσπαθήση δι’ 

οιουδήποτε μέσου, όπερ ήθελε κρίνη κατάλληλον, να προσπορισθή την περί του εφαρμοστέου αλλοδαπού 

δικαίου γνώσιν, θα σχηματίση δε την περί του νόμου τούτου πεποίηθησιν αυτού βοηθούμενος απλώς εκ 

αποδείξεων ας επέβαλεν εις τους διαδίκους, ζητών δε ν’ ανακαλήψη την ουσιαστικήν αλήθειαν

θέση αυτή συναντάμε και κατά τις συζητήσεις της ΣυντΕπ βλ. σχετικά ΣχΠολΔ, VI, σ. 54 
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δικαστή να γνωρίζει τον αλλοδαπό νόμο, αλλά του δίνει απλώς το δικαίωμα να 

γνωρίσει το περιεχόμενό του με οποιοδήποτε μέσο διατάσσοντας σχετικώς 

απόδειξη
91

. 

4. Καταστρώθηκε για τους λόγους αυτούς το άρθρο 368 ΣυντΕπ
92

 κατά το οποίο «Ο 

δικαστής δύναται δια της αποδείξεως να σχηματίση γνώσιν του εν αλλοδαπή Πολιτεία 

ισχύοντος δικαίου, των εθίμων και των συναλλακτικών ηθών, αν αγνοή ταύτα. Δύναται 

δε και άλλοθεν να σχηματίση γνώσιν, διατάσσων το κατά την κρίσιν αυτού πρόσφορον 

μέσον, μη περιοριζόμενος εις τας υπό των διαδίκων προσαγομένας αποδείξεις». 

Μολονότι και κατά τη συνεδρίαση της 15
ης

 Ιουνίου 1955 παρατηρήθηκαν 

αντιδράσεις των Σακκέτα και Βαμβέτσου ενώπιον της Αναθεωρητικής Επιτροπής
93

, η 

αυτεπάγγελτη λήψη υπόψιν του αλλοδαπού δικαίου από τον δικαστή έγινε τελικά 

σεβαστή από την Επιτροπή, υπό τη σκέψη ότι, δεδομένων των τότε συνθηκών και 

αντιλήψεων πρέπει να έχει ο δικαστής την ως άνω εξουσία
94

. Αποτέλεσμα των 

σχετικών συζητήσεων υπήρξε το άρθρο 353 ΚΠολΔ/1968 κατά το οποίο «Το 

δικαστήριον λαμβάνει υπ’ όψιν αυτεπαγγέλτως και άνευ αποδείξεως το εν τη αλλοδαπή 

πολιτεία ισχύον δίκαιον, τα έθιμα και τα συναλλακτικά ήθη, εάν δε αγνοή ταύτα, 

δύναται να διατάξη απόδειξιν ή να χρησιμοποιήση το κατά την κρίσιν του πρόσφορον 

μέσον, μη περιοριζόμενον εις τας υπό των διαδίκων προσαγομένας αποδείξεις». 

 

Β. Η απόδειξη κατ’ άρθρο 337 ΚΠολΔ 

5. Ενόψει του άρθρου 337 ΚΠολΔ, το αλλοδαπό δίκαιο, δημόσιο ή ιδιωτικό, 

ουσιαστικό ή δικονομικό, συνιστά δίκαιο και όχι πραγματικό γεγονός, άλλως 

«πράγμα» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 559.8 ΚΠολΔ
95

. Η διάταξη επιφυλάσσει 

στον αλλοδαπό νόμο πλήρη εξίσωση προς το ημεδαπό δίκαιο και κατά τούτο πλήρη 

δικαϊκή μεταχείριση, συνιστώντας ειδικότερη εκδήλωση της παρεχόμενης δικαστικής  

συνδρομής προς το αλλοδαπό δικαστήριο. Εφόσον το αλλοδαπό δίκαιο λαμβάνεται 

υπόψιν ως σύμπλεγμα υποχρεωτικών, γενικών και αφηρημένων κανόνων που 

ετερόνομα ρυθμιζόμουν την κοινωνική συμβίωση, έπεται ότι: α) λαμβάνεται 

αυτεπαγγέλτως υπόψιν από το δικαστήριο,
96

 εφόσον κατά το σύστημα των κανόνων  

σύγκρουσης του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου καλείται η εφαρμογή του επί ορισμένης 

βιοτικής σχέσης φέρουσας στοιχειά αλλοδαπότητας· ισχύει, συνεπώς, και εν 

                                                
91 βλ. ΣχΠολΔ, ΙΙ, σ. 47 
92 Nομοθετικά πρότυπα του οποίου υπήρξαν οι §§ 293 ZPO, 271 γερμΣχ, 271, 276 öZPO. Βλ. σχετικά 

Σταυρόπουλος Σ., άρθρ. 353, αριθμ. 1, β 
93 βλ. σχετικά ΠρΑνΕπ, σ. 111-112 
94 βλ. σχετικά ΠρΑνΕπ, σ. 112 
95 ΑΠ 231/2000, ΕΕΝ 2001. 594 «Επειδή, από τις διατάξεις των άρθρων 337 και 559  αριθ.1 ΚΠολΔ, 

προκύπτει ότι το ξένο δίκαιο, όπως και το  ελληνικό, δεν είναι πράγμα με την έννοια του άρθρου 559  

αριθ. 8 και 10 του ίδιου Κώδικα, αλλά σύνολο υποχρεωτικών  κανόνων που έχουν θεσπιστεί από την 

Πολιτεία για τη  ρύθμιση της κοινωνικής διαβίωσης.» και αντίστοιχα ΑΠ 617/1980, ΝοΒ 1980. 1978· 

ΑΠ 1474/1979, ΝοΒ 1980. 1058 
96 ΑΠ 208/2008 (Ποιν), ΠοινΔνη 2008. 1309· ΑΠ 808/2005,  ΕλλΔνη 2006. 157· ΑΠ 481/1991, 

ΕλλΔνη 1992.554=ΕΕΝ 1992. 293· ΕφΘεσσ 1083/1993, Αρμ 1993. 923· ΜΠρΛαρ 154/1976, Αρμ 

1079. 1017 
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προκειμένω η αρχή facta probantur iura novit curia. β) η επίκληση της εφαρμογής 

του από τον διάδικο δε συνιστά πραγματικό ισχυρισμό, αλλά ανακοίνωση 

παράστασης προς το δικαστήριο, όπως συμμορφωθεί προς τις επιταγές των κανόνων 

σύγκρουσης του forum, άλλως νομικό ισχυρισμό, μη εμπίπτοντα στο συγκεντρωτικό 

σύστημα
97

 που, ενόψει του καταργηθέντος άρθρου 269 ΚΠολΔ, απηχούν πλέον οι 

διατάξεις των άρθρων 237 και 527 ΚΠολΔ· μπορεί, συνεπώς, να προταθεί το πρώτον 

με λόγο αναίρεσης και ενώπιον του Αρείου Πάγου. γ) δεν νοείται βάρος επίκλησης, 

απόδειξης ή αμφισβήτησης του αλλοδαπού δικαίου και αν αυτό υπάρχει, εκείνος που 

το φέρει είναι ουσιαστικά ο δικαστής
98

 και δ) η παραβίασή του ελέγχεται αναιρετικά. 

6. Ανυπέρβλητες δυσχέρειες προκαλεί, εν προκειμένω, η απαρέγκλιτη εφαρμογή της 

αρχής iura novit curia και επί του εφαρμοστέου αλλοδαπού δικαίου. Σχετικώς 

παρατηρείται ότι «η αυτεπάγγελτη και proprio motu εφαρμογή του ξένου δικαίου είναι 

φυσικό να συνεπάγεται πολύ περισσότερο κόπο, προσπάθεια και δυσκολίες για το 

δικαστήριο
99

». Μολονότι η σημερινή ποικιλία εννόμων σχέσεων, που φέρουν 

στοιχεία αλλοδαπότητας, επιβάλλει επιτακτικώς την αυτεπάγγελτη λήψη υπόψιν 

τούτου, εκ μέρους του δικάζοντος δικαστή, το άρθρο 337 ΚΠολΔ αποτελεί 

σημαντικό επιχείρημα υπέρ του δεοντολογικού χαρακτήρα της παραπάνω αρχής. 

