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Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 12 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Σύµβαση έργου. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων 
των δικαιπραξιών. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παρά το νόµο αποδοχή 
πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς 
απόδειξη. 
- Στο Ν. 1069/1980 "περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως" ορίζονται µεταξύ άλλων τα εξής: "Αι ανωτέρω επιχειρήσεις 
αποτελούν ίδια νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, 
διεπόµενα υπό των κανόνων της ιδιωτικής οικονοµίας ... και λειτουργούν υπό µορφήν 
∆ηµοτικής ή Κοινοτικής επιχειρήσεως και διέπονται ως προς την διοίκησιν, 
οργάνωσιν, εκτέλεσιν, λειτουργία, συντήρησιν των έργων της αρµοδιότητός των ... 
υπό των διατάξεων του παρόντος νόµου, εφαρµοζοµένου κατά τα λοιπά των σχετικών 
διατάξεων του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κωδικός ... (άρθρο 1 παρ. 1). Το 
∆ιοικητικών Συµβούλιον αποφασίζει περί αναθέσεως συντάξεως µελετών έργων και 
προµηθειών και εγκρίνει ταύτας. Επίσης αποφασίζει περί του τρόπου εκτελέσεως των 
έργων και ενεργείας προµηθειών της επιχειρήσεως και εγκρίνει τας προς τούτο 
αναγκαίας δαπάνας ..." (άρθρο 5 παρ. 2 περ. ε'). Ενόψει των ανωτέρω, θεωρείται ότι 
ελλείπει η εργολαβική σύµβαση και όταν δεν καταρτίσθηκε σύµφωνα µε τους τύπους 
που προβλέπουν οι ως άνω διατάξεις. Εξάλλου, στη διάταξη του άρθρου 41 του Ν∆ 
496/74 "Περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆." ορίζεται ότι "κάθε σύµβαση για λογαριασµό 
του νοµικού προσώπου έχουσα αντικείµενο άνω των 10.000 δραχµών ή 
δηµιουργούσα υποχρεώσεις διαρκείας, εφόσον δεν ορίζεται άλλως, υποβάλλεται στον 
τύπο του ιδιωτικού εγγράφου. Το ποσόν τούτο δύναται να αυξοµειώνεται µε απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµικών, δηµοσιευοµένης στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Η 
πρόταση κατάρτισης σύµβασης και η αποδοχή αυτής δύναται να γίνουν και µε 
ιδιαίτερα έγγραφα". Με την υπ' αριθ. 2054839/452/0026/3-9.7.1992 απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. Β' 447), αυξήθηκε το χρηµατικό ποσό το οριζόµενο 
από τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.∆. 321/69 και του άρθρου 41 του Ν.∆. 496/74 
σε 150.000 δραχµές. Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων σαφώς συνάγεται 
ότι κάθε σύµβαση για την εκτέλεση έργου που καταρτίζεται από Ο.Τ.Α. ή ν.π.ι.δ. που 
λειτουργεί υπό µορφή δηµοτικής επιχείρησης, όπως είναι και οι δηµοτικές 
επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, εκτός των διατυπώσεων που απαιτούνται για 
την κατάρτισή της, προκειµένου να είναι έγκυρη, πρέπει να υποβάλλεται σε έγγραφο 
τύπο απαιτούµενο εκ του νόµου, χωρίς την τήρηση του οποίου η δικαιοπραξία είναι 
άκυρη, η δε ακυρότητα στην περίπτωση αυτή είναι απόλυτη. Εποµένως σε κάθε 
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περίπτωση που δεν καταρτίσθηκε εργολαβική σύµβαση ή αυτή δεν είναι έγκυρη γιατί 
δεν τηρήθηκε ο νόµιµος τύπος ο εργολάβος δεν έχει ευθεία αγωγή από τη σύµβαση 
αλλά από αδικαιολόγητο πλουτισµό.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 904 παρ. 1 του ΑΚ "όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς 
νόµιµη αιτία από την περιουσία ή µε ζηµία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την 
ωφέλεια. Η υποχρέωση αυτή γεννιέται ιδίως σε περίπτωση παροχής αχρεώστητης ή 
παροχής για αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε ή αιτία παράνοµη και ανήθικη". 
Κατά δε το άρθρο 908 εδ. α' του ίδιου Κώδικα "ο λήπτης οφείλει να αποδώσει το 
πράγµα που έλαβε ή το αντάλλαγµα που τυχόν έλαβε από αυτό". Από το συνδυασµό 
των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι σε περίπτωση που εκτελείται και παραδίδεται 
έργο χωρίς σύµβαση ή µε άκυρη σύµβαση έργου, ο εργοδότης υποχρεούται να 
αποδώσει την ωφέλεια που απέκτησε χωρίς νόµιµη αιτία και που συνίσταται, σε 
περίπτωση αδυναµίας αυτούσιας απόδοσης της παροχής που έλαβε, στη χρηµατική 
αποτίµηση του παρασχεθέντος έργου και στη δαπάνη που εξοικονόµησε, στην οποία 
θα υποβαλλόταν εάν την εκτέλεση του ιδίου έργου ανέθετε µε έγκυρη σύµβαση 
έργου, σε άλλο πρόσωπο το οποίο θα διέθετε τα ίδια επαγγελµατικά προσόντα και 
ικανότητες. Έτσι σε περίπτωση που µε σύµβαση µε το Νοµικό Πρόσωπο ∆ήµου, ή 
δηµοτικής επιχείρησης που λειτουργεί υπό µορφή ν.π.ι.δ., δεν τηρήθηκαν οι 
προβλεπόµενες για την κατάρτιση της σύµβασης διατυπώσεις ή δεν τηρήθηκε ο 
προβλεπόµενος από τη διάταξη του άρθρου 41 του Ν∆/τος 496/1974 "περί λογιστικού 
ΝΠ∆∆" προβλεπόµενος έγγραφος τύπος, η σύµβαση είναι άκυρη και το Νοµικό 
Πρόσωπο του ∆ήµου ή της λειτουργούσας υπό µορφή ΝΠΙ∆ δηµοτικής επιχείρησης, 
υποχρεούται να αποδώσει την ωφέλεια που απέκτησε από την άκυρη σύµβαση, η 
οποία συνίσταται στα προαναφερόµενα. Τέλος, αν η εκ του αδικαιολόγητου 
πλουτισµού αγωγή (άρθρο 904 επ. ΑΚ) σωρεύεται κατά δικονοµική επικουρικότητα 
(άρθρο 219 ΚΠολ∆) και ειδικότερα υπό την αίρεση της απορρίψεως της από τη 
σύµβαση έργου πρώτης σωρευόµενης αγωγής, λόγω ακυρότητας της συµβάσεως, για 
την πληρότητα της δεύτερης αυτής αγωγής, κατά το άρθρο 216 παρ. 1α ΚΠολ∆, 
αρκεί, πέρα από την παροχή του εκτελεσθέντος έργου και τον εξαιτίας της πλουτισµό 
του εναγοµένου εργοδότη, να γίνεται στο αγωγικό δικόγραφο απλή επίκληση της 
ακυρότητας της συµβάσεως έργου, χωρίς να απαιτείται και έκθεση των γεγονότων 
που αποτελούν την αιτία της ακυρότητας αυτής, στον εναγόµενο δε απόκειται να 
αποκαλύψει, κατ' ένσταση, την ύπαρξη νόµιµης αιτίας που διακωλύει τη γένεση της 
εκ του αδικαιολόγητου πλουτισµού, αγωγικής αξιώσεως (ΟλΑΠ 2/1987, ΑΠ 
914/1998, ΑΠ 930/1997, ΑΠ 1322/1996).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με το λόγο 
αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα του 
ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση 
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του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, 
ένσταση κ.λπ. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν 
(ΟλΑΠ 27 και 28/1998).  
- Το δικαστήριο παραβιάζει τους ερµηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών, που 
εισάγουν οι διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, όταν µολονότι διαπιστώνει, έστω 
και έµµεσα την ύπαρξη κενού ή αµφιβολίας στις δηλώσεις βούλησης των 
δικαιοπρακτούντων, συνακόλουθα δε, την ανάγκη συµπλήρωσης ή ερµηνείας αυτών, 
παραλείπει να προσφύγει για τη συµπλήρωση ή ερµηνεία τους στις διατάξεις των 
άρθρων 173 και 200 ΑΚ. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 904 εδ. α' του Α.Κ. όποιος έγινε 
πλουσιότερος χωρίς νόµιµη αιτία από την περιουσία ή µε ζηµία άλλου έχει 
υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια. Κατά την ως άνω διάταξη, προϋποθέσεις 
αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισµού είναι: α) ο πλουτισµός του υποχρέου, β) η 
επέλευση του πλουτισµού από την περιουσία ή µε ζηµία του άλλου, γ) αιτιώδης 
συνάφεια µεταξύ πλουτισµού και ζηµίας και δ) η έλλειψη νόµιµης αιτίας. Η διάταξη 
του άρθρου 904 εδ.α' ΑΚ, ορίζει ως έννοµη συνέπεια της συνδροµής των πιο πάνω 
προϋποθέσεων, ότι ο πλουτίσας "έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια", δηλαδή 
τον πλουτισµό του, και εποµένως ο καθορισµός του πλουτισµού ως προϋποθέσεως 
της αξίωσης από τη διάταξη αυτή προσδιορίζει το αντικείµενό της, αφού αυτό 
ακριβώς είναι ο πλουτισµός που αποκτήθηκε. Ως πλουτισµός δε νοείται κάθε 
βελτίωση της περιουσιακής κατάστασης του εναγοµένου, δηλαδή, είτε θετική 
επαύξηση της περιουσίας του, είτε αποθετική (αποφυγή ελαττώσεως της περιουσίας). 
Αρκεί δε η ύπαρξη του πλουτισµού, χωρίς να απαιτείται πως αποκτήθηκε, αφού 
αυτός µπορεί να προέλθει και χωρίς δικαιοπραξία του πλουτίσαντος, ή µε άκυρη 
δικαιοπραξία, ή και µε υλική πράξη, αρκεί ο υπόχρεος είναι φορέας του πλουτισµού. 
Εάν η περιουσιακή µετακίνηση είχε το αποτέλεσµα τούτο, γεγονός το οποίο 
διαπιστώνεται µε τη σύγκριση της περιουσίας του λήπτη πριν και µετά τη µετακίνηση 
γεννάται υποχρέωση του τελευταίου να αποδώσει την ωφέλεια σε εκείνον από την 
περιουσία του οποίου προήλθε, εφόσον η διατήρησή της δεν δικαιολογείται από 
κάποια νόµιµη αιτία. Εποµένως, σε κάθε περίπτωση που δεν καταρτίσθηκε η 
απαιτούµενη από το νόµο εργολαβική σύµβαση ή αυτή δεν είναι έγκυρη γιατί δεν 
τηρήθηκε ο νόµιµος τύπος, ο εργολάβος δεν έχει ευθεία αγωγή από τη σύµβαση, γιατί 
λείπει η νόµιµη αιτία προς τούτο, έχει όµως αξίωση από αδικαιολόγητο πλουτισµό, 
εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338-340 και 346 του ΚΠολ∆, συνάγεται ότι το 
δικαστήριο για το σχηµατισµό της κρίσης του ως προς τα πραγµατικά γεγονότα που 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη 
του όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι και 
στηρίζουν την άµεση ή έµµεση απόδειξη, στην κύρια απόδειξη ή ανταπόδειξη. Η 
παράβαση δε της υποχρέωσης αυτής ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 559 αρ. 
11 ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως.  
- Ο εκ του άρθρου 559 αριθ. 10 του ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, ότι το δικαστήριο παρά 
το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως 
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αληθινά χωρίς απόδειξη, είναι απορριπτέος ως αβάσιµος, αν από την προσβαλλόµενη 
απόφαση προκύπτει ότι το δικαστήριο την κρίση του σχηµάτισε από τα 
µνηµονευόµενα σ' αυτήν (απόφαση) αποδεικτικά µέσα (ΑΠ 772/2006, ΑΠ 575/1978).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 904, 908,  
ΚΠολ∆: 111, 118, 216, 219, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 
αριθ. 14, 
Ν∆: 496/1974, άρθ. 41, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1778 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. αναπηρία και παραµόρφωση παθόντος. Εργατικό ατύχηµα. ΙΚΑ. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ που ορίζει ότι "η αναπηρία ή παραµόρφωση 
που προξενήθηκε στον παθόντα λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιδίκαση της 
αποζηµιώσεως, αν επιδρά στο µέλλον του", σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 
298, 299, 914, 929 και 932 ΑΚ προκύπτει ότι η αναπηρία ή η παραµόρφωση που 
προξενείται στον παθόντα, ανεξαρτήτως φύλου, εκτός από την επίδραση την οποία 
µπορεί να ασκήσει τόσο στο ύψος των χρηµατικών ποσών που θα στερείται ο παθών 
στο µέλλον ή θα ξοδεύει επιπλέον εξαιτίας της αυξήσεως των δαπανών του, όσο και 
στο ύψος της χρηµατικής ικανοποιήσεως που θα επιδικασθεί για την ηθική βλάβη, 
µπορεί να θεµελιώσει και αυτοτελή αξίωση για αποζηµίωση αν επιδρά στο µέλλον 
του. Η διατύπωση της διατάξεως του άρθρου 931 Α.Κ. παρέχει βάση για τέτοια 
αξίωση αν και εφόσον, κατά την αληθή έννοιά της, η αναπηρία ή η παραµόρφωση 
επιδρά στο οικονοµικό µέλλον του παθόντος που δεν µπορεί να καλυφθεί εντελώς µε 
τις παροχές, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 929 και 932 Α.Κ. 
που συνθέτουν την ως άνω έννοια της επίδρασης της αναπηρίας ή της 
παραµορφώσεως στο µέλλον του παθόντος. Η κατά τα άνω όµως αυτοτελής αξίωση 
αφορά στον καθορισµό και µόνον αποζηµιώσεως για περιουσιακή ζηµία και µάλιστα 
µελλοντική και όχι για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, η οποία 
αποκαθίσταται κατά το άρθρο 932 ΑΚ και η οποία δεν µπορεί να βρει έρεισµα και 
στη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ, στην οποία γίνεται λόγος για "αποζηµίωση". 
Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 34 παρ. 2 και 60 παρ. 3 ΑΝ 1846/51, σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 N. 551/15, κωδικοποιηµένου µε το 
Β∆ της 24.07/25.8.1920, συνάγεται ότι, όταν ο εργαζόµενος υπάγεται στην ασφάλιση 
του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και υποστεί ατύχηµα, κατά την 
εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορµής της εργασίας, ο εργοδότης απαλλάσσεται από 
κάθε υποχρέωση αποζηµιώσεώς του, τόσο ως προς τη σύµφωνα µε το κοινό δίκαιο 
ευθύνη για αποζηµίωση, όσο και ως προς την προβλεπόµενη από τον παραπάνω Ν. 
551/15 ειδική αποζηµίωση και µόνο αν το ατύχηµα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή 
αυτών που ο εργοδότης έχει προστήσει, ο τελευταίος έχει την υποχρέωση να 
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καταβάλει στον εργαζόµενο την από το άρθρο 34 παρ. 2 ΑΝ 1841/51 προβλεπόµενη 
διαφορά µεταξύ του ποσού της κατά το κοινό δίκαιο αποζηµίωσης και του ολικού 
ποσού των παροχών που χορηγεί το ΙΚΑ. Ο παθών όµως διατηρεί την αξίωσή του για 
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, η οποία κρίνεται πάντοτε κατά το κοινό 
δίκαιο (άρθρα 914, 922, 932 ΑΚ) κατά του εργοδότη και του προσώπου που 
προστήθηκε από αυτόν, όταν το ατύχηµα οφείλεται σε πταίσµα αυτών. Έτσι λοιπόν, 
σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος, όταν ο παθών εργαζόµενος υπάγεται στην 
ασφάλιση του ΙΚΑ, το οποίο έχει αναλάβει την αποκατάσταση της περιουσιακής του 
ζηµίας, δεν νοµιµοποιείται αυτός να αξιώσει από τον εργοδότη και την αυτοτελή 
αποζηµίωση από το άρθρο 931 ΑΚ, λόγω του περιουσιακού χαρακτήρα αυτής 
(ΟλΑΠ 18/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 298, 299, 914, 922, 929, 931, 932, 
Νόµοι: 551/1915, άρθ. 16, 
ΑΝ: 1841/1951, άρθ. 34,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αρχή αναλογικότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 70 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αρχή αναλογικότητας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Προσωπική κράτηση. 
- Με το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. τέταρτο του Συντάγµατος, όπως αυτό ισχύει µετά τη 
συνταγµατική αναθεώρηση του έτους 2001, τίθεται ο κανόνας ότι οι κάθε είδους 
περιορισµοί που µπορούν να επιβληθούν στα ατοµικά δικαιώµατα "πρέπει να 
προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει 
επιφύλαξη υπέρ αυτού, και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας". Κατά την 
αρχή αυτή, η οποία ως γενική αρχή του δικαίου ίσχυε και προ της ρητής 
αποτυπώσεώς της στο Σύνταγµα κατά την προαναφερθείσα αναθεώρησή του, οι 
νοµίµως επιβαλλόµενοι περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να πληρούν 
τα ακόλουθα τρία κριτήρια, πρέπει δηλαδή να είναι α) κατάλληλοι, ήτοι πρόσφοροι 
για την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, β) αναγκαίοι, ήτοι να συνιστούν 
µέτρο το οποίο, σε σχέση µε άλλα δυνάµενα να ληφθούν µέτρα, επάγεται τον 
ελάχιστο δυνατό περιορισµό για τον ιδιώτη ή το κοινό, και τέλος γ) εν στενή εννοία 
αναλογικοί, να τελούν δηλαδή σε εύλογη σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η 
αναµενόµενη ωφέλεια να µην υπολείπεται της βλάβης που προκαλούν. (ΟλΑΠ 
43/2005). Η αρχή της αναλογικότητας, ως κανόνας δικαίου που θέτει όρια στον 
περιοριστικό του ατοµικού δικαιώµατος νόµο, απευθύνεται κατ' αρχήν στο νοµοθέτη. 
Στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου, ήτοι στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών, επίκληση της 
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αρχής της αναλογικότητας µπορεί να γίνει αν ο κοινός νοµοθέτης είτε έχει 
παραβιάσει την αρχή αυτή, θεσπίζοντας µε νόµο υπέρµετρους περιορισµούς 
ατοµικών δικαιωµάτων, οπότε ο δικαστής µπορεί, ελέγχοντας τη συνταγµατικότητα 
του νόµου, να µην εφαρµόσει αυτόν (άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγµατος), είτε έχει 
παραλείψει να ασκήσει τις συνταγµατικές του υποχρεώσεις, καταλείποντας κενό, 
οπότε η αρχή της αναλογικότητας καλείται επικουρικώς σε εφαρµογή. Στο πεδίο των 
αδικοπρακτικών σχέσεων (άρθρο 914 επ ΑΚ) και ειδικότερα στο ζήτηµα του µέτρου 
της επιδικαστέας χρηµατικής ικανοποιήσεως ο νόµος προβλέπει στο άρθρο 932 ΑΚ 
ότι το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική 
ικανοποίηση, δηλαδή χρηµατική ικανοποίηση ανάλογη µε τις περιστάσεις της 
συγκεκριµένης περιπτώσεως. Με τη διάταξη αυτή ο κοινός νοµοθέτης έλαβε υπόψη 
του την αρχή της αναλογικότητας, εξειδικεύοντάς την στο ζήτηµα του προσδιορισµού 
του ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως. Εποµένως, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν 
υπάρχει έδαφος άµεσης εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 25 παρ. 1 εδάφιο 
τέταρτο του Συντάγµατος, η ευθεία δε επίκληση της κατά τον προσδιορισµό του 
ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως στερείται σηµασίας, αφού δεν θα οδηγούσε σε 
διαφορετικά, σε σχέση µε τον κατ' εφαρµογή του άρθρου 932 ΑΚ προσδιορισµό 
αυτής, αποτελέσµατα (ΟλΑΠ 6/2009). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας, του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, (άρθρα 173 και 200 του ΑΚ). Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες. Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 



 

[9] 
 

διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Τα 
επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων 
δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό 
πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο 
πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή 
µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος 
αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το 
δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 εδ. γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν. Ο λόγος αυτός απορρίπτεται ως αβάσιµος, αν προκύπτει από την 
απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία προσκοµίσθηκαν 
και των οποίων έγινε επίκληση. Αρκεί δε η γενική αναφορά του είδους του 
αποδεικτικού µέσου, χωρίς ανάγκη ειδικής αξιολογήσεως καθενός, εφόσον από τη 
γενική αυτή αναφορά σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες αιτιολογίες της, προκύπτει 
αναµφιβόλως η λήψη υπόψη του αποδεικτικού µέσου. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆, ως έγγραφα, η παραµόρφωση 
του περιεχοµένου των οποίων ιδρύει τον από τη διάταξη αυτή λόγο αναίρεσης, 
νοούνται τα κατά τις διατάξεις των άρθρων 339 και 432 έως 465 ΚΠολ∆ αποδεικτικά 
µέσα. ∆εν αποτελούν έγγραφα, κατά την έννοια της προαναφερόµενης διάταξης του 
άρθρου 559 αρ.20 ΚΠολ∆, εκείνα στα οποία αποτυπώνονται άλλα αποδεικτικά µέσα, 
όπως είναι οι γνωµοδοτήσεις πραγµατογνωµόνων, οι εισηγητικές εκθέσεις και οι 
εκθέσεις αυτοψίας ή τα πρακτικά, οι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή 
συµβολαιογράφου και οι αποφάσεις που περιέχουν καταθέσεις µαρτύρων. Κατ' 
ακολουθίαν ο τέταρτος λόγος της αναίρεσης κατά το σχετικό του µέρος από τον αριθ. 
20 του άρθρου 559 Κ.Πολ.∆. µε τον οποίο αποδίδεται επικουρικά η πληµµέλεια της 
παραµόρφωσης του περιεχοµένου των ίδιων ως άνω αποδεικτικών µέσων είναι 
σύµφωνα µε τα εκτεθέντα στη µείζονα σκέψη προεχόντως απαράδεκτος. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆, που ορίζει ότι αναίρεση 
επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχτηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη, προκύπτει ότι ο λόγος 
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αυτός αναιρέσεως ιδρύεται όταν το δικαστήριο δέχεται "πράγµατα", δηλαδή 
αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του δικαιώµατος, που ασκείται µε την αγωγή, την ένσταση ή 
αντένσταση, χωρίς να έχει προσαχθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα "πράγµατα" αυτά 
ή όταν δεν εκθέτει από ποια αποδεικτικά στοιχεία άντλησε την απόδειξη γι' αυτά. 
Στην προκειµένη περίπτωση αναφέρεται στην προσβαλλόµενη απόφαση ότι το 
∆ικαστήριο στήριξε το αποδεικτικό του πόρισµα στη κατάθεση του µάρτυρα που 
εξετάστηκε στο ακροατήριο, τις ένορκες βεβαιώσεις και όλα τα έγγραφα που 
προσκόµισαν και επικαλέστηκαν οι διάδικοι εποµένως ο πρώτος λόγος της αναίρεσης 
κατά το σχετικό του µέρος από τον αριθ. 10 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, µε τον οποίο 
προβάλλεται η αιτίαση ότι το ∆ικαστήριο χωρίς αποδείξεις κατέληξε στο αποδεικτικό 
του πόρισµα σχετικά µε τη παραδοχή της έφεσης των εναγοµένων είναι αβάσιµος.  
- Από τα άρθρα 68 και 556 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι για το παραδεκτό της αναίρεσης, 
αλλά και κάθε λόγου αυτής, ο αναιρεσείων πρέπει να έχει έννοµο συµφέρον να 
ανατρέψει την προσβαλλόµενη απόφαση εξαιτίας σφάλµατος, που αναφέρεται στον 
αναιρετικό λόγο. 
Με τον τρίτο λόγο της αναίρεσης από τον αριθ. 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ ο οποίος 
και µόνο προσήκει όχι δε και από τον αριθ. 9 που αναφέρεται στο αναιρετήριο 
προβάλλεται η αιτίαση ότι το Εφετείο δεν έλαβε υπόψη του τον λόγο έφεσης που 
άσκησε η ενάγουσα κατά της πρωτόδικης απόφασης σύµφωνα µε τον οποίο 
παραπονέθηκε ότι εσφαλµένα σε σχέση µε την από 12-10-2006 αγωγή της, 
επιβλήθηκε προσωπική κράτηση διάρκειας 3 µηνών ως µέσο αναγκαστικής 
εκτέλεσης ενώ έπρεπε να απαγγελθεί προσωπική κράτηση µεγαλύτερης διάρκειας 
σύµφωνα µε το σχετικό αίτηµα της αγωγής. Ο λόγος αυτός είναι απαράδεκτος για 
έλλειψη εννόµου συµφέροντος διότι υπό το ισχύον νοµοθετικό καθεστώς (άρθρο 
1047 παρ. 2 ΚΠολ∆) σύµφωνα µε το οποίο προσωπική κράτηση δεν διατάσσεται για 
απαίτηση µικρότερη των τριάντα χιλιάδων ( 30.000) ευρώ, δεν µπορεί να εκτελεσθεί 
και απόφαση που απαγγέλλει προσωπική κράτηση για απαίτηση µικρότερη του 
ποσού τούτου όπως είναι και η κατά τ' ανωτέρω επιδικασθείσα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 68, 556, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
559 αριθ. 20, 561, 
Σ: 25, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 859 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν 
θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη. 
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται, ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του 
υπόχρεου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνοµη συµπεριφορά 
του υπόχρεου σε αποζηµίωση έναντι εκείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της ζηµίας. Η παράνοµη 
συµπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας µπορεί να συνίσταται όχι µόνο σε θετική 
πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση εκείνος που 
υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το νόµο ή τη 
δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου 
προσώπου, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ικανή και µπορούσε 
αντικειµενικά να επιφέρει κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, 
το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να θεωρηθεί 
κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία της 
ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο ταυ Αρείου Πάγου γιατί είναι κρίση νοµική, αναγόµενη 
στην ορθή ή µη υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας των διδαγµάτων της κοινής 
πείρας στην αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας. Τα πιο πάνω έχουν 
εφαρµογή και στην περίπτωση του άρθρου 10 του ν. ΓΠΝ/1911, ως προς την 
υπαιτιότητα των οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, κατά το οποίο 
εφαρµοστέα η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ. 
- Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην 
επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του οποίου 
από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου 
µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος. 
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης για 
έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το 
αιτιολογικό της τα περιστατικά που συγκροτούν το πραγµατικό του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ο οποίος εφαρµόστηκε (υπαγωγικός συλλογισµός), ώστε 
καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής της διάταξης, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς η αντιφατικές αιτιολογίες στο νοµικό 
χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτά και έχουν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Αντίθετα δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης 
βάσης, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και 
µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές 
πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα κατά το 
άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα και για το λόγο αυτό 
γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος. Περαιτέρω, για να ιδρυθεί ο λόγος 
αναίρεσης από το εδάφιο 1 του άρθρου 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ πρέπει να 
παραβιαστεί κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Η παραβίαση εκδηλώνεται, είτε µε ψευδή 
ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή εσφαλµένη υπαγωγή. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
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ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1669 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Παραβίαση των διατάξεων ΚΟΚ. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του 
υπόχρεου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνοµη συµπεριφορά 
του υπόχρεου σε αποζηµίωση έναντι εκείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της ζηµίας. Η παράνοµη 
συµπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας µπορεί να συνίσταται όχι µόνο σε θετική 
πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση εκείνος που 
υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το νόµο ή τη 
δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου 
προσώπου, που µπορεί να είναι και ο ζηµιωθείς στην περίπτωση που συνετέλεσε και 
ο ίδιος την πρόκληση ή την επαύξηση της ζηµιάς, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας ικανή και µπορούσε να επιφέρει, κατά τη συνηθισµένη πορεία των 
πραγµάτων, το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να 
θεωρηθεί κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία 
της ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά τη διάταξη του άρθρου 
559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολ∆ γιατί είναι κρίση νοµική, αναγόµενη στην ορθή ή µη 
υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας των διδαγµάτων της κοινής πείρας στην 
αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας. Αντίθετα, η κρίση του δικαστηρίου 
της ουσίας, περί του ότι, στη συγκεκριµένη (ένδικη) περίπτωση η πράξη ή η 
παράλειψη εκείνη αποτέλεσε ή δεν αποτέλεσε την αιτία του επιζήµιου 
αποτελέσµατος, περί του ότι δηλαδή το ζηµιογόνο γεγονός σε σχέση µε τη ζηµία 
βρίσκεται ή δεν βρίσκεται σε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος, ως αναγόµενη σε 
εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων (αρθρ. 561 παρ. 1 ΚΠολ∆), δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο. Τέλος, η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή 
καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση του αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως 
στοιχείο, η στάθµιση του οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε 
την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του 
επελθόντος αποτελέσµατος (ΑΠ 468/2005).  
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- Από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.4 και 5 του Ν. 2696/1999 περί του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) προκύπτει ότι στους κόµβους, που κατά τα, οριζόµενα 
στο άρθρο 2 παρ.1 του ιδίου Κώδικα αποτελούν: Οι ισόπεδες συµβολές, 
διακλαδώσεις ή διασταυρώσεις οδών, περιλαµβανοµένων και των ελεύθερων χώρων, 
που σχηµατίζονται απ' αυτές, όταν δεν υπάρχει σήµανση η προτεραιότητα ανήκει σε 
εκείνον που έρχεται από δεξιά. Εξαίρεση απ' αυτόν τον κανόνα αναγνωρίζεται µόνον 
στις περιοριστικώς αναφερόµενες στην εν λόγω διάταξη περιπτώσεις: α) όσων 
κινούνται σε αυτοκινητόδροµους, εθνικές οδούς, ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας, β) 
των σιδηροδροµικών και τροχοδροµικών οχηµάτων, τα οποία έχουν σε κάθε 
περίπτωση προτεραιότητα γ) όσων εισέρχονται σε οδό από χωµατόδροµο, µονοπάτια 
παρόδιας ιδιοκτησίας, χώρους στάθµευσης και σταθµούς ανεφοδιασµού και δ) όσων 
εκκινούν ή κινούνται προς τα πίσω όταν αυτό επιτρέπεται οι οποίοι οφείλουν σε κάθε 
περίπτωση να παραχωρούν προτεραιότητα στους εξ αριστερών τους κινούµενους. 
Στην πιο πάνω εξαίρεση δεν περιλαµβάνεται η περίπτωση κατά την οποία σε ισόπεδο 
κόµβο µια οδός τέµνει καθέτως άλλη σε σχήµα "Τ", ήτοι καταλήγει σ' αυτήν χωρίς να 
συνεχίζεται, διότι ούτε ρητώς στο νόµο αναφέρεται αυτή η περίπτωση, ούτε και κατ' 
αναλογία µπορεί να ενταχθεί στην εξαίρεση είναι δε διαφορετικό το γεγονός ότι ο 
κινούµενος στην τέµνουσα οδό οδηγός είναι υποχρεωµένος στα πλαίσια των 
διατάξεων των άρθρων 19 παρ.1,2 και 3 και 21 παρ.1 και 2 του ΚΟΚ να έχει τον 
έλεγχο του οχήµατός του, να ρυθµίζει την ταχύτητά του ανάλογα µε τις κρατούσες 
συνθήκες να την µειώνει πλησίον των ισόπεδων οδικών κόµβων, να βεβαιώνεται αν 
πρόκειται να εισέλθει αριστερά ή δεξιά σε άλλη οδό, ότι µπορεί να το πράξει χωρίς 
κίνδυνο ή παρακώλυση των λοιπών χρηστών της οδού και να χρησιµοποιήσει τους 
δείκτες κατευθύνσεως για να καταστήσει έγκαιρα γνωστή την πρόθεσή του να 
αλλάξει διεύθυνση προς τα αριστερά ή δεξιά κατά περίπτωση. Εποµένως επί 
ισόπεδου κόµβου σε σχήµα Τ που δεν υπάρχει σχετική σήµανση η προτεραιότητα 
ανήκει στον κινούµενο επί της τεµνούσης οδού έναντι των εξ αριστερών υποχρέων 
(ΑΠ 1044/2005).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ.1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνον 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου 
παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για 
την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, 
καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή 
ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 
4/2005). Με το λόγο αναίρεσης από τον αριθ.1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση 
κανόνα του ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την 
εκτίµηση του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και 
τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, 
αν η αγωγή, ένσταση κ.λ.π. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση 
ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή 
κατ' ουσίαν (ΟλΑΠ 27 και 28/1998). Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 
19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως 
αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε 
ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη 
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διάταξη, που αποτελεί κύρωση της παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του 
Συντάγµατος προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν 
στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου 
πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν 
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα 
δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του 
(ανεπαρκής αιτιολογία), ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). 
(ΟλΑΠ 1/1999).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης 
βάσης µε την έννοια της ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες 
αποκλειστικά στη διατύπωση του αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη 
συνδροµή ή µη γεγονότων, που στη συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το 
πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την 
ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεσή τους, να µην µπορεί να κριθεί αν η απόφαση 
στηρίζεται ή όχι νοµικώς (ΟλΑΠ 13/1995). Η ύπαρξη νόµιµης βάσης και η 
αντίστοιχη έλλειψή της πρέπει να προκύπτουν αµέσως από την προσβαλλόµενη 
απόφαση, ο δε Άρειος Πάγος διαπιστώνει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του 
προκειµένου λόγου αναίρεσης, ελέγχοντας µόνο την προσβαλλόµενη απόφαση και το 
αιτιολογικό της και όχι το περιεχόµενο άλλων εγγράφων ή αποφάσεων σε εφαρµογή 
της διάταξης του άρθρου 561 παρ. 2 του ΚΠολ∆. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη 
νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου 
από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανέλεγκτα, κατά το άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα 
και για το λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
ΚΟΚ: άρθ. 19, 21, 26, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2013. 708, σχολιασµός Αθανάσιος Κρητικός  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 206 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Παραγραφή. 
- Κατά το άρθρο 937 ΑΚ η απαίτηση από αδικοπραξία παραγράφεται µετά πενταετία 
αφ' ότου ο παθών έµαθε τη ζηµία και τον υπόχρεο σε αποζηµίωση. Κατά δε το άρθρο 
7 του ν. ΓπΝ/11, του οποίου η ισχύς διατηρήθηκε και επεκτάθηκε µε το άρθρο 114 
ΕισΝΑΚ η αγωγή αποζηµιώσεως παραγράφεται µέσα σε δύο έτη από την ηµέρα του 
ατυχήµατος. Η τελευταία αυτή διάταξη του Ν. ΓπΝ/1911 ορίζει βραχυπρόθεσµη 
παραγραφή για τις αξιώσεις αποζηµιώσεως κατά των υποχρέων κατά το νόµο αυτό 
προσώπων (ιδιοκτήτη, κατόχου και οδηγού του ζηµιογόνου αυτοκινήτου), για τα 
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οποία καθιερώνεται µε τον εν λόγω νόµο (άρθρο. 4 και 5) αντικειµενική ευθύνη (µε 
τον περιορισµό του εδαφίου β' του άρθρου 5). ∆εν ισχύει όµως η βραχυπρόθεσµη 
αυτή παραγραφή όταν η αξίωση αποζηµιώσεως στηρίζεται στο κοινό δίκαιο (άρθρ. 
914 ΑΚ), οπότε εφαρµόζεται η πενταετής παραγραφή της προαναφερόµενης διάταξης 
του άρθρου 937 ΑΚ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο κύριος και µη οδηγός του 
ζηµιογόνου αυτοκινήτου είναι δυνατό να ευθύνεται έναντι του παθόντος εφόσον 
συντρέχουν οι όροι της προστήσεως (άρθρ. 922 ΑΚ). Για να υπάρχει τέτοια ευθύνη 
του προστήσαντος πρέπει ο προστηθείς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του να 
υπόκειται στον έλεγχο ή στις γενικές οδηγίες και εντολές του προστήσαντος, σχέση 
που δεν υπάρχει γιατί λείπει το στοιχείο της εξαρτήσεως στην περίπτωση µισθώσεως 
αυτοκινήτου, όταν ο εκµισθωτής που εκµισθώνει αυτοκίνητο για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών του µισθωτή δεν θεωρείται προστήσας και συνακόλουθα δεν έχει στην 
περίπτωση αυτή εφαρµογή η διάταξη του άρθρου 937 Α.Κ. Στην περίπτωση αυτή, η 
αξίωση του παθόντα τρίτου σε ατύχηµα από αυτοκίνητο κατά του ιδιοκτήτη 
εκµισθωτή αυτού υπόκειται στην παραγραφή του άρθρου 7 του Ν. ΓπΝ/1911.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 922, 937, 
ΕισΝΑΚ: 114,  
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 210 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Παράβαση των διατάξεων του ΚΟΚ. 
Αναπηρία ή παραµόρφωση παθόντα. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ προκύπτει ότι 
προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζηµίωση από αδικοπραξία, είναι η υπαιτιότητα 
του υπόχρεου, το παράνοµο της πράξης ή παραλείψεις αυτού και η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της πράξης ή της παράλειψης και της επελθούσας ζηµίας. Αµέλεια, 
κατ' άρθρο 330 ΑΚ, υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις 
συναλλαγές, αυτή δηλαδή που πρέπει να καταβάλλεται κατά τη συναλλακτική καλή 
πίστη από το δράστη στον κύκλο της αρµοδιότητάς του, είτε υπάρχει προς τούτο 
σαφές νοµικό καθήκον είτε όχι, αρκεί να συµπεριφέρθηκε κατά τρόπο αντίθετο από 
εκείνο που επιβάλλεται από τις καταστάσεις. Εξάλλου αιτιώδης συνάφεια υπάρχει 
όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου προσώπου ήταν κατά τα διδάγµατα 
της κοινής πείρας ικανή και µπορούσε αντικειµενικά να επιφέρει κατά την 
συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων το επιζήµιο αποτέλεσµα. Περαιτέρω, από τις 
ίδιες ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι οι έννοιες αµέλειας και του συντρέχοντος 
πταίσµατος του παθόντος είναι έννοιες νοµικές. Τα πιο πάνω έχουν εφαρµογή και 
στην περίπτωση του άρθρου 10 του Ν. ΓΠΝ/1991, ως προς την υπαιτιότητα των 
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οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, κατά το οποίο είναι εφαρµοστέα η 
διάταξη του άρθρου 914 Α.Κ. 
- Η παράβαση διατάξεων του Κ.Ο.Κ. δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα 
στην επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του 
οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος. 
Εποµένως, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς τη συνδροµή ή όχι 
πταίσµατος του φεροµένου ως υποχρέου προς αποζηµίωση ή συντρέχοντος 
πταίσµατος του παθόντος, υπόκεινται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 559 αρ. 1 και 19 Κ.Πολ.∆, για ευθεία ή εκ πλαγίου παράβαση 
κανόνων του ουσιαστικού δικαίου, καθώς και για παράβαση των διδαγµάτων της 
κοινής πείρας, αφενός ως προς το αν τα πραγµατικά περιστατικά που το δικαστήριο 
της ουσίας δέχθηκε ανελέγκτως ως αποδειχθέντα, συγκροτούν αντικειµενικά την 
έννοια του πταίσµατος, αφετέρου ως προς την ορθή υπαγωγή των περιστατικών 
αυτών στην αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας, κατά πόσο δηλαδή τα 
περιστατικά αυτά του πταίσµατος επιτρέπουν το συµπέρασµα να θεωρηθεί, 
αντικειµενικά, ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία του ζηµιογόνου αποτελέσµατος. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ "η αναπηρία ή η παραµόρφωση που 
προξενήθηκε στον παθόντα λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιδίκαση της 
αποζηµίωσης, αν επιδρά στο µέλλον του". Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασµό µε 
εκείνες των άρθρων 298, 299, 914, 929 και 932 ΑΚ, προκύπτει ότι η αναπηρία ή η 
παραµόρφωση που προξενείτε στον παθόντα, ανεξάρτητα από το φύλο, εκτός από την 
επίδραση που µπορεί να ασκήσει στις παροχές που προβλέπονται από τις ΑΚ 929 και 
932, είναι δυνατό να θεµελιώσει και αυτοτελή αξίωση για αποζηµίωση, αν επιδρά 
στον µέλλον του, δηλαδή στην επαγγελµατική, οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη του 
προσώπου. ∆εν απαιτείται βεβαιότητα δυσµενούς επιρροής στο µέλλον του 
προσώπου, αλλά αρκεί και απλή δυνατότητα κατά την συνήθη πορεία των 
πραγµάτων. Η διατύπωση της ΑΚ 931 παρέχει βάση για τέτοια αξίωση, αν και 
εφόσον η αναπηρία ή η παραµόρφωση επιδρά στο οικονοµικό µέλλον του παθόντος, 
που δεν µπορεί να καλυφθεί εντελώς µε τις παροχές από τις ΑΚ 929 και 932. 
Εποµένως, για τη θεµελίωση της αυτοτελούς αυτής αξίωσης απαιτείται να 
συντρέξουν περιστατικά πέρα από εκείνα που απαιτούνται για την θεµελίωση 
αξιώσεων µε βάση τις ΑΚ 929 και 932, τα οποία συνθέτουν την έννοια της αναπηρίας 
ή της παραµορφώσεως στο µέλλον του παθόντος, δηλαδή να συντρέξουν ιδιάζοντα 
περιστατικά, εκτός και πέραν εκείνων που χρειάζονται για τη στοιχειοθέτηση 
αξιώσεων κατά τις Α.Κ. 929 και 932, από τα οποία ειδικά περιστατικά θα πρέπει να 
προκύπτουν οι ιδιαίτεροι λόγοι και τρόποι, εξαιτίας των οποίων επέρχονται δυσµενείς 
συνέπειες στην οικονοµική πλευρά της µελλοντικής ζωής του. 
Έτσι κατά τη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ επιδικάζεται στον παθόντα την αναπηρία ή 
την παραµόρφωση ένα εύλογο χρηµατικό ποσό χωρίς σύνδεση µε συγκεκριµένη 
περιουσιακή ζηµία, το ύψος δε του επιδικαζόµενου εύλογου χρηµατικού ποσού 
καθορίζεται µε βάση το είδος και τις συνέπειες της αναπηρίας ή παραµόρφωσης, την 
ηλικία του παθόντος, καθώς και µε τη συνεκτίµηση του ποσοστού συνυπαιτιότητας 
του τελευταίου στην πρόκληση της αναπηρίας ή της παραµόρφωσης, όπως συµβαίνει 



 

[17] 
 

και στην περίπτωση της κατά τη διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ αξιώσεως για 
επιδίκαση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. 
Εποµένως, για τον υπολογισµό της χρηµατικής παροχής της διάταξης του άρθρου 931 
ΑΚ δεν έχουν εφαρµογή τα ισχύοντα για την αξίωση του άρθρου 929 Α.Κ., όπου για 
τον καθορισµό αυτής προσδιορίζεται πρώτα το ύψος της θετικής και αποθετικής 
ζηµίας αυτού που έπαθε βλάβη του σώµατος ή της υγείας και το ποσό αυτής 
µειώνεται κατά το ποσοστό της συνυπαιτιότητάς του, αφού η χρηµατική παροχή της 
πρώτης διάταξης δεν αποτελεί αποζηµίωση, αλλά δίδεται για το γεγονός και µόνο της 
αναπηρίας ή παραµόρφωσης που καθορίζεται κατά την εύλογη κρίση του 
δικαστηρίου, µε βάση του αναφερόµενους προσδιοριστικούς παράγοντες. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 929, 931, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
ΚΟΚ: 12, 26, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 34 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκίνητα. Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή 
καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση του αυτοκινητικού ατυχήµατος. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. Αρχή αναλογικότητας. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του 
υπόχρεου, ή οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνοµη συµπεριφορά 
του υπόχρεου σε αποζηµίωση έναντι εκείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της ζηµίας. Η παράνοµη 
συµπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας µπορεί να συνίσταται όχι µόνο σε θετική 
πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση εκείνος που 
υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το νόµο ή τη 
δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου 
προσώπου, που µπορεί να είναι και ο ζηµιωθείς στην περίπτωση που συνετέλεσε και 
ο ίδιος την πρόκληση ή την επαύξηση της ζηµιάς, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας ικανή και µπορούσε να επιφέρει, κατά τη συνηθισµένη πορεία των 
πραγµάτων, το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να 
θεωρηθεί κατά, τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία 
της ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά τη διάταξη του άρθρου 
559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολ∆ γιατί είναι κρίση νοµική, αναγόµενη στην ορθή ή µη 
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υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας των διδαγµάτων της κοινής πείρας στην 
αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας. Αντίθετα, η κρίση του δικαστηρίου 
της ουσίας, περί του ότι, στη συγκεκριµένη (ένδικη) περίπτωση η πράξη ή η 
παράλειψη εκείνη αποτέλεσε ή δεν αποτέλεσε την αιτία του επιζήµιου 
αποτελέσµατος, περί του ότι δηλαδή το ζηµιογόνο γεγονός σε σχέση µε τη ζηµία 
βρίσκεται ή δεν βρίσκεται σε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος, ως αναγόµενη σε 
εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων (αρθρ. 561 παρ. 1 ΚΠολ∆), δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο.  
- Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην 
επέλευση του αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του 
οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος 
(ΑΠ 468/2003).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνον αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με το λόγο 
αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα του 
ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση 
του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, 
ένσταση κ.λπ. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν 
(ΟλΑΠ 27 και 28/1998).  
- Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία), (ΟλΑΠ 1/1999). Ο 
προβλεπόµενος από το άρθρο 559, αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης 
βάσης µε την έννοια της ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες 
αποκλειστικά στη διατύπωση του αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη 
συνδροµή ή µη γεγονότων, που στη συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το 
πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την 
ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεση τους, να µην µπορεί να κριθεί αν η απόφαση 
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στηρίζεται ή όχι νοµικώς (ΟλΑΠ 13/1995). Η ύπαρξη νόµιµης βάσης και η 
αντίστοιχη έλλειψη της πρέπει να προκύπτουν αµέσως από την προσβαλλόµενη 
απόφαση, ο δε Άρειος Πάγος διαπιστώνει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του 
προκειµένου λόγου αναίρεσης, ελέγχοντας µόνο την προσβαλλόµενη απόφαση και το 
αιτιολογικό της και όχι το περιεχόµενο άλλων εγγράφων ή αποφάσεων σε εφαρµογή 
της διάταξης του άρθρου 561 παρ. 2 του ΚΠολ∆. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη 
νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου 
από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανέλεγκτα, κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα 
και για το λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
- Ο λόγος αναίρεσης του αριθ. 8 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ δίδεται όταν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν, ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ως "πράγµατα" θεωρούνται οι 
πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που ασκήθηκε 
είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης ή λόγου έφεσης όχι δε οι αιτιολογηµένες 
αρνήσεις τους, ούτε οι ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται από την εκτίµηση των αποδείξεων 
αλλά ούτε και οι απαράδεκτοι ή αβάσιµοι κατά νόµο ισχυρισµοί (ΟλΑΠ 3/1997) Εξ 
άλλου, δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αναίρεσης όταν το δικαστήριο έλαβε 
υπόψη προταθέντα ισχυρισµό (πράγµα) και τον απέρριψε ευθέως, για οποιοδήποτε 
λόγο τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 12/1997) αλλά και όταν το δικαστήριο 
αντιµετωπίζει και απορρίπτει στην ουσία εκ των πραγµάτων προβληθέντα ισχυρισµό, 
µε την παραδοχή ως αποδειχθέντων γεγονότων αντίθετων προς αυτά που τον 
συγκροτούν (ΟλΑΠ 11/1996).  
- Kατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 20 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου µε το να δεχθεί πραγµατικά 
γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. 
Από τη διατύπωση της η διάταξη αυτή αφορά µόνο έγγραφο, ενώ ως έγγραφο 
νοούνται µόνο όσα προβλέπονται από τα άρθρα 339 και 432 επ του ΚΠολ∆. Για να 
δηµιουργηθεί ο λόγος αυτός αναίρεσης πρέπει να έχει γίνει επίκληση του εγγράφου 
στην κατ' έφεση δίκη, διαφορετικά ο λόγος αυτός είναι απαράδεκτος. Περαιτέρω, ως 
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου που ιδρύει τον ίδιο λόγο αναίρεσης, και η 
οποία πρέπει να είναι προφανής, υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο από εσφαλµένη 
ανάγνωση του εγγράφου δέχθηκε ως περιεχόµενο του κάτι το διαφορετικό από το 
πραγµατικό (ΟλΑΠ 1/1999). Πάντως, για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος 
αναίρεσης, θα πρέπει το ∆ικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του 
πόρισµα αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου 
φέρεται ότι παραµορφώθηκε, όχι δε όταν το έχει απλώς συνεκτιµήσει µαζί µε άλλα 
αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο 
κατέληξε για την ύπαρξη ή µη αποδεικτικού γεγονότος (ΑΠ 442/1993). Από δε το 
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συνδυασµό της πιο πάνω διάταξης µε εκείνη του άρθρου 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι δεν περιλαµβάνει ο λόγος αυτός αναίρεσης και την περίπτωση, κατά 
την οποία, από την αποδεικτική αξιολόγηση του περιεχοµένου του εγγράφου, 
κατέληξε το δικαστήριο µε την συνεκτίµηση και άλλων αποδεικτικών µέσων σε 
συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που θεωρεί ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί δεν είναι 
εφικτή η εξακρίβωση της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του εγγράφου, παρά 
µόνο µε την εκτίµηση των αποδεικτικών µέσων που συνεκτιµήθηκαν µε αυτό, η 
οποία δεν υπόκειται σε έλεγχο του Αρείου Πάγου, και ο αναιρετικός λόγος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος (ΑΠ 413/1993).  
- Με το άρθρο 25 παρ.1 εδ. τέταρτο του Συντάγµατος, όπως αυτό ισχύει µετά τη 
συνταγµατική αναθεώρηση του έτους 2001, τίθεται ο κανόνας ότι οι κάθε είδους 
περιορισµοί που µπορούν να επιβληθούν στα ατοµικά δικαιώµατα "πρέπει να 
προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει 
επιφύλαξη υπέρ αυτού, και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας". Κατά την 
αρχή αυτή, η οποία ως γενική αρχή του δικαίου ίσχυε και προ της ρητής 
αποτυπώσεώς της στο Σύνταγµα κατά την προαναφερθείσα αναθεώρηση του, οι 
νοµίµως επιβαλλόµενοι περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να πληρούν 
τα ακόλουθα τρία κριτήρια, πρέπει δηλαδή να είναι α)κατάλληλοι, ήτοι πρόσφοροι 
για την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, β) αναγκαίοι, ήτοι να συνιστούν 
µέτρο το οποίο, σε σχέση µε άλλα δυνάµενα να ληφθούν µέτρα, επάγεται τον 
ελάχιστο δυνατό περιορισµό για τον ιδιώτη ή το κοινό, και τέλος γ) εν στενή έννοια 
αναλογικοί, να τελούν δηλαδή σε εύλογη σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η 
αναµενόµενη ωφέλεια να µην υπολείπεται της βλάβης που προκαλούν (ΟλΑΠ 
43/2005). Η αρχή της αναλογικότητας, ως κανόνας δικαίου που θέτει όρια στον 
περιοριστικό του ατοµικού δικαιώµατος νόµο, απευθύνεται κατ' αρχήν στο νοµοθέτη. 
Στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου, ήτοι στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών, επίκληση της 
αρχής της αναλογικότητας µπορεί να γίνει αν ο κοινός νοµοθέτης είτε έχει 
παραβιάσει την αρχή αυτή, θεσπίζοντας µε νόµο υπέρµετρους περιορισµούς 
ατοµικών δικαιωµάτων, οπότε ο δικαστής µπορεί, ελέγχοντας τη συνταγµατικότητα 
του νόµου, να µην εφαρµόσει αυτόν (άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγµατος), είτε έχει 
παραλείψει να ασκήσει τις συνταγµατικές του υποχρεώσεις, καταλείποντας κενό, 
οπότε η αρχή της αναλογικότητας καλείται επικουρικώς σε εφαρµογή. Στο πεδίο των 
αδικοπρακτικών σχέσεων (άρθρο 914 επ ΑΚ) και ειδικότερα στο ζήτηµα του µέτρου 
της επιδικαστέας χρηµατικής ικανοποιήσεως ο νόµος προβλέπει στο άρθρο 932 ΑΚ 
ότι το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική 
ικανοποίηση, δηλαδή χρηµατική ικανοποίηση ανάλογη µε τις περιστάσεις της 
συγκεκριµένης περιπτώσεως. Με τη διάταξη αυτή ο κοινός νοµοθέτης έλαβε υπόψη 
του την αρχή της αναλογικότητας, εξειδικεύοντάς την στο ζήτηµα του προσδιορισµού 
του ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως. Εποµένως, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν 
υπάρχει έδαφος άµεσης εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 25 παρ. 1 εδάφιο 
τέταρτο του Συντάγµατος, η ευθεία δε επίκληση της κατά τον προσδιορισµό του 
ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως στερείται σηµασίας, αφού δεν θα οδηγούσε σε 
διαφορετικό, σε σχέση µε τον κατ' εφαρµογή του άρθρου 932 ΑΚ προσδιορισµό 
αυτής, αποτελέσµατα (OλΑΠ 6/2009).  



 

[21] 
 

∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 561, 
Σ: 25,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 39 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Συντρέχον πταίσµα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 10 Ν. ΓΠΝ/1911, 297, 300, 330 και 914 ΑΚ 
προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση της ευθύνης προς αποζηµίωση σε περίπτωση 
σύγκρουσης αυτοκινήτων είναι η υπαιτιότητα του οδηγού του αυτοκινήτου που 
προκάλεσε τη ζηµία καθώς και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της πράξεως ή 
παραλείψεως του οδηγού και της σύγκρουσης από την οποία προκλήθηκαν οι ζηµίες. 
Η ύπαρξη της υπαιτιότητας δεν αποκλείεται κατ' αρχήν από το γεγονός ότι στο 
αποτέλεσµα της σύγκρουσης των αυτοκινήτων συντέλεσε και συνυπαιτιότητα του 
ζηµιωθέντος, εφόσον δεν διακόπτεται ο αιτιώδης σύνδεσµος. Η ύπαρξη 
συνυπαιτιότητας και ο βαθµός του συντρέχοντος πταίσµατος του ζηµιωθέντος δεν 
αναιρούνται από µόνο το γεγονός ότι ο οδηγός του ζηµιογόνου αυτοκινήτου 
παραβίασε τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ούτε επίσης 
θεµελιώνονται σε µόνη την παραβίαση των διατάξεων τούτου από τον ζηµιωθέντα, 
αφού η παράβαση τούτων δεν θεµελιώνει αυτή καθαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση 
αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του οποίου από το 
δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου 
µεταξύ της συγκεκριµένης παράβασης και του επελθόντος αποτελέσµατος. Με τα 
άρθρα 12 και 19 του ΚΟΚ, ορίζονται υποχρεώσεις και κανόνες προς τους οποίους 
πρέπει να συµµορφώνεται ο οδηγός κάθε οχήµατος, προκειµένου να αποφεύγονται 
κατά το δυνατόν ατυχήµατα πεζών και οχηµάτων. Ειδικότερα: α) Αυτοί που 
χρησιµοποιούν τις οδούς πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε συµπεριφορά που είναι 
ενδεχόµενο να εκθέσει σε κίνδυνο ή να παρεµβάλλει εµπόδια στην κυκλοφορία, ενώ 
οι οδηγοί υποχρεούνται να οδηγούν µε σύνεση και διαρκώς τεταµένη την προσοχή 
(12 παρ. 1), β) Ο οδηγός οδικού οχήµατος επιβάλλεται να έχει τον πλήρη έλεγχο του 
οχήµατός του ώστε να µπορεί σε κάθε στιγµή να εκτελεί τους απαιτούµενους 
χειρισµούς (19 παρ. 1), γ) ο οδηγός έχει υποχρέωση να µειώνει την ταχύτητα του 
οχήµατός του, µεταξύ άλλων, πλησίον ισόπεδων οδικών κόµβων, ανεξάρτητα αν 
υπάρχει σήµανση από πλευράς προτεραιότητας διελεύσεως ή και σηµατοδότηση και 
γενικά σε κάθε άλλη γενική περίπτωση, που επιβάλλεται ο µετριασµός αυτός (19 παρ. 
3). Έτσι κατά τις περιστάσεις µπορεί να κριθεί συνυπαίτιος και ο οδηγός, ο οποίος 
πλησιάζοντας σε ισόπεδο οδικό κόµβο, αν και είχε την προτεραιότητα, κατά 
παράβαση των ανωτέρω διατάξεων και των άρθρων 330 και 914 Α.Κ. δεν οδηγούσε 
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το όχηµά του µε σύνεση και διαρκώς τεταµένη την προσοχή του, ρυθµίζοντας την 
ταχύτητα ώστε να αποφύγει τυχόν ατύχηµα επί του κόµβου.  
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ ο προβλεπόµενος 
απ' αυτή λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται, 
όταν από το αιτιολογικό της αναιρεσιβαλλόµενης αποφάσεως δεν προκύπτουν σαφώς 
και επαρκώς τα πραγµατικά εκείνα περιστατικά που είναι κατά νόµο αναγκαία για 
την εφαρµογή στη συγκεκριµένη περίπτωση, του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που 
εφαρµόσθηκε όπως όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες σχετικά 
µε τα πραγµατικά περιστατικά που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης 
µε συνέπεια να µη µπορεί να ελεγχθεί αναιρετικά, αν ορθώς ή όχι εφαρµόσθηκε ο 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Αντιθέτως δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν 
πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην 
ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου απ' αυτές πορίσµατος, γιατί 
στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα κατά το άρθρο 561 παρ.1 
ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα και για το λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο 
αναιρετικός έλεγχος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 300, 330, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10, 12, 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικοπραξία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 69 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Υπαιτιότητα. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Μεταβίβαση 
κυριότητας κινητού. Μεταβίβαση φορτηγού. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 914 του ΑΚ, όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και 
υπαίτια, έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό 
προς εκείνες των άρθρων 297, 298, 299, 330 και 932 ΑΚ προκύπτει ότι η 
αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζηµίωση ή (και) προς ικανοποίηση της ηθικής 
βλάβης ή της ψυχικής οδύνης προϋποθέτει συµπεριφορά παράνοµη και υπαίτια, 
επέλευση περιουσιακής ζηµίας ή (και) ηθικής βλάβης και ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς του δράστη και της, περιουσιακού ή µη 
χαρακτήρα, ζηµίας. Παράνοµη είναι η συµπεριφορά που αντίκειται σε απαγορευτικό 
ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος απονέµει δικαίωµα ή προστατεύει 
συγκεκριµένο συµφέρον του ζηµιωθέντος, µπορεί δε η συµπεριφορά αυτή να 
συνίσταται σε θετική ενέργεια ή σε παράλειψη ορισµένης ενέργειας, όταν στην 
τελευταία αυτή περίπτωση ο υπαίτιος ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το νόµο ή 
την δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Για την κατάφαση της παρανοµίας δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριµένου κανόνα 
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δικαίου, αλλά αρκεί η αντίθεση της συµπεριφοράς στο γενικότερο πνεύµα του 
δικαίου ή στις επιταγές της έννοµης τάξεως. 
- Όσον αφορά στην υπαιτιότητα, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 330 ΑΚ, "ο 
οφειλέτης ενέχεται, αν δεν ορίσθηκε κάτι άλλο, για κάθε αθέτηση της υποχρέωσής 
του από δόλο ή αµέλεια, δική του ή των νόµιµων αντιπροσώπων του. Αµέλεια 
υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές". Η ως 
άνω διάταξη παρέχει γενικό ορισµό της έννοιας του πταίσµατος, έχει δε εφαρµογή 
τόσο επί συµβάσεων, όσο και επί αδικοπραξιών, δηλαδή σε κάθε περίπτωση όπου 
γίνεται λόγος για υπαιτιότητας. Η εν λόγω διάταξη θεσπίζει δύο µορφές πταίσµατος, 
το δόλο και την αµέλεια. Ενώ όµως δίνει ορισµό της αµέλειας, τον προσδιορισµό του 
δόλου αφήνει στην επιστήµη και τη νοµολογία. Η έννοια του δόλου, όπως γίνεται 
δεκτή στο πεδίο του αστικού δικαίου, συµπίπτει µε εκείνη του άρθρου 27 § 1 Π.Κ. 
που ορίζει ότι "µε δόλο (πρόθεση) πράττει όποιος θέλει την παραγωγή των 
περιστατικών που κατά το νόµο απαρτίζουν την έννοια κάποιας αξιόποινης πράξης. 
Επίσης όποιος γνωρίζει ότι από την πράξη του ενδέχεται να παραχθούν αυτά τα 
περιστατικά και το αποδέχεται". Η τελευταία αυτή διάταξη διακρίνει το δόλο σε 
άµεσο και ενδεχόµενο. Ορίζει δε ότι µε άµεσο δόλο πράττει αυτός που "θέλει" την 
παραγωγή του εγκληµατικού αποτελέσµατος, καθώς και εκείνος που δεν επιδιώκει 
µεν αυτό, προβλέπει όµως ότι τούτο αποτελεί αναγκαία συνέπεια της πράξεώς του 
και, παρά ταύτα, δεν αφίσταται αυτής. Αντίθετα, µε ενδεχόµενο δόλο πράττει εκείνος 
που προβλέπει το εγκληµατικό αποτέλεσµα ως δυνατή συνέπεια της πράξεώς του και 
το "αποδέχεται". Κατά τον προσδιορισµό της έννοιας του ενδεχόµενου δόλου ο 
ποινικός κώδικας ακολούθησε τη θεωρία της εγκληµατικής επιδοκιµασίας, σύµφωνα 
µε την οποία για την ύπαρξη της συγκεκριµένης µορφής υπαιτιότητας πρέπει να 
διακριβωθεί πρώτον µεν ότι ο δράστης προέβλεψε το αποτέλεσµα ως δυνατή 
συνέπεια της πράξεώς του και δεύτερον ότι το αποδέχθηκε (Ολ. ΑΠ 8 και 11/2005). 
- Με τις διατάξεις των άρθρων 1034, 1036 παράγραφος 1 και 1037 του ΑΚ ορίζονται 
τα ακόλουθα: "Για τη µεταβίβαση της κυριότητας κινητού απαιτείται παράδοση της 
νοµής του από τον κύριο σ` αυτόν που την αποκτά και συµφωνία των δύο ότι 
µετατίθεται η κυριότητα" (άρθρο 1034). "Με την εκποίηση κινητού κατά το άρθρο 
1034, εκείνος που αποκτά γίνεται κύριος και αν ακόµη η κυριότητα του πράγµατος 
δεν ανήκει σ` αυτόν που εκποιεί, εκτός αν κατά το χρόνο της παράδοσης της νοµής 
εκείνος που αποκτά βρίσκεται σε κακή πίστη" (άρθρο 1036 παράγραφος 1). Από τις 
διατάξεις αυτές, συνάγεται ότι επί κινητών πραγµάτων και ο µη κύριος τούτων 
εγκύρως µεταβιβάζει την κυριότητά τους, µε την παράδοση της νοµής τους προς τον 
αποκτώντα και τη συµφωνία ότι µετατίθεται η κυριότητα, εκτός αν κατά το χρόνο 
παράδοσης της νοµής αυτός που αποκτά βρίσκεται σε κακή πίστη, ήτοι αν γνωρίζει ή 
αγνοεί αυτός από βαριά αµέλεια ότι το κινητό πράγµα δεν ανήκει κατά κυριότητα σ` 
αυτόν που το εκποιεί. Όµως, από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 3, 3 παρ. 1, 5 
παρ. 1 και 6 παρ.1, 2 και 3 του ν.δ. 1146/1972 "περί του τρόπου µεταβιβάσεως 
εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί αυτοκινήτων οχηµάτων" που εξακολουθούν να 
ισχύουν, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 παρ.1 και 2 του Ν. 722/1977 "περί 
απλουστεύσεως της διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας και 
µεταβιβάσεως της κυριότητας των αυτοκινήτων οχηµάτων", αφού δεν προκύπτει ότι 
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το δεύτερο νοµοθέτηµα κατάργησε το πρώτο, (Α.Π. 615/2007 και 2/2004), 
εφαρµόζονται δε (οι διατάξεις του Ν.∆. 1146/1972), στην κατηγορία των φορτηγών 
αυτοκινήτων, προκύπτουν τα εξής: α) καθιερώνεται η τήρηση του βιβλιαρίου 
µεταβολών κυριότητας και κατοχής για τη µεταβίβαση του φορτηγού, β) κάθε και µε 
οποιοδήποτε τύπο καταρτιζόµενη σύµβαση (εµπράγµατη) µεταβίβασης αυτής της 
κυριότητας επί αυτοκινήτου φορτηγού οχήµατος καταχωρίζεται υποχρεωτικά από το 
αρµόδιο όργανο περί του οποίου η παρ. 4 του άρθρ. 5 του Ν.∆. 1146/1972 στην 
οικεία θέση του κατά το άρθρο 1, βιβλιαρίου, γ) σε περίπτωση µεταβίβασης µόνο της 
νοµής ή κατοχής του οχήµατος µε παρακράτηση της κυριότητας µέχρις αποπληρωµής 
του τιµήµατος, γίνεται η καταχώρηση µε ειδική αναφορά στη σχετική θέση του 
βιβλιαρίου, δ) "µοναδική απόδειξη" της κτήσεως του δικαιώµατος της κυριότητας επί 
φορτηγού αυτοκινήτου αποτελεί η κατά τις διατάξεις του ίδιου Ν.∆. γενοµένη 
εγγραφή της σχετικής συµφωνίας στο πιο πάνω καθιερούµενο βιβλιάριο, η οποία 
αποτελεί και τον µοναδικό "τίτλο κτήσεως του δικαιώµατος κυριότητας" επί του 
φορτηγού αυτοκινήτου, ε) κάθε ανταπόδειξη κατά του περιεχοµένου της κατά το 
άρθρο 1 του ίδιου Ν.∆. εγγραφής αφορώσα στα πρόσωπα των συµβληθέντων ή στο 
αντικείµενο ή οιονδήποτε στοιχείο της συµφωνίας ή του δικαιώµατος είναι 
απαράδεκτος και δεν λαµβάνεται υπόψη από το δικαστήριο (ούτε και ο ισχυρισµός 
της εικονικότητας), επιφυλασσόµενων µόνο των περί ουσιώδους πλάνης απάτης ή 
απειλής διατάξεων του Α.Κ., στ) το αρµόδιο δηµόσιο όργανο και εν προκειµένω ο 
υπάλληλος της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κατά τη 
σχετική καταχώριση στο πιο πάνω βιβλιάριο της αντίστοιχης µεταβολής, δεν ενεργεί 
απλώς προς βεβαίωση της δήλωσης ξένης βούλησης για την επελθούσα µεταβολή, 
αλλά εκδηλώνει δική του, αυτοτελή και ανυπόστατη, βούληση παραγωγικής έννοµης 
σχέσης, δηµοσίου δικαίου που είναι διαπιστωτική µε βάση όλες τις σχετικές εγγραφές 
του βιβλιαρίου, της συνδροµής κατά το χρόνο της καταχώρισης της µεταβολής των 
νοµίµων όρων, της ύπαρξης δικαιώµατος κυριότητας επί του φορτηγού αυτοκινήτου, 
που αναγράφεται σ` αυτήν (καταχώριση) υπέρ του κυρίου αυτού, που επίσης 
αναγράφεται σε αυτή, η οποία εκφεύγει από το πεδίο εφαρµογής του ιδιωτικού 
δικαίου και ζ) στην περίπτωση που µε την καταχωρηθείσα στο βιβλιάριο µεταβολή 
µεταβιβάζεται µόνο η νοµή ή η κατοχή του οχήµατος γιατί παράλληλα στην οικεία 
θέση του βιβλιαρίου έγινε η σχετική καταχώριση για την επιφύλαξη της κυριότητας 
µέχρι την αποπληρωµή του τιµήµατος από τον αγοραστή, απαιτείται µετά την 
πλήρωση της αίρεσης της εξόφλησης κατά την ίδια διαδικασία η καταχώριση της 
δήλωσης για την πλήρωση και την άρση της επιφύλαξης. Από τις ίδιες ως άνω 
διατάξεις του Ν.∆ 1146/1972, µε τις οποίες για την κτήση της κυριότητας επί 
αυτοκινήτου φορτηγού και για τη µεταβίβασή της θεσπίζεται ειδικός πανηγυρικός 
"αποδεικτικός τύπος", που διασφαλίζει την κυριότητα του αποκτώντος, προκύπτει ότι 
επί µεταβίβασης της κυριότητας φορτηγού αυτοκινήτου από τον µεταβιβάζοντα προς 
τον αποκτώντα, ακόµα και µε την παράδοση της νοµής του, στοιχείο που δεν είναι 
αναγκαίο κατά νόµο, και µε τη συµφωνία αυτών ότι µετατίθεται η κυριότητά του, ο 
αποκτών δεν καθίσταται κύριος του µεταβιβασθέντος αυτοκινήτου, εάν ο 
µεταβιβάσας δεν ήταν κύριός του, µε βάση τις σχετικές εγγραφές του βιβλιαρίου, 
κατοχής, έστω και εάν ο αποκτών κατά το χρόνο της παράδοσης της νοµής δεν 
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τελούσε σε κακή πίστη, χωρίς στην περίπτωση αυτή να εφαρµόζονται οι 
προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 1036, 1039 και 1040 του Α.Κ. (ΑΠ 
1313/2009). 
- Από τις παραπάνω διατάξεις, σε συνδυασµό προς τις προπαρατεθείσες τοιαύτες των 
άρθρων 914, 297, 298 και 330 του ΑΚ συνάγεται ότι, η κατάρτιση συµβάσεως 
πωλήσεως µεταξύ αγοραστή και τρίτου για την µεταβίβαση σ' αυτόν φορτηγού 
αυτοκινήτου, του οποίου ο (πωλητής) τρίτος φέρεται κύριος, και η αποδοχή της 
παράδοσής του σ' αυτόν από τον πωλητή ή τρίτο, ώστε να περιέλθει στην κατοχή του, 
εν γνώσει του (αγοραστή) ότι µε µόνη την κατάρτιση της συµβάσεως πωλήσεως και 
την παράδοση αυτού, χωρίς την τήρηση των ως άνω νοµίµων διατυπώσεων, δεν 
υφίσταται έγκυρη µεταβίβαση της κυριότητας του αυτοκινήτου, καθώς και η 
παράλειψη εκ µέρους του (αγοραστή) να διερευνήσει εάν υφίσταται βιβλίο 
µεταβολών του αυτοκινήτου, προκειµένου να διαπιστώσει εάν ο φερόµενος ως 
πωλητής είναι πράγµατι κύριος αυτού, γνωρίζοντας ότι µόνον κατ' αυτόν τον τρόπο 
αποδεικνύεται η κυριότητα φορτηγού αυτοκινήτου, συνιστούν δόλια αποδοχή ξένου 
πράγµατος, εφόσον ο πωλητής δεν είναι κύριος του αυτοκινήτου, και συνακόλουθα 
αφαίρεση αυτού µε παράνοµη και υπαίτια πράξη, ώστε να θεµελιώνεται αντίστοιχη 
αδικοπραξία και να δικαιούται ο πραγµατικός κύριος του αυτοκινήτου, από τον µε 
παράνοµη πράξη κάτοχο αυτού, πλήρη αποζηµίωση, καθώς και χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με το λόγο 
αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα του 
ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση 
του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, 
ένσταση κ.λπ. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ` ουσίαν 
(ΟλΑΠ 27 και 28/1998). Ο παραπάνω λόγος αναιρέσεως δεν συντρέχει, όταν, κατά 
την διατύπωση του σχετικού συλλογισµού, γίνεται αναφορά σε κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου όχι για τον νοµικό χαρακτηρισµό συγκεκριµένων πραγµατικών γεγονότων, 
που αποτελούν την ελάσσονα πρότασή του, προκειµένου να γίνει η µη υπαγωγή των 
γεγονότων αυτών στο συγκεκριµένο κανόνα δικαίου, αλλ' απλώς ως επιχείρηµα 
ενισχυτικό του συλλογισµού της αποφάσεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο 
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προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει, 
όµως, ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες. Το κατά νόµο δε αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες. ∆ηλαδή, µόνο το τί 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και 
σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Τα επιχειρήµατα δε του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων δεν συνιστούν 
παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ 
τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της 
ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ.19 ΚΠολ∆ να επιδέχεται αυτή µοµφή για 
αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του 
αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς 
επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος. Τέλος, από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι η εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών 
περιστατικών, εφόσον δεν παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, 
στους οποίους περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµησή τους δεν 
ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, 
είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του 
περιεχοµένου του οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις 
προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον 
πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 299, 330, 914, 931, 1034, 1036, 1037, 1039, 1040,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 576, 
ΠΚ: 27, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικοπραξία - ∆υσφηµιστικές διαδόσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1398 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
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- Συκοφαντική δυσφήµηση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Το άρθρο 367 ΠΚ, ορίζει στην παρ. 1 αυτού ότι δεν αποτελούν άδικη πράξη α) οι 
δυσµενείς κρίσεις ... καθώς και γ) οι εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλεση 
νοµίµων καθηκόντων, την άσκηση νόµιµης εξουσίας ή για τη διαφύλαξη (προστασία) 
δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον ..." και στη δεύτερη παράγραφο 
ότι η προηγούµενη διάταξη δεν εφαρµόζεται α) όταν οι παραπάνω κρίσεις και 
εκδηλώσεις περιέχουν τα συστατικά στοιχεία της πράξης του άρθρου 363 (δηλαδή 
της συκοφαντικής δυσφήµησης) καθώς και β) όταν από τον τρόπο εκδήλωσης ή από 
τις περιστάσεις, υπό τις οποίες τελέσθηκε η πράξη, προκύπτει σκοπός εξύβρισης." 
Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι ο άδικος χαρακτήρας των 
πράξεων της εξυβρίσεως και της απλής δυσφηµήσεως αίρεται και στην περίπτωση 
που οι σχετικές εκδηλώσεις γίνονται για διαφύλαξη δικαιώµατος ή από άλλο 
δικαιολογηµένο ενδιαφέρον. Τέτοιο δε ενδιαφέρον έχει και κάθε πρόσωπο κατά την 
υπεράσπιση των έννοµων συµφερόντων του επί δικαστηρίου, καθώς και κάθε 
δικηγόρος, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Και στην περίπτωση, όµως, αυτή 
ο άδικος χαρακτήρας της εξυβριστικής ή δυσφηµιστικής εκδηλώσεως δεν αίρεται και, 
συνεπώς, παραµένει η παρανοµία ως συστατικό στοιχείο της αδικοπραξίας, όταν η 
άνω εκδήλωση αποτελεί συκοφαντική δυσφήµηση ή όταν προκύπτει σκοπός 
εξυβρίσεως, δηλαδή σκοπός που κατευθύνεται ειδικώς σε προσβολή της τιµής άλλου, 
µε αµφισβήτηση της ηθικής ή κοινωνικής αξίας του προσώπου του ή µε περιφρόνηση 
αυτού. Ειδικός σκοπός εξυβρίσεως, που, ως νοµική έννοια, ελέγχεται από τον Άρειο 
Πάγο, υπάρχει στον τρόπο εκδηλώσεως της προσβλητικής συµπεριφοράς, όταν αυτός 
δεν ήταν αντικειµενικά αναγκαίος για τη δέουσα απόδοση του περιεχοµένου της 
σκέψης εκείνου που φέρεται ότι ενεργεί από δικαιολογηµένο ενδιαφέρον και ο οποίος 
µολονότι γνώριζε τούτο, χρησιµοποίησε τον τρόπο αυτό για να προσβάλλει τη τιµή 
άλλου (ΑΠ 1231/2004, 967/2011,179/2011). Η τελευταία αυτή διάταξη (ΠΚ 367) για 
την ενότητα της έννοµης τάξης εφαρµόζεται αναλογικά και στο χώρο του ιδιωτικού 
δικαίου, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις των άρθρων 57-59 και 914 επ. 
ΑΚ. Εποµένως, όταν αίρεται ο άδικος χαρακτήρας των ως άνω αξιόποινων πράξεων 
(µε την επιφύλαξη της ΠΚ 367 παρ. 2), αποκλείεται και το στοιχείο του παρανόµου 
της επιζήµιας συµπεριφοράς ως όρου της αντίστοιχης αδικοπραξίας του αστικού 
δικαίου. Έτσι, η προβολή περίπτωσης του άρθρου 367 παρ. 1 του ΠΚ αποτελεί 
αυτοτελή ισχυρισµό καταλυτικό της αγωγής του προσβληθέντος προσώπου 
(ένσταση), λόγω άρσης του παρανόµου της προσβολής, ενώ η προβολή από τον 
προσβληθέντα ισχυρισµού από την ΠΚ 367 παρ.2 αποτελεί αντένσταση κατά της, 
από το άρθρο 367 παρ. 1 ΠΚ ένστασης. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 και 19 του ΚΠολ∆, ιδρύονται 
αντιστοίχως λόγοι αναίρεσης: αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου και 
αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό των 
περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης 
(ΟλΑΠ 30/1997 και 28/1997).  
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 57, 59, 914,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
ΠΚ: 367, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
Αδικοπραξία - Ευθύνη προστήσαντος ή προστηθέντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1384 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ευθύνη προστήσαντος. Ευθύνη και για τις αδικοπραξίες των 
υποπροστηθέντων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Παραµόρφωση του περιεχόµενου εγγράφου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. ∆ιάπραξη αδικήµατος στην Ελλάδα από το οποίο επήλθε ο 
θάνατος αλλοδαπού. Μέλη οικογένειας θύµατος. 
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 922 ΑΚ, προστήσας είναι εκείνος, ο 
οποίος µε τη βούλησή του δέχεται τις υπηρεσίες του προστηθέντος, που απασχολείται 
διαρκώς ή παροδικά στη διεκπεραίωση υποθέσεως και γενικά στην εξυπηρέτηση 
επαγγελµατικών, οικονοµικών ή κοινωνικών συµφερόντων του προστήσαντος και 
συνήθως υπόκειται στον έλεγχο ή απλώς στις γενικές οδηγίες και εντολές ή στην 
επίβλεψη του προστήσαντος. Ο προστήσας ευθύνεται αντικειµενικά προς 
αποζηµίωση του τρίτου, ο οποίος ζηµιώθηκε από αδικοπραξία, τελεσθείσα από τον 
προστηθέντα και ευρισκόµενη σε εσωτερική αιτιώδη σχέση µε την εκτέλεση της υπό 
διεκπεραίωση υποθέσεως του προστήσαντος. Εξάλλου, αν µε τη βούληση του 
προστήσαντος ο αρχικός προστηθείς έχει δυνατότητα να χρησιµοποιεί τρίτους 
(υποπροστηθέντες) στη διεκπεραίωση της υποθέσεως του προστήσαντος, ο 
τελευταίος ευθύνεται και για τις αδικοπραξίες των υποπροστηθέντων χωρίς να 
προσαπαιτείται να ασκεί έλεγχο ή να δίδει οδηγίες και εντολές σ` αυτούς (ΑΠ 
22/2004). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για ευθεία 
παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν εφαρµόσθηκε, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµόσθηκε, ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοσθέντα κανόνα έννοια 
διαφορετική από την αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ` ουσίαν 
την υπόθεση, η παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών, που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το 
δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως καθιστούν εµφανή την 
παράβαση (ΑΠ 625/2008).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, που αποτελεί κύρωση της παράβασης 
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του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος λόγος 
αναιρέσεως ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού, δεν 
εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του πραγµατικού 
του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ 
τους (αντιφατική αιτιολογία). 
- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 559 αριθµ 20 και 
561 παρ. 1 ΚΠολ∆ ο αναιρετικός λόγος της παραµορφώσεως του περιεχόµενου 
εγγράφου, ιδρύεται, όταν ο δικαστής υποπίπτει σε διαγνωστικό λάθος, αποδίδοντας 
στο έγγραφο περιεχόµενο διάφορο από το αληθινό, µε συνέπεια να καταλήγει σε 
πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. Αντίθετα, δεν ιδρύεται ο αναιρετικός αυτός 
λόγος, όταν ο δικαστής, δέχεται το περιεχόµενο του εγγράφου όπως έχει, και 
εκτιµώντας το αληθινό του περιεχόµενο, καταλήγει, έστω και µε πληµµελή εκτίµηση, 
σε πόρισµα διαφορετικό από εκείνο το οποίο θεωρεί ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί 
τότε πρόκειται για αιτίαση, αναγόµενη στην εκτίµηση πραγµάτων, η οποία, κατά το 
άρθρο 561 παρ. 1 είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη (ΟλΑΠ 2/2008, 1/1999). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο παρά 
το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 
106, 335 και 338 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι "πράγµατα" κατά την έννοια της πρώτης από 
τις ανωτέρω διατάξεις, που προτάθηκαν ή δεν προτάθηκαν, των οποίων η λήψη ή µη 
λήψη υπόψη από το δικαστήριο, ιδρύει τον προβλεπόµενο από αυτή λόγο 
αναιρέσεως, αποτελούν οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που θεµελιώνουν ή 
καταλύουν τη βάση της αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως, και ασκούν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, όχι δε και οι ισχυρισµοί που αποτελούν 
άρνηση της αγωγής ή επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά τα οποία αντλούνται από το 
νόµο ή την εκτίµηση των αποδείξεων. "Πράγµα " αποτελούν και οι λόγοι εφέσεως, 
εφόσον περιέχουν αυτοτελή ισχυρισµό. Ο λόγος αυτός δεν στοιχειοθετείται, αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε για 
οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, γιατί η απόρριψη αυτή σηµαίνει ότι έχει 
ληφθεί υπόψη ο ισχυρισµός, ανεξάρτητα αν δεν έγινε δεκτός, όπως όταν η απόφαση 
περιλαµβάνει παραδοχές αντίθετες προς αυτόν. Εξάλλου ο λόγος αυτός ιδρύεται αν 
το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν, µόνον όµως από τον 
διάδικο (αναιρεσείοντα) που έχει προβάλει τον σχετικό ισχυρισµό και όχι από τον 
αντίδικό του, διότι στην περίπτωση αυτή λείπει το έννοµο συµφέρον που απαιτείται 
για την άσκηση της αναιρέσεως από τον αναιρεσείοντα, εκτός αν ο τελευταίος, είχε 
επικαλεσθεί τους ισχυρισµούς του αντιδίκου του ως δικαστική οµολογία. 
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης 
βάσης µε την έννοια της ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες 
αποκλειστικά στη διατύπωση του αιτιολογικού πορίσµατος, αναφορικά µε τη 
συνδροµή ή µη γεγονότων, που στη συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το 
πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε από την 
ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεση τους, να µην µπορεί να κριθεί αν η απόφαση 
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στηρίζεται ή όχι νοµικώς (ΟλΑΠ 13/1995). ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια 
αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. ∆ηλαδή, 
µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση 
πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Έτσι, δεν υπάρχει 
έλλειψη νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην ανάλυση, 
στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, εκτός αν δεν είναι 
σαφές το πόρισµα και για το λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 26 ΑΚ, "οι ενοχές από αδίκηµα διέπονται από το 
δίκαιο της πολιτείας όπου διαπράχθηκε το αδίκηµα". Από την διάταξη αυτή 
συνάγεται ότι η κύρια σχέση η οποία δηµιουργείται, µε τη διάπραξη αδικήµατος στην 
Ελλάδα από το οποίο επήλθε ο θάνατος αλλοδαπού και η αντίστοιχη αδικοπρακτική 
ενοχή, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο µε την έννοια της Lex causee. Εποµένως, 
κατά το δίκαιο αυτό, κρίνεται, µεταξύ άλλων, ο κύκλος των προστατευόµενων 
έννοµων αγαθών ή των υποκειµενικών δικαιωµάτων, στην έννοια του οποίου 
περιλαµβάνονται και προσδιορίζονται απευθείας, κατά την προαναφερθείσα διάταξη 
του άρθρου 26 ΑΚ, και όλα εκείνα τα πρόσωπα που δικαιούνται και νοµιµοποιούνται 
ενεργητικώς στο να προβάλλουν, κατά περίπτωση, αντίστοιχες αξιώσεις, συνδεόµενες 
µε την ένδικη αδικοπρακτική συµπεριφορά είτε µε ορισµένη ιδιότητα, είτε εξ ιδίου 
δικαίου. Εποµένως, στην περίπτωση θανάτωσης, σε εργατικό ατύχηµα στην Ελλάδα 
αλλοδαπού, για να κριθεί η νοµιµοποίηση εκείνων που ζητούν µε αγωγή την 
επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης, λόγω ψυχικής οδύνης, µε την έννοια "των 
ανηκόντων στον κύκλο των προσώπων, που είναι φορείς εννόµων αγαθών ή 
υποκειµενικών δικαιωµάτων", τα οποία προσβλήθηκαν από τις επαχθείς συνέπειες 
της αδικοπρακτικής θανάτωσης, θα εφαρµοσθεί, µε βάση τη διάταξη του άρθρου 26 
του ΑΚ αµέσως το Ελληνικό ∆ίκαιο, χωρίς την παρεµβολή άλλης έρευνας, και ειδικά 
η διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ µε την οποία θα προσδιορισθεί, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, το εάν ο συγκεκριµένος ενάγων ανήκει στο κύκλο των δικαιουµένων 
προσώπων, µε την προαναφερθείσα έννοια, ανεξαρτήτως του εάν, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, µε βάση το (µη εφαρµοστέο όµως) ουσιαστικό δίκαιο της ιθαγενείας του 
θανόντος και εκείνων που ζητούν την επιδίκαση της χρηµατικής ικανοποίησης, 
προβλέπεται διαφορετική ρύθµιση, ως προς τα πρόσωπα που ανήκουν στον κύκλο 
εκείνων που δικαιούνται να επιδιώξουν την αντίστοιχη αξίωση ή δεν προβλέπεται 
καµία ρύθµιση (πρβλ. ΟλΑΠ 10/2011). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 26, 200, 361, 575, 922, 932, 
ΚΠολ∆: 69, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 574, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αριθµός απόφασης: 1261 
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- Αδικοπραξία. Ευθύνη προστήσαντος. Μέτρα ασφαλείας. ∆ικαίωµα αναγωγής. 
Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση µετά από αναίρεση της 
απόφασης. Παραποµπή της υπόθεσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 922 ΑΚ που ορίζει ότι ο κύριος ή ο προστήσας άλλον 
σε µια υπηρεσία ευθύνεται για τη ζηµία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε 
παράνοµα κατά την υπηρεσία του προκύπτει ότι µ' αυτή καθιερώνεται αντικειµενική 
ευθύνη του προστήσαντος, εφόσον αυτός ,χωρίς ίδιο πταίσµα, ευθύνεται για το 
πταίσµα του υπ' αυτού προστηθέντος, ενώ από τη διάταξη του άρθρου 926 εδ' α' του 
ίδιου κώδικα, που ορίζει ότι, αν από κοινή πράξη περισσοτέρων προήλθε ζηµία ή αν 
για την ίδια ζηµία ευθύνονται περισσότεροι, ενέχονται εις ολόκληρον, προκύπτει ότι 
ο προστήσας ευθύνεται για τις άδικες πράξεις του προστηθέντος εις ολόκληρον µε 
αυτόν, εφόσον τελέσθηκαν είτε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, η οποία του 
ανατέθηκε, είτε επ' ευκαιρία ή εξ αφορµής της υπηρεσίας. Είναι αδιάφορη η νοµική 
σχέση που συνδέει τον προστήσαντα µε τον προστηθέντα και αρκεί το γεγονός ότι ο 
τελευταίος όταν αδικοπρακτούσε, τελούσε υπό τις οδηγίες και εντολές του 
προστήσαντος ως προς τον τρόπο εκπληρώσεως των καθηκόντων του, χωρίς να είναι 
απαραίτητη και η διαρκής επίβλεψη του, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση πάντως ο 
προστηθείς ενεργούσε προς διεκπεραίωση υποθέσεως και γενικά προς εξυπηρέτηση 
συµφερόντων και του προστήσαντος. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 927 
ΑΚ εκείνος που κατά το άρθρο 926 ΑΚ κατέβαλε ολόκληρη την αποζηµίωση έχει 
δικαίωµα αναγωγής κατά των λοιπών. Το δικαστήριο προσδιορίζει το µέτρο της 
µεταξύ τους ευθύνης ανάλογα µε το βαθµό του πταίσµατος καθενός. Αν δεν µπορεί 
να εξακριβωθεί ο βαθµός αυτός η ζηµία κατανέµεται µεταξύ όλων σε ίσα µέρη. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 579 παρ. 1 Κ.Πολ.∆ , αν αναιρεθεί η απόφαση, οι 
διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την απόφαση που 
αναιρέθηκε και η διαδικασία πριν από την απόφαση αυτή ακυρώνεται µόνον εφόσον 
στηρίζεται στην παράβαση για την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 580 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, αν ο Άρειος Πάγος 
αναιρέσει την απόφαση για παράβαση των διατάξεων των σχετικών µε την 
αρµοδιότητα, παραπέµπει την υπόθεση στο δικαστήριο που κρίνει αρµόδιο, ενώ κατά 
τη διάταξη του άρθρου 580 παρ. 3 του ΚΠολ∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
12 του νόµου 4055/2012, η ισχύς του οποίου άρχισε από την 2α Απριλίου 2012 
(άρθρο 113 Ν. 4055/2012 σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 3 
ΕισΝΚΠολ∆), αν ο Άρειος Πάγος αναιρέσει την απόφαση για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο, εκτός από εκείνους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, µπορεί να 
κρατήσει την υπόθεση και να ασχοληθεί µε την εκδίκαση της, ιδίως αν κατά την 
κρίση του δεν χρειάζεται άλλη διευκρίνιση. Στην αντίθετη περίπτωση παραπέµπει την 
υπόθεση στο τµήµα που ορίζεται από τον κανονισµό και, αν πρόκειται για τους 
λόγους που αναφέρονται στους αρ. 1, 2, 3, 6 έως 17,19 και 20 του άρθρου 559, 
µπορεί να παραπέµψει την υπόθεση για παραπέρα εκδίκαση σε άλλο δικαστήριο 
ισόβαθµο και οµοειδές προς εκείνο το οποίο εξέδωσε την απόφαση που αναιρέθηκε. 
Αν όµως αναιρεθεί η απόφαση του τελευταίου αυτού δικαστηρίου, δεν γίνεται 
παραποµπή, αλλά ο Άρειος Πάγος δικάζει αυτός την ουσία της υπόθεσης. Από τις 
παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι η αναίρεση της αποφάσεως και εποµένως και η 
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εξαφάνιση της µπορεί να είναι ολική ή µερική. Ειδικότερα η απόφαση αναιρείται 
κατά το µέτρο της παραδοχής της αναιρέσεως, δηλαδή κατά το κεφάλαιο (αιτήσεις 
παροχής έννοµης προστασίας), το οποίο αφορά ο δεκτός γενόµενος λόγος 
αναιρέσεως, καθώς και εκείνα που συνέχονται αρρήκτως προς τα αναιρεθέντα. Η 
έκταση αυτή της αναιρέσεως προκύπτει από το συγκεκριµένο περιεχόµενο της 
αναιρετικής αποφάσεως και κατισχύει κάθε αντίθετης γενικής διατυπώσεως αυτής. 
Εποµένως, στο δικαστήριο της παραποµπής η υπόθεση συζητείται µέσα στα όρια που 
διαγράφονται µε την αναιρετική απόφαση. Αν η απόφαση αναιρεθεί µερικώς, ως προς 
ορισµένα κεφάλαια της όλης δίκης τότε µόνο ως προς αυτά εξαφανίζεται η απόφαση 
και η εξουσία του δικαστηρίου της παραποµπής, δεν εκτείνεται στα άλλα κεφάλαια, 
ως προς τα οποία διατηρείται το δεδικασµένο της αποφάσεως, το οποίο λαµβάνεται 
υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εκτός από τα κεφάλαια που συνδέονται 
αρρήκτως µε τα αναιρεθέντα, οπότε συναναιρούνται. Με την αναίρεση της 
αποφάσεως, κατά το µέτρο της παραδοχής της αντίστοιχης αιτήσεως, κατά το σύνολο 
του ενός ενιαίου κεφαλαίου ή των πλειόνων κεφαλαίων, οι διάδικοι επανέρχονται 
στην κατάσταση που υπήρχε πριν από τη συζήτηση επί της οποίας εκδόθηκε η 
αναιρεθείσα, δηλαδή αναβιώνει η αίτηση παροχής έννοµης προστασίας, έφεση, 
αγωγή κ.λ.π. Έτσι, αν αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου, αναβιώνει η πρωτόδικη 
απόφαση και η κατ' αυτής έφεση, που θα κριθεί από το εφετείο. Το τελευταίο, ως 
δικαστήριο της παραποµπής ή ο Άρειος Πάγος, όταν αναιρεθεί η απόφαση του 
δικαστηρίου της ουσίας για δεύτερη φορά, δικάζει την ουσία της υποθέσεως , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 580 παρ. 3, όπως ισχύει, µετά την 
αντικατάσταση της παραγράφου αυτής από το άρθρο 12 του Ν. 4055/2012, 581 παρ. 
2 και 3 και 579 παρ. 1 Κ.Πολ.∆., επανεκδικάζει την έφεση ως προς το κεφάλαιο, στο 
οποίο αναφέρεται η παράβαση για την οποία η αναίρεση και δεν µπορεί να εξετάσει 
λόγους εφέσεως που αναφέρονται στα λοιπά κεφάλαια, ως προς τα οποία δεν 
αναιρέθηκε η απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 341, 922, 926, 927, 932, 
ΚΠολ∆: 579, 580, 
Νόµοι: 4055/2012, άρθ. 12,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Ευθύνη προστήσαντος ή προστηθέντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1716 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αιτιώδης συνάφεια. Ευθύνη προστήσαντος και προστηθέντος. Ευθύνη 
νοµικού προσώπου. Παραβίαση ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. 
Παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, που ορίζει ότι όποιος ζηµιώσει άλλον 
παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, συνδυαζόµενη µε εκείνες 
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των άρθρων 297, 298 και 330 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι προϋποθέσεις της 
υποχρέωσης προς αποζηµίωση, είναι: 1) ζηµιογόνος συµπεριφορά (πράξη ή 
παράλειψη), 2) παράνοµος χαρακτήρας της πράξης ή παράλειψης, 3) υπαιτιότητα 4) 
ζηµία και 5) πρόσφορος αιτιώδης σύνδεσµος, µεταξύ ζηµιογόνου συµπεριφοράς 
(νόµιµου λόγου ευθύνης) και αποτελέσµατος (ζηµίας). Η παράνοµη συµπεριφορά ως 
όρος της αδικοπραξίας µπορεί να συνίσταται όχι µόνο σε θετική πράξη, αλλά και σε 
παράλειψη, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση εκείνος που υπέπεσε στην 
παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το νόµο ή τη δικαιοπραξία, είτε από 
την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. Έτσι, παρανοµία συνιστά 
και η παράβαση της γενικής υποχρεώσεως πρόνοιας και ασφάλειας στο πλαίσιο της 
συναλλακτικής και γενικότερα της κοινωνικής δραστηριότητας των ατόµων, δηλαδή 
η παράβαση της, κοινωνικώς επιβεβληµένης και εκ της θεµελιώδους δικαιϊκής αρχής 
της συνεπούς συµπεριφοράς απορρέουσας υποχρεώσεως λήψεως ορισµένων µέτρων 
επιµέλειας για την αποφυγή προκλήσεως ζηµίας σε έννοµα αγαθά τρίτων προσώπων. 
Αυτός που προκαλεί επικίνδυνες καταστάσεις, οφείλει, κατά την καλή πίστη, να 
λάβει όλα τα κατά τις περιστάσεις προστατευτικά µέτρα που είναι αναγκαία, 
σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης, της τέχνης και της κοινής πείρας, για την 
αποτροπή ζηµιών τρίτων, έστω και αν η υποχρέωση δεν προβλέπεται από ειδική 
διάταξη νόµου, διότι αν προβλέπεται, η παράβαση της διάταξης αυτής συνιστά ήδη το 
παράνοµο. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 298 εδ. β' του ΑΚ προκύπτει, ότι η απαραίτητη για τη 
θεµελίωση της αξίωσης αποζηµίωσης αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της παράνοµης 
συµπεριφοράς και της προκληθείσας ζηµίας υπάρχει όταν, κατά τα διδάγµατα της 
κοινής πείρας (άρθρο 336 παρ. 4 του ΚΠολ∆), η φερόµενη ως ζηµιογόνος πράξη ή 
παράλειψη κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων ή τις ειδικές περιστάσεις της 
συγκεκριµένης περίπτωσης (άρθρο 298 του ΑΚ) ήταν επαρκής, ήτοι ικανή 
(πρόσφορη) να επιφέρει το επιζήµιο αποτέλεσµα και επέφερε αυτό στη συγκεκριµένη 
περίπτωση. Εφόσον οι πιο πάνω έννοιες της υπαιτιότητας και της αιτιώδους 
συνάφειας είναι αόριστες νοµικές έννοιες, η από το δικαστήριο της ουσίας κρίση περί 
της συνδροµής ή µη αυτών, µε την έννοια που προαναφέρθηκε, υπόκειται στον 
έλεγχο του Αρείου Πάγου, ο οποίος στο ζήτηµα της αιτιώδους συνάφειας κρίνει το 
εάν τα, κυριαρχικώς διαπιστωθέντα από το δικαστήριο της ουσίας, πραγµατικά 
περιστατικά, επιτρέπουν το συµπέρασµα ότι ορισµένο γεγονός µπορεί αντικειµενικά, 
σε συνδυασµό και µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας, να θεωρηθεί ως πρόσφορη 
αιτία του ζηµιογόνου αποτελέσµατος που επήλθε". 
- Κατά το άρθρο 922 του ΑΚ "ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλον σε µία 
υπηρεσία ευθύνεται για τη ζηµία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον 
παράνοµα κατά την υπηρεσία του". Κατά το άρθρο 926 εδ. α' του ΑΚ "αν από κοινή 
πράξη περισσοτέρων προήλθε ζηµία ή αν για την ίδια ζηµία ευθύνονται 
περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι 
ο προστήσας ευθύνεται για τις άδικες πράξεις του προστηθέντος, εις ολόκληρον µε 
αυτόν, εφ' όσον τελέσθηκαν είτε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, η οποία του 
ανετέθη βάσει συµβάσεως (µίσθωσης εργασίας, εντολής κ.λ.π.), είτε επ' ευκαιρία ή 
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και εξ αφορµής της υπηρεσίας, ακόµη δε και κατά κατάχρηση αυτής γενόµενες, 
εφόσον µεταξύ ζηµιογόνου ενεργείας και υπηρεσίας υπάρχει εσωτερική συνάφεια. 
- Κατά το άρθρο 71 ΑΚ: "Το νοµικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις 
παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη 
έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και δηµιουργεί 
υποχρέωση αποζηµίωσης. Το υπαίτιο πρόσωπο ευθύνεται επιπλέον εις ολόκληρον". 
Κατά το άρθρο 63 παρ. 1 ΑΚ: "Το νοµικό πρόσωπο διοικείται από ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα". Κατά το άρθρο 67 ΑΚ: "Όποιος έχει τη διοίκηση νοµικού προσώπου 
φροντίζει τις υποθέσεις του και το αντιπροσωπεύει δικαστικά και εξώδικα. 
Υποκατάσταση απαγορεύεται εφόσον η συστατική πράξη ή το καταστατικό δεν 
ορίζει διαφορετικά". Από τον συνδυασµό των διατάξεων αυτών συνάγεται α) ότι οι 
νόµιµες υποχρεώσεις γενικώς των νοµικών προσώπων για πράξη ή παράλειψη 
ουσιαστικώς αφορούν τα διοικούντα και εκπροσωπούντα αυτά όργανα, ήτοι τα 
φυσικά πρόσωπα δια των οποίων διεξάγονται οι υποθέσεις τους και ενσαρκώνεται η 
βούλησή τους, β) ότι, σε περίπτωση αδικοπρακτικής ευθύνης του νοµικού προσώπου, 
δεν απαιτείται εξειδίκευση των επιµέρους αρµοδιοτήτων και της προσωπικής στάσης 
εκάστου µέλους της διοικήσεως για την κατ' αρχήν θεµελίωση της δικής του 
υποχρέωσης προς αποζηµίωση του βλαβέντος εκ του αδικήµατος και γ) ότι δύναται 
το µέλος της διοικήσεως να επικαλεσθεί µε ένσταση (την οποία και βαρύνεται να 
αποδείξει) ότι για ειδικούς λόγους δεν είναι προσωπικώς υπαίτιο για την διάπραξη 
του αδικήµατος και την εντεύθεν ζηµία του παθόντος, για την οποία ευθύνεται το 
νοµικό πρόσωπο. 
Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του Κ.Πολ.∆. αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. (άρθρα 173 και 200 του ΑΚ). Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005). Εξάλλου κατά τη σαφή έννοια του 
άρθρου 559 αριθ. 1εδ. β' του Κ.Πολ.∆., η παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής 
πείρας ιδρύει λόγο αναιρέσεως, µόνο αν αυτά αφορούν τη ερµηνεία κανόνων δικαίου 
ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ'αυτούς, δηλαδή όταν το δικαστήριο 
χρησιµοποιεί εσφαλµένα ή παραλείπει εσφαλµένα να χρησιµοποιήσει διδάγµατα της 
κοινής πείρας για να βρει την έννοια κάποιου κανόνα δικαίου ή να υπαγάγει σ' αυτόν 
τα πραγµατικά περιστατικά της διαφοράς, όχι δε και όταν χρησιµεύουν για την 
εξακρίβωση από το δικαστήριο της ύπαρξης πραγµατικών περιστατικών ή προς 
εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που προσκοµίστηκαν, 
γιατί στην περίπτωση αυτήν πρόκειται για εκτίµηση πραγµάτων, η οποία είναι 
αναιρετικώς ανέλεγκτη. 
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση 
επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου 
αιτιολογίες, ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί 
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κύρωση της παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει 
ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα 
πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά 
(έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την 
επέλευση της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής 
αιτιολογία), ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους. ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια 
αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. 
Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες. ∆ηλαδή, µόνο το τι 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και 
σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Τα επιχειρήµατα δε του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων δεν συνιστούν 
παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ 
τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της 
ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή µοµφή για 
αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του 
αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς 
επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος. Τέλος, από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι η εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών 
περιστατικών, εφόσον δεν παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, 
στους οποίους περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν 
ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, 
είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του 
περιεχοµένου του οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις 
προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον 
πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (Α.Π. 
868/2008). 
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. (άρθρα 173 και 200 του ΑΚ). Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005). 
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- Κατά τη σαφή έννοια του άρθρου 559 αριθ. 1εδ. β' του ΚΠολ∆, η παραβίαση των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας ιδρύει λόγο αναιρέσεως, µόνο αν αυτά αφορούν τη 
ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ'αυτούς, 
δηλαδή όταν το δικαστήριο χρησιµοποιεί εσφαλµένα ή παραλείπει εσφαλµένα να 
χρησιµοποιήσει διδάγµατα της κοινής πείρας για να βρει την έννοια κάποιου κανόνα 
δικαίου ή να υπαγάγει σ' αυτόν τα πραγµατικά περιστατικά της διαφοράς, όχι δε και 
όταν χρησιµεύουν για την εξακρίβωση από το δικαστήριο της ύπαρξης πραγµατικών 
περιστατικών ή προς εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίστηκαν, γιατί στην περίπτωση αυτήν πρόκειται για εκτίµηση πραγµάτων, η 
οποία είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη. 
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση 
επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου 
αιτιολογίες, ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί 
κύρωση της παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει 
ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα 
πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά 
(έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την 
επέλευση της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής 
αιτιολογία), ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους. ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια 
αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. 
Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες. ∆ηλαδή, µόνο το τι 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και 
σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Τα επιχειρήµατα δε του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων δεν συνιστούν 
παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ 
τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της 
ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή µοµφή για 
αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του 
αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς 
επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος. 
Τέλος, από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους 
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αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 868/2008). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 εδ. γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν. Ο λόγος αυτός απορρίπτεται ως αβάσιµος, αν προκύπτει από την 
απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία προσκοµίσθηκαν 
και των οποίων έγινε επίκληση. Αρκεί δε η γενική αναφορά του είδους του 
αποδεικτικού µέσου, χωρίς ανάγκη ειδικής αξιολογήσεως καθενός, εφόσον από τη 
γενική αυτή αναφορά σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες αιτιολογίες της, προκύπτει 
αναµφιβόλως η λήψη υπόψη του αποδεικτικού µέσου. 
- Από το άρθρο 321 ΚΠολ∆ που ορίζει ότι όσες οριστικές αποφάσεις των πολιτικών 
δικαστηρίων δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση είναι 
τελεσίδικες και αποτελούν δεδικασµένο, συνάγεται ότι υπό το κράτος της ισχύος του 
ΚΠολ∆ οι αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων δεν παράγουν δεδικασµένο για την 
πολιτική δίκη. Ερµηνεία αντίθετη δεν µπορεί να συναχθεί από την υπερνοµοθετικής 
ισχύος διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του 7ου Πρωτοκόλλου της Σύµβασης για την 
προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών 
(ΕΣ∆Α), το οποίο κυρώθηκε µε το Ν. 1705/1987 σύµφωνα µε την οποία "κανένας δεν 
µπορεί να διωχθεί ή καταδικασθεί ποινικά από τα δικαστήρια του ίδιου Κράτους για 
µία παράβαση για την οποία ήδη αθωώθηκε ή καταδικάσθηκε µε αµετάκλητη 
απόφαση, σύµφωνα µε το νόµο και την ποινική δικονοµία του Κράτους αυτού" αλλά 
ούτε και από την µε ανάλογη διατύπωση διάταξη του άρθρου 57 Κ.Ποιν.∆ που ορίζει 
"Αν κάποιος έχει καταδικαστεί αµετάκλητα ή αθωωθεί ή έχει πάψει ποινική δίωξη 
εναντίον του, δεν µπορεί να ασκηθεί και πάλι εις βάρος του δίωξη για την ίδια πράξη, 
ακόµη και αν δοθεί σ' αυτή διαφορετικός χαρακτηρισµός" καθόσον µε αυτές 
διασφαλίζεται η αρχή υπό την έννοια να µη µπορεί να διωχθεί κάποιος εκ νέου 
ποινικά για την ίδια πράξη που όµως είναι ζήτηµα διάφορο. 
- Κατά το άρθρο 562 παρ. 2 ΚΠολ∆ είναι απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως που 
στηρίζεται σε ισχυρισµό, ο οποίος δεν προτάθηκε νοµίµως στο δικαστήριο της 
ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση που δεν µπορεί να προβληθεί στο 
δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση και 
γ) για ισχυρισµό που αφορά τη δηµόσια τάξη. Η διάταξη αυτή, η οποία αποτελεί 
εκδήλωση της θεµελιώδους αρχής, ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη νοµιµότητα της 
αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας µε βάση την πραγµατική και νοµική 
κατάσταση που όφειλε να λάβει υπόψη του ο ουσιαστικός δικαστής, καθιερώνει 
ειδική προϋπόθεση του παραδεκτού των λόγων αναιρέσεως, η συνδροµή της οποίας 
πρέπει να προκύπτει από το αναιρετήριο. Πρέπει δηλαδή ν' αναφέρεται στο 
αναιρετήριο ότι ο ισχυρισµός που στηρίζει το λόγο αναιρέσεως, είχε προταθεί στο 
δικαστήριο, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, και µάλιστα ότι είχε 
προταθεί νοµίµως. Το γεγονός, εξάλλου, ότι ο ισχυρισµός έπρεπε να ληφθεί 
αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας δεν έχει σηµασία, διότι, στην 
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περίπτωση αυτή, το δικαστήριο παραβίασε µεν το νόµο, όµως λόγος αναιρέσεως δεν 
µπορεί να ιδρυθεί αν ο σχετικός ισχυρισµός δεν είχε προταθεί νοµίµως από το 
διάδικο, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις εξαιρέσεις του άρθρου 562 παρ. 2 
ΚΠολ∆. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 63, 67, 71, 173, 200, 297, 298, 914, 922, 
ΚΠολ∆: 321, 336, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Ευθύνη προστήσαντος ή προστηθέντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1622 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προϋποθέσεις της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία. Ευθύνη 
προστήσαντος. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη άρθρου 914 ΑΚ, όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια 
έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. Από τη διάταξη αυτή, συνδυαζόµενη µε εκείνες 
των άρθρων 297, 298 και 330 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι προϋποθέσεις της 
ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι: α) ζηµιογόνος συµπεριφορά (πράξη 
ή παράλειψη), β) παράνοµος χαρακτήρας της πράξης ή παράλειψης, γ) υπαιτιότητα 
που περιλαµβάνει το δόλο και την αµέλεια, δ) ζηµία και ε) πρόσφορος αιτιώδης 
συνάφεια µεταξύ ζηµιογόνου συµπεριφοράς και αποτελέσµατος, δηλαδή της ζηµίας.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 922 του ΑΚ, ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλον 
σε µία υπηρεσία ευθύνεται για τη ζηµία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε 
τρίτο παράνοµα κατά την υπηρεσία του. Η εφαρµογή της ως άνω διάταξης 
προϋποθέτει: 1) σχέση πρόστησης, η οποία υπάρχει όταν ο προστήσας διατηρεί το 
δικαίωµα να δίδει οδηγίες και εντολές στον προστηθέντα, σε σχέση µε τον τρόπο 
εκπλήρωσης της υπηρεσίας του, 2) ενέργεια του προστηθέντος παράνοµη και υπαίτια, 
πληρούσα τις προϋποθέσεις του άρθρου 914 του ΑΚ και 3) η ενέργεια αυτή του 
προστηθέντος να έγινε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που του είχε ανατεθεί 
ακόµη και κατά κατάχρηση της υπηρεσίας του αυτής, η οποία υφίσταται όταν η 
ζηµιογόνος πράξη τελέσθηκε εντός των ορίων των καθηκόντων που ανατέθηκαν στον 
προστηθέντα, ή επ' ευκαιρία ή εξ αφορµής της υπηρεσίας, εφόσον µεταξύ της 
ζηµιογόνου ενέργειας του προστηθέντος και της υπηρεσίας που ανατέθηκε σ' αυτόν 
υπάρχει εσωτερική συνάφεια, υπό την έννοια ότι η αδικοπραξία δεν θα ήταν δυνατό 
να υπάρξει χωρίς την πρόστηση ή ότι η τελευταία υπήρξε το αναγκαίο µέσο για την 
τέλεση της αδικοπραξίας.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς 
σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη 
του αριθ. 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, που αποτελεί κύρωση της παράβασης του 
άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος από αυτή λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν 



