Δικαστική απόφαση που εκδόθηκε εκ συμφώνου μπορεί να ακυρωθεί
με την καταχώρηση νέας αγωγής
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Μια απόφαση που έχει εκδοθεί εκ συμφώνου μπορεί να ακυρωθεί μόνο με απόφαση που εκδίδεται σε νέα
αγωγή η οποία καταχωρίζεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί εκ
συμφώνου μπορεί να ακυρωθούν για τους εξής συγκεκριμένους λόγους: α) η συμφωνία έχει στοιχεία
παρανομίας, β) η συμφωνία λήφθηκε κατόπιν απάτης, γ) ήταν αποτέλεσμα αμοιβαίου λάθους και δ) δεν
υπήρχε απαραίτητη εξουσιοδότηση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μια δικαστική απόφαση που έχει
εκδοθεί εκ συμφώνου δε μπορεί να ακυρωθεί με την καταχώριση έφεσης.
Όπως αναφέρθηκε στην υπόθεση Re Elsteins’ Affairs [1945]1A11, «Aνώτερα Δικαστήρια δε μπορούν να
ακυρώνουν δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται από κατώτερα Δικαστήρια. Η ακύρωση θα πρέπει να
επιδιωχθεί με την καταχώριση νέας ανεξάρτητης αγωγής όταν ο διάδικος που επικαλείται το ζήτημα θα έχει
την ευχέρεια να καλέσει μαρτυρία για να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. To μέσο ακύρωσης τούτης δεν
είναι η ενδιάμεση αίτηση αλλά νέα αγωγή. » Σημειώνεται ότι η ακύρωση δικαστικής απόφασης με την
καταχώριση ανεξάρτητης αγωγής αφορά μόνο αποφάσεις που εκδόθηκαν εκ συμφώνου
Σχετικές αποφάσεις είναι οι Παναγιώτης Ανδρέου v. P&D Crystal Line Co Ltd (2001) 1 (Γ) Α.Α.Δ 1521, Εmeris
v.Woodward [1889]43 Ch. D.185 καιAinsworth v. Wilding [1896] 1 Ch 673].
Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι η ακύρωση δικαστικής απόφασης που εκδίδεται εκ συμφώνου
διαφέρει σαφώς από τη διαδικασία που ακολουθείται όταν η απόφαση εκδίδεται λόγω παράλειψης να
εμφανιστεί ο διάδικος. Στην τελευταία περίπτωση οι Θεσμοί πολιτικής Δικονομίας προβλέπουν τη διαδικασία
παραμερισμού απόφασης μέσω καταχώρισης ενδιάμεσης αιτήσεως, που εκδόθηκε στην απουσία του
εναγομένου (Evans v.Bartlam 1973 3 All E.R. 646).
Τέλος, σε περίπτωση μη εξουσιοδότησης δικηγόρου, είτε για να δεχθεί απόφαση, είτε για να εκπροσωπήσει
το διάδικο, η εκδοθείσα απόφαση ακυρώνεται με νέα αγωγή και όχι με ενδιάμεσο διάβημα.
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