Συγκεκριμένα, «ως ο κανών δικαίου εν γένει, και η αρχή jus novit curia, έχει 

δεοντολογικόν περιεχόμενον. Δηλοί ότι ο δικαστής οφείλει και δύναται να πορισθή δι’ 

ιδίας αυτού ενεργείας την γνώσιν του δικαίου, κατ’ εφαρμογήν του οποίου θα τάμη την 

                                                
97 Αλλά ισχύοντος επ’ αυτού του ανακριτικού συστήματος ΑΠ  1474/1979  ΝοΒ  28.105· ΠΠρΑθ 

2124/1987, ΕλλΔνη 1988. 372 «Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι ο ΚΠολΔ αποδέχεται προς απόδειξη  

του  αλλοδαπού νόμου το ανακριτικό σύστημα, διότι ο δικαστής  για το σκοπό να γνωρίσει το εφαρμοστέο 

δίκαιο  μπορεί  σωρευτικώς  και απόδειξη  σε βάρος των διαδίκων να διατάξει και κάθε άλλο πρόσφορο 

κατά την κρίση του μέσο αυτεπαγγέλτως να χρησιμοποιήσει.»· ΜΠρΘεσσ 3484/1988, ΕλλΔνη 1989. 971 

«Εξ άλλου από τη διάταξη του άρθρου 337 ΚΠολΔ η οποία ορίζει ότι το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη 

αυτεπαγγέλτως και χωρίς απόδειξη  το ισχύον  στην  αλλοδαπή πολιτεία δίκαιο, εάν δε αγνοεί τούτο 

δύναται να διατάξει απόδειξη ή να χρησιμοποιήσει το κατά την κρίση  του  πρόσφορο μέσο   μη   

περιοριζόμενο  στις  προσκομιζόμενες  από  τους  διαδίκους αποδείξεις,  σαφώς  προκύπτει  ότι  αφενός  

μεν  το  αλλοδαπό   δίκαιο  λαμβάνεται  υπόψη  αυτεπαγγέλτως  και δύναται να προταθεί σε στάση της 

πρωτοβαμίου ή δευτεροβαθμίου διαδικασίας (άρθρο 269 παράγραφος  1  και 527 ΚΠολΔ)[…]» 

αφετέρου δε ότι όταν το δικαστήριο αγνοεί την ύπαρξη και το  περιεχόμενο  του  εφαρμοστέου  

αλλοδαπού δικαίου, έχει την ελευθερία να  χρησιμοποιήσει τον εκάστοτε πρόσφορο τρόπο αναζητήσεως 

των περί  ξένου δικαίου  πληροφοριών  και εκτιμήσεων αυτών.» 
98 ΕφΑθ 744/1982, Αρμ 1985. 1084 «Αντιθέτως κρίνασα η εκκαλουμένη, ήτις εδέξατο ως εφαρμοστέον 

εν προκειμένω δίκαιον το ιρακινόν τοιούτον, εν μη αποδείξει του οποίου υπό του προς τούτο 

βαρυνθέντος ενάγοντος ήχθη εις απόρριψιν της αγωγής, υπέπεσεν, πέραν των διαπραχθέντων 

σφαλμάτων της περί την ερμηνείαν και εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρου 337 ΚΠολΔ, διύ ης δεν 

καθιερούται βάρος αποδείξεως του αλλοδαπού κανόνος ούτε διαγράφεται δυσμενής τις συνέπεια εις 

βάρος του μη αποδεικνύοντος τούτον διαδίκου (Σινανιώτου, ΕρμΚΠολΔ υπύ άρθρ. 337 παρ. 1, σελ. 180, 

Κ.Μπέη, Πολ. Δ. άρθρ. 337 ΙΙ,4δ και 6, Zobber, ZPO παρ. 293 ΙΙΙ.3) και εις σφάλμα περί την εκτίμησιν 

των προσαχθεισών αποδείξεων εν σχέσει προς τα προσδιοριστικά του εφαρμοστέου δικαίου στοιχεία.» 
99 Γραμματικάκη-Αλεξίου Αν., Προβλήματα εφαρμογής του αλλοδαπού δικαίου και ειδικώτερα στη 

διαδικασία εκδόσεως κληρονομητηρίου, Αρμ 1976, σ. 530 ΙΙ· βλ. επίσης τις επιφυλάξεις Πράτσικα 

ΣχΠολΔ, ΙΙ, σ. 45· ΣχΠολΔ, VI, σ. 11· Σινανιώτης Λ., άρθρ. 337, Ι· 
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υποβληθείσαν αυτώ διαφοράν
100

». Συνεπεία τούτου, αν ο δικαστής, για οποιονδήποτε 

λόγο, αγνοεί το περιεχόμενο του αλλοδαπού δικαίου, «μπορεί», είτε να το 

πληροφορηθεί προσφεύγοντας σε κάθε πηγή γνώσης, χρησιμοποιώντας όποιο μέσο 

κρίνει κατάλληλο, π.χ. ξένα νομοθετικά κείμενα, αποφάσεις ξένων δικαστηρίων, 

βεβαιώσεις αλλοδαπού δικαστικού λειτουργού, γνωμοδοτήσεις νομομαθών και ιδίως 

γνωμοδοτήσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου
101

 είτε 

να διατάξει «απόδειξη». Δύο είναι εν προκειμένω οι κρίσιμες παρατηρήσεις: 

1) Το «μπορεί» του άρθρου 337 ΚΠολΔ, θα πρέπει να νοηθεί ως εξής: αφενός ο 

δικαστής διατάσσει «απόδειξη
102

», κατ’ εξαίρεση του άρθρου 335 ΚΠολΔ, καθόσον 

jus allegatur non probantur
103

, αφετέρου διατάσσει «απόδειξη», μόνο εφόσον δεν το 

γνωρίζει ο ίδιος ή δεν μπορεί να το πληροφορηθεί από αλλού. Αυτή είναι κατά βάση 

η έννοια που έδινε στη διάταξη ο εισηγητής, καθώς επίσης και η έννοια των 

αντίστοιχων άρθρων 241-242 ΚρΠολΔ. 

2) Ως «απόδειξη», νοείται η γνώση του περιεχομένου του αλλοδαπού δικαίου και όχι 

η αλήθεια ή αναλήθεια επικαλούμενων πραγματικών περιστατικών. Για τον λόγο 

αυτό, ο δικαστής διατάσσει «απόδειξη» με κάθε πρόσφορο μέσο
104

, 

                                                
100 Ευρυγένης Δ., σ. 138· Αντίστοιχα Μπέης Κ., άρθρ. 337, ΙΙ, 3 
101 Ακόμα κι αν δόθηκαν για διαφορετική υπόθεση βλ. σχετικά ΕφΘεσσ 1298/1992, Αρμ 1992. 742 «η 

οποία καίτοι δόθηκε  για άλλη μεν υπόθεση, εντούτοις, ως καλύπτουσα πλήρως και την ένδικη 

περίπτωση, πρέπει να ληφθεί υπόψη από το Δικαστήριο τούτο, το οποίο μπορεί (άρθρ.337 ΚΠολΔ) να 

λάβει υπόψη το αλλοδαπό δίκαιο, όταν περί  αυτού υπάρχει νομική πληροφορία δοθείσα αρμοδίως […]» 
102 Πριν από την ισχύ του ν. 2915/2001 και με έκδοση προδικαστικής περί αποδείξεως απόφαση βλ. 

σχετικά ΕφΘεσσ 2352/1996, Αρμ 1996. 1023· ΕφΑθ 875/1995, ΕλλΔνη 1995. 1551· ΕφΠειρ 37/1989, 

ΕΝαυτΔ 1989. 398· ΠΠρΑθ 2124/1987, ΕλλΔνη 1988. 372 
103 ΜΠρΘεσσ 3484/1988, ΕλλΔνη 1989. 971 «Εξ άλλου από τη διάταξη του άρθρου 337 ΚΠολΔ η 

οποία ορίζει ότι το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως και χωρίς απόδειξη  το ισχύον  στην  

αλλοδαπή πολιτεία δίκαιο, εάν δε αγνοεί τούτο δύναται να διατάξει απόδειξη ή να χρησιμοποιήσει το 

κατά την κρίση  του  πρόσφορο μέσο   μη   περιοριζόμενο  στις  προσκομιζόμενες  από  τους  διαδίκους 

αποδείξεις,  σαφώς  προκύπτει  ότι  αφενός  μεν  το  αλλοδαπό   δίκαιο  λαμβάνεται  υπόψη  

αυτεπαγγέλτως  και δύναται να προταθεί σε στάση της πρωτοβαμίου ή δευτεροβαθμίου διαδικασίας 

(άρθρο 269 παράγραφος  1  και 527 ΚΠολΔ) αφετέρου δε ότι όταν το δικαστήριο αγνοεί την ύπαρξη και 

το  περιεχόμενο  του  εφαρμοστέου  αλλοδαπού δικαίου, έχει την ελευθερία να  χρησιμοποιήσει τον 

εκάστοτε πρόσφορο τρόπο αναζητήσεως των περί  ξένου δικαίου  πληροφοριών  και εκτιμήσεων αυτών.» 