 

[39] 
 

εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού 
του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ 
τους (αντιφατική αιτιολογία, ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει, όµως, ανεπάρκεια 
αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Εξ 
άλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται 
από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το 
πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο 
αποδεικτικό της πόρισµα, και να µη καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες. ∆ηλαδή µόνο το τι 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και 
σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Περαιτέρω, τα επιχειρήµατα του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές επί τη βάση των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα, και ως 
εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της 
ερευνώµενης διάταξης του αρθ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ να επιδέχεται αυτή µοµφή για 
αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του 
αριθ. 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξ αιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς 
επιχειρήµατα των διαδίκων, έστω και αν συνδέονται µε διδάγµατα της κοινής πείρας, 
οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Τέλος, από τη 
διάταξη του αριθ. 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η εκτίµηση από το 
δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφ' όσον δεν παραβιάστηκαν 
µε αυτά κανόνες δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί ή εφ' 
όσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του 
αρθρ. 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος 
αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από 
τις προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφ' 
όσον πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 922, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Ευθύνη προστήσαντος ή προστηθέντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 625 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ευθύνη προστήσαντος και προστηθέντος. Παραλείψεις κατά την 
εκτέλεση έργου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
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- Κατά το άρθρο 914 ΑΚ, για να γεννηθεί ευθύνη από αδικοπραξία απαιτείται, πλην 
άλλων (α) συµπεριφορά παράνοµη και υπαίτια και (β) αιτιώδης συνάφεια µεταξύ 
αυτής και του επελθόντος ζηµιογόνου αποτελέσµατος. Η παράνοµη συµπεριφορά 
µπορεί να συνίσταται είτε σε θετική ενέργεια είτε σε παράλειψη. Ο χαρακτηρισµός 
της παραλείψεως ως παράνοµης προϋποθέτει την ύπαρξη νοµικής υποχρεώσεως για 
επιχείρηση της ενέργειας που παραλείφθηκε. Τέτοια νοµική υποχρέωση µπορεί να 
προκύπτει, µεταξύ άλλων, και από διάταξη νόµου, που επιβάλλει την επιχείρηση 
συγκεκριµένης πράξεως ή την καλή πίστη κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη 
και ειδικότερα, αν κατά την εκτέλεση συµβατικής του υποχρεώσεως µε προηγούµενη 
θετική του ενέργεια δηµιούργησε κατάσταση επικίνδυνη για τους µη συµβληθέντες 
τρίτους, έχει υποχρέωση να λάβει τα πρόσφορα µέτρα αποτροπής των ζηµιών που 
µπορεί να προέλθουν από αυτή την κατάσταση στους τρίτους. Μορφή υπαιτιότητας 
είναι και η αµέλεια, η οποία υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια που 
απαιτείται στις συναλλαγές και ειδικότερα εκείνη που αν καταβαλλόταν, µε µέτρο τη 
συµπεριφορά του µέσου συνετού και επιµελούς ανθρώπου του κύκλου 
δραστηριότητας του ζηµιώσαντος, θα καθιστούσε δυνατή την αποτροπή του 
ζηµιογόνου αποτελέσµατος. Αιτιώδης σύνδεσµος υπάρχει όταν η παράνοµη και 
υπαίτια συµπεριφορά του δράστη ήταν, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας, 
ικανή, κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, να επιφέρει τη 
ζηµία και την επέφερε στη συγκεκριµένη περίπτωση. Τέλος, κατά την έννοια της 
διατάξεως του άρθρου 922 ΑΚ προστήσας είναι εκείνος, ο οποίος µε τη βούληση του 
δέχεται τις υπηρεσίες του προστηθέντος, που απασχολείται διαρκώς ή περιοδικά στη 
διεκπεραίωση υποθέσεως και γενικά στην εξυπηρέτηση επαγγελµατικών, 
οικονοµικών ή κοινωνικών συµφερόντων του προστήσαντος και συνήθως υπόκειται 
στον έλεγχο ή απλώς στις γενικές οδηγίες και εντολές ή στην επίβλεψη του 
προστήσαντος. Από τον συνδυασµό της διατάξεως αυτής σε συνδυασµό µε εκείνες 
των άρθρων 681, 688-691 ΑΚ, προκύπτει ότι γενικώς ο εργολάβος, ο οποίος δεν 
εξαρτάται από τον εργοδότη, δεν θεωρείται ότι βρίσκεται σε σχέση προστήσεως µετ' 
αυτού και εποµένως είναι ανεύθυνος ο εργοδότης για τις υπαίτιες και άδικες πράξεις 
του εργολάβου ή των από αυτόν προστηθέντων προσώπων κατά την εκτέλεση του 
έργου. Στην περίπτωση όµως κατά την οποία ο εργοδότης έχει επιφυλάξει στον εαυτό 
του την διεύθυνση και επίβλεψη της εκτελέσεως του έργου, ο εργολάβος, αφού 
υποκύπτει στις οδηγίες του, θεωρείται ως προστηθείς. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 εδ. 1 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για 
ευθεία παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται όταν αυτός δεν εφαρµοσθεί, 
ενώ συνέτρεχαν. οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, ανεπαρκής ή αντιφατική 
αιτιολογία, που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νόµιµης βάσεως υπάρχει 
όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως, δεν προκύπτουν κατά τρόπο επαρκή και 
χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι 
αναγκαία για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, όχι όµως και όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του πορίσµατος 
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που έχει εξαχθεί από αυτές, εφόσον τούτο εκτίθεται σαφώς. Ως "ζητήµατα" των 
οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί 
από την απόφαση τη νόµιµη βάση της, νοούνται µόνον οι ισχυρισµοί που έχουν 
αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που τείνουν στην θεµελίωση ή την κατάλυση του 
δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσα, όχι όµως και 
απλά πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα, που συνέχονται µε την αξιολόγηση και 
στάθµιση των αποδείξεων, για την οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 681, 688 - 691, 914, 922, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
ΚΟΚ: 12, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Ευθύνη προστήσαντος ή προστηθέντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1718 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ευθύνη προστήσαντος. Συντρέχον πταίσµα. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 922 ΑΚ, ο κύριος ή ο προστήσας κάποιο άλλο σε µία 
υπηρεσία ευθύνεται για τη ζηµία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον 
παράνοµα κατά την υπηρεσία του. Η εφαρµογή της εν λόγω διατάξεως προϋποθέτει: 
α) σχέση προστήσεως, η οποία υπάρχει όταν ο προστήσας διατηρεί το δικαίωµα να 
δίδει οδηγίες και εντολές στον προστηθέντα, σε σχέση µε τον τρόπο εκπληρώσεως 
της υπηρεσίας του, β) ενέργεια του προστηθέντος παράνοµη και υπαίτια, πληρούσα 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 914 και γ) η ενέργεια αυτή του προστηθέντος να έγινε 
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί ή επ' ευκαιρία ή εξ αφορµής 
της υπηρεσίας του ή ακόµη και κατά κατάχρηση της υπηρεσίας του αυτής. ∆ηλαδή ο 
προστήσας ευθύνεται και για κάθε πράξη αυτού (προστηθέντος), της οποίας η 
εκτέλεση κατέστη δυνατή στον τελευταίο, λόγω ακριβώς της ένεκα της προστήσεως 
θέσεως του, των ευκαιριών τις οποίες αυτή (πρόστηση) παρείχε σ' αυτόν προς 
χρησιµοποίηση για άλλον σκοπό των στη διάθεση του τεθέντων µέσων και εν γένει 
όταν η υπηρεσία του προστηθέντος αποτέλεσε το αναγκαίο µέσο προς επιχείρηση της 
ζηµιογόνου πράξεως.  
- Από τα άρθρα 300 και 330 ΑΚ, που εφαρµόζονται και σε περίπτωση ευθύνης 
προστήσαντος από αδικοπρακτική συµπεριφορά προστηθέντος από εκείνον 
υπαλλήλου του, προκύπτει ότι, αν προκληθεί σε κάποιον ζηµία, περιουσιακή ή µη, 
και έχει ανακύψει θέµα ευθύνης άλλου για αποζηµίωση ή χρηµατική ικανοποίηση, αν 
εκείνος που ζηµιώθηκε από αµέλεια, µη καταβολή δηλαδή της επιµέλειας που 
απαιτείται στις συναλλαγές και ειδικότερα της επιµέλειας του µέσου συνετού 
ανθρώπου εντός του επαγγελµατικού και λοιπού κύκλου αυτού, παρέλειψε θετική 
πράξη, την οποία όφειλε από το νόµο ή από δικαιοπραξία ή από τις αρχές της καλής 



 

[42] 
 

πίστεως να επιχειρήσει και η οποία ήταν ικανή, κατ' αιτιώδη συνάφεια, να αποτρέψει 
τη ζηµία, το δικαστήριο µπορεί να µην επιδικάσει αποζηµίωση ή χρηµατική 
ικανοποίηση ή να µειώσει το ποσό της. Και τούτο υπό την προϋπόθεση ότι η πράξη ή 
παράλειψη του ζηµιωθέντος πρέπει να συνδέεται όχι γενικώς, αλλά µε όλα τα 
στοιχεία που αποτελούν το νόµιµο λόγο της ευθύνης του.  
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή. Η παραβίαση του κανόνα αυτού 
ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο αποκλειστικώς και µόνο µε βάση τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχεται το δικαστήριο ότι αποδείχθηκαν ή ότι δεν αποδείχθηκαν.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, που αποτελεί κύρωση της παράβασης 
του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ' 
αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά "έλλειψη αιτιολογίας", 
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του 
πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του "ανεπαρκής αιτιολογία", ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους "αντιφατική αιτιολογία". Ειδικότερα αντιφατικές 
αιτιολογίες έχει η απόφαση, όταν τα πραγµατικά περιστατικά που στηρίζουν το 
αποδεικτικό πόρισµα της για κρίσιµο ζήτηµα, δηλαδή για ζήτηµα αναφορικά µε 
ισχυρισµό των διαδίκων που τείνει στη θεµελίωση ή στην κατάλυση του επίδικου 
δικαιώµατος, συγκρούονται µεταξύ τους και αλληλοαναιρούνται, αποδυναµώνοντας 
έτσι την κρίση της απόφασης για την υπαγωγή ή µη της ατοµικής περίπτωσης στο 
πραγµατικό συγκεκριµένου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που συνιστά και το νοµικό 
χαρακτηρισµό της ατοµικής περίπτωσης. Αντίστοιχα ανεπάρκεια αιτιολογίας υπάρχει 
όταν από την απόφαση δεν προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είτε είναι κατά το 
νόµο αναγκαία για τη στοιχειοθέτηση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, της διάταξης 
ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε είτε αποκλείουν την εφαρµογή της, όχι δε και 
όταν υφίστανται ελλείψεις στην ανάλυση, στάθµιση και γενικώς στην εκτίµηση των 
αποδείξεων, εφόσον το πόρισµα από την εκτίµηση αυτή εκτίθεται µε σαφήνεια και 
πληρότητα. Το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες. ∆ηλαδή, µόνο το τι 
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αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και 
σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Τα επιχειρήµατα δε του 
∆ικαστηρίου που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων δεν συνιστούν 
παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ 
τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της 
ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ να επιδέχεται αυτή µοµφή 
για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του 
αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς 
επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. Η παραβίαση του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, καθώς και η έλλειψη νόµιµης βάσης της αποφάσεως για 
ελλείπεις, ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες, πρέπει να προκύπτουν από τη 
διατυπωθείσα προς στήριξη του διατακτικού της αποφάσεως ελάσσονα πρόταση του 
δικαστηρίου, δηλαδή από τις παραδοχές της αποφάσεως επί των ζητηµάτων που 
ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και µε βάση τις οποίες το 
δικαστήριο, ως αναγκαίες, κατέληξε στην κρίση περί παραδοχής ή απόρριψης της 
αγωγής, της ένστασης ή αντένστασης. Ως ζητήµατα, των οποίων η µη αιτιολόγηση ή 
η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί την απόφαση από τη 
νόµιµη βάση της, κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθµός 19 ΚΠολ∆, νοούνται 
µόνον οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που έχουν αυθύπαρκτη ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που 
τείνουν στη θεµελίωση ή την κατάλυση δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό 
είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και οι ελλείψεις ως προς την εκτίµηση των 
αποδείξεων ή την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται 
σαφώς. Αν τα περιστατικά που προβάλλονται µε τους λόγους αναίρεσης δεν 
αποτέλεσαν αντικείµενο έρευνας από το δικαστήριο ή αν αυτά πλεοναστικά 
διατυπώθηκαν ως παραδοχές της απόφασης, χωρίς να είναι αναγκαία για τη 
θεµελίωση του αξιούµενου µε την αγωγή δικαιώµατος και τη στήριξη του 
διατακτικού της απόφασης µε βάση τους προταθέντες ισχυρισµούς των διαδίκων ή αν 
οι παραδοχές της απόφασης ανάγονται σε µη προταθέντα κατ' ένσταση ή αντένσταση 
ισχυρισµό των διαδίκων, τότε οι σχετικές προς θεµελίωση των λόγων αυτών 
αναίρεσης αιτιάσεις στηρίζονται σε εσφαλµένη προϋπόθεση ή είναι αλυσιτελείς και 
οι λόγοι αναίρεσης απορρίπτονται ως αβάσιµοι. Τέλος, από τη διάταξη του άρθρου 
561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η εκτίµηση από το δικαστήριο της 
ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες 
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ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον 
η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του 
άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος 
λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία 
από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, 
εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό 
έλεγχο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 300, 330, 914, 922, 926, 
ΚΠολ∆: 68, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Συντρέχον πταίσµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1404 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Συντρέχον πταίσµα. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Η 
έλλειψη µείζονος πρότασης δεν καθιστά την απόφαση αναιρετέα. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. Προσωπική κράτηση. 
- Κατά το άρθρο 300 εδ. α' ΑΚ, αν εκείνος που ζηµιώθηκε συντέλεσε από δικό του 
πταίσµα στη ζηµία ή την έκταση της το δικαστήριο µπορεί να µην επιδικάσει 
αποζηµίωση ή να µειώσει το ποσό της. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο 
καθορισµός του ποσοστού µειώσεως ή η µη επιδίκαση αποζηµιώσεως στον 
ζηµιωθέντα, µετά παραδοχή ότι στη ζηµία του συντέλεσε και δικό του πταίσµα, 
υπόκειται στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας και συνεπώς το ζήτηµα 
τούτο αποτελεί εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων και κατά το άρθρο 561 παρ.1 
ΚΠολ∆ δεν υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 677/2011).  
- Κατά το άρθρο 932 ΑΚ, σε περίπτωση αδικοπραξίας το δικαστήριο µπορεί να 
επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του αποζηµίωση λόγω ηθικής βλάβης. Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει ότι παρέχεται στο δικαστήριο η δυνητική ευχέρεια, ύστερα 
από εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών που οι διάδικοι θέτουν υπόψη του, 
όπως του βαθµού του πταίσµατος του υπόχρεου, του είδους της προσβολής της 
περιουσιακής και κοινωνικής καταστάσεως των µερών και µε βάση τους κανόνες της 
κοινής πείρας και λογικής να επιδικάσει ή όχι χρηµατική ικανοποίηση, αν κρίνει ότι 
επήλθε στον αδικηθέντα ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, καθορίσει δε συγχρόνως και 
το ποσό αυτής που θεωρεί εύλογο. Ο προσδιορισµός του ποσού της εύλογης 
χρηµατικής ικανοποιήσεως αφέθηκε στην ελεύθερη εκτίµηση του δικαστηρίου, η 
σχετική κρίση του οποίου δεν υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο, αφού σχηµατίζεται 
από την εκτίµηση των πραγµατικών γεγονότων (ΚΠολ∆ 561 παρ. 1), χωρίς υπαγωγή 
του πορίσµατος σε νοµική έννοια, ώστε να µπορεί να κριθεί εσφαλµένη εφαρµογή 
του νόµου είτε ευθέως, είτε εκ πλαγίου για έλλειψη νόµιµης βάσεως (ΟλΑΠ 
19/2011).  