δικαστής δεν γνωρίζει ή δεν μπορεί να πληροφορηθεί διαφορετικά, χωρίς να διατάξει αποδείξεις, το 

περιεχόμενο του αλλοδαπού δικαίου, εφαρμόζει καταρχήν το ημεδαπό δίκαιο. [...]»· ΠΠρΠειρ 

1471/2001, Δ 2003. 76 με σημείωση Κ. Μπέη σ. 80 επ. · ΕφΙωανν 183/1985, ΕλλΔνη 1986. 165· 

ΜΠρΘεσσ 17171/2008, ΕΠολΔ 2008. 696 με παρατηρήσεις Δ. Σταματιάδη· ΕφΠειρ 251/1994, ΝοΒ 

1996. 658 με σημείωμα Ελ. Μουσταϊρα  
104ΕφΘεσσ 3400/1988, Αρμ 1989.671 «να αποδείξει με κάθε αποδεικτικό μέσο, εκτός από όρκο και  

ένορκη  εξέταση  των  διαδίκων,  όπως είναι και η γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Διεθνούς και 

Αλλοδαπού Δικαίου, αν με βάση το  δίκαιο  που  ισχύει […]»· ΕφΠειρ 1598/1989, ΠειρΝομ 1989. 469 

«Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 337 του ΚΠολΔ, το αλλοδαπό δίκαιο, που αποτελεί δίκαιο 

και όχι πραγματικό γεγονός, λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη. Ο δικαστής, αν δεν γνωρίζει το 

αλλοδαπό δίκαιο, μπορεί και πρέπει να το πληροφορηθεί προσφεύγοντας σε κάθε πηγή γνώσης, όπως 

ξένα νομοθετικά κείμενα, αποφάσεις ξένων δικαστηρίων, προηγούμενες αποφάσεις σε παρόμοιες 

υποθέσεις, βεβαίωση αλλοδαπού δικαστικού λειτουργού, ξένη βιβλιογραφία, γνωμοδοτήσεις ειδικών 
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περιλαμβανομένων βέβαια των κοινών αποδεικτικών μέσων
105

, χωρίς όμως να 

δεσμεύεται από την αποδεικτική τους δύναμη. Πρόκειται κατ’ ουσίαν για είδος 

ελεύθερης απόδειξης (Freibeweiss)
106

 και, ως εκ τούτου, υφίσταται αποδέσμευση του 

δικαστή από τους κανόνες της αποδεικτικής διαδικασίας και της αποδεικτικής 

δύναμης
107

. Ο όρκος
108

, όμως, η εξέταση των διαδίκων και η ομολογία, κατά την 

                                                                                                                                      
νομομαθών ιδίως γνωμοδοτήσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου. Επίσης 

διατάσσει αποδείξεις αν το κρίνει σκόπιμο, με κάθε πρόσφορο μέσο.» ΕφΑθ 6882/1981, Αρμ 1982. 536  

«Η απόδειξις όμως αυτή δέν είναι απόδειξις περί πραγματικού γεγονότος και δέν διέπεται από τάς περί 

αποδείξεως διατάξεις του ΚΠολΔ, του Δικαστηρίου έχοντος την ευχέρειαν νά διάταξη οιονδήποτε 

πρόσφορον μέτρον διά την γνώσιν του εφαρμοστέου αλλοδαπού δικαίου, ώς λ.χ. νά ζήτηση γραπτάς 

πληροφορίας από ξένην Πρεσβείαν των Αθηνών ή από ελληνικήν Πρεσβείαν έν τη χώρα, το δίκαιον της 

οποίας θέλει νά πληροφορηθη, αναστελλομένης έν τω μεταξύ της προόδου της διαδικασίας κατά τό 

άρθρον 245 § 1 ΚΠολΔ […]»· Ο Κεραμεύς Κ., σ. 378 εξηγεί τη δυνατότητα απόδειξης δια κατάλληλων 

μέσων λόγω της «ευεξήγητη(ς) δυσχέρειας(ς) της γνώσεώς του […]» 
105 Μεταξύ των οποίων και οι μάρτυρες βλ. σχετικά ΕφΠειρ 203/1984, ΕΝαυτΔ 1985. 123 · 

ΠΠρΡοδοπ 249/1977, Αρμ 1981. 1020 «Η απόδειξις γενήσεται δια παντός αποδεικτικού μέσου καί 

μαρτύρων,επιτρεπομένων το μεν, καθ` όσον αί διατάξεις του αλλοδαπού δικαίου θεωρούνται από 

απόψεως αποδείξεως ώς πραγματικά γεγονότα (αρθρ. 337 ΚΠολΔ)»   
106 Για «γενική ελεύθερη απόδειξη» κάνει λόγο ο Σινανιώτης Λ., άρθρ. 337, Ι· Για «περίπτωση» 

ελεύθερης απόδειξης ο Μιχ. Ε. Χατζηπροκοπίου, σ. 302· βλ. επίσης Νικολόπουλος Γ. Δίκαιο 

αποδείξεως2, σ, 86-87· Φαλτσή, Δίκαιο αποδείξεως, σ. 33-34· Σε κάθε περίπτωση ο όρος «απόδειξη» 

δεν ακριβολογεί. 
107 βλ. σχετικά ΑΠ 825/1989, ΕλλΔνη 1990. 1259= ΕΕΝ 1990. 244=ΝοΒ 1990. 1436· ΟλΣτΕ 

3256/1990, ΔΔ 1991. ΟλΣτΕ814·3265/1990, Αρμ 1990. 1139= ΝοΒ 1991. 134·ΕφΑθ 6220/1991, ΝοΒ 

1992. 283 με σημείωση Ελ. Μουσταίρα «Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι όταν το δικαστήριο σε 

εφαρμογή των ορισμών του  ιδιωτικού  διεθνούς δικαίου  διαπίστωσε, τι για  τη ρύθμιση της  κρινόμενης    

έννομης σχέσης πρέπει να εφαρμοστεί αλλοδαπό δίκαιο, οφείλει αν δεν το γνωρίζει, να το πληροφορηθεί, 

χρησιμοποιώντας, κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση του, μέσο, έχοντας  το δικαίωμα να διατάξει και 

απόδειξη, χωρίς να δεσμεύεται από τους διαδικαστικούς ή λοιπούς τύπους της αποδεικτικής  

διαδικασίας»· ΟλΣτΕ 3256/1990, ΔΔ 1991. 814 «Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών, η τελευταία 

από τις οποίες υπαγορεύθηκε τόσο από τη φύση του αλλοδαπού δικαίου ως κανόνα δικαίου, δηλαδή 

δεοντολογίας ρυθμίσεως, όσο και από  τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει ο δικαστής στην ανεύρεση του 

περιεχομένου του, προκύπτει ότι όταν πρέπει να εφαρμοσθεί αλλοδαπό δίκαιο σε δίκες που διεξάγονται 

στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως στην προκειμένη υπόθεση όπου ο εφαρμοστέος ημεδαπός 

διοικητικός νόμος εξαρτά την χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας από την αντίστοιχη ρύθμιση  του 

αλλοδαπού δικαίου, παραπέμποντας έτσι ευθέως σ  ̀ αυτό, το Δικαστήριο τούτο οφείλει να ενεργήσει 

αυτεπαγγέλτως για να πληροφορηθεί, αν δεν γνωρίζει, τον συγκεκριμένο αλλοδαπό κανόνα,  

χρησιμοποιώντας για το σκοπό  αυτό κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση του μέσο. Εάν δεν κατορθώσει να 

ανεύρει τον κανόνα αυτόν, έχει την ευχέρεια να διατάξει σχετική απόδειξη, η οποία δεν διέπεται, ως εκ 

της φύσεως του αποδεικτέου θέματος, από  τους κοινούς περί αποδείξεως δικονομικούς κανόνες.» 

ομοίως 3265/1990, Αρμ 1990. 1139= ΝοΒ 1991. 134· ΑΠ 825/1989, ΕλλΔνη 1990. 1259= ΕΕΝ 1990. 

244=ΝοΒ 1990. 1436· ΕφΠειρ 37/1989, ΕΝαυτΔ 1989. 398· ΑΠ 985/1982, ΝοΒ 1983. 999 559.11· 

ΑΠ 726/1980, ΝοΒ 1981. 32· ΑΠ 1336/1980, ΝοΒ 1981. 669 ·ΑΠ 617/1980, ΝοΒ 1980. 1978· ΑΠ 

1474/1979, ΝοΒ 1980. 1058 «Επειδή εκ των ορισμών του άρθρ. 337 ΚΠολΔ ορίζοντος ότι "το 

δικαστήριον λαμβάνει υπ` όψιν αυτεπαγγέλτως και άνευ αποδείξεως το εν τη αλλοδαπή ισχύον δίκαιον, 

τα έθιμα και τα συναλλακτικά ήθη, εάν δε αγνοεί ταύτα δύναται να διατάξη απόδειξιν ή να 

χρησιμοποίηση το κατά την κρίσιν του πρόσφορον μέσον, μη περιοριζόμενον εις τας υπό των διαδίκων 

προσαγομένας αποδείξεις" σαφώς προκύπτει ότι όταν κατά τας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου διατάξεις των 

άρθρ. 4-33 ΑΚ ανακύπτει ζήτημα εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου το δικαστήριον δύναται κατ` 
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άποψη που επικρατεί στη νομολογία,
109

 δε συμβιβάζεται με το θέμα της 

συγκεκριμένης «απόδειξης». 

6. Το δικαστήριο οφείλει να πράξει προσηκόντως, όταν ανακύπτει ενώπιόν του 

ζήτημα εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου. Πυκνή είναι εν προκειμένω η εφαρμογή στη 

νομολογία του άρθρου 254 ΚΠολΔ, αναφορικά με την επανάληψη της συζήτησης. 

Συχνά το δικαστήριο διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης, επιβάλλοντας στους 

διαδίκους το δικονομικό βάρος προσαγωγής αποδείξεων, αναφορικά με το 

περιεχόμενο του αλλοδαπού δικαίου και ιδίως επίσημες γνωμοδοτήσεις του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου
110

. Μάλιστα, γίνεται 

παγίως δεκτό, πως η αναβολή της συζήτησης είναι δυνατή και στην κατ’ έφεση 

δίκη
111

. Τη λύση της επανάληψης της συζήτησης δέχεται και η νομολογία του ΣτΕ 

και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
112

. 

                                                                                                                                      
αυτεπάγγελτον ενέργειαν και άνευ έτι αποδείξεως να λάβη τούτο υπ` όψιν, χωρίς να περιορίζηται, και αν 

έτι αγνοεί τούτο εκ των προτάσεων των διαδίκων, ούτε εκ των προσαγομένων υπ  ̀αυτών αποδείξεων 

[…]»· ΜΠρΘεσσ 3484/1988, ΕλλΔνη 1989. 971 «[…]αφετέρου δε ότι όταν το δικαστήριο αγνοεί την 

ύπαρξη και το  περιεχόμενο  του  εφαρμοστέου  αλλοδαπού δικαίου, έχει την ελευθερία να  

χρησιμοποιήσει τον εκάστοτε πρόσφορο τρόπο αναζητήσεως των περί  ξένου δικαίου  πληροφοριών  και 

εκτιμήσεων αυτών.» 
108 Ήδη καταργηθείς ως αποδεικτικό μέσο. Τη θέση αυτή φαίνεται να υποστήριξε το πρώτον ο 

Λιβαδάς, βλ. σχετικά Οικονομίδης Β./Λιβαδάς Μ., §167 σημ. 8  
109 ΠΠρΘεσσ 674/1977, Αρμ 1977. 547· ΠΠρΘεσσ 225/1989, Αρμ 1989. 555·  ΠΠρΑθ 2124/1987, 

ΕλλΔνη 1988. 372 «πλην όρκου και ομολογίας, διότι τα αποδεικτικά αυτά μέσα δεν εξυπηρετούν  τον  

σκοπό,  τον  οποίο  επιδιώκουν  οι  αποδείξεις,  που συνίστανται στη διευκρίνηση των εφαρμοστέων  

νομικών  κανόνων  για  τη  γνώση  του αλλοδαπού δικαίου»  
110 «Τέλος, κατά το άρθρο 337 ΚΠολΔ, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως και χωρίς 

απόδειξη το δίκαιο, που ισχύει στην αλλοδαπή πολιτεία σε κάθε στάση της πρωτοβάθμιας ή 

δευτεροβάθμιας δίκης και, αν δεν το γνωρίζει, μπορεί να διατάξει απόδειξη ή να χρησιμοποιήσει όποιο 

μέσο κρίνει κατάλληλο, χωρίς να περιορίζεται στις αποδείξεις τις οποίες προσάγουν οι διάδικοι. Η 

παρεχόμενη στο Δικαστήριο ευχέρεια χρήσης κάθε πρόσφορου μέσου για την απόδειξη του αλλοδαπού 

δικαίου αφορά σε κάθε μέσο, που θα καταστήσει γνωστό στο Δικαστήριο το εφαρμοστέο αλλοδαπό 

δίκαιο, μία δε από τις επιλογές αυτές είναι και η γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού 

Δικαίου (βλ. Βαθρακοκοίλη, Ερμηνεία ΚΠολΔ, άρθρο 337, σελ. 591 επ.). Πρέπει, επομένως, να 

διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης, κατά το άρθρο 254 ΚΠολΔ, προκειμένου να προσκομισθεί με 

επιμέλεια οποιουδήποτε των διαδίκων γνωμοδότηση του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού 

Δικαίου, από την οποία να προκύπτει σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, του οποίου θα πρέπει να 

αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις, αν και με ποιες προϋποθέσεις γεννάται δικαίωμα υποκατάστασης της 

ασφαλιστικής εταιρείας στα δικαιώματα του ζημιωθέντος ασφαλισμένου της έναντι τρίτων υπευθύνων 

προς αποζημίωση και ποια η έκταση του δικαιώματος υποκατάστασης.» ΠΠρΑθ 41/2010· ΠΠρΑθ 

94/2010· ΠΠρΑθ 1539/2010· ΠΠρΑθ 1555/2010· ΜΠρΑθ1488/2007, ΕφΑΔ 2008. 536· ΜΠρΡοδ 

161/2006 ΝΟΜΟΣ· ΠΠρΡοδ 84/2005, ΔΕΕ 2006.80· ΜΠρΛαρ 184/2005 ΝΟΜΟΣ· ΜΠρΑθ 

1455/2004, ΕΠΙΔΙΚΙΑ 2004. 374· ΠΠρΔρ 47/2002 ΝΟΜΟΣ· ΠΠρΘεσσ 5446/1999, Αρμ 1999. 1095 

με παρατηρήσεις Δ. Σιδέρη· ΠΠρΘεσσ 1357/1990, Αρμ 1990. 769· ΜΠρΘεσσ 3484/1988, ΕλλΔνη 

1989. 971· ΑΠ 1488/1996 Δ 28/467· ΕφΑθ 11208/1979 ΝοΒ 28/840 
111«Εξάλλου, κατά το άρθρο 337 του ΚΠολΔ το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως και χωρίς 

απόδειξη το δίκαιο που ισχύει σε αλλοδαπή πολιτεία, τα έθιμα και τα συναλλακτικά ήθη και, αν δεν τα 

γνωρίζει μπορεί να διατάξει απόδειξη ή να χρησιμοποιήσει όποιο μέσο κρίνει κατάλληλο, χωρίς να 

περιορίζεται στις αποδείξεις που προσάγουν οι διάδικοι. Μάλιστα, η απόδειξη για το εφαρμοστέο 

αλλοδαπό ουσιαστικό δίκαιο, μπορεί να γίνει και στο πλαίσιο επανάληψης της συζήτησης, κατ` άρθρο 
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7. Αν το δικαστήριο δεν μπορεί να εξακριβώσει το περιεχόμενο του αλλοδαπού 

νόμου, τότε, προς αποφυγή αρνησιδικίας και ως λύση ανάγκης, εφαρμόζει το 

ημεδαπό δίκαιο ως lex necessitatis
113

, γεγονός που αναδεικνύει τον επικουρικό 

χαρακτήρα της lex fori
114

.  Σε κάθε όμως περίπτωση, μπορεί ο ηττηθείς διάδικος να 

                                                                                                                                      
254 του ΚΠολΔ, ώστε να προσκομισθεί με την επιμέλεια των διαδίκων το κείμενο του αλλοδαπού 

δικαίου, που διέπει τη σχετική έννομη σχέση, καθώς και γνωμοδότηση του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου για την έννοια αυτού. Σημειωτέον ότι η επανάληψη της συζήτησης, 

σύμφωνα με το ως άνω άρθρο (254 παρ. 1 ΚΠολΔ), το οποίο εφαρμόζεται και στην κατ  ̀ έφεση δίκη 

(άρθρο 524 παρ. 1 ΚΠολΔ), μπορεί να διαταχθεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, είτε πριν από την 

εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης είτε μετά από αυτήν και η συζήτηση που ορίζεται για τον σκοπό 

αυτόν δεν είναι νέα, αλλά θεωρείται συνέχεια της προηγουμένης (βλ. Σ. Σαμουήλ, ό.π., αρ. 1053, σελ. 

401).» ΕφΑθ 6882/1981, Αρμ 1982 536· ΕφΘρακ 13/2006, ΕΠΙΔΙΚΙΑ 2007. 260· ΕφΠειρ 275/2012, 

ΕΝαυτΔ 2012. 208· ΕφΠειρ 852/2013, ΔΕΕ 2013. 1192· ΕφΑθ 3848/2007· ΕφΘεσσ 154/2010, ΕΠολΔ 

2011. 106· ΕφΠειρ 221/2010. ΕΝαυτΔ 2010. 353 (με εν μέρει διαφορετική διατύπωση)· ΕφΑθ 

1413/2007, ΕφΑΔ 2009. 410· ΕφΑθ 3848/2007, ΕφΑΔ 2008. 813 (με εν μέρει διαφορετική 

διατύπωση) · ΕφΙωανν 133/2006, Αρμ 2006. 1748· ΕφΘρακ 13/2006, ΕΠΙΔΙΚΙΑ 2007. 260· ΕφΠατρ 

1148/2006, ΑχΝομ 2007. 411· ΕφΔωδ 141/2005 ΝΟΜΟΣ· ΕφΑθ 7200/2003, Αρμ 2004. 912 με 

σημείωση Αρβανιτάκη· ΕφΑθ 9280/2003, ΝοΒ 2007. 97 με παρατηρήσεις Σ. Γρύλλη· ΕφΑθ 

2389/1992, ΝοΒ 1993. 720· ΕφΑθ 1085/1986, ΑρχΝ 1986. 464· EφΑθ 3823/1986, ΕλλΔνη 27. 1144· 

ΕφΑΘ 11208/1979, ΝοΒ 28. 840 
112 ΣτΕ 2866/2012 ΝΟΜΟΣ «Από τον συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι, λόγω της φύσης 

του αλλοδαπού δικαίου ως κανόνα δικαίου αλλά και της δυσχέρειας που αντιμετωπίζει ο δικαστής στην 

ανεύρεση του περιεχομένου του, το Δικαστήριο οφείλει να ενεργήσει αυτεπαγγέλτως για να 

πληροφορηθεί, αν δεν γνωρίζει, τον συγκεκριμένο αλλοδαπό κανόνα, χρησιμοποιώντας για το σκοπό 

αυτό κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση του, μέσο και αν δεν κατορθώσει να ανεύρει τον κανόνα αυτό έχει 

την ευχέρεια να αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης και να διατάξει σχετική απόδειξη, η οποία δεν 

διέπεται ως εκ της φύσης του αποδεικτέου θέματος, από τους κοινούς περί απόδειξης δικονομικούς 

κανόνες (ΣτΕ 3265/1990 Ολομ, 918/2008 7μ, πρβ ΑΠ 665/2011). 7. Επειδή, στην προκειμένη 

περίπτωση, ενόψει των εκτεθέντων στις προηγούμενες σκέψεις, καθίσταται αναγκαίο να αναβληθεί, κατ΄ 

ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 254 του ΚΠολΔ, η έκδοση οριστικής απόφασης 

προκειμένου, κατόπιν υποβολής σχετικών ερωτημάτων, στο Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, 

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την παροχή νομικών 

πληροφοριών περί του διεθνούς και του αλλοδαπού δικαίου […]» και αντίστοιχα ΔΕφΑθ (Ακυρ.) 

1590/2014, ΕλλΔνη 2014. 1750 
113

 ΕφΠειρ 275/2012, ΕΝαυτΔ 2012. 208«[…]από την διάταξη του άρθρου 337 ΚΠολΔ συνάγεται ότι το 

δικαστήριο λαμβάνει αυτεπαγγέλτως υπ  ̀ όψιν το αλλοδαπό δίκαιο, εάν δε αγνοεί τούτο, δύναται να 

διατάξει σχετικώς απόδειξη ή να χρησιμοποιήσει το κατά την κρίση του προς τούτο πρόσφορο μέσον, 

εάν, όμως, εξ οιουδήποτε λόγου δεν δύναται να πληροφορηθεί το περιεχόμενο του αλλοδαπού δικαίου, 

προς αποφυγή αρνησιδικίας, οφείλει να θεωρήσει εφαρμοστέο το ημεδαπό δίκαιο […]»·ΕφΙωανν. 

183/1985, Ελλ 1986.165· ΕφΠειρ 1598/1989, ΠειρΝομ 1989. 469· ΜονΠρΠειρ 56/2009, ΕΠολΔ 

2009. 240 με σημείωμα Π. Γιαννόπουλου «Το δίκαιο αυτό ωστόσο δεν μπορεί να εφαρμοστεί διότι οι 

διατάξεις του, που είναι άγνωστες στο Δικαστήριο, δεν προσκομίζονται και στην προκείμενη διαδικασία 

δεν υπάρχει δυνατότητα εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως περί προσκομίσεως του, επομένως το 

Δικαστήριο θα εφαρμόσει το ελληνικό δίκαιο, του οποίου οι διατάξεις θεωρεί ότι ταυτίζονται με εκείνες 

του αλλοδαπού δικαίου.» 
114 βλ. όμως ΕφΠειρ 1292/1990, ΕΝαυτΔ 1991. 114 «Και υποστηρίζεται μεν ότι  αν δεν διαπιστωθεί το 

περιεχόμενο του αλλοδαπού νόμου,  θα  εφαρμοσθεί το  ημεδαπό  δίκαιο,  είτε  γιατί δημιουργείται το 

τεκμήριο ομοιότητας  αυτού προς το αλλοδαπό  δίκαιο  που  δεν  αποδείχθηκε,  είτε  ως  λύση ανάγκης  
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ασκήσει αναίρεση, επικαλούμενος με το αναιρετήριο τις ευνοϊκότερες διατάξεις του 

αλλοδαπού δικαίου
115

. Τούτο, βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι, τα πραγματικά 

περιστατικά, που στηρίζουν την εφαρμογή του επικαλουμένου κανόνα δικαίου, έχουν 

προταθεί παραδεκτά στον α’ βαθμό και έχουν έτι περαιτέρω επαναφερθεί παραδεκτά 

στον β’ βαθμό. 

8. Ειδικώς στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η κρατούσα παρ ημίν άποψη, 

δέχεται εφαρμογή του ημεδαπού δικαίου με τη στερεότυπη διατύπωση ότι «η  λύση  

αυτή (ενν. η εφαρμογή του ημεδαπού δικαίου) αποτελούσα  το  ύστατο  μέσο  του  

δικαστή,  προς ρύθμιση της βιοτικής σχέσεως που φέρεται ενώπιόν του, μπορεί 

προδήλως, να  ακολουθηθεί  και χωρίς  διατάξη  αποδείξεων, επί αιτήσεων προς λήψη 

ασφαλιστικών μέτρων προεχόντως διότι κατά την ειδική διαδικασία των  άρθρων  683  

έως  703 ΠολΔ  δεν  διατάζεται  τακτική απόδειξη, αφού κατά το άρθρο 690 παρ. 1  του  

ίδιου  κώδικα  είναι  υποχρεωτική  η  προαπόδειξη  και  αρκεί   η πιθανολόγηση των 

ισχυρισμών αλλά και  διότι,  η  διάταξη  τέτοιων  αποδείξεων  θα  ήταν αντίθετη με τον 

κατεπείγοντα χαρακτήρα των εν λόγω αιτήσεων
116

. Στη Γερμανία, εντούτοις, 

υποστηρίζεται σχετικώς, πως μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή 

επικουρική εφαρμογή της lex fori, επί μη έγκαιρου προσδιορισμού του αλλοδαπού 

δικαίου. 

9. Κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, το άρθρο 337 ΚΠολΔ τυγχάνει 

πλούσιας νομολογιακής εφαρμογής. Το παράδειγμα έθεσε το πρώτον η ΑΠ 

1007/1982, ΝοΒ 1983. 1006=Δ 14. 460, διαπιστώνοντας ότι η διάταξη του άρθρου 

337 ΚΠολΔ «εφαρμοζομένου, συμφώνως προς το άρθρον 741 ΚΠολΔ, και κατά την 

ως άνω διαδικασίαν, αφού τούτο (άρθρ. 337) ούτε αντίκειται εις ειδικάς διατάξεις της 

διαδικασίας ταύτης ούτε δεν προσαρμόζεται εις αυτήν». Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, επιστρατεύεται η εφαρμογή του άρθρου 337 ΚΠολΔ σε δίκες 

προσωπικής κατάστασης και ιδίως υιοθεσίας, με σκοπό το δικαστήριο να πορισθεί τη 

γνώση αλλοδαπού δικαίου, στο οποίο υπόκειται ο υιοθετούμενος ή οι υιοθετούντες 

αυτόν
117

. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, η ίδια γνώση του δικαστή του αλλοδαπού 

                                                                                                                                      
(Η.  Κρίσπης,  ΙΔΔ,  ΓενΜερ.,  παρ.  44,  σελ.  352-353-πρβλ.  Φραγκίστα Φαλτσή, Δικ. Αποδείξεως, Εκδ 

Β, σελ. 27), η άποψη αυτή, όμως που δεν βρίσκει κανένα έρεισμα στο άρθρο 337 ΚΠολΔ και στις  

διατάξεις του  ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αφορά την ακραία και απίθανη περίπτωση που θα 

είναι  αδύνατο  να  διαπιστωθεί  το  περιεχόμενο  του     αλλοδαπού  δικαίου  και  προϋποθέτει  γι  ̀ αυτό 

ότι το δικαστήριο έχει εξαντλήσει κάθε προσπάθεια να πληροφορηθεί το δίκαιο αυτό  (Κ.  Μπέης, οπ.  

σελ.  1427  Ε.  Σαχπεκίδου,  οπ.  σελ.  137).»· Παρότι κρατούσα, η θέση αυτή δεν είναι αναντίρρητη. 

Για λοιπές προταθείσες λύσεις και ιδίως ως προς την απόρριψη του ενδίκου βοηθήματος, την 

εφαρμογή έτερου δικαίου βάσει επικουρικών συνδέσμων, την διάπλαση ad hoc κανόνα από τον 

δικαστή βλ. τις παρατηρήσεις της Γραμματικάκη-Αλεξίου Αν., Αρμ 1976, σ. 533 επ. · Σινανιώτης Λ, 

άρθρ. 337, Ι ad finem· Παμπούκης Χ., Η δικανική γνώση του αλλοδαπού δικαίου, σ. 17 επ. 
115 Κεραμεύς/ΚονδύληςΝίκας-(Τέντες), άρθρ. 337, Ι, αριθμ. 3 
116 βλ. σχετικά ΜονΠρΑθ 18498/81, ΝοΒ 1982. 84 και έκτοτε ΜΠρΚεφαλ 468/2000, Δ 2001. 757· 

ΜΠρΑθ 20375/1993, ΕλλΔνη 1994. 1397· ΜΠρΠειρ 788/1993. ΕΝαυτΔ 1993. 332· ΜΠρΘηβ 

296/1990, Δ 1992. 258· ΜΠρΣύρ 440/1982  Αρμ 38. 134 με παρατηρήσεις Ευγ. Σαχπεκίδου, σ. 135 

επ.· ΜΠρΑθ 20375/1993, Ελλ 1994. 1937· 
117 Κατά την πάγια διατύπωση της νομολογίας «Εξάλλου, το Δικαστήριο κατά τη διάταξη του άρθρου 

337 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 741ΚΠολΔ, λαμβάνει υπόψη του αυτεπαγγέλτως το 
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δικαίου οδηγεί σε αυτεπάγγελτη, μέσω του άρθρου 337 ΚΠολΔ, εφαρμογή αυτού, 

χωρίς να διατάσσονται αποδείξεις
118

. Σε κάθε περίπτωση, έχεις σχετικώς νομολογηθεί 

πως είναι άνευ ετέρου δυνατή η επανάληψη της συζήτησης, κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ, 

με σκοπό τη συνδρομή των διαδίκων στην απόδειξη του εφαρμοστέου αλλοδαπού 

δικαίου
119

. 

10. Προκειμένου να διευκολυνθεί ο δικαστής στο έργο του, συνήφθη στο πλαίσιο του 

Συμβουλίου της Ευρώπης η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Λονδίνου της 7.6.1968 «Περί 

της πληροφορήσεως περί του αλλοδαπού δικαίου», η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα 

με το ν. 593/1977. Με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο αυτής (Στρασβούργο, 15.3.1978), 

τα συμβαλλόμενα κράτη ανέλαβαν αμοιβαίως την υποχρέωση να παρέχουν 

«πληροφορίες για το ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιό τους για την οργάνωση της 

ποινικής δικαιοσύνης και των Εισαγγελικών Αρχών, καθώς επίσης για το δίκαιο το 

σχετικό με την εκτέλεση των ποινών». 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
αλλοδαπό δίκαιο χωρίς να διατάξει αποδείξεις εάν  το γνωρίζει ή έχει τεθεί υπόψη του από τους 

διαδίκους, άλλως μπορεί να διατάξει απόδειξη ή να χρησιμοποιήσει όποιο μέσο κρίνει κατάλληλο.» βλ. 

σχετικά ΜΠρΘηβ 4/2014 ΝΟΜΟΣ· ΠΠρΣυρ 8/2013 ΝΟΜΟΣ· ΠΠρΘηβ 32/2009, ΕλλΔνη 2009. 627· 

ΠΠρΧαν 122/2008· ΠΠρΘεσσ 1453/2007, Αρμ 2008. 231· ΠΠρΘεσσ 8320/2007, Αρμ 2008. 61· 

ΠΠρΘεσσ 25358/2007. Αρμ 2008. 65· ΠΠρΑθ 1313/2006, ΕφΑΔ 2008. 198 με παρατηρήσεις Κ. 

Φουντεδάκη· ΠΠρΑθ 1556/2006, ΝοΒ 2006. 1714· ΠΠρΑρτ 8/2004, ΝοΒ 2005. 922· ΠΠρΑθ 

168/2002, ΑρχΝ 2002. 775· ΠΠρΡοδ 11/2001, Αρμ 2002. 42· ΑΠ 1007/1982, Δ 14. 460· ΜΠρΘεσσ 

1063/1975 Αρμ 30. 48· ΜΠρΑθ 18498/1981, ΝοΒ 30. 84· ΜΠρΘηβ 296/1990, Δ 23. 258· βλ. όμως 

και ΜΠρΠειρ 1217/1983, ΕΝαυτΔ 11. 298 που απορρίπτει την αίτηση· βλ. επίσης Χαμηλοθώρης Ι., 

Ασφαλιστικά μέτρα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σ. 52· Βρέλλης Σπ., σ. 118-119 
118 ΠΠρΘεσσ 10204/2010, Αρμ  2010. 1833 
119 βλ. σχετικά ΜΠρΑμφισσ 96/2007, Δ 2008. 65 «Κατόπιν τούτου το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο, προς 

συμπλήρωση του κενού που ανέκυψε και ανάγεται στο παραδεκτό της ένδικης αίτησης (βλ. άρθρα 64 § 1, 

73 και 741 ΚΠολΔ), όπως διατάξει την επανάληψη της συζήτησης, σύμφωνα με τα άρθρα 254, 337 και 

741 ΚΠολΔ, με σκοπό την, κατά τη νέα δικάσιμο που θα οριστεί για την υπόθεση αυτή, προσκόμιση εκ 

μέρους της αιτούσας γνωμοδότησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, στην 

οποία να παρατίθενται και αναλύονται οι καθοριζόμενες στο διατακτικό της παρούσας διατάξεις του 

αλβανικού δικαίου (βλ. για τη χρήση της διάταξης του άρθρου 254 ΚΠολΔ προς διαλεύκανση κενών ή 

αμφιβόλων σημείων ως προς το παραδεκτό σε Κ. Μακρίδου, Η επανάληψη της συζήτησης κατ  ̀άρθρο 

254 ΚΠολΔ, ΕλΔ 46,1305 επ., 1307). Για τους λόγους αυτούς αναβάλλει την έκδοση οριστικής του 

απόφασης. Διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, προκειμένου να προσκομισθεί, 

κατά τη νέα δικάσιμο που θα οριστεί με επιμέλεια της αιτούσας, γνωμοδότηση του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, στην οποία να παρατίθεται και αναλύεται το περιεχόμενο των 

διατάξεων του αλβανικού δικαίου, σχετικώς με τα εξής θέματα: 1) αν επιτρέπεται και υπό ποιες 

προϋποθέσεις η εκούσια αναγνώριση από τον πατέρα τέκνου γεννημένου χωρίς γάμο και 2) τις συνέπειες 

που επιφέρει η εκούσια αναγνώριση στη γονική μέριμνα του τέκνου και στην άσκησή της, ιδίως δε στη 

νόμιμη εκπροσώπηση του σε δίκη που αφορά το πρόσωπό του.» 
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ΙΙΙ. Ο ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

Α. Ο αναιρετικός έλεγχος της εφαρμογής του αλλοδαπού δικαίου από τα δικαστήρια του 

forum  

11. Άμεση συνέπεια της αντιμετώπισης του αλλοδαπού δικαίου ως δικαίου αποτελεί 

η δυνατότητα αναιρετικού ελέγχου της εφαρμογής του από τα δικαστήρια της ουσίας. 