 

[45] 
 

- Η έλλειψη µείζονος πρότασης, η παράλειψη δηλαδή παράθεσης των διατάξεων στις 
οποίες βρίσκει έρεισµα το αγωγικό αίτηµα, δεν καθιστά την απόφαση αναιρετέα. 
Τούτο δε, διότι η συνταγµατική επιταγή της ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολόγησης των αποφάσεων (άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγµατος) δεν καθιερώνει 
ούτε επιβάλλει αντίστοιχο αναιρετικό έλεγχο. Ο δε κοινός νοµοθέτης στο πεδίο της 
πολιτικής δίκης προβλέπει ως λόγο αναίρεσης την έλλειψη νόµιµης βάσης "ιδίως αν η 
απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε 
ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης" (άρθρο 559 αρ. 19 
ΚΠολ∆). Ως "αιτιολογίες, όµως, στη διάταξη αυτή νοούνται µόνο οι ουσιαστικές 
παραδοχές, των οποίων η έλλειψη, αντίφαση ή ανεπάρκεια καθιστά ανέφικτο τον 
αναιρετικό έλεγχο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου. Οι διατάξεις που στηρίζουν 
το αγωγικό αίτηµα αρκεί, έστω και αν δεν µνηµονεύονται στην αναιρεσιβαλλόµενη 
απόφαση, να υφίστανται και να δικαιολογούν, βάσει των ουσιαστικών παραδοχών 
της, το διατακτικό της, οπότε ο Άρειος Πάγος µπορεί να τις συµπληρώσει, κατά το 
άρθρο 578 του ΚΠολ∆ (ΑΠ 282/2010). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 εδ.β' ΚΠολ∆, "η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής 
πείρας αποτελεί λόγο αναίρεσης µόνο αν τα διδάγµατα αυτά αφορούν την ερµηνεία 
κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς". ∆ηλαδή 
ιδρύεται ο λόγος αυτός, όταν το δικαστήριο χρησιµοποιεί εσφαλµένα ή παραλείπει 
εσφαλµένα να χρησιµοποιήσει διδάγµατα της κοινής πείρας για να βρει την έννοια 
κάποιου κανόνος δικαίου ή για να υπαγάγει σε αυτόν τα πραγµατικά περιστατικά της 
διαφοράς. Ως διδάγµατα της κοινής πείρας θεωρούνται γενικές αρχές που συνάγονται 
επαγωγικά από την καθηµερινή παρατήρηση της εµπειρικής πραγµατικότητας, τη 
συµµετοχή στις συναλλαγές και τις γενικές τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις, οι 
οποίες έχουν γίνει κοινό κτήµα και χρησιµοποιούνται από το δικαστήριο για την 
εξειδίκευση των αόριστων νοµικών εννοιών και για την έµµεση απόδειξη κρίσιµων 
γεγονότων ή την εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίσθηκαν (ΑΠ 1306/2011).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 1047 παρ.1 περ.α' ΚΠολ∆, προσωπική κράτηση 
µπορεί να διαταχθεί και για απαιτήσεις από αδικοπραξίες. Από την διάταξη αυτήν 
προκύπτει, ότι για απαιτήσεις από αδικοπραξίες εναπόκειται στην κρίση του 
δικαστηρίου να διατάξει ή µη την προσωπική κράτηση του οφειλέτη ως µέσον 
αναγκαστικής εκτελέσεως, εφόσον είναι αποδεδειγµένη η απαίτηση, αρκεί δε η 
υποβολή σχετικού αιτήµατος, χωρίς να είναι απαραίτητο ο οφειλέτης να στερείται 
περιουσίας, από την οποία θα ήταν δυνατή η ικανοποίηση του δανειστού. Η κρίση δε 
αυτή του δικαστηρίου δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου (ΑΠ 546/2011, 
ΑΠ 76/2008). Εποµένως, ο δεύτερος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως και κατά το 
τρίτο σκέλος του, µε τον οποίον αποδίδεται στην προσβαλλοµένη απόφαση η από το 
άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ πληµµέλεια, επειδή, κατά τον αναιρεσείοντα, η 
προσβαλλοµένη απόφαση έχει αντιφατικές αιτιολογίες ως προς την φερεγγυότητα ή 
µη αυτού εν σχέσει προς την απαγγελθείσα σε βάρος του προσωπική κράτηση ως 
µέσον αναγκαστικής εκτελέσεως εκείνης, είναι απαράδεκτος. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές 
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ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα το οποίο ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής λόγος για αναίρεση απόφασης επειδή δεν έχει 
νόµιµη βάση ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν επαρκώς από τις παραδοχές της τα 
περιστατικά που είναι αναγκαία, στη συγκεκριµένη περίπτωση, για την κρίση του 
δικαστηρίου περί της συνδροµής των νόµιµων όρων και προϋποθέσεων της διάταξης 
που εφαρµόστηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, η οποία αποκλείει την εφαρµογή 
της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες σχετικά µε 
το χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή 
στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, 
όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές, αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Ως "ζητήµατα", των 
οποίων η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί απ' την απόφαση τη 
νόµιµη βάση της, νοούνται µόνον οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή 
εκείνοι που τείνουν στη θεµελίωση ή την κατάλυση δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε 
ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα απλά πραγµατικά ή νοµικά 
επιχειρήµατα, που δεν συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, 
για την οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο 
αναιρέσεως (ΑΠ 1255/2004).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 300, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 1047,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2013.693, σχολιασµός Μιχαήλ Πολυκ. 
Μαργαρίτης  
 
Αδικοπραξία - Συντρέχον πταίσµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 965 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. ∆υσφηµιστικές διαδόσεις. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. 
Ένσταση οικείου πταίσµατος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων.  
- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, το 
δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου 
που προηγήθηκε, ή η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το χρονικό 
διάστηµα που µεσολάβησε, ή οι περιστάσεις που µεσολάβησαν, χωρίς κατά νόµο να 
εµποδίζουν την γένεση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη 
ανεκτή τη µεταγενέστερη άσκηση του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις 
του µέσου κοινωνικού ανθρώπου, αφού τείνει στην ανατροπή καταστάσεως που 
δηµιουργήθηκε υπό ορισµένες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε για πολύ χρόνο µε 
το επακόλουθο να συνεπάγεται επαχθείς συνέπειες για τον υπόχρεο (ΟλΑΠ 17/95, 
ΟλΑΠ 62/90). Απαιτείται δηλαδή, για να χαρακτηρισθεί καταχρηστική η άσκηση του 
δικαιώµατος να έχει δηµιουργηθεί στον υπόχρεο, από την συµπεριφορά του 
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δικαιούχου σε συνάρτηση και µε εκείνη του υπόχρεου, και µάλιστα ευλόγως, η 
πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται να άσκηση το δικαίωµα του. Απαιτείται 
ακόµη οι πράξεις του υπόχρεου και η υπ΄ αυτού δηµιουργηθείσα κατάσταση, που 
συνεπάγεται ιδιαιτέρως επαχθείς για τον υπόχρεο επιπτώσεις να τελούν σε αιτιώδη 
σχέση µε την προηγούµενη συµπεριφορά του δικαιούχου (ΟλΑΠ 62/90), το ζήτηµα 
δε αν οι συνέπειες που συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώµατος είναι επαχθείς για τον 
υπόχρεο πρέπει να αντιµετωπίζεται και σε συνάρτηση µε τις αντίστοιχες συνέπειες 
που µπορεί να επέλθουν εις βάρος του δικαιούχου από την παρακώλυση της 
ικανοποιήσεως του δικαιώµατος του.  
- Επί αγωγής αποζηµιώσεως, που στηρίζεται σε αδικοπραξία του εναγοµένου (άρθρο 
914 ΑΚ), ο ισχυρισµός του τελευταίου ότι αποκλειστικώς υπαίτιος της ζηµίας του 
τυγχάνει ο ενάγων, συνιστά άρνηση της βάσης της αγωγής, ενώ ο ισχυρισµός του 
ίδιου, ότι στην επέλευση της ζηµίας συντέλεσε και ίδιο πταίσµα του ενάγοντος 
συνιστά αυτοτελή ισχυρισµό που θεµελιώνει ένσταση από το άρθρο 300 ΑΚ, 
καταλυτική εν όλω ή εν µέρει της αγωγής, ο οποίος (ισχυρισµός) δεν µπορεί να 
θεωρηθεί περιεχόµενος στον πρώτο περί αποκλειστικής υπαιτιότητας και για το λόγο 
αυτόν πρέπει να προτείνεται από τον εναγόµενο µε πληρότητα, δηλαδή µε τα 
πραγµατικά περιστατικά που τον συνιστούν, όπως τούτο επιβάλλεται από το πιο πάνω 
άρθρο 262 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 423/85, ΑΠ 1190/2007).  
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών (άρθρα 173 και 200 του ΑΚ). Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες. Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
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γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Τα 
επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων 
δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό 
πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο 
πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή 
µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος 
αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το 
δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.  
- Ως "πράγµατα" κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθµ. 8 του ΚΠολ∆, των οποίων η 
λήψη ή µη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας ιδρύει τον από τη διάταξη αυτή 
προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως, θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί 
των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση και εποµένως θεµελιώνουν 
ιστορικώς το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως και όχι οι 
ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής ή επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, 
τα οποία αντλούνται από το νόµο ή την εκτίµηση των αποδείξεων (ΟλΑΠ 11/96) . 
Περαιτέρω για να ιδρυθεί ο από τη διάταξη αυτή αναιρετικός λόγος, θα πρέπει ο 
ισχυρισµός που τον θεµελιώνει να είχε προταθεί κατά τρόπο ορισµένο και παραδεκτό 
ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας, να είναι νόµιµος και να ασκεί επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.11 εδ. γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν. Ο λόγος αυτός απορρίπτεται ως αβάσιµος, αν προκύπτει από την 
απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία προσκοµίσθηκαν 
και των οποίων έγινε επίκληση. Αρκεί δε η γενική αναφορά του είδους του 
αποδεικτικού µέσου, χωρίς ανάγκη ειδικής αξιολογήσεως καθενός, εφόσον από τη 
γενική αυτή αναφορά σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες αιτιολογίες της, προκύπτει 
αναµφιβόλως η λήψη υπόψη του αποδεικτικού µέσου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 281, 300, 914, 
ΚΠολ∆: 159, 304, 307, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 561, 
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ΠΚ: 367, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
 
 
 
 
 
Αδικοπραξία - Χρηµατική ικανοποίηση σε οικογένεια θύµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1723 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χρηµατική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη σε οικογένεια θύµατος. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 932 εδ. 3 ΑΚ, σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου, η χρηµατική 
ικανοποίηση µπορεί να επιδικασθεί στην οικογένεια του θύµατος, λόγω ψυχικής 
οδύνης. Στη διάταξη αυτή δεν γίνεται προσδιορισµός της έννοιας του όρου 
"οικογένεια του θύµατος", προφανώς γιατί ο νοµοθέτης δεν θέλησε να διαγράψει 
δεσµευτικώς τα όρια ενός θεσµού, ο οποίος, ως εκ φύσεώς του, υφίσταται αναγκαίως 
τις επιδράσεις εκ των κοινωνικών διαφοροποιήσεων κατά τη διαδροµή του χρόνου. 
Κατά την αληθή, όµως, έννοια της εν λόγω διατάξεως, που απορρέει από τον σκοπό 
της θεσπίσεώς της, στην οικογένεια του θύµατος περιλαµβάνονται οι εγγύτεροι και 
στενώς συνδεόµενοι συγγενείς του θανατωθέντος, που δοκιµάστηκαν ψυχικά, από 
την απώλειά του και προς ανακούφιση του ηθικού πόνου αυτών στοχεύει η διάταξη 
αυτή, αδιαφόρως αν συζούσαν µαζί του ή διέµεναν χωριστά. Υπό την έννοια αυτή 
µεταξύ των προσώπων τούτων περιλαµβάνονται και οι συγγενείς, εξ αγχιστείας, 
πρώτου βαθµού και ειδικώς ο πεθερός και η πεθερά του θανόντος (ΟλΑΠ 21/2000, 
ΑΠ 723/2002, ΑΠ 795/2004). 
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 19 λόγος αναίρεσης, για έλλειψη νόµιµης βάσης της 
απόφασης, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της απόφασης, 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία, για την κρίση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, περί 
της συνδροµής των όρων και προϋποθέσεων για την εφαρµογή της εφαρµοσθείσας 
διάταξης, ή της µη συνδροµής των όρων αυτών, που αποκλείουν την εφαρµογή της, 
όπως, επίσης και όταν η απόφαση έχει ελλειπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες, σε ότι 
αφορά το νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, που έγιναν δεκτά 
και ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, όχι δε και όταν πρόκειται για 
ελλείψεις που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων (ανάλυση - στάθµιση - 
αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού) και στην αιτιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος, αρκεί το αποδεικτικό πόρισµα να αναφέρεται µε σαφήνεια. Ανεπάρκεια 
και ασάφεια αιτιολογιών υπάρχει όταν από το αιτιολογικό δεν προκύπτουν τα 
πραγµατικά περιστατικά, που είναι αναγκαία για τη δικαιολόγηση της εφαρµοσθείσας 
διάταξης ουσιαστικού δικαίου, καθιστώντας έτσι ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο. 
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 932,  
ΚΠολ∆: 295, 299, 555, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
 
 
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 347 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αποζηµίωση. Προβολή νέων ενστάσεων στην κατ΄ 
έφεση δίκη. Αν το αιτιολογικό της απόφασης κρίνεται εσφαλµένο αλλά το διατακτικό 
της ορθό, ο Άρειος Πάγος απορρίπτει την αναίρεση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 17 παρ. 4 του Συντάγµατος και των 
άρθρων 7 παρ. 1, 9 παρ. 3, 10 παρ.1, 2, 17 παρ. 1 και 27 παρ. 4 Ν∆ 797/1971 (πρβλ. 
παρόµοιες διατάξεις των άρθρων 7, 9, 11 και 12 παρ. 1 του Ν. 2882/2001), 
προκύπτει, ότι µε την κήρυξη της απαλλοτρίωσης γεννάται απευθείας από το νόµο 
(ex lege) η ενοχή (άρθρ. 287 ΑΚ) από την απαλλοτρίωση µεταξύ του υπέρου η 
απαλλοτρίωση και του καθού, δυνάµει της οποίας ο καθού δανειστής δικαιούται να 
απαιτήσει από τον οφειλέτη υπέρου η απαλλοτρίωση την καταβολή της πλήρους 
αποζηµιώσεως του. Η επιδίωξη ικανοποίησης της αξίωσης αυτής η οποία γεννάται 
απευθείας από το νόµο µε την κήρυξη της απαλλοτρίωσης και δεν έχει χωρίς άλλο, 
τον χαρακτήρα αποζηµίωσης µε βάση την διάταξη του άρθρου 105 του ΕισΝΑΚ, 
υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων στα οποία έχει επιφυλαχθεί 
(άρθρ. 94 παρ.3 και ανωτέρω διατάξεις) η δικαιοδοσία του προσδιορισµού της 
καταβλητέας αποζηµιώσεως καθώς και της αναγνώρισης των δικαιούχων αυτής, ως 
συνδεόµενη στενά µε τα θέµατα αυτά (ΑΠ 1611/2009). 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 520, 525 και 527 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι οι ενστάσεις 
του εκκαλούντος εναγοµένου, είτε είχαν προταθεί και απορριφθεί πρωτοδίκως, είτε 
είναι οψιγενείς, είτε ενώ δεν είναι οψιγενείς και δεν είχαν προταθεί πρωτοδίκως, 
συντρέχει όµως ως προς αυτές λόγος, που συγχωρεί τη βραδεία προβολή τους, από 
τους αναγραφόµενους στο άρθρο 269 παρ.2 ΚΠολ∆, πρέπει, εφόσον αποβλέπουν 
στην εξαφάνιση της πρωτόδικης αποφάσεως, να προταθούν µόνο µε το δικόγραφο 
της εφέσεως ή των προσθέτων λόγων της, διαφορετικά αν προταθούν µε τις 
προτάσεις είναι απαράδεκτοι (ΑΠ 1372/2010).  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 578 ΚΠολ∆, αν το αιτιολογικό της απόφασης κρίνεται 
εσφαλµένο αλλά το διατακτικό της ορθό, ο Άρειος Πάγος απορρίπτει την αναίρεση. 
Και τούτο διότι το ουσιώδες της απόφασης είναι το διατακτικό αυτής και όχι οι 
αιτιολογίες (ΑΠ 375/2009). 
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 269, 520, 525, 527, 578, 
ΑΚ: 287, 
Σ: 17, 
ΕισΝΑΚ: 105,  
Ν∆: 797/1971, άρθ. 7, 9, 10, 17, 27, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 7, 9, 11, 12,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ιδιαίτερη αποζηµίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 783 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ιδιαίτερη αποζηµίωση. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 17 παρ.2 εδαφ. α' του Συντάγµατος, κανένας δεν στερείται την 
ιδιοκτησία παρά µόνο για δηµόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί µε τον προσήκοντα 
τρόπο, όταν και όπως ο νόµος ορίζει και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης 
αποζηµίωση που να ανταποκρίνεται στην αξία του απαλλοτριουµένου. Εξάλλου, το 
άρθρο 13 του Ν∆ 797/1971 "περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων" (άρθρο 13 παρ.4 
του Ν. 2882/2001) ορίζει στην παράγραφο 4 ότι σε περίπτωση απαλλοτρίωσης 
τµήµατος ακινήτου εξαιτίας της οποίας το τµήµα που αποµένει στον ιδιοκτήτη 
υφίσταται σηµαντική υποτίµηση της αξίας του ή καθίσταται άχρηστο για τη χρήση 
που προορίζεται, µε την ίδια απόφαση που καθορίζει την αποζηµίωση προσδιορίζεται 
και παρέχεται για την υποτίµηση αυτή ιδιαίτερη αποζηµίωση. Το άρθρο ι του Πρώτου 
Πρόσθετοι Πρωτοκόλλου της από 4.11.1950 Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την 
προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών 
(ΕΣ∆Α) που κυρώθηκε, µαζί µε τη σύµβαση, αρχικά µε τον Ν. 2329/1953 και εκ νέου 
µε το Ν∆ 53/1974 και έχει αυξηµένη ισχύ, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Συντάγµατος 
έναντι των κοινών νόµων, ορίζει ότι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται 
σεβασµού της περιουσίας του και κανένας δεν µπορεί να στερηθεί της ιδιοκτησίας 
του παρά µόνο για λόγους δηµοσίας ωφέλειας και υπό τους όρους που προβλέπονται 
από το νόµο και τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Με τη διάταξη αυτή 
προστατεύονται και τα ενοχικά περιουσιακά δικαιώµατα του προσώπου, όπως και το 
δικαίωµα αποζηµίωσης για την προσγενόµενη ζηµία στην περιουσία του. Έλλειψη δε 
σεβασµού της περιουσίας στην περίπτωση αυτή υπάρχει όταν η συνεπεία του λόγου 
της αποζηµίωσης µείωση της περιουσιακής δυναµικότητας του προσώπου δεν 
αποκαθίσταται πλήρως.  
Συνεπώς, στην περίπτωση που, λόγω απαλλοτρίωσης µέρους του ακινήτου, το 
αποµένον τµήµα αυτού -που εξακολουθεί να αποτελεί στοιχείο περιουσίας του 
ιδιοκτήτου- υφίσταται σηµαντική υποτίµηση της αξίας του ή καθίσταται άχρηστο για 
τη χρήση που προορίζεται, το αναγνωριζόµενο από την προαναφερθείσα διάταξη του 
άρθρου 13 παρ.4 του Ν∆ 797/1971 δικαίωµα αποζηµίωσης ικανοποιείται πλήρως και 
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εντεύθεν διασφαλίζεται ο σεβασµός στην περιουσία του ιδιοκτήτη όταν η 
αποζηµίωση καλύπτει όχι µόνο την εκ της αποµείωσης και µόνο της έκτασης του 
όλου ακινήτου ζηµία, αλλά και εκείνη που επήλθε από την εκτέλεση του έργου για το 
οποίο κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση του µέρους του ακινήτου. ∆ιότι άλλως κατά την 
τελευταία αυτή ζηµία το παραµένον στον ιδιοκτήτη µέρος του ακινήτου, και 
εποµένως η περιουσία του, δεν θα αποκαθίστατο. Ανεξαρτήτως δε του ότι το 
περιεχόµενο αυτό της αποζηµίωσης είναι απότοκο της εφαρµογής της άνω 
υπερνοµοθετικής ισχύος διατάξεως του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου της Σύµβασης της Ρώµης, είναι αδιάφορη στην περίπτωση αυτή η 
διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν∆ 797/1971" που ορίζει ότι "δεν 
λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της αξίας του απαλλοτριουµένου η επαύξηση 
ή µείωση της αξίας λόγω εκτελέσεως του έργου". Και τούτο διότι η διάταξη αυτή 
αφορά την αύξηση ή µείωση του απαλλοτριουµένου µέρους, που το κατά το 
Σύνταγµα πλήρες της αξίας του κρίνεται κατά το χρόνο της απαλλοτρίωσης και όχι 
µετά την εκτέλεση του έργου. Ενώ αντιθέτως, η αποζηµίωση για την υποτίµηση κατά 
την παράγραφο 4 του άρθρου 13 αφορά το αποµένον στον ιδιοκτήτη µέρος, που 
εξακολουθεί να αποτελεί περιουσία του και µετά την εκτέλεση του έργου δι' ο ή 
απαλλοτρίωση (ΟλΑΠ 31/2005).  
- Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αριθ.1 εδ.α' ΚΠολ∆ ιδρύεται αν παραβιάστηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αδιάφορα αν πρόκειται για νόµο εσωτερικού ή 
διεθνούς δικαίου. Παραβίαση δε κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός 
εφαρµοστεί, µολονότι, κατά τις παραδοχές της απόφασης του δικαστηρίου της 
ουσίας, δεν υπάρχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αντίθετα, αν 
αυτός δεν εφαρµοστεί, µολονότι, κατά τις παραδοχές αυτές, συντρέχουν οι 
πραγµατικές προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εφαρµοστεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 31/2009, 
7/2006, 4/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Ν∆: 797/1971, άρθ. 13,  
Ν∆: 53/1974,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ιδιαίτερη αποζηµίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1763 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ιδιαίτερη αποζηµίωση. Η ιδιαίτερη αποζηµίωση δεν υπόκειται σε φόρο ή τέλος. 
Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Με το άρθρο 17 παρ. 4 εδαφ. 5 του ισχύοντος Συντάγµατος ορίζεται ότι η 
αποζηµίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, 
κράτηση ή τέλος. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει σαφώς ότι ο συνταγµατικός 
νοµοθέτης, στα πλαίσια της προστασίας της ιδιοκτησίας, απέβλεψε στην αποτροπή 
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της φαλκίδευσης της καταβλητέας πλήρους αποζηµίωσης, στην οποία 
περιλαµβάνεται και η ιδιαίτερη αποζηµίωση του άρθρου 13 παρ. 4 του Ν∆ 797/1971, 
η οποία επιδικάζεται για τη µείωση της αξίας του τµήµατος του ακινήτου που 
παρέµεινε έξω από την απαλλοτρίωση.  
Συνεπώς, και η ιδιαίτερη αυτή αποζηµίωση δεν υπόκειται σε φόρο ή τέλος. Η 
αντίθετη άποψη, από µόνο το γεγονός ότι η ένδικη ιδιαίτερη αποζηµίωση αφορά 
ακίνητο που δεν απαλλοτριώθηκε, αλλά απλώς υποτιµήθηκε η αξία του λόγω της 
απαλλοτρίωσης άλλου συνεχόµενου ακινήτου, δεν ευσταθεί, αφού η ιδιαίτερη 
αποζηµίωση, ως πηγάζουσα επίσης από την απαλλοτρίωση, είναι άµεσο και αναγκαίο 
επακολούθηµα αυτής και µόνο δια του υπολογισµού και αυτής µπορεί ο ιδιοκτήτης 
να αποκτήσει ισοδύναµο ακίνητο προς την αξία του µε την απαλλοτρίωση 
κατακερµατισθέντος ακινήτου (ΟλΑΠ 714/1978, ΟλΑΠ 67/1974). Με βάση το 
επισκοπούµενο περιεχόµενο της αγωγής, µε την οποία ζητείται η επιδίκαση της 
δικαστικά καθορισθείσας οριστικής αποζηµίωσης λόγω της µείωσης της αξίας των µη 
απαλλοτριωθέντων τµηµάτων των ακινήτων των εναγόντων µετά την αναγκαστική 
απαλλοτρίωση µέρους αυτών, η αγωγή, αν και καταψηφιστική, δεν υπόκειται σε 
καταβολή τέλους δικαστικού ενσήµου. Εποµένως, το Εφετείο, κρίνοντας ότι η υπό 
κρίση αγωγή δεν υπόκειται σε τέλος δικαστικού ενσήµου, δεν παραβίασε τους 
κανόνες ουσιαστικού δικαίου των άρθρων 25, 27 και επ. Του Π∆ από 28-7-1931 
"Περί Κώδικος τελών χαρτοσήµου" και ο περί του αντιθέτου, πρώτος λόγος 
αναίρεσης, από το άρθρο 559 αρ.1 ΚΠολ∆, είναι αβάσιµος και απορριπτέος.  
- Κατά τη διάταξη των άρθρων 559 αριθ.20 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου. Κατά την έννοια της 
διατάξεως αυτής παραµόρφωση υπάρχει όταν προσδιορίζεται εσφαλµένα το κείµενο 
εγγράφου (διαγνωστικό λάθος), έγγραφα δε είναι µόνο αυτά, τα οποία προβλέπονται 
ως αποδεικτικά µέσα από τα άρθρα 339 και 432 επ.ΚΠολ∆, όχι και τα διαδικαστικά. 
'Οταν όµως, σε εκκρεµή δίκη γίνεται επίκληση και προσκοµιδή διαδικαστικού 
εγγράφου, άλλης δίκης, όπως είναι και η δικαστική απόφαση, που προσκοµίζεται 
προς απόδειξη κρισίµου πραγµατικού περιστατικού και πρέπει να αποδειχθεί στην 
εκκρεµή, τότε το έγγραφο αυτό προσλαµβάνει τον χαρακτήρα αποδεικτού µέσου και 
η παραµόρφωσή του θεµελιώνει τον ανωτέρω λόγο αναιρέσεως (ΑΠ 339/1996, ΑΠ 
359/1993).  
Περαιτέρω, ο ως άνω λόγος αναιρέσεως για παραµόρφωση του περιεχοµένου 
εγγράφου ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας επέπεσε σε διαγνωστικό λάθος, 
αναγόµενο δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου µε την παραδοχή ότι περιέχει 
περιστατικά προδήλως διαφορετικά από εκείνα που πράγµατι περιλαµβάνει, όχι δε 
και όταν από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο σωστά διέγνωσε, συνάγει 
αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεσείων θεωρεί ορθό. 
Πράγµατι, στην τελευταία περίπτωση πρόκειται για παράπονο αναφερόµενο στην 
εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει από τον αναιρετικό έλεγχο. 
Πάντως για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος αναιρέσεως θα πρέπει το 
δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του πόρισµα αποκλειστικά ή 
κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι 
παραµορφώθηκε, όχι δε όταν το έχει συνεκτιµήσει απλώς, µαζί µε άλλα αποδεικτικά 
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µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο, αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο κατέληξε για 
την ύπαρξη ή µη του αποδεικτέου γεγονότος (ΟλΑΠ 2/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 20, 
Σ: 17, 
Ν∆: 797/1971, άρθ. 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2013.705 
 
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ιδιαίτερη αποζηµίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1113 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ιδιαίτερη αποζηµίωση. Αδίκαστη αίτηση. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 παρ.4 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ) "εάν 
απαλλοτριωθεί τµήµα ακινήτου µε αποτέλεσµα η αξία του τµήµατος που αποµένει 
στο ιδιοκτήτη να µειωθεί ή το τµήµα αυτό να γίνει άχρηστο για τη χρήση που 
προορίζεται, µε την απόφαση προσδιορισµού της αποζηµίωσης για το 
απαλλοτριούµενο τµήµα προσδιορίζεται και ιδιαίτερη αποζηµίωση για το τµήµα που 
αποµένει στον ιδιοκτήτη, η οποία καταβάλλεται µαζί µε την αποζηµίωση για το 
απαλλοτριούµενο".  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη 
νόµιµης βάσης της απόφασης ιδρύεται, όταν από τις αιτιολογίες δεν προκύπτουν 
σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για να κριθεί αν στην συγκεκριµένη 
περίπτωση συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της διατάξεως που εφαρµόστηκε ή δεν 
συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή τους καθώς και όταν η απόφαση δεν 
έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς ή αντιφατικές ως προς το νοµικό 
χαρακτήρα των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 9 περ. γ' ΚΠολ∆ προκύπτει ότι ιδρύεται λόγος 
αναιρέσεως αν το δικαστήριο άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως " αίτηση" κατά την έννοια 
αυτής της διάταξης νοείται αφενός µεν κάθε αυτοτελής αίτηση των διαδίκων, δηλαδή 
κάθε αίτηση µε την οποία ζητείται η παροχή έννοµης προστασίας, υπό οποιαδήποτε 
νόµιµη µορφή αυτής και η οποία δηµιουργεί αντίστοιχη εκκρεµότητα δίκης, τέτοια δε 
αίτηση είναι ιδίως η της αγωγής, ανταγωγής, της κυρίας παρέµβασης, της αυτοτελούς 
πρόσθετης παρέµβασης, κάθε ένδικου µέσου, της ανακοπής, της τριτανακοπής, όχι 
όµως και εκείνης της ένστασης, της αντένστασης και γενικά εκείνης της απόφασης 
πάνω σε κάθε άλλου είδους "πράγµατα" υπό την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 8 
ΚΠολ∆, αφετέρου δε κάθε µη αυτοτελής αίτηση των διαδίκων στη διαδροµή του 
δικαστικού αγώνα, εφόσον προκαλεί την ενέργεια του δικαστηρίου και έτσι συντελεί 
στην εξέλιξη της διαδικασίας για το σκοπό της έκδοσης οριστικής απόφασης και 
εφόσον αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης (ΑΠ 1716/2009). 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτή 
λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού 
δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), η όταν τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού 
του κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την 
άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική 
αιτιολογία). ∆εν υπάρχει, όµως, ανεπάρκεια αιτιολογιών όταν η απόφαση περιέχει 
συνοπτικές µεν, αλλά πλήρεις αιτιολογίες (ΑΠ 387/2004). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 19, 568, 575, 576,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 864 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισµός αποζηµίωσης. Αντίθετη αίτηση. 
Ιδιαίτερη αποζηµίωση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του Ν. 2882/2001 "Κώδικας Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων" εάν ασκηθεί παραδεκτώς αίτηση, εκείνος κατά του 
οποίου απευθύνεται, δύναται να ασκήσει µε τις προτάσεις που κατατίθενται, µε την 
ποινή του απαραδέκτου, πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση, αντίθετη 
αίτηση για τα ίδια ακίνητα για τα οποία ζητείται µε την αίτηση ο οριστικός 
προσδιορισµός της αποζηµίωσης.  
- Κατά το άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 2882/2001, (εάν απαλλοτριωθεί τµήµα ακινήτου µε 
αποτέλεσµα η αξία του τµήµατος που αποµένει στον ιδιοκτήτη να µειωθεί ή το τµήµα 
αυτό να γίνει άχρηστο για τη χρήση που προορίζεται, µε την απόφαση προσδιορισµού 
της αποζηµίωσης για το απαλλοτριούµενο τµήµα προσδιορίζεται και ιδιαίτερη 
αποζηµίωση για το τµήµα που αποµένει στον ιδιοκτήτη, η οποία καταβάλλεται µαζί 
µε την απαλλοτρίωση για το απαλλοτριούµενο. Κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του ίδιου ως 
άνω Νόµου, µετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης η επιτροπή προβαίνει στην 
εκτίµηση της αξίας του απαλλοτριωµένου και του ύψους της οφειλόµενης κατά την 
παρ.4 του άρθρου 13 ιδιαίτερης αποζηµίωσης. Κατά την παρ. 2 του άρθρου 15, η 
κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επιτροπή επιλαµβάνεται του έργου της 
οίκοθεν ή ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφεροµένου, η οποία υποβάλλεται στον 
πρόεδρο αυτής. Προκειµένου ειδικώς για τον προσδιορισµό της κατά την παρ. 4 του 
άρθρου 13 αποζηµίωσης, η επιτροπή επιλαµβάνεται µόνον ύστερα από αίτηση του 
ιδιοκτήτη. Κατά το άρθρο 18 παρ. 6 του ως άνω Νόµου, αίτηση για τον προσδιορισµό 
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της κατά την παρ. 4 του άρθρου 13 ιδιαίτερης αποζηµίωσης είναι απαράδεκτη αν ο 
ιδιοκτήτης δεν έχει υποβάλει την κατά το άρθρο 15 παρ. 2 αίτηση.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του Ν. 2881/2001 προκύπτει ότι η ανταίτηση 
για τον καθορισµό οριστικής τιµής µονάδας αποζηµίωσης, που ασκείται µε τις 
προτάσεις πρέπει να αναφέρεται στο ίδιο αντικείµενο µε εκείνο που έχει εισαχθεί ήδη 
στο Εφετείο µε την εµπρόθεσµη ενώπιον του Εφετείου αίτηση του αντιδίκου του 
αιτούντος. Έτσι, αν µε την αίτηση ενώπιον του Εφετείου ζητήθηκε µόνο ο 
καθορισµός αποζηµίωσης για το απαλλοτριωθέν ακίνητο, δεν είναι παραδεκτή η 
ανταίτηση µε τις προτάσεις του καθού για τον καθορισµό οριστικής αποζηµίωσης για 
το τµήµα του ακινήτου που απέµεινε µετά την απότµηση του απαλλοτριωθέντος 
τµήµατος ή για τα συστατικά και τα επικείµενα, εφόσον είχε αποτελέσει αντικείµενο 
της δίκης για τον προσωρινό καθορισµό της αποζηµίωσης. Και τούτο διότι ως προς το 
κεφάλαιο αυτό, για το οποίο κάποιοι από τους διαδίκους δεν άσκησαν εµπρόθεσµη 
αίτηση για τον καθορισµό οριστικής, αποζηµίωσης, η απόφαση του προσωρινού 
προσδιορισµού καθίσταται οριστική (ΑΠ 1227/2003).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983). Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της 
ελάσσονας πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις 
παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται 
αµφιβολίες (ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και 
στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς δεν συνιστούν ανεπαρκείς 
αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). ∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε 
είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς και όχι γιατί 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 1547/1997 Ελ∆νη 1997.1573). Τα επιχειρήµατα 
δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ 
τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης ώστε στο πλαίσιο της ερευνώµενης 
διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ να επιδέχεται αυτή µοµφή για 
αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του 
αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι δικαστήριο δεν αναλύει 
ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς επιχειρήµατα των 
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διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτος (ΑΠ 
465/1988).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του Κ.Πολ.∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης. εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµιά από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 43/1990, ΑΠ 2105/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 561,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13, 15, 20,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1121 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισµός αποζηµίωσης. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 15 του Ν. 2882/2001 "Κώδικας Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ)" ορίζεται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 6 αυτού 
και ότι "µετά την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης επιτροπή προβαίνει στην 
εκτίµηση της αξίας του απαλλοτριωµένου οίκοθεν ή ύστερα από αίτηση κάθε 
ενδιαφεροµένου. Καταρτίζει έκθεση στην οποία περιγράφει λεπτοµερώς την 
κατάσταση του απαλλοτριωµένου και των συστατικών του, τις τυχόν ιδιαίτερες 
συνθήκες αυτού. Εκτιµά αιτιολογηµένα και αναλυτικά την αξία του. Η έκθεση 
υποβάλλεται στο αρµόδιο δικαστήριο ως στοιχείο της προδικασίας της δίκης για τον 
προσδιορισµό της αποζηµίωσης και συνεκτιµάται ως συµβουλευτική γνωµοδότηση. 
Η εκτίµηση παραλείπεται για ακίνητα που εµπίπτουν στο κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας τους". Εξάλλου, κατά το 
άρθρο 13 του ίδιου ΚΑΑΑ, τελ. εδάφιο, "ως κριτήριο για την εκτίµηση της αξίας του 
απαλλοτριωµένου ακινήτου λαµβάνονται υπόψη ιδίως η αξία που έχουν κατά τον 
κρίσιµο χρόνο παρακείµενα και οµοειδή ακίνητα, που προσδιορίζονται κυρίως από 
την αντικειµενική αξία, τα τιµήµατα σε συµβόλαια µεταβίβασης κυριότητας ακινήτων 
τα οποία συντάχθηκαν κατά το χρόνο κήρυξης της απαλλοτρίωσης, καθώς και η 
πρόσοδος του απαλλοτριωµένου (άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3193/2003)". Από τις διατάξεις 
αυτές συνάγεται, ότι τα δικαστήρια κατά τον καθορισµό τιµής µονάδας αποζηµίωσης 
ακινήτου, που εµπίπτει στο ισχύον σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας 
τους, υποχρεούνται να λαµβάνουν υπόψη και την αντικειµενική αξία αυτού, καθώς 
και των οµόρων και οµοειδών προς αυτό ακινήτων, κατά τον κρίσιµο χρόνο, ως 
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ασφαλές και αντικειµενικό µέτρο κρίσης για την εξεύρεση της πραγµατικής αξίας του 
απαλλοτριωµένου ακινήτου, η οποία πάντως σε καµιά περίπτωση δεν δεσµεύει τη 
δικαστική κρίση για την πραγµατική αξία του. Κατά δε την έννοια της τελευταίας 
αυτής διατάξεως (13 ΚΑΑΑ), τα διαγραφόµενα κριτήρια δεν είναι αποκλειστικά και 
υποχρεωτικά για το δικαστήριο για τη διάγνωση της πραγµατικής αξίας του 
απαλλοτριουµένου κατά τον κρίσιµο χρόνο, έτσι ώστε να θεωρείται ότι παραβιάζεται 
στην περίπτωση που το δικαστήριο δεν τα λάβει υπόψη του ή θα λάβει υπόψη του 
άλλα τέτοια. Το δικαστήριο µπορεί να στηρίζει την κρίση του για την πραγµατική 
αξία του απαλλοτριουµένου ακινήτου, ενόψει της χρησιµοποιήσεως στην ανωτέρω 
διάταξη της λέξεως "ιδίως" σε κάθε πρόσφορο συγκριτικό στοιχείο, αφού το 
αξιολογήσει προσηκόντως. Η δε σχετική για το πρόσφορο ή όχι του συγκριτικού 
στοιχείου κρίση του ανάγεται στην εκτίµηση πραγµάτων και ως εκ τούτου δεν 
υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 561 
παρ. 1 ΚΠολ∆ (ΑΠ 877/2007 και 754/2005). Εν συνεχεία, κατά την έννοια των ίδιων 
πιο πάνω διατάξεων, η έκθεση της εκτιµητικής επιτροπής, εφ' όσον συνετάγη, 
συνεκτιµάται µαζί µε τα υπόλοιπα στοιχεία που προαναφέρθηκαν ακόµα και αν είναι 
κατώτερη της αντικειµενικής αξίας, η οποία κατά τα προαναφερθέντα δεν δεσµεύει 
υποχρεωτικά τη δικαστική κρίση ως προς την πραγµατική κρίση αξία του 
απαλλοτριωθέντος. Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση 
επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου 
αιτιολογίες, ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί 
κύρωση της παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει, 
ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα 
πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά 
(έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την 
επέλευση της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής 
αιτιολογία), ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 
1/1999). ∆εν υπάρχει, όµως, ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει 
συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983)".  
Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες (ΑΠ 413/1993). 
Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων 
και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 
1547/1997). Τα επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση 
των αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το 
αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, 
ώστε στο πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται 
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αυτή µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος 
αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το 
δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος (ΑΠ 465/1988).  
- Από το άρθρο 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η εκτίµηση από το 
δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν παραβιάστηκαν 
µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους 
αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον Άρειο Πάγο 
ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του οποίου 
προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που 
δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. (ΑΠ 1987/2007, ΑΠ 130/2010).  
- Όπως συνάγεται από τα άρθρα 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆, το δικαστήριο 
για να σχηµατίσει την κρίση του για πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, που 
ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη 
όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι 
διάδικοι, παράβαση δε αυτής της υποχρεώσεως θεµελιώνει τον προβλεπόµενο από το 
άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως, ο οποίος ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει η παρά το νόµο έλαβε 
υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίστηκαν ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που 
οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν.  
Αρκεί για την ίδρυση του λόγου αυτού και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν το 
δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο. Σηµειώνεται, 
ότι δεν είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία στην απόφαση και χωριστή αξιολόγηση 
του καθενός από τα αποδεικτικά µέσα. Το γεγονός ότι µνηµονεύονται και εξαίρονται 
µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της κατά την ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου 
µεγαλύτερης σηµασίας τους, δεν σηµαίνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα υπόλοιπα, 
αρκεί βέβαια να γίνεται αδίστακτα βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της αποφάσεως ότι 
συνεκτιµήθηκαν όλα τα µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι (ΑΠ 
740/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 561, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13, 15,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1687 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
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- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αίτηση προσδιορισµού αποζηµίωσης µε υπόχρεο 
καταβολής της αποζηµιώσεως το Ελληνικό ∆ηµόσιο. ∆ικηγορική αµοιβή. ∆ικαστική 
δαπάνη. Προσεπίκληση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2882/2001 Κώδικας Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ) ενδιαφερόµενοι, οι οποίοι δύνανται να 
ζητήσουν δικαστικώς τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισµό της αποζηµιώσεως 
είναι : α) ο υπόχρεος να καταβάλει την αποζηµίωση, β) ο υπερού κηρύχθηκε η 
αναγκαστική απαλλοτρίωση και γ) όποιος αξιώνει κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο 
δικαίωµα στο απαλλοτριούµενο. (ΑΠ 1671/2006). Από τη διάταξη αυτή συνάγεται 
ότι ο υπόχρεος προς καταβολή της αποζηµιώσεως δεν ταυτίζεται αναγκαίως προς τον 
υπέρ ου κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Τέτοια περίπτωση, µε υπόχρεο 
καταβολής της αποζηµιώσεως το Ελληνικό ∆ηµόσιο, δυνάµενο, εποµένως, να 
καταστεί διάδικο κατά τον καθορισµό αυτής, δι" αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ 
∆ήµου ή Κοινότητος, προβλέπει η διάταξη του άρθρου 1 § 1 του Ν∆ 632/1970" περί 
αναλήψεως υπό του ∆ηµοσίου των εκ της εφαρµογής των πολεοδοµικών σχεδίων 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των ∆ήµων και Κοινοτήτων". Κατά την διάταξη 
αυτή, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν∆ 1143/1972 "περί 
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν∆ 632/1970 κλπ.", και µάλιστα ίσχυσε 
αναδροµικώς (άρθρον 3 Ν∆ 1143/197 "Το ∆ηµόσιον επισπεύδον την διάνοιξιν οδών, 
πλατειών, αλσών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, προβλεποµένων υπό των 
εγκεκριµένων σχεδίων των πόλεων, αναλαµβάνει τα κατά την διαδικασίαν της 
απαλλοτριώσεως δικαιώµατα και υποχρεώσεις των κατά τόπον αρµοδίων δήµων ή 
κοινοτήτων διεξάγον τας σχετικάς προς την απαλλοτρίωσιν δίκας. Η τοιαύτη υπό του 
δηµοσίου επίσπευσις εκδηλούται δια της παρακαταθέσεως της αποζηµιώσεως και 
αφορά µόνον εις τα ακίνητα δι'α η παρακατάθεσις διατάξεις της παρούσης 
παραγράφου έχουν εφαρµογήν και επί απαλλοτριώσεων, αίτινες επεσπεύθησαν από 
1ης Ιανουαρίου 1947. Τυχόν καταβληθείσαι υπό των δήµων ή κοινοτήτων 
αποζηµιώσεις δια τοιαύτας απαλλοτριώσεις θεωρούνται καλώς γενόµεναι και δεν 
δηµιουργούν υπέρ του οικείου δήµου ή κοινότητος δικαίωµα αναζητήσεως των 
καταβληθέντων εις βάρος του ∆ηµοσίου, βάσει του παρόντος". Κατά δε το άρθρο 2 
του δευτέρου των ανωτέρω νοµοθετικών διαταγµάτων "επί των ερήµην των οικείων 
δήµων ή κοινοτήτων εκδοθεισών αποφάσεων εις τας περιπτώσεις του Ν∆ 632/1970, 
ως τούτο τροποποιείται δια του προηγουµένου άρθρου, δύναται το ∆ηµόσιον να 
ασκήσει ανακοπήν εντός εννεαµήνου από της δηµοσιεύσεως του παρόντος. ∆ια τας 
µετά την δηµοσίευσιν του παρόντος κοινοποιουµένας εις το ∆ηµόσιον και 
οποτεδήποτε εκδοθείσας ως άνω ερήµην αποφάσεις, η ανακοπή δύναται να ασκηθεί 
εντός µηνός από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως". Τα ανωτέρω άρθρα 
αποδίδονται στο άρθρο 294 (µε τίτλο: "Επίσπευση της εφαρµογής του σχεδίου πόλης 
από το ∆ηµόσιο") του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.), που 
κυρώθηκε µε το από 14/27.7.1999 π.δ/γµα (∆' 580), στον οποίο ως ορίζεται στο 
άρθρο "µόνο" αυτού: "Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο µε τίτλο "Κώδικας 
βασικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας" νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που 
ίσχυαν την 13.6.1997 (έναρξη ισχύος του Ν. 2508/1997). Το παρόν διάταγµα 
συνοδεύεται από Παράρτηµα µε απαρίθµηση υπουργικών αποφάσεων και δύο 
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Πίνακες µε την αντιστοιχία των άρθρων της κωδικοποίησης και των πηγών". Από την 
πρώτη δε εκ των ως άνω διατάξεων σαφώς συνάγεται ότι το ∆ηµόσιο όταν επισπεύδει 
τις πολεοδοµικές απαλλοτριώσεις για τη διάνοιξη οδών κ.λ.π. κατά τη διαδικασία της 
απαλλοτρίωσης αναλαµβάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των κατά τόπο 
αρµοδίων δήµων και κοινοτήτων και το ίδιο στο όνοµα του και για λογαριασµό του 
διεξάγει τις δίκες απαλλοτρίωσης και καθίσταται διάδικος σ' αυτές. Αυτό µόνο 
νοµιµοποιείται ενεργητικά ή παθητικά, αφού µε τον τρόπο αυτό επέρχεται στερητική 
αναδοχή αλλότριου χρέους από το νόµο. (ΑΠ 1917/2005). Όπως δε, ρητώς ορίζεται, 
στην ως άνω διάταξη η υπό του ∆ηµοσίου ανάληψη των κατά την διαδικασία της 
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, υποχρεώσεων των οικείων ∆ήµων και Κοινοτήτων, 
και της διεξαγωγής των σχετικών δικών, προϋποθέτει επίσπευση υπό του ∆ηµοσίου, 
εκδηλούµενη αποκλειστικά δια της παρακαταθέσεως της αποζηµιώσεως και 
αφορώσα µόνον εις τα ακίνητα δια τα οποία έγινε η παρακατάθεση. Εποµένως, εφ' 
όσον δια συγκεκριµένο ακίνητο το ∆ηµόσιο δεν προήλθε σε παρακατάθεση της 
αποζηµιώσεως, δεν αναλαµβάνει ουδεµία υποχρέωση και δεν νοµιµοποιείται 
παθητικώς και συνεπώς δεν τυγχάνει υπόχρεο προς καταβολή της δια την 
αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου τούτου οφειλοµένης αποζηµιώσεως, έστω 
και εάν είχε προέλθει το ∆ηµόσιο στην παρακατάθεση της αποζηµιώσεως για άλλο 
ακίνητο δια της αυτής απαλλοτριωτικής πράξεως, ως τµήµα του αυτού ευρύτερου 
ακινήτου ιδίου ιδιοκτήτου, απαλλοτριωθέν. (ΑΠ 1934/1984). Άλλωστε όπως ρητά 
ορίζεται στην ανωτέρω διάταξη, στην περίπτωση που ο οικείος δήµος ή η κοινότητα 
καταβάλει αποζηµιώσεις για τις εν λόγω απαλλοτριώσεις δεν έχει δικαίωµα να 
στραφεί κατά του ∆ηµοσίου και να αναζητήσει τις καταβληθείσες αποζηµιώσεις και 
αντιστοίχως το τελευταίο δεν έχει τέτοια υποχρέωση έναντι του δήµου ή της 
κοινότητας και θεωρείται ότι καλώς έγινε η καταβολή των αποζηµιώσεων απ' αυτούς. 
Περαιτέρω, από τη δευτέρα των ανωτέρω διατάξεων, την αναγκαιότητα της οποίας 
επέβαλε, κατά την οικεία εισηγητική έκθεση επί του Ν∆ 1143/1972, η προστασία των 
συµφερόντων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, προκύπτει ότι το τελευταίο επισπεύδοντας 
την διάνοιξη οδών πλατειών κ.λπ. έχει το δικαίωµα να ασκήσει κατά των αποφάσεων 
που εκδόθηκαν ερήµην των δήµων και κοινοτήτων και καθόρισαν την οφειλοµένη για 
την απαλλοτρίωση λόγω ρυµοτοµίας αποζηµίωση, ανακοπή µέσα στην κατά 
περίπτωση οριζόµενη προθεσµία, ώστε να ερευνηθεί εκ νέου η υπόθεση µε την 
παρουσία του και καθορισθεί, αφού ακουστούν και οι απόψεις αυτού, η προσήκουσα 
αποζηµίωση. (ΑΠ 563/1990).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 91 παρ.1 του Κώδικα των ∆ικηγόρων προκύπτει ότι 
υπόχρεος προς πληρωµή της αµοιβής του δικηγόρου είναι εκείνος που έδωσε την 
εντολή προς διεξαγωγή ή υπεράσπιση της υπόθεσης για την οποία αφορά η αµοιβή 
και όχι ο κύριος της υπόθεσης όταν αυτός δεν είναι ο εντολέας. (ΑΠ 140/2007, ΑΠ 
1167/2007). Εξάλλου από την ως άνω διάταξη καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 1, 
2 παρ. 2, 38, 39, 46, 49, 92, 94, 170 και 248 παρ.1 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (Ν∆ 
3026/1954), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. και 713 επ. Α.Κ. 
προκύπτει, ότι ο δικηγόρος, ενεργώντας ελεύθερα έναντι του πελάτη του και µη 
διατελώντας σε σχέση εξαρτήσεως, είναι άµισθος δηµόσιος λειτουργός, ενώ η µεταξύ 
των σχέση χαρακτηρίζεται ως αµειβοµένη εντολή και δικαιούται να λάβει από τον 
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εντολέα του αµοιβή για κάθε εργασία δικαστική ή εξώδικη. Η αµοιβή του δικηγόρου 
για τις υπηρεσίες, που προσέφερε, καθορίζεται µε συµφωνία µεταξύ αυτού του 
εντολέα του, ο οποίος οφείλει την αµοιβή, εφόσον έδωσε εντολή επ' ονόµατι και για 
λογαριασµό του, ανεξαρτήτως του αν είναι διάδικος. Αν δεν υπάρχει ειδική 
συµφωνία, το ελάχιστο της αµοιβής του δικηγόρου ορίζεται κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 99 επ. του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ΑΠ 2073/2007). Σύµφωνα µε τη διάταξη 
του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 2882/2001, (όπως ήδη ισχύει µετά την αντικατάσταση 
του πρώτου εδαφίου της µε την περ. ε', άρθρ.31 Ν. 3130/2003, ΦΕΚ Α 76/28.3.2003), 
"Η δικαστική δαπάνη µετά της αµοιβής των πληρεξουσίων δικηγόρων βαρύνει τον 
υπόχρεο προς αποζηµίωση, επιδικάζεται από το ∆ικαστήριο µε την ίδια απόφαση, 
εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόµο αυτόν και παρακατατίθεται στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Τ.Π. & ∆.) υπέρ του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου. 
Η εκκαθάριση της δικαστικής δαπάνης γίνεται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις που 
ισχύουν κάθε φορά. Προκειµένου περί απαλλοτριώσεων δεν εφαρµόζεται το άρθρο 
22 του ν. 3693/1957", αναφέρεται στους δικηγόρους των δικαιούχων της 
αποζηµιώσεως, και όχι στους δικηγόρους που διορίζονται από νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου όπως τα ΟΤΑ, για υπεράσπιση των συµφερόντων τους, όταν η 
απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί υπέρ αυτών και µε δαπάνες τους, δηλαδή στους 
δικηγόρους των υπόχρεων για πληρωµή της αποζηµιώσεως. Περαιτέρω, µε το άρθρο 
9 παρ. 1 του ν. 1093/1980 ορίστηκε ότι "η ως άνω διάταξη της παραγράφου 7 του 
άρθρου 161 του ∆ικηγορικού Κώδικα εφαρµόζεται και επί των δικηγορικών αµοιβών 
εξ αναγκαστικών απαλλοτριώσεων κατά την ειδικήν διαδικασίαν προσδιορισµού 
τιµής µονάδος. Εφόσον η δικηγορική αµοιβή έχει καθορισθεί κατά την παράγραφον 3 
του άρθρου 92 του ν.δ 3026/1954, αύτη δεν δύναται να είναι κατωτέρα των υπό των 
άρθρων 100 και επόµ. προβλεποµένων ελαχίστων ορίων". Στη συνέχεια η διάταξη της 
παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 1093/1980 ορίζει ότι "αι διατάξεις των άρθρων 
178 και 179 του Κωδικός Πολιτικής ∆ικονοµίας δεν εφαρµόζονται επί δικών 
διεξαγόµενων κατά την ειδικήν διαδικασίαν περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Η 
δικαστική δαπάνη επιβάλλεται πάντοτε πλήρης, αποκλειστικώς δε εις βάρος του 
υπόχρεου προς αποζηµίωσιν, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του Ν∆ 446/1974. Το 
δικαστήριον εν πάση περιπτώσει προσδιορίζει την αµοιβήν του παραστάντος 
δικηγόρου εκατέρου των µερών διακεκριµένως, υπολογιζοµένην βάσει του κατά την 
παράγραφον 3 του άρθρου 92 του Ν∆ 3026 /1954 καταρτισθέντος συµφωνητικού, ή 
εν ελλείψει τούτου κατά τας διατάξεις των άρθρων 100 επόµ. του αυτού νοµοθετικού 
διατάγµατος". Σύµφωνα µε το άρθρο 114 παρ. 5 του Κώδικα ∆ικηγόρων προκειµένου 
για αίτηση προσδιορισµού αποζηµιώσεως απαλλοτριουµένων για δηµόσια ανάγκη ή 
ωφέλεια ακινήτων, το ελάχιστο όριo της αµοιβής κανονίζεται από το άρθρο 100 µε 
βάση την αξία των ακινήτων. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του 
ν. 1093/1980, που προστέθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 10 του ν. 1868/1989, της παρ.5 
του ίδιου άρθρου του ν. 1093/1980 και της παρ.6 του ίδιου άρθρου, ο προσδιορισµός 
της αµοιβής των δικηγόρων που παραστάθηκαν στη δίκη αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης είναι ανεξάρτητος της δικαστικής δαπάνης και δεν αποτελεί 
επιδίκαση υπέρ του διαδίκου που νίκησε, ούτε καταδίκη στη δαπάνη αυτή του 
υπόχρεου στην καταβολή της αποζηµιώσεως, αλλά συνιστά απλό καθορισµό της 
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αµοιβής των δικηγόρων που παρέστησαν για το σκοπό της υπαγωγής της αµοιβής 
αυτής στο καθεστώς της παρακράτησης ορισµένου ποσοστού προς κάλυψη των 
εξόδων και ενίσχυση του ειδικού λογαριασµού του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου. 
(ΑΠ 2073/2007, ΑΠ 1291/2006, ΑΠ 1254/1998). Από τις διατάξεις των άρθρων 91, 
92 επ. και 98 επ. του Κώδικα περί δικηγόρων και τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 
και 189 Κ.Πολ.∆. προκύπτει ότι, άλλη είναι η αµοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου 
και άλλη η στον διάδικο επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, στην καταβολή της οποίας 
καταδικάζεται ο αντίδικος του µε τη δικαστική απόφαση. Τούτο διότι η πρώτη, η 
αµοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου, ανάγεται στην εσωτερική εκ της εντολής 
σχέση, η οποία συνδέει τον πληρεξούσιο δικηγόρο µε τον πελάτη του και καθορίζεται 
κατά την µεταξύ τους συµφωνία (άρθρο 92 του Κωδ. δικηγόρων), εφόσον αυτή είναι 
έγκυρη, εν ελλείψει δε τέτοιας έγκυρης συµφωνίας κατά τις ισχύουσες εκάστοτε 
διατιµήσεις αµοιβής των δικηγόρων (άρθρο 98 παρ.1 Κωδ. ∆ικ.). Αντίθετα η δεύτερη, 
ήτοι η αποδοτέα δικαστική δαπάνη καθορίζεται κατά τις περί αυτής διατάξεις του 
άρθρου 189 Κ.Πολ.∆., κατά την οποία αποδίδονται µόνο τα αναγκαία προς διεξαγωγή 
και υπεράσπιση της δίκης δικαστικά έξοδα και περιλαµβάνει τα δαπανήµατα που 
καθορίζονται σ' αυτή. Με βάση τα παραπάνω, πρέπει να γίνεται σαφώς διάκριση 
µεταξύ της δικηγορικής αµοιβής, η οποία πάντοτε είναι πληρωτέα από τον εντολέα 
του δικηγόρου µε βάση τη σχέση έµµισθης εντολής και της δικαστικής δαπάνης που 
επιδικάζεται από το δικαστήριο, στην οποία περιλαµβάνεται και η δικηγορική αµοιβή 
και αποτελεί βέβαια το µεγαλύτερο µέρος αυτής, η οποία εντούτοις ανήκει στο 
διάδικο και όχι στο δικηγόρου του. Ο µη καθορισµός της αµοιβής των πληρεξουσίων 
δικηγόρων αµφοτέρων των διαδίκων στη δίκη περί καθορισµού προσωρινής ή 
οριστικής µονάδος αποζηµίωσης ένεκα απαλλοτριώσεως, δεν επηρεάζει την 
εσωτερική σχέση (έµµισθη εντολή) πληρεξουσίου δικηγόρου και πελάτη, η οποία 
ρυθµίζεται σε περίπτωση ύπαρξης έγκυρης συµφωνίας από τους όρους αυτής, άλλως 
ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Κωδ. ∆ικηγόρων καθόσον η επιδίωξη της αµοιβής 
µε βάση την εσωτερική σχέση πληρεξουσίου δικηγόρου και εντολέα του είναι 
ανεξάρτητη από αυτή. Ο δικηγόρος µπορεί να επιδιώξει την αµοιβή του αυτή, 
ασκώντας σχετική αγωγή, που εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 
677 επ. Κ.Πολ.∆. (ΑΠ 2073/2007). Συνακόλουθα τούτων, στην περίπτωση κατά την 
οποία, το ∆ηµόσιο, αναλάβει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1§1 του Ν∆ 
632/1970, την επίσπευση πολεοδοµικής απαλλοτρίωσης για τη διάνοιξη οδών κ.λπ., 
παρακαταθέτοντας την δικαστικώς καθορισθείσα αποζηµίωση µαζί µε την 
προσδιορισθείσα δικαστική δαπάνη µετά της αµοιβής των πληρεξουσίων δικηγόρων 
των δικαιούχων της αποζηµίωσης µε αποτέλεσµα να υπεισέλθει στα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η απαλλοτρίωση ∆ήµου, δεν έχει υποχρέωση 
απορρέουσα εκ του ως άνω νόµου να καταβάλει στον τελευταίο ούτε την τυχόν 
καταβληθείσα από αυτόν αποζηµίωση προς τους δικαιούχους, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω και ούτε την αµοιβή του δικηγόρου του εν λόγω ∆ήµου, όταν ο 
τελευταίος, αναλαµβάνει ο ίδιος τη διεξαγωγή των δικών περί προσωρινού και 
οριστικού καθορισµού αποζηµίωσης, δίνοντας σχετική εντολή σε δικηγόρο της 
επιλογής του προς διεξαγωγή στο όνοµα του και για λογαριασµό του των εν λόγω 
δικών, παρά τα οριζόµενα στην ως άνω διάταξη περί διεξαγωγής των δικών 
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απαλλοτριώσεως από το ∆ηµόσιο και ανεξαρτήτως του ότι καίτοι δεν ήταν διάδικος 
στις ως δίκες, µη νοµιµοποιούµενος ενεργητικά ή παθητικά σ' αυτές, εκδόθηκαν οι 
σχετικές δικαστικές αποφάσεις στο όνοµα του (του ∆ήµου) και αντιµωλία τούτου, 
καθορίζοντας την αποζηµίωση και τη δικαστική δαπάνη µετά της αµοιβής των 
Πληρεξουσίων ∆ικηγόρων των δικαιούχων της αποζηµίωσης, που τελικώς κατ' 
εφαρµογή του ως άνω νόµου, παρακατέθεσε το επισπεύδον την πολεοδοµική 
απαλλοτρίωση ∆ηµόσιο. Άλλωστε κατά τα προαναφερθέντα, υπόχρεος προς 
πληρωµή της αµοιβής του δικηγόρου του ∆ήµου είναι ο ίδιος ∆ήµος που έδωσε την 
εντολή προς διεξαγωγή και υπεράσπιση των δικών της απαλλοτρίωσης και όχι το 
∆ηµόσιο, το οποίο δεν ήταν ο εντολέας, αλλά µε βάσει την επερχόµενη εκ του ως άνω 
νόµου στερητική αναδοχή αλλότριου χρέους ήταν ο αναδοχέας του χρέους του 
∆ήµου, ήτοι της αποζηµιώσεως για τα απαλλοτριούµενα, έναντι των ιδιοκτητών 
τούτων και δικαιούχων της αποζηµίωσης. Η δε καθορισθείσα µε τις δικαστικές 
αποφάσεις προσδιορισµού της αποζηµιώσεως, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 18 
παρ. 4 του Ν. 2882/2001, δικαστική δαπάνη µετά της αµοιβής των πληρεξουσίων 
δικηγόρων, την οποία το ∆ηµόσιο έχει υποχρέωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν∆ 
632/1970 να παρακαταθέσει, αναφέρεται στους δικηγόρους των δικαιούχων της 
αποζηµιώσεως, και όχι στους δικηγόρους του συµµετέχοντος στις δίκες 
απαλλοτρίωσης, ∆ήµου µε την ιδιότητα του υπόχρεου προς καταβολή της 
αποζηµίωσης. Εποµένως, το ∆ηµόσιο, επισπεύδον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν∆ 
632/1970, πολεοδοµική απαλλοτρίωση, δεν είναι εκ του νόµου δικονοµικός εγγυητής 
του διεξάγοντος τις δίκες απαλλοτριώσεως ∆ήµου για την υποχρέωση καταβολής υπό 
του τελευταίου της δικηγορικής αµοιβής στον εντολοδόχο δικηγόρο του και έτσι στη 
σχετική δίκη δεν έχει δικαίωµα ο εναγόµενος ∆ήµος να προσεπικαλέσει το ∆ηµόσιο 
για να παρέµβει υπέρ του και να απαιτήσει αποζηµίωση σε περίπτωση ήττας του 
(Α.Π. 1778/2011).  
- Όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 2882/2001, ο 
προβλεπόµενος από αυτή καθορισµός υπό του ∆ικαστηρίου της δικαστικής δαπάνης 
µετά της αµοιβής των πληρεξουσίων δικηγόρων των δικαιούχων της αποζηµίωσης επί 
της οριστικώς προσδιορισθείσης αποζηµιώσεως, αναφέρεται στους δικηγόρους των 
δικαιούχων της αποζηµιώσεως, και όχι στους δικηγόρους που διορίζονται από τους 
συµµετέχοντες στη δίκη καθορισµού αποζηµιώσεως µε την ιδιότητα του υπόχρεου 
για την πληρωµή της αποζηµίωσης. Εξάλλου, η ως άνω δικαστική δαπάνη που 
επιδικάζεται από το δικαστήριο, στην οποία περιλαµβάνεται και η δικηγορική αµοιβή 
του δικηγόρου του δικαιούχου της αποζηµίωσης που αποτελεί βέβαια το µεγαλύτερο 
µέρος αυτής, ανήκει στο διάδικο (δικαιούχο της αποζηµίωσης) και όχι στο δικηγόρο 
του. Είναι δηλαδή, άλλη η εις το δικαιούχο της αποζηµίωσης διάδικο επιδικασθείσα 
δικαστική δαπάνη, στην καταβολή της οποίας καταδικάζεται µε τη δικαστική 
απόφαση ο υπόχρεος προς αποζηµίωση αντίδικος του, η οποία αποτελεί 
παρακολούθηµα της αποζηµίωσης, προσαυξάνει το ποσό της, βαρύνει τον υπόχρεο 
αυτής και πρέπει να επιδικάζεται σε βάρος του (υπόχρεου) και περιέρχεται στο 
δικαιούχο ώστε να µη επέρχεται φαλκίδευση της πλήρους αποζηµίωσης και άλλη η 
αµοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του υπόχρεου της αποζηµίωσης, η οποία 
ανάγεται στην εσωτερική εκ της εντολής σχέση, που συνδέει τον πληρεξούσιο 
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δικηγόρο µε τον πελάτη του και καθορίζεται κατά την µεταξύ τους συµφωνία (άρθρο 
92 του Κωδ. δικηγόρων), εφόσον αυτή είναι έγκυρη, εν ελλείψει δε τέτοιας έγκυρης 
συµφωνίας κατά τις ισχύουσες ως άνω διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. Η ως 
άνω άποψη του ∆ικαστηρίου αυτού περί του ότι, η ελάχιστη προβλεποµένη από τις 
ως άνω διατάξεις του Κώδικα ∆ικηγόρων αµοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του 
υπόχρεου προς αποζηµίωση στις απαλλοτριωτικές δίκες ελλείψει ειδικής µεταξύ των 
συµφωνίας, δεν ταυτίζεται µε την επιδικασθείσα εις βάρος του (υπόχρεου της 
αποζηµίωσης) δικαστική δαπάνη του δικαιούχου της αποζηµίωσης, αλλά καθορίζεται 
µε βάση µόνον την δικαστικώς προσδιορισθείσα αξία του απαλλοτριωθέντος 
ακινήτου στα αναφερόµενα στις ως άνω διατάξεις ποσοστά (ήτοι 2% για τη σύνταξη 
της αιτήσεως και 1% για τη σύνταξη των προτάσεων και στην περίπτωση που 
επακολούθησε και δεύτερη συζήτηση, (ήτοι µετά τη διεξαγωγής 
πραγµατογνωµοσύνης) 1% για τη σύνταξη των προτάσεων της δεύτερης συζήτησης), 
ενισχύεται και εκ του ότι α) η αµοιβή του δικηγόρου (αµφοτέρων των διαδίκων, ήτοι 
δικαιούχου και υπόχρεου της αποζηµίωσης) για τις υπηρεσίες που προσέφερε 
καθορίζεται µε συµφωνία µεταξύ αυτού και του εντολέα του, ο οποίος οφείλει την 
αµοιβή, εφόσον έδωσε εντολή επ' ονόµατι και για λογαριασµό του, ανεξάρτητα από 
το αν είναι διάδικος και µόνον εάν δεν υπάρχει ειδική συµφωνία, καθορίζεται µε 
βάση το ελάχιστο της αµοιβής που ορίζεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. 
Κώδικα ∆ικηγόρων (ΑΠ 2073/2007) και β) ο µη καθορισµός της αµοιβής των 
πληρεξουσίων δικηγόρων αµφοτέρων των διαδίκων στη δίκη περί καθορισµού 
προσωρινής ή οριστικής µονάδος αποζηµίωσης ένεκα απαλλοτριώσεως, δεν 
επηρεάζει την εσωτερική σχέση (έµµισθη εντολή) πληρεξουσίου δικηγόρου και 
πελάτη, η οποία ρυθµίζεται σε περίπτωση ύπαρξης έγκυρης συµφωνίας από τους 
όρους αυτής, άλλως ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα ∆ικηγόρων (άρθρο 100 
επ.), καθόσον η επιδίωξη της αµοιβής µε βάση την εσωτερική σχέση πληρεξουσίου 
δικηγόρου και εντολέα του είναι ανεξάρτητη από την καθορισθείσα µε την απόφαση 
προσδιορισµού της αποζηµίωσης δικαστική δαπάνη µετά της αµοιβής του 
πληρεξουσίου δικηγόρου του δικαιούχου της αποζηµίωσης (ΑΠ 2073/2007). Ενόψει 
του ότι δε η επιδικαζόµενη από τα δικαστήρια προσδιορισµού αποζηµίωσης 
δικαστική δαπάνη συµπεριλαµβανοµένης και της αµοιβής του πληρεξούσιου 
δικηγόρου των δικαιούχων αποζηµίωσης η οποία βαρύνει τον υπόχρεο αποζηµίωσης 
είναι ανεξάρτητη και δεν ταυτίζεται µε την καθορισθείσα από το δικαστήριο, κατά 
την ειδική διαδικασία των διαφορών από αµοιβές για την παροχή εργασίας, ελάχιστη 
αµοιβή του δικηγόρου του τελευταίου που διεξήγαγε τις δίκες καθορισµού της 
αποζηµίωσης, δεν τυγχάνει επί της αµοιβής αυτής (του δικηγόρου του υπόχρεου) 
εφαρµογής η ειδική διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 2730/1999 που αφορά την 
αναγκαστική απαλλοτρίωση για την εκτέλεση Ολυµπιακών Έργων και η οποία ορίζει 
ότι: "Κατά το άρθρο 9 του ν. 2730/1999 "στις δίκες προσδιορισµού της αποζηµίωσης 
των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση των Ολυµπιακών Έργων του 
άρθρου 2 παρ. 16 του ν. 2598/1998, η επιδικαζόµενη από τα δικαστήρια δικαστική 
δαπάνη συµπεριλαµβανοµένης και της αµοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου των 
δικαιούχων αποζηµίωσης, βαρύνει τον υπόχρεο αποζηµίωσης. Η αµοιβή του 
δικηγόρου υπολογίζεται σε ποσοστό 1/3 των ελάχιστων ορίων των αµοιβών του 
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Κώδικα ∆ικηγόρων, στις περιπτώσεις που υπολογίζεται µε βάση το αντικείµενο της 
δίκης, µε ανώτατο όριο αµοιβής δικηγόρου κατά δικαιούχο δύο εκατοµµύρια 
πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) δραχµές". Η παραπάνω διάταξη, ως ρητώς 
µνηµονεύεται σ' αυτήν, αφορά αποκλειστικά και µόνον την επιδικαζόµενη µε την 
δικαστική απόφαση καθορισµού αποζηµιώσεως δικαστική δαπάνη 
συµπεριλαµβανοµένης και της αµοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου των δικαιούχων 
αποζηµίωσης η οποία βαρύνει τον υπόχρεο αποζηµίωσης, δηλαδή η αναφερόµενη στο 
άρθρο 9 του ν. 2730/1999 δικαστική δαπάνη, ταυτίζεται εννοιολογικά µε αυτή του 
άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 2882/2001 (Κ.Α.Α.Α.), η οποία και παρακατατίθεται στο 
Τ.Π. &amp;.∆., προκειµένου να επέλθει η συντέλεση της απαλλοτριώσεως. Όπως, 
εξάλλου, κρίθηκε µε την πάγια νοµολογία του Αρείου Πάγου, δεν αντίκειται στις 
διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 22 παρ. ιβ του Συντάγµατος, 6 παρ. 1 
της ΕΣ∆Α, 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύµβασης της Ρώµης και 
100 παρ. 1, 107 παρ. 1, 114 παρ. 5 του Ν∆ 3026/1954 του Κώδικα ∆ικηγόρων, 
καθόσον θεσπίστηκε χάριν δηµοσίου συµφέροντος, τουτέστιν για τον περιορισµό της 
δαπάνης εκτέλεσης των Ολυµπιακών έργων, αφού σοβαροί λόγοι γενικότερου 
δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλουν την διαφορετική αυτή ρύθµιση (κατά το µέρος 
που εισάγει ανισότητα αµοιβής του ∆ικηγόρου στη δίκη προσδιορισµού της 
αποζηµιώσεως των αναγκαστικούς απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση των 
Ολυµπιακών Έργων κατ' απόκλιση προς τα κάτω από τις άλλες απαλλοτριώσεις) 
συνισταµένη στην εξοικονόµηση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο λίαν σηµαντικών 
δαπανών και τη διάθεση αυτών για την έγκαιρη και απρόσκοπτη εκτέλεση των 
Ολυµπιακών Έργων, εξυπηρετουµένου έτσι του εθνικού συµφέροντος (βλ. και ΟλΑΠ 
20/2005 Ελλ.∆νη 46.710, ΑΠ 424/2008, ΑΠ 1817/2007 ΑΠ 1392/2007, ΑΠ 
194/2007, ΑΠ 308/2006). Εποµένως η αµοιβή του δικηγόρου του υπόχρεου της 
αποζηµίωσης στις παραπάνω αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που εντάσσονται δυνάµει 
σχετικού νόµου στα Ολυµπιακά Έργα, δεν υπολογίζεται σε ποσοστό 1/3 των 
ελάχιστων ορίων των αµοιβών του Κώδικα ∆ικηγόρων, µε ανώτατο όριο αµοιβής του 
δικηγόρου 2.500.000 δραχµές, ήτοι 7.336,76 Ευρώ. Με βάση αυτά, το Εφετείο, 
απέρριψε τον ισχυρισµό του αναιρεσείοντος, περί εφαρµογής του άρθρου 9 ν. 
2730/1999, ώστε να περιορισθεί η αιτούµενη δικηγορική αµοιβή στα όρια που 
προβλέπονται από τη διάταξη αυτή. Έτσι, όπως έκρινε, το Εφετείο, ορθά τις ως άνω 
διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου ερµήνευσε και εφήρµοσε και, εποµένως, ο περί 
του αντιθέτου, εκ του άρθρου δε 559 αριθ. 1 Κ.Πολ.∆ικ. δεύτερος αναιρετικός λόγος, 
είναι απορριπτέος, ως αβάσιµος. 
- Από το συνδυασµό των άρθρων 69 παρ. 1 περ. ε' , 88 και 283 του ΚΠολ∆ προκύπτει 
ότι είναι παραδεκτή η άσκηση της προσεπίκλησης και της ενωµένης σ' αυτήν 
παρεµπιπτούσης αγωγής εκ µέρους του δια της κυρίας αγωγής εναγοµένου εναντίον 
του απλού οµοδίκου του, δικονοµικού εγγυητή του, πρέπει, όµως, για να είναι 
νόµιµη, µεταξύ του εναγοµένου - παρεµπιπτόντως ενάγοντος και του δικονοµικού του 
εγγυητή - παρεµπιπτόντως εναγοµένου να υπάρχει, δυνάµει του νόµου ή συµβάσεως, 
έννοµη σχέση, η οποία σε περίπτωση ήττας του εναγοµένου στην κυρία δίκη - 
παρεµπιπτόντως ενάγοντος, του παρέχει δικαίωµα αποζηµιώσεως κατά του 
παρεµπιπτόντως εναγοµένου δικονοµικού εγγυητή. Απαιτείται δηλαδή να υπάρχουν 
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δύο έννοµες σχέσεις, η µία ως επίδικη στην εκκρεµή δίκη και η άλλη που στηρίζει 
την παρεµπίπτουσα αγωγή και εξαρτάται από την πρώτη, υπό την έννοια ότι µόνο αν 
ο εναγόµενος-παρεµπιπτόντως ενάγων ηττηθεί ως προς αυτή αποκτά δικαίωµα 
αποζηµιώσεως κατά του δικονοµικού εγγυητή. Έτσι δεν µπορεί να ασκηθεί 
παρεµπίπτουσα αγωγή εναντίον του απλού οµοδίκου, αλλ' ούτε και εναντίον εκείνου 
που δεν ενέχεται σε αποζηµίωση σε περίπτωση ήττας του παρεµπιπτόντως ενάγοντος, 
αλλά είναι ο κύριος υπόχρεος και έπρεπε να ασκηθεί αγωγή απευθείας εναντίον του 
(ΑΠ 4/2010, ΑΠ 1188/2007). Από αυτά έπεται ότι στοιχείο απαραίτητο του νόµω 
βασίµου της προσεπικλήσεως και της ενουµένης σε αυτή παρεµπίπτουσας αγωγής, 
είναι να διαλαµβάνεται σ' αυτήν η ύπαρξη µεταξύ του προσεπικαλούντος και 
προσεπικαλούµενου εννόµου σχέσεως, δυνάµει του νόµου ή συµβάσεως από την 
οποία απορρέει υποχρέωση του δευτέρου να καταβάλει στον πρώτο την αξιούµενη 
παρ' αυτού από τον κυρίως ενάγοντα αποζηµίωση. (ΑΠ 1040/2005).  
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Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισµός αποζηµίωσης. Πρόσοδος. Πλήρης 
αποζηµίωση. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Στο άρθρο 13 παρ. 1 εδ. τελευτ. του Ν. 2882/2001 Κώδικας Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ), όπως το εδάφιο αυτό τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3193/2003, ορίζεται, ότι "ως κριτήριο για την εκτίµηση της 
αξίας του απαλλοτριουµένου ακινήτου λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, η αξία που έχουν 
κατά τον κρίσιµο χρόνο παρακείµενα και οµοειδή ακίνητα, που προσδιορίζεται 
κυρίως από την αντικειµενική αξία, τα τιµήµατα σε συµβόλαια µεταβίβασης 
κυριότητας ακινήτων, τα οποία συντάχθηκαν το χρόνο κήρυξης της απαλλοτρίωσης, 
καθώς και η πρόσοδος του απαλλοτριουµένου". Ως πρόσοδος, κατά την έννοια της 
διατάξεως αυτής, θεωρείται η προερχόµενη από τη φύση και τη δυνατότητα 
εκµεταλλεύσεως του απαλλοτριουµένου ακινήτου ως εκ του είδους, της θέσεως, της 
µορφής και του προορισµού του σε σχέση µε τη συγκεκριµένη περιοχή, στην οποία 
βρίσκεται. Έτσι, ως κριτήριο διαφοροποιήσεως και στοιχείο αξιολογήσεως αποτελεί, 
προκειµένου περί οικοδοµής, το είδος της κατασκευής, η παλαιότητα, ο αριθµός των 
ορόφων, το εµβαδόν, το είδος της χρήσεως κ.α. Αλλά η πιο πάνω διάταξη δεν 
καθιερώνει αποκλειστικά και για το δικαστήριο υποχρεωτικά κριτήρια για τη 