Εφόσον η εφαρμογή του αλλοδαπού νόμου διέρχεται πλειόνων σταδίων, 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του εν λόγω ελέγχου αποτελεί ακριβώς ο κατά βαθμίδες 

έλεγχος εκ μέρους του Ακυρωτικού
120

. Συγκεκριμένα, σε ένα πρώτο στάδιο ο Άρειος 

Πάγος ελέγχει την ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των κανόνων σύγκρουσης του 

forum, προτού ακόμα υπεισέλθει σε έλεγχο του υποδεικνυόμενου αλλοδαπού 

δικαίου. Σε ένα δεύτερο στάδιο, τίθεται ζήτημα ελέγχου του πορισμού γνώσης του 

δικαστή αναφορικά με το ίδιο το αλλοδαπό δίκαιο. Περαιτέρω, κατά το τρίτο στάδιο, 

ελέγχεται η κρίση του δικαστή της ουσίας ως προς την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή 

του υποδεικνυόμενου από τους κανόνες σύγκρουσης και γνωστού στο δικαστήριο, 

από ενέργειες των διαδίκων ή της ιδιωτικής γνώσης του δικαστή, εφαρμοστέου 

αλλοδαπού δικαίου. 

12. Ειδικότερα, παγίως
121

 γίνεται δεκτό από τη νομολογία του Ακυρωτικού ότι η 

ορθή εφαρμογή των διατάξεων των κανόνων σύγκρουσης του forum ελέγχεται 

αναιρετικά. Η εσφαλμένη ερμηνεία τους πχ. ο εσφαλμένος νομικός χαρακτηρισμός 

της επίδικης έννομης σχέσης, ή εσφαλμένη κατανόηση του συνδέσμου, οδηγούν 

περαιτέρω σε κακή εφαρμογή του κανόνα σύνδεσης καθιστώντας την απόφαση του 

δικαστηρίου αναιρετέα κατά τους λόγους 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ
122

. 

Ελέγξιμο στο στάδιο αυτό δεν είναι, δηλαδή, ακόμα το ίδιο το αλλοδαπό δίκαιο αλλά 

οι εσωτερικοί κανόνες εξεύρεσης του αλλοδαπού δικαίου. 

13. Ανέλεγκτη αναιρετικά παραμένει σε κάθε περίπτωση η προσπάθεια του δικαστή 

όπως λάβει γνώση του αλλοδαπού δικαίου, ακόμα κι αν εμφιλοχώρησαν 

σφάλματα
123

. Αλλά, περαιτέρω, κατά την κρατούσα στη νομολογία άποψη, η 

                                                
120 βλ. τη συστηματοποίηση της Γραμματικάκη-Αλεξίου Α., σ. 83 επ. 
121 ΑΠ 131/2012 ΝΟΜΟΣ «Ο Άρειος Πάγος ελέγχει μόνο αν οι ουσιαστικές διατάξεις του αλλοδαπού 

δικαίου που εφαρμόστηκαν είναι αυτές που διέπουν την επίδικη έννομη σχέση»· ΑΠ 955/2005, ΕλλΔνη 

2005. 1449 «Η εσφαλμένη εφαρμογή ή ψευδής ερμηνεία κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αποτελεί 

λόγο αναίρεσης, γιατί αυτοί αποτελούν εγχώριο δίκαιο. Συνεπώς, αν το ουσιαστικό δικαστήριο εφάρμοσε 

ημεδαπό ουσιαστικό νόμο, ενώ κατά τις διατάξεις του ιδδδ, έπρεπε να εφαρμόσει τον αλλοδαπό, η 

απόφαση υπόκειται στον ως άνω αναιρετικό λόγο.»· ΑΠ 825/1989, ΕλλΔνη 1990. 1259= ΕΕΝ 1990. 

244=ΝοΒ 1990. 1436 
122 Γραμματικάκη-Αλεξίου Α., σ. 83 
123 ΑΠ 131/2012 ΝΟΜΟΣ «Σφάλματα, επομένως, του δικαστή κατά τη διαδικασία αυτή της έρευνας του 

αλλοδαπού δικαίου δεν ελέγχονται αναιρετικά. Ο Άρειος Πάγος ελέγχει μόνο αν οι ουσιαστικές διατάξεις 

του αλλοδαπού δικαίου που εφαρμόστηκαν είναι αυτές που διέπουν την επίδικη έννομη σχέση και αν 

παραβιάστηκαν ή όχι κατά την εφαρμογή τους.»· ΑΠ 477/2001, ΕλλΔνη 2002. 383=ΔΕΕ 2001. 735 

«Αναιρετικά  ελέγχεται μόνο αν παραβιάστηκαν οι ουσιαστικές   διατάξεις  του αλλοδαπού δικαίου που 

εφαρμόστηκαν και οι οποίες  πρέπει   να αναφέρονται για να είναι ορισμένος ο σχετικός  λόγος 

αναίρεσης»· ΑΠ 825/1989, ΕλλΔνη 1990. 1259= ΕΕΝ 1990. 244=ΝοΒ 1990. 1436 «έχοντας το 
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δυνατότητα του δικαστή να λάβει γνώση του αλλοδαπού δικαίου συνιστά ευχέρεια 

και όχι καθήκον. τυχόν υποβολή αιτήματος εκ μέρους των διαδίκων, ακόμα κι αν 

αγνοηθεί δε δύναται αν στηρίξει τον αναιρετικό λόγο του αριθμ. 11 του άρθρου 559 

ΚΠολΔ
124

. Η νομολογία φαίνεται σταθερά προσανατολισμένη στη γραμματική 

διατύπωση του άρθρου 337 ΚΠολΔ, ερμηνεύοντας το ρήμα «μπορεί» ως απλή 

δυνατότητα. Όμως, η χρήση του εν λόγω ρήματος, όπως παραπάνω επισημάνθηκε, 

σχετίζεται αφενός με τη δυνατότητα διεξαγωγής απόδειξης εν αναφορά προς κανόνες 

δικαίου και αφετέρου με την δυνατότητα γνώσης του αλλοδαπού νόμου από ίδια 

ενέργεια του δικαστηρίου
125

. Ο δικαστής δε μπορεί, αρκούμενος στην ενδεχομένως 

άστοχη διατύπωση της διάταξης να «παραιτείται πρόωρα, κατ’ αντικειμενική 

τουλάχιστον εκτίμηση, από την προσπάθεια ανεύρεσης των αλλοδαπών διατάξεων που 

θα εφαρμοστούν
126

». Σε κάθε περίπτωση, ο εκ του αριθμ. 11 του άρθρου 559 

αναιρετικός λόγος αφορά στον σχηματισμό της ελάσσονος πρότασης και δεν ιδρύεται 

κατά την κατάστρωση της μείζονος, ακόμα κι αν αυτή σχηματίστηκε από αλλοδαπό 

κανόνα δικαίου για τον οποίον διατάθηκαν αποδείξεις κατ’ άρθρο 337 ΚΠολΔ
127

. 

14. Εφόσον ο αλλοδαπός κανόνας δικαίου υποδειχθεί από το δίκαιο συγκρούσεως του 

forum και καταστεί γνωστός στο δικαστήριο, τόσο η ψευδής ερμηνεία όσο και η 

κακή εφαρμογή αυτού, ιδρύουν τον αναιρετικό λόγο του άρθρου 559.1 ΚΠολΔ. Η 

διατύπωση του άρθρου (πρβλ. «ελληνικού ή ξένου») δεν αφήνει περιθώρια 

διαφορετικής προσέγγισης. Η εφαρμογή του αλλοδαπού δικαίου ελέγχεται αναιρετικά 

λόγω της φύσης αυτού ως δικαίου κατά τους αναιρετικούς λόγους των αριθμ 1, 19 

του άρθρου 559 και όχι σύμφωνα με τους αριθμ. 8, 10 του αυτού άρθρου
128

. 

Αναιρετικώς ελέγχεται τόσο η ψευδής ερμηνεία όσο και η κακή εφαρμογή του 

αλλοδαπού δικαίου, παρά τη σχετικώς δημιουργηθείσα αμφισβήτηση υπό την ισχύ 

του προγενέστερου δικαίου. Προκειμένου να είναι παραδεκτός ο λόγος αναίρεσης, θα 

                                                                                                                                      
δικαίωμα να διατάξει και  απόδειξη χωρίς να δεσμεύεται από τους διαδικαστικούς ή λοιπούς τύπους   της 

αποδεικτικής διαδικασίας. Επομένως, σφάλματα του δικαστή κατά τη διαδικασία αυτή της έρευνας του 

αλλοδαπού δικαίου, δεν ελέγχονται αναιρετικά. Ο Άρειος Πάγος ελέγχει μόνο αν οι ουσιαστικές 

διατάξεις  του αλλοδαπού δικαίου που εφαρμόστηκαν είναι αυτές που διέπουν την επίδικη έννομη σχέση 

και αν παραβιάστηκαν ή όχι κατά την εφαρμογή τους.»· ΑΠ 726/1980, ΝοΒ 1981. 32  
124 ΑΠ 985/1982, ΝοΒ 1983. 999 559.11· ΑΠ 726/1980, ΝοΒ 1981. 32· ΑΠ 1336/1980, ΝοΒ 1981. 

669  «Το, κατά της αυτής αιτιολογίας βάλλον, δεύτερον μέρος του τρίτου λόγου αναιρέσεως, δια του 

οποίου προβάλλεται η πλημμέλεια του άρθρου 559 αριθ. 11 ΚΠολΔ, τουτέστιν ότι το δικάσαν Εφετείον 

δεν διέταξεν απόδειξιν περί του αμερικανικού δικαίου, είναι, προεχόντως, απορριπτέον ως απαράδεκτον, 

καθ  ̀ όσον εκ του άρθρου 337 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η κρίσις ως προς την ανάγκην διεξαγωγής 

αποδείξεως περί του ρηθέντος αντικειμένου, και όταν αύτη ζητήται παρά τινος των διαδίκων, ανήκει 

κυριαρχικώς και ανελέγκτως παρά του Αρείου Πάγου εις το Δικαστήριον της ουσίας, το οποίον και δεν 

υποχρεούται να δικαιολογήση την σχετικήν ενέργειαν του.» 
125 βλ. επίσης Βερνάρδος Α., σ. 272 
126 βλ. τις επιφυλάξεις της Γραμματικάκη-Αλεξίου Α., σ. 83 
127 Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, σ. 230-231· Κονδύλης, Τα απαιτούμενα στοιχεία για την 

πληρότητα των λόγων αναίρεσης, Δ 1995, σ. 992 επ. 
128 ΑΠ 617/1980, ΝοΒ 1980. 1978· ΑΠ 1474/1979, ΝοΒ 1980. 1058 «μη αποτελούντων των σχετικών 

περί του αλλοδαπού νόμου ισχυρισμών και "πράγματα" υπό την έννοιαν του εδ. 8 και 10 του άρθρ. 559 

ΚΠολΔ» 
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πρέπει να αναφέρεται το περιεχόμενο του αλλοδαπού κανόνα στο αναιρετήριο, τα δε 

πραγματικά περιστατικά που πληρούν το πραγματικό του να έχουν προταθεί 

παραδεκτώς στα δικαστήρια της ουσίας, καθώς, αντίστοιχα, και αυτός ο αλλοδαπός 

νόμος.
129

. 

15. Τελευταία προϋπόθεση αποτελεί η ουσιαστική φύση του αλλοδαπού κανόνα. 

Συγκεκριμένα,  ο εσφαλμένως ερμηνευθείς ή κακώς εφαρμοσθείς αλλοδαπός κανόνας 

δικαίου θα πρέπει να είναι ουσιαστικός και όχι δικονομικός. Σύμφωνα με τη σχετική 

διατύπωση της νομολογίας
130

, «κατά τους ορισμούς της § 1 του πιο πάνω άρθρου 559 

ΚΠολΔ, για να επιτραπεί λόγος αναιρέσεως για παράβαση αλλοδαπού νόμου με την 

έννοια που προαναφέρθηκε (νόμου, εθίμου κτλ.) πρέπει αυτός να αποτελεί ουσιαστικό 

δίκαιο. Τέτοιοι όμως κανόνες δεν είναι οι δικονομικοί του ξένου δικαίου στους οποίους 

περιλαμβάνονται και αυτοί που αναφέρονται στον τύπο ή τη δύναμη κάποιου 

αποδεικτικού μέσου ανεξάρτητα του αν θεμελιώνονται σε νόμο, έθιμο ή συναλλακτική 

συνήθεια, που αναγορεύτηκε σε κανόνα δικαίου. Τις δικονομικές αυτές διατάξεις του 

ξένου δικαίου έχει μεν υποχρέωση ο δικαστής να εφαρμόσει αν επιτάσσεται από τα 

άρθρα 4-33 ΑΚ, αν όμως για οποιοδήποτε λόγο τις παραβίασε είτε γιατί τις εφάρμοσε 

λαθεμένα είτε γιατί τις αγνόησε εντελώς, δεν δημιουργείται λόγος αναιρέσεως της 

αποφάσεως του.» 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
129 βλ. σχετικά ΑΠ 581/2010, ΕΕΔ 2011. 142 «Αναιρετικά ελέγχεται μόνο αν παραβιάστηκαν οι 

ουσιαστικές διατάξεις του αλλοδαπού δικαίου που εφαρμόστηκαν και οι οποίες πρέπει να αναφέρονται 

για να είναι ορισμένος ο σχετικός λόγος αναίρεσης»· ΑΠ 34/2005, ΕλλΔνη 2005. 1402 «Από τη διάταξη 

αυτή προκύπτει σαφώς ότι ο από την διάταξη αυτή προβλεπόμενος αναιρετικός λόγος ιδρύεται και όταν 

παραβιάζεται κανόνας αλλοδαπού ουσιαστικού δικαίου. Προϋπόθεση όμως της ιδρύσεως του λόγου 

αναιρέσεως για παράβαση κανόνα αλλοδαπού ουσιαστικού δικαίου είναι η πρόταση του αλλοδαπού 

κανόνα δικαίου ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας η οποία μπορεί να γίνει σε κάθε στάση της δίκης 

είτε στον πρώτο είτε στον δεύτερο βαθμό, όχι όμως στον Άρειο Πάγο το πρώτον, διότι κατά το άρθ. 337 

ΚΠολΔ οι αλλοδαποί κανόνες ουσιαστικού δικαίου αποτελούν δίκαιον το οποίο μπορεί να γνωρίζει δεν 

είναι όμως υποχρεωμένος να γνωρίζει ο δικαστής, αφού, αν το αγνοεί μπορεί να διατάξει απόδειξη ή να 

χρησιμοποιήσει κατά την κρίση του κάθε πρόσφορο μέσο προς διαπίστωση της υπάρξεως του.»· ΑΠ 

477/2001, ΕλλΔνη 2002. 383=ΔΕΕ 2001. 7 «Αναιρετικά  ελέγχεται μόνο αν παραβιάστηκαν οι 

ουσιαστικές   διατάξεις  του αλλοδαπού δικαίου που εφαρμόστηκαν και οι οποίες  πρέπει να αναφέρονται 

για να είναι ορισμένος ο σχετικός  λόγος αναίρεσης»· ΑΠ 389/1992 Ελλ 1994. 620 
130 ΑΠ 540/1986, ΕΕΝ 1987. 38=ΝοΒ 1987. 350· ΑΠ 231/2000, ΕΕΝ 2001. 594 «Έτσι, κατά τους 

ορισμούς των  αριθμών 1 και 19 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ, για να  επιτραπεί αναίρεση για παραβίαση 

αντίστοιχα, ευθέως ή εκ  πλαγίου, αλλοδαπού νόμου με την έννοια που  προαναφέρθηκε (νόμου, εθίμου 

κλπ), πρέπει αυτός να  αποτελεί ουσιαστικό δίκαιο» 
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