 

[68] 
 

διάγνωση της πραγµατικής αξίας του απαλλοτριουµένου, έτσι ώστε να θεωρείται ,ότι 
παραβιάζεται στην περίπτωση, που το δικαστήριο δεν θα τα λάβει υπόψη ή θα λάβει 
υπόψη άλλα τέτοια, παρά µόνο παρέχει οδηγίες, για το πώς πρέπει να καθορίζεται η 
πραγµατική αξία και επιτρέπει στο δικαστήριο να λάβει υπόψη γι' αυτό το σκοπό, 
αφού χρησιµοποιηθεί η λέξη "ιδίως", κάθε πρόσφορο κατά την ανέλεγκτη κρίση του 
συγκριτικό στοιχείο, αφού το αξιολογήσει κατάλληλα. Ενόψει των προεκτεθέντων, η 
µη παράθεση στην απόφαση κάποιων από τα προαναφερόµενα στοιχεία που 
λαµβάνονται υπόψη επί οικοδοµήµατος για τη διακρίβωση της πραγµατικής αξίας 
του, δεδοµένου µάλιστα, ότι αποτελούν απλούς προσδιοριστικούς της έννοιας της 
προσόδου του ακινήτου, ως ενδεικτικά οριζοµένου από το νόµο κριτηρίου 
διαγνώσεως της αξίας αυτού, παράγοντες, δεν προσδίδουν στην απόφαση έλλειψη 
νοµίµου βάσεως, λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας, ως προς τον καθορισµό της αξίας του 
οικοδοµήµατος κι έτσι δεν στοιχειοθετεί την προβλεπόµενη από τη διάταξη του 
αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ αναιρετική πληµµέλεια.  
- Κατά το άρθρο 17 παρ. 2 του Συντάγµατος, όπως ισχύει µετά την αναθεώρησή του, 
"κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά µόνο για δηµόσια ωφέλεια που έχει 
αποδειχθεί µε τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόµος ορίζει και πάντοτε αφού 
προηγηθεί πλήρης αποζηµίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το 
απαλλοτριούµενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό 
προσδιορισµό της αποζηµίωσης. Αν ζητηθεί απευθείας ο οριστικός προσδιορισµός 
της αποζηµίωσης, λαµβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της σχετικής συζήτησης 
στο δικαστήριο. Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης 
διεξαχθεί µετά την παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό 
προσδιορισµό, τότε για τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης λαµβάνεται υπόψη η αξία 
κατά το χρόνο της συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισµό". Κατά την παράγραφο 
3 του ίδιου άρθρου "η ενδεχόµενη µεταβολή της αξίας του απαλλοτριουµένου µετά 
τη δηµοσίευση της πράξης απαλλοτρίωσης και µόνο εξαιτίας της, δεν λαµβάνεται 
υπόψη". Οι διατάξεις αυτές του Συντάγµατος ουσιαστικά επαναλαµβάνονται και στο 
άρθρο 13 παρ.1 και 2 του ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), όπως ισχύει µετά το ν. 2985/2002, 
που εφαρµόζεται από 1.1.2002, όπου επιπλέον, χωρίς αντίθεση µε τις προηγούµενες 
διατάξεις, ορίζεται και ότι "ως κριτήριο για την εκτίµηση της αξίας του 
απαλλοτριωµένου ακινήτου λαµβάνεται υπόψη και η αξία που έχουν κατά τον 
κρίσιµο χρόνο παρακείµενα και οµοειδή ακίνητα, καθώς και η πρόσοδος του 
απαλλοτριωµένου" (παρ. 1 τελ. εδάφιο) και "ενδεχόµενη µεταβολή της αξίας του 
απαλλοτριωµένου µετά τη δηµοσίευση της πράξης απαλλοτρίωσης και µόνο εξαιτίας 
της δεν λαµβάνεται υπόψη. Επίσης δεν υπολογίζεται ανατίµηση προερχόµενη από 
ενέργειες του ιδιοκτήτη στο απαλλοτριούµενο, που έγιναν µετά την οριζόµενη από το 
άρθρο 3 ανακοίνωση της απαλλοτρίωσης και µόνο εξαιτίας αυτής". Περαιτέρω, µε το 
άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης, για την 
προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών 
(ΕΣ∆Α), που κυρώθηκε (µαζί µε τη Σύµβαση) µε το ν.δ. 57/1974 και έχει αυξηµένη 
έναντι των κοινών νόµων ισχύ (άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος), ορίζεται ότι "κάθε 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται σεβασµού της περιουσίας του. Κανένας δεν 
µπορεί να στερηθεί της περιουσίας του, ειµή δια λόγους δηµόσιας ωφέλειας και υπό 
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τους προβλεπόµενους από το νόµο και τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου όρους. 
Οι προαναφερόµενες διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωµα κάθε κράτους να θέσει σε ισχύ 
νόµους τους οποίους ήθελε κρίνει αναγκαίους για ρύθµιση της χρήσεως αγαθών 
σύµφωνα µε το δηµόσιο συµφέρον ή για εξασφάλιση της καταβολής φόρων ή άλλων 
εισφορών ή προστίµων". Τέλος, κατά το άρθρο 25 του "ΚΑΑΑ", ο ιδιοκτήτης µπορεί 
να ζητήσει την αποζηµίωση για την απωλεσθείσα πρόσοδο του ακινήτου, από τη µετά 
τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης κατάληψη µέχρι την είσπραξη της αποζηµίωσης. 
Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι, σε απαλλοτρίωση ακινήτου για δηµόσια 
ωφέλεια, για τον προσδιορισµό της "πλήρους αποζηµίωσης" λαµβάνεται υπόψη η 
αξία του απαλλοτριούµενου ακινήτου κατά το χρόνο της πρώτης συζήτησης ενώπιον 
του δικαστηρίου της αίτησης καθορισµού (προσωρινού ή οριστικού, σε περίπτωση 
παράλειψης του προσωρινού) της αποζηµίωσης αυτής, καθώς και η δαπάνη του 
ιδιοκτήτη του απαλλοτριούµενου ακινήτου, η οποία είναι συνέπεια της 
απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας (ΟλΑΠ 8/1999). Η αποζηµίωση για την άξιο της 
επιχείρησης που ασκείται στο ακίνητο που απαλλοτριώνεται, κατά τις ίδιες διατάξεις 
δεν συµπεριλαµβάνεται στην έννοια της "πλήρους αποζηµίωσης", αλλά λαµβάνεται 
υπόψη η συνδεόµενη µε το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε πρόσοδος, σε σχέση µε την 
ασκούµενη σ' αυτό επιχειρηµατική δραστηριότητα, κατά την εκτίµηση της αξίας του 
απαλλοτριούµενου ακινήτου.  
- Κατά το άρθρο 18 παρ. 4 Ν. 2882/2001: α) η δικαστική δαπάνη βαρύνει τον 
υπόχρεο προς αποζηµίωση και επιδικάζεται από το δικαστήριο µε την ίδια απόφαση, 
β) η εκκαθάριση της δικαστικής δαπάνης γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
οικείες διατάξεις, γ) το άρθρο 22 Ν. 3693/1957 δεν εφαρµόζεται, δ) η απόφαση του 
µονοµελούς πρωτοδικείου, µε την οποία καθορίζεται η προσωρινή τιµή µονάδος 
αποτελεί ως προς τη δικαστική δαπάνη εκτελεστό τίτλο σε βάρος του υπόχρεου προς 
αποζηµίωση, εάν και οι δυο διάδικοι αποδέχθηκαν την απόφαση ή παρήλθε άπρακτη 
η προθεσµία ασκήσεως αιτήσεως οριστικού προσδιορισµού της αποζηµιώσεως και ε) 
σε περίπτωση ασκήσεως εµπρόθεσµης αιτήσεως, το Εφετείο αποφαίνεται ενιαίως, 
τόσο για τη δικαστική δαπάνη της ενώπιον αυτού διαδικασίας, όσο και για τη 
δικαστική δαπάνη του προσωρινού προσδιορισµού της αποζηµιώσεως. Ως ενιαία 
απόφαση του Εφετείου για τη δικαστική δαπάνη αµφοτέρων των διαδικασιών, 
προσωρινού και οριστικού προσδιορισµού της αποζηµιώσεως, είναι νοητέα η 
επιδίκαση των δικαστικών εξόδων του δικαιούχου και όχι η επιπρόσθετη επιδίκαση 
δικαστικών εξόδων για την δίκη του προσωρινού προσδιορισµού της αποζηµιώσεως, 
δεδοµένου ότι σε περίπτωση αιτήσεως στο εφετείο για τον οριστικό προσδιορισµό 
της αποζηµιώσεως η προσωρινώς καθορίσασα την αποζηµίωση απόφαση του 
µονοµελούς πρωτοδικείου καθίσταται, σύµφωνα µε τα άρθρα 18 ν. 2882/2001, ενόλω 
ανίσχυρη, ο δε δικαιούχος της αποζηµιώσεως διάδικος αφού µια φορά θα πληρώσει 
την αµοιβή του δικηγόρου του, ακόµη και σε περίπτωση διπλού, προσωρινού και 
οριστικού προσδιορισµού της αποζηµιώσεως, µια φορά πρέπει να λάβει την αµοιβή 
αυτή από τον αντίδικο του υπόχρεου, 2) τα δικαστικά έξοδα περιλαµβάνουν: α) τα 
γενόµενα για τη διεξαγωγή και υπεράσπιση της δίκης έξοδα, που ήταν απαραίτητα 
(αρθρ. 189 παρ. 1 ΚΠολ∆), β) την αµοιβή του δικηγόρου του δικαιούχου για την 
ενώπιον του εφετείου παράσταση (αρθρ. 111 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων), γ) την 
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αµοιβή του δικηγόρου του δικαιούχου για τη σύνταξη της αίτησης ή ανταίτησης και 
των προτάσεων (αρθρ. 103 και 107 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων). Οι υπό στοιχ. (β) 
και (γ) δικηγορικές αµοιβές καθορίζονται πλήρεις, αφού δεν επιτρέπεται εν 
προκειµένω ο συµψηφισµός των δικαστικών εξόδων που προβλέπει η διάταξη της 
παρ. 1 του άρθρου 22 Ν. 3693/1957 (αρθρ. 18 παρ. 4 Ν. 2882/2001). 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 και 4 εδ. τελευταίο του Συντάγµατος, 17 
παρ. 4 του ν.δ. 446/1974, 9 παρ. 1, 1α, 5 και 6 του ν. 1093/1980, όπως αυτό 
διαµορφώθηκε µετά την τροποποίηση του από το άρθρο 22 παρ. 10 του ν. 1868/1989, 
189 ΚΠολ∆ και 100 εποµ. του Κώδικα ∆ικηγόρων, συνάγεται ότι η αµοιβή την οποία 
καταβάλλει ο δικαιούχος της αποζηµιώσεως στο δικηγόρο του για τη σύνταξη 
αιτήσεως και προτάσεων ή ανταιτήσεως και προτάσεων προκειµένου να επιτύχει τον 
καθορισµό και την είσπραξη της αποζηµιώσεως, αποτελεί παρακολούθηµα της 
αποζηµιώσεως, προσαυξάνει το ποσό της, βαρύνει τον υπόχρεο αυτής και πρέπει να 
επιδικάζεται σε βάρος του υπόχρεου και περιέρχεται στο δικαιούχο ώστε να µην 
επέρχεται φαλκίδευση της πλήρους αποζηµιώσεως, ανέρχεται δε, προκειµένου περί 
δίκης καθορισµού οριστικής αποζηµιώσεως ενώπιον του εφετείου κατά τα άρθρα 
100, 103 107 παρ. 1 και 110 παρ. 3 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων και την 1314/21-12-
2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης (ΦΕΚ Β'1626/29-
12-2000), σε ποσοστό 3% της αποζηµιώσεως, αν ο δικαιούχος έχει ασκήσει αίτηση ή 
ανταίτηση ή κυρία παρέµβαση και για τη σύνταξη προτάσεων επί της αιτήσεως ή της 
ανταιτήσεως ή της παρεµβάσεως και σε ποσοστό 2%, επ' αυτής, αν ο δικαιούχος είναι 
απλώς καθού (ΟλΑΠ 17/2000). Το ποσό της δικαστικής δαπάνης παρακατατίθεται 
από τον υπόχρεο προς καταβολή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων υπέρ του 
οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου (άρθρο 8 παρ.1 εδ.α' Ν. 2882/2001, όπως αντικ. από 
το άρθρο 31 στοιχ. γ' Ν.3130/2003). Ως οικείος δε δικηγορικός σύλλογος νοείται 
εκείνος, του οποίου ο παραστάς στη δίκη δικηγόρος είναι µέλος. Εποµένως, αν ο 
δικαιούχος της αποζηµιώσεως εκπροσωπήθηκε στη δίκη και από δικηγόρο που είναι 
µέλος δικηγορικού συλλόγου διαφορετικής περιφέρειας εκείνης του δικάσαντος 
δικαστηρίου ο οποίος παραστάθηκε επιτρεπτά κατ' άρθρο 54 του κώδικα περί 
∆ικηγόρων η αναλογούσα δικαστική δαπάνη και αµοιβή αυτού που είναι ενιαία για 
τις δίκες προσωρινού και οριστικού προσδιορισµού κατά τα προαναφερθέντα, δηλαδή 
2% για τη σύνταξη της αίτησης ή ανταίτησης και 1% για τις προτάσεις, θα πρέπει να 
κατατεθεί υπέρ του δικού του δικηγορικού συλλόγου. Ενώ εξ άλλου, δεν αποδίδονται 
τα από την εκπροσώπηση µε περισσότερους του ενός δικηγόρους πραγµατοποιηθέντα 
από τους δικαιούχους της αποζηµιώσεως έξοδα αν και είχαν κοινό συµφέρον να 
εκπροσωπηθούν στη δίκη µε ένα δικηγόρο, ως από υπερβολική πρόνοια γενόµενα. 
Τέλος από τις διατάξεις των άρθρων 100, 103 και 107 του Κώδικα ∆ικηγόρων σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ.1 του ιδίου Κώδικα, προκύπτει ότι 
αν περισσότερες αγωγές που ασκούνται µε χωριστά δικόγραφα, έχουν την ίδια 
ιστορική και νοµική αιτία και το ίδιο αντικείµενο δεν οφείλεται ιδιαίτερη σε ποσοστό 
επί της αξίας του αντικειµένου τους στο δικηγόρο που συνέταξε αυτές και τις 
προτάσεις για τη συζήτησή τους, αλλά οφείλεται µια µόνο αµοιβή αφού και στην 
περίπτωση αυτή πρόκειται στην ουσία για την ίδια εργασία. Στην προκειµένη 
περίπτωση, το Εφετείο, µε την προσβαλλόµενη απόφαση, δέχθηκε τ'ακόλουθα σε 
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σχέση µε τον προσδιορισµό της δικαστικής δαπάνης των αναιρεσειούντων -
δικαιούχων. Λόγω της παραστάσεως των δικαιούχων της αποζηµιώσεως δι' ενός µόνο 
δικηγόρου (Ιωάννη Χοροµίδη του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης) στη δίκη 
του καθορισµού της προσωρινής αποζηµιώσεως ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Πειραιώς που άσκησε ανταίτηση µε τις υποβληθείσες έγγραφες 
προτάσεις και δια δύο δικηγόρων (ήτοι του ίδιου, ως άνω, του ∆ικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης και της Φανής Γ. Γκροπά του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών) στη 
δίκη ενώπιον του παρόντος ∆ικαστηρίου για τον καθορισµό της οριστικής 
αποζηµιώσεως, στα πλαίσια της οποίας αµφότεροι συνέταξαν αίτηση και υπέβαλαν 
έγγραφες προτάσεις, α') να καθορισθεί η δικαστική δαπάνη στο ποσό των 500,00 
Ευρώ για την παράσταση του πληρεξουσίου δικηγόρου των δικαιούχων της 
αποζηµιώσεως στη δίκη του προσωρινού προσδιορισµού της αποζηµιώσεως, που 
πρέπει να κατατεθεί στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων υπέρ του ∆ικηγορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης και β') να καθορισθεί ενιαία η δικαστική δαπάνη και η 
δικηγορική αµοιβή για τη δίκη του προσωρινού και οριστικού προσδιορισµού της 
αποζηµιώσεως σε συνολικό ποσοστό 3% επί του ποσού της αποζηµιώσεως (ήτοι 2% 
για την αίτηση και 1% για τις προτάσεις) γι' αµφότερους τους δικηγόρους, που 
υπογράφουν τα παραπάνω δικόγραφα και σε ποσό 1300,00 Ευρώ για την παράστασή 
τους στο Εφετείο, που πρέπει να κατατεθεί στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
υπέρ του ∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του ∆ικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών κατ' ισοµοιρία. Έτσι που έκρινε το Εφετείο δεν παραβίασε µε εσφαλµένη 
εφαρµογή τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ.1 και 18 παρ.4 του ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), 
100 παρ.1, 107 παρ.2 και του Κ.∆/ν.δ.3026/1954), 17 παρ.2 εδ.α του Συντάγµατος και 
1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α.  
- Πράγµατα κατά την έννοια της διατάξεως του αριθµού 8 του άρθρου 559 του 
ΚΠολ∆, η µη λήψη υπόψη των οποίων από το δικαστήριο της ουσίας ιδρύει τον 
προβλεπόµενο από τη διάταξη αυτή λόγο αναιρέσεως θεωρούνται οι αυτοτελείς 
ισχυρισµοί που συγκροτούν την ιστορική βάση της αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως και έτσι θεµελιώνουν το αίτηµά τους.  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 εδάφ. α' του ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αδιάφορο αν 
πρόκειται για νόµο εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, 
αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν 
εφαρµοστεί, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005, 
36/1988), η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
Κωδ∆ικ: 100 επ.,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13, 18, 25, 
Νόµοι: 3193/2003, άρθ. 9,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρραβώνας και Ποινική ρήτρα - Ποινική ρήτρα 
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∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1439 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ποινική ρήτρα. Σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Εγγυητής. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 404 ΑΚ: "Ο οφειλέτης µπορεί να υποσχεθεί στο 
δανειστή ως ποινή χρηµατικό ποσό ή κάτι άλλο (ποινική ρήτρα), για την περίπτωση 
που δεν θα εκπλήρωνε ή που δεν θα εκπλήρωνε προσηκόντως την παροχή". Εξάλλου 
κατά τη διάταξη του άρθρου 405 του ίδιου κώδικα: "Η ποινή καταπίπτει αν ο 
οφειλέτης αδυνατεί υπαίτια να εκπληρώσει την παροχή ή αν περιέλθει σε υπερηµερία. 
Η κατάπτωση της ποινής επέρχεται και αν ακόµη ο δανειστής δεν έχει υποστεί καµιά 
ζηµία". Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε εκείνες του άρθρου 361 Α.Κ. 
προκύπτει ότι στα πλαίσια της αρχής της ελευθερίας των συµβάσεων είναι έγκυρος ο 
όρος της συµβάσεως χρηµατοδοτικής µισθώσεως κατά τον οποίο, αν καταγγελθεί η 
µίσθωση λόγω παραβάσεως όρου της συµβάσεως από το µισθωτή, καθίστανται 
απαιτητά και ληξιπρόθεσµα όλα τα µη δεδουλευµένα µισθώµατα, στην 
πραγµατικότητα δε ο όρος αυτός αποτελεί συνοµολόγηση ποινικής ρήτρας. Τέλος 
κατά τη διάταξη του άρθρου 409 ΑΚ: "Αν η ποινή που συµφωνήθηκε είναι 
δυσανάλογα µεγάλη, µειώνεται, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, από το δικαστήριο 
στο µέτρο που αρµόζει. Αντίθετη συµφωνία δεν ισχύει". Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας, για τη µόρφωση της δικαστικής του κρίσεως 
σε σχέση µε τον προσδιορισµό του περιεχοµένου της αόριστης νοµικής έννοιας της 
"δυσανάλογα µεγάλης ποινής" και του "µέτρου που αρµόζει", λαµβάνει υπόψη τα 
περιστατικά που σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν και ιδίως το µέγεθος 
της ποινής σε σύγκριση µε την αξία της αντιπαροχής του δανειστή, την οικονοµική 
κατάσταση των µερών, τα συµφέροντα του δανειστή που επλήγησαν από την 
αθέτηση της συµβάσεως, την έκταση της συµβατικής παραβάσεως του οφειλέτη, το 
βαθµό του πταίσµατός του, την ενδεχόµενη ωφέλειά του από τη µη εκπλήρωση της 
παροχής, τα απώτερα επιβλαβή αποτελέσµατα και κάθε δικαιολογηµένο συµφέρον 
του δανειστή. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ελέγχεται κατά το άρθρο 559 
αριθ. 1 και 19 ΚΠολ∆ για την ορθή υπαγωγή στα ανωτέρω κριτήρια του άρθρου 409 
ΑΚ των περιστατικών που έγιναν ανελέγκτως δεκτά, δεν ελέγχεται όµως ο 
προσδιορισµός του ποσού κατά το οποίο κρίθηκε ότι πρέπει να µειωθεί η ποινική 
ρήτρα.  
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αριθ.19 ΚΠολ. η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση και έτσι ιδρύεται ο προβλεπόµενος από αυτή λόγος αναιρέσεως και όταν 
στο αιτιολογικό της αποφάσεως που αποτελεί την ελάσσονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισµού δεν περιέχονται καθόλου ή δεν αναφέρονται µε σαφήνεια, πληρότητα 
και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία το δικαστήριο της ουσίας 
στήριξε την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης 
και έτσι δεν µπορεί να ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν ή όχι οι 
όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε (ΑΠ 605/ 2010).  
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 361, 404, 405, 409, 853, 862, 863, 864, 866, 867, 868, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕφΑ∆ 2013.136 * ∆ΕΕ 2013.494 
 
 
 
 
 
 
 
Γειτονικό δίκαιο - Ενοικοδόµηση σε γειτονικό ακίνητο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 307 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Aνέγερση οικοδοµής σε ξένο ακίνητο. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- H ανέγερση οικοδοµής σε ξένο ακίνητο ή η κατάληψη τµήµατος ξένου οικοπέδου 
από την επέκταση οικοδοµής που κατασκευάστηκε σε γειτονικό ακίνητο, 
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 953, 954, 1010, 1094 του Α.Κ., οι οποίες 
δεν καθιερώνουν αδυναµία παροχής και µάλιστα ανυπαίτια σε περίπτωση 
διεκδίκησης του ακινήτου που καταλήφθηκε, ούτε οδηγούν στη θεµελίωση 
ανατρεπτικής ένστασης µε αποτέλεσµα την απόρριψη της αγωγής, λόγω της 
κατάληψης του επιδίκου από την οικοδοµή. Ειδικότερα, κατά τη διάταξη του άρθρου 
1094 ΑΚ, ο κύριος πράγµατος δικαιούται να απαιτήσει από το νοµέα ή τον κάτοχο 
την αναγνώριση της κυριότητάς του και την απόδοση του πράγµατος. Έτσι, µόλις 
επέλθει προσβολή κατά της κυριότητας, η εµπράγµατη εξουσία λαµβάνει προσωπική 
κατεύθυνση κατά του προσβολέως και γεννιέται κατ' αυτού η αξίωση από την 
κυριότητα και η προστατεύουσα την κυριότητα διεκδικητική αγωγή. Με τον τρόπο 
αυτό αποκαθίσταται η κυριότητα στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν την 
προσβολή της, πριν δηλαδή την αφαίρεση ή κατακράτηση του υλικού της υποβάθρου 
(πράγµατος) ενάντια στη θέληση του κυρίου. Έτσι, γίνεται φανερό, ότι πρωταρχικός 
στόχος της διεκδικητικής αγωγής είναι η αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας της 
κυριότητας στην αντικειµενική της υπόσταση. Εκείνο, δηλαδή, που περιέχει είναι να 
εξασφαλιστεί η πλήρης οικονοµική λειτουργία της, ενώ ο παραπέρα σκοπός να 
προστατευθεί ο κύριος ως φορέας του δικαιώµατος έχει δευτερεύοντα 
(αντανακλαστικό) χαρακτήρα. Ο περιγραφείς πρωτεύων στόχος επιτυγχάνεται µε την 
µείωση των προϋποθέσεων άσκησης της διεκδικητικής αγωγής στο ελάχιστον 
δυνατόν, έτσι ώστε να ξεκαθαρίζονται όσο γίνεται πιο γρήγορα αµφισβητήσεις γύρω 
από τον φορέα του δικαιώµατος. Αφετέρου η (γρήγορη) επιστροφή του πράγµατος 
στον αληθινό δικαιούχο αποτελεί κατά κανόνα εγγύηση για την πλήρη και σωστή 
ανάπτυξη των οικονοµικών λειτουργιών της κυριότητας. Ειδικότερα δε, κατά το 
άρθρο 1010 ΑΚ, αν ο κύριος ακινήτου, ανεγείροντας πάνω σ' αυτό οικοδοµή, την 
επεκτείνει καλόπιστα στο γειτονικό γήπεδο και ο κύριος του γηπέδου δεν 
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διαµαρτυρήθηκε καθόλου πριν από την ανέγερση της οικοδοµής κατά µεγάλο µέρος, 
το δικαστήριο µπορεί κατά εύλογη κρίση, να επιδικάσει την κυριότητα του γηπέδου 
που καταλήφθηκε στον κύριο του ακινήτου που οικοδοµήθηκε. Η επιδίκαση γίνεται 
έναντι καταβολής της αξίας του γηπέδου κατά το χρόνο της κατάληψής του και 
αποκατάστασης κάθε άλλης ζηµίας, ιδίως από την τυχόν µείωση της αξίας του 
υπολοίπου. Από τη διάταξη αυτή, στην οποία ουδεµία γίνεται διάκριση µεταξύ 
αστικών ή αγροτικών ακινήτων και η οποία, ως εκ τούτου, έχει εφαρµογή και επί των 
δύο προκύπτει, ότι όροι για την επιδίκαση του γειτονικού γηπέδου που καταλήφθηκε 
µε την επέκταση της οικοδοµής είναι: 1) ανέγερση οικοδοµής. Ως οικοδοµή νοείται 
κτίσµα νέο ενιαίο, και αυτοτελές, όπως και το αυτοτελές οικοδόµηµα που αποτελεί 
επέκταση ή προσθήκη σε υπάρχουσα οικοδοµή, 2) κυριότητα αυτού που ανεγείρει 
την οικοδοµή επί του γηπέδου επί του οποίου επιχειρεί να οικοδοµήσει, 3) η 
οικοδοµή αυτή, κατά την ανέγερσή της να εισέρχεται κατά ένα µέρος στο έδαφος του 
γειτονικού γηπέδου, 4) καλή πίστη αυτού που ανεγείρει την οικοδοµή κατά το χρόνο 
της ανέγερσης και επέκτασης αυτής στο γειτονικό γήπεδο, η οποία υπάρχει, όταν 
αυτός όχι από αµέλεια, οποιαδήποτε και εποµένως και ελαφρά, έχει την πεποίθηση 
ότι οικοδοµεί µέσα στα όρια του δικού του κτήµατος, χωρίς να αρκεί, ότι έχει την 
πεποίθηση αυτή όχι από βαρειά αµέλεια και 5) έλλειψη έγκαιρης διαµαρτυρίας, 
δηλαδή πριν ή κατά µέγα µέρος συντελεστεί η οικοδοµή από τον κύριο του 
γειτονικού γηπέδου, στο οποίο επεκτάθηκε η οικοδοµή. Αφού συντρέχουν οι όροι 
αυτοί, γίνεται, µετά από αίτηση αυτού που ανεγείρει την οικοδοµή, επιδίκαση σ' 
αυτόν του τµήµατος που καταλήφθηκε από το γειτονικό γήπεδο, αντί καταβολής 
πλήρους αποζηµίωσης στον κύριο του γηπέδου, η οποία καθορίζεται κατ' εύλογο του 
δικαστηρίου κρίση, µη υποκείµενη στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. Η αποζηµίωση 
περιλαµβάνει την αξία του γηπέδου που καταλήφθηκε κατά το χρόνο της κατάληψης 
καθώς και κάθε άλλη ζηµία, όπως η ενδεικτικώς αναφερόµενη στο ανωτέρω άρθρο 
1010 ΑΚ, η προερχόµενη από την µείωση της αξίας του υπόλοιπου τµήµατος του 
γειτονικού γηπέδου.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι ο λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσία 
την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης 
αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση.  
- Κατά δε το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
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υπάρχει όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση 
του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι 
αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση ότι συντρέχουν οι όροι της 
διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, 
δηλαδή ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της απόφασης δηµιουργούνται 
αµφιβολίες για το αν παραβιάστηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. 
Αναφέρεται ο λόγος αυτός σε πληµµέλειες αναγόµενες στη διατύπωση του 
αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση 
του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται σαφώς, πλήρως 
και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα, τέλος, των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η 
αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη νόµιµη 
βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν δηλαδή 
στη θεµελίωση ή κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό είτε ως 
αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα που συνέχονται 
µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης (ΟλΑΠ 24/1992).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 953, 954, 1010, 1094, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆άση - Ιδιωτικά δάση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 785 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ιδιωτικά δάση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Η διάταξη του άρθρου 1 του από 17 (29) Νοεµβρίου/1 ∆εκεµβρίου 1836 Β.∆. "περί 
ιδιωτικών δασών", που έχει ισχύ νόµου, ορίζει ότι "εντός ενός έτους από της 
δηµοσιεύσεως του παρόντος οφείλουν οι ιδιοκτήτες των υπό τα άρθρα 1 και 2 δασών 
να παρουσιάσουν εις την επί των Οικονοµικών Γραµµατείαν ... τους νοµίµους τίτλους 
της ιδιοκτησίας των. Η Γραµµατεία θέλει εξετάσει αυτούς, θέλει τους αναγνωρίσει ή 
απορρίψει και εις την πρώτην περίπτωσιν θέλει δώσει επισήµως την κατοχήν εις τους 
ιδιοκτήτες, εις δε την δευτέραν αποπέµψει τας ελλείπουσας νοµίµων αποδείξεων 
αξιώσεις αυτών ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων. Εις την περίπτωσιν αυτήν όµως 
µέχρι της τελειωτικής δικαστικής αποφάσεως περί της ιδιοκτησίας µένει η διακατοχή 
του διαφιλονικουµένου δάσους αναφαίρετος εις ον ευρίσκεται. Παρελθούσης της 
ανωτέρω προθεσµίας θεωρούνται όλα τα δάση, περί των οποίων δεν παρουσιαστούν 
οι ως άνω απαιτούµενοι τίτλοι, ως αδιαφιλονίκητα εθνικά και θέλουν διατίθενται ως 
τοιαύτα". Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ιδίου διατάγµατος αναφέρουν ως 
ιδιωτικά δάση: α) Εκείνα για τα οποία "δι' εγγράφων εκδιδοµένων κατά τους 
νοµίµους τύπους από τας αρµοδίας Τουρκικάς Αρχάς αποδειχθούν ότι πριν από την 
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έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα ανήκαν σε ιδιώτες", β) εκείνα τα οποία κείνται 
"εις ιδιωτικά χωρίς-τζεκλίκια, εντός των ακριβώς υποδειχθέντων ορίων ... και 
σχηµατίζουν αναγκαίον και φυσικόν συστατικόν µέρος αυτών" και γ) εκείνα "περί 
της ιδιοκτησίας των οποίων εγείρουν αξιώσεις ∆ήµοι ή Μοναστήρια στηριζόµενας εις 
νοµικά έγγραφα ...". Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι τα δάση: α) Είναι 
ιδιωτικά, αν µετά την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 3 του άνω διατάγµατος 
αναγνωρίστηκαν ως τέτοια από το Υπουργείο Οικονοµικών ή, σε αρνητική 
περίπτωση, από τα δικαστήρια, β) είναι δηµόσια (αδιαφιλονίκητα εθνικά), αν δεν 
υποβλήθηκαν αρµοδίως και εµπροθέσµως οι απαιτούµενοι τίτλοι προς αναγνώρισή 
τους ως ιδιωτικών, ανεξάρτητα αν υπήρχαν ή όχι οι εν λόγω τίτλοι, και γ) 
προσωρινώς διακατεχόµενα από ιδιώτες, δήµους-κοινότητες ή µοναστήρια, αν 
υποβλήθηκαν από αυτούς αρµοδίως και εµπροθέσµως οι εν λόγω τίτλοι, αλλά είτε 
δεν κρίθηκαν από το ως άνω Υπουργείο ακόµη, είτε κρίθηκαν µη νόµιµοι, άκυροι 
κ.λ.π. και συνεπεία τούτου εκκρεµεί η διαφορά στα δικαστήρια, ή δεν έγινε προσφυγή 
στα αρµόδια δικαστήρια ούτε από το ∆ηµόσιο, ούτε από τους ενδιαφεροµένους.. 
Εξάλλου, από τις διατάξεις των νόµων 8 και 1 παρ. 1 Κωδ. (7.39), 9 παρ. 1 Βασ. 
(50.14), οι οποίες, κατά τα άρθρα 51 (ή 64) ΕισΝΑΚ, έχουν εφαρµογή για τον πριν 
από την εισαγωγή του ΑΚ χρόνο, µπορούσε να αποκτηθεί κυριότητα σε ακίνητο µε 
έκτακτη χρησικτησία, µετά από άσκηση σ' αυτό νοµής µε διάνοια κυρίου και καλή 
πίστη επί συνεχή τριακονταετία, εκείνος δε που χρησιδέσποζε, µπορούσε, κατά τις 
διατάξεις του Ν. 2 παρ. 2 Πανδ. (41.4) Ν. 6 Πανδ. (44.3), Ν. 76 παρ. 1 πανδ. (23.3), 
να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής και το χρόνο όµοιας νοµής του 
δικαιοπαρόχου του, εφόσον όµως είχε γίνει µε νόµιµο τρόπο καθολικός ή ειδικός 
διάδοχος εκείνου. Η ειδική δε διαδοχή επί ακινήτου συνιστάται µόνο µε έγκυρη εν 
ζωή δικαιοπραξία, µε την οποία, υποβαλλόµενη σε συµβολαιογραφικό τύπο κατά τον 
ισχύοντα προ της εισαγωγής του ΑΚ ν. της 26/10-6/11-1856 "περί µεταγραφής κ.λ.π." 
(αντίστοιχο το άρθρο 45 του ν. 4755/1931- Κώδικος περί τελών χαρτοσήµου), 
µεταβιβάζεται το δικαίωµα του προκτήτορα επί του ακινήτου στον ειδικό διάδοχο και 
η οποία -ειδική διαδοχή- αποτελεί κατά νόµο, δια τον ως άνω υπολογισµό του χρόνου 
χρησικτησίας, σύνδεσµο µεταξύ του ήδη νοµέα και των προκτητόρων, του οποίου 
ελλείποντος, αποκλείεται ο συνυπολογισµός. Από το συνδυασµό των διατάξεων 
αυτών προς εκείνες των άρθρ.18 και 21 του Ν. ∆ΞΗ/1912 και των διαταγµάτων "περί 
δικαιοστασίου", που εκδόθηκαν βάσει αυτού και του άρθρου 21 του Ν∆ της 
22/16.5.1926 "περί διοικητικής αποβολής από των κτηµάτων της Αεροπορικής 
Αµύνης", συνάγεται ότι προκειµένου περί δηµόσιων κτηµάτων, στα οποία 
περιλαµβάνονται και τα δηµόσια δάση, για την κτήση επ' αυτών κυριότητας µε 
έκτακτη χρησικτησία έπρεπε η τριακονταετής νοµή µε διάνοια κυρίου και καλή πίστη 
του νοµέα να είχε συµπληρωθεί µέχρι και την 11-9-1915. Άλλωστε, όπως προκύπτει 
από τις διατάξεις αφενός µεν του νόµου ∆ΞΗ/1912 και των διαταγµάτων "περί 
δικαιοστασίου", που εκδόθηκαν µε βάση αυτόν και αφετέρου του άρθρου 21 του Ν.∆. 
της 22/4-16/5/1926 "περί διοικητικής αποβολής από των κτηµάτων της Αεροπορικής 
Αµύνης", ανεστάλη κάθε παραγραφή ή δικαστική προθεσµία σε αστικές διαφορές και 
απαγορεύθηκε εφεξής οποιαδήποτε παραγραφή των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου στα 
κτήµατά του, άρα και η χρησικτησία τρίτων πάνω σ' αυτά (ΟλΑΠ 875/1987). Η 
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απαγόρευση αυτή επανελήφθη και από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Α.Ν. 
1539/1938 "περί προστασίας των δηµοσίων κτηµάτων", µε τις οποίες ορίζεται ότι επί 
των δηµοσίων δασών θεωρείται νοµέας το ∆ηµόσιο, έστω και αν ουδεµία ενήργησε 
επ' αυτών πράξη νοµής και ότι τα επί ακινήτων κτηµάτων δικαιώµατα του ∆ηµοσίου 
δεν υπόκεινται σε καµία παραγραφή.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ.1 εδ.α' ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των 
πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων 
αναίρεση επιτρέπεται και αν παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον 
οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο λόγος 
αυτός αναιρέσεως, για ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν 
αυτός δεν εφαρµόστηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν 
εφαρµόστηκε, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον 
εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή. Στην περίπτωση που το 
δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι 
αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και 
ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως 
καθιστούν φανερή την παραβίαση. Τούτο συµβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το 
νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν 
αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε, αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και όταν προέβη 
σε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη στο πραγµατικό 
της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
∆ιατάξεις: 
ΕισΝΑΚ: 51, 64,  
ΚΠολ∆: 560, 
ΑΝ: 1539/1938, άρθ. 2, 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆άση - Κυριότητα Ελληνικού ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1524 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κυριότητα δασών. ∆ιαδικασία µεταβίβασης ακινήτου. Αναιρετικοί λόγοι 
σχετιζόµενοι µε την αοριστία αγωγής. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.  
- Επί δηµοσίων κτηµάτων όπως είναι και τα δάση τα οποία είναι εθνικά (εκτός των 
διαλαµβανοµένων στα άρθρα 1 και 2 του από 17-11/1-12-1836 Β.∆/τος, τα οποία 
θεωρούνται ως ιδιωτικά υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 του εν λόγω 
Β.∆/τος), ήταν επιτρεπτή η κτήση κυριότητας από ιδιώτη µε έκτακτη χρησικτησία, 
σύµφωνα µε τις έχουσες εφαρµογή κατ' άρθρο 51 Εισ.Ν.ΑΚ, για τον προ της 
ενάρξεως της ισχύος του ΑΚ χρόνο, διατάξεις των ν. 8 παρ. 8 κωδ. (7.39), ν. 9 παρ. 1 
Πανδ. (50. 4), ν. 2 παρ. 20 Πανδ. (41.4), ν. 6 παρ. 1 Πανδ. (44.3), ν. 76 παρ. 1 Πανδ. 
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(18.1), ν. 7 παρ. 3 Πανδ. (23.3), δηλαδή κατόπιν ασκήσεως νοµής επί του δηµοσίου 
κτήµατος µε καλή πίστη, ήτοι µε την ειλικρινή πεποίθηση του νοµέως, ότι µε τη 
κτήση της νοµής του πράγµατος δεν προσβάλλει κατ' ουσίαν το δικαίωµα κυριότητας 
τρίτου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των ν. 20 παρ. 12 Παν. (5-8), 27 Πανδ.(18-1), 10,18 
και 48 πανδ (41.3), 3 Πανδ. (41-10) και 109 Πανδ. (50.16), τη συνδροµή της οποίας, 
ενόψει της φύσεως ως ενδιάθετης καταστάσεως συνάγει ο δικαστής της ουσίας 
συµπερασµατικώς, από τα περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα, καθώς και µε 
διάνοια κυρίου, για χρονικό διάστηµα µιας συνεχούς τριακονταετίας, µε τη 
δυνατότητα του χρησιδεσπόζοντος να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής 
και εκείνον του δικαιοπαρόχου του, εφόσον είχε γίνει µε νόµιµο τρόπο καθολικός ή 
ειδικός διάδοχος αυτού, ενώ κατά το ίδιο δίκαιο, που ίσχυε πριν από τον ΑΚ, τα 
δηµόσια κτήµατα είχαν εξαιρεθεί από την τακτική χρησικτησία (βλ. και τις διατάξεις 
των ν. 18.24 παρ. 1 Πανδ. (41-3) παρ. 9 Εισ (2-9), ν.2 κωδ (7-30) Βασ. (50-10). Οι 
διατάξεις αυτές δεν καταργήθηκαν µε τον µεταγενέστερο από 21 Ιουνίου 1837 νόµο 
"περί διακρίσεως κτηµάτων" στο άρθρο 21 του οποίου ορίζεται ότι "ως προς τον 
τρόπο κτήσεως και διατηρήσεως της ιδιοκτησίας των δηµοσίων πραγµάτων 
εφαρµόζονται αι εν τω πολιτικώ νόµω περιεχόµεναι διατάξεις", εποµένως και οι 
προαναφερόµενες διατάξεις του βυζαντινορωµαϊκού δικαίου. Από το συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών προς εκείνες των άρθρων 18 και 21 του ν. της 21.6/3-7-1837 "περί 
διακρίσεως δηµοσίων κτηµάτων" συνάγεται, ότι η έκτακτη χρησικτησία χωρεί µε τις 
προϋποθέσεις που εκτέθηκαν και σε δηµόσια κτήµατα, εφόσον η τριακονταετής νοµή 
αυτών, κατά τις διατάξεις των ν. 8 παρ. 8 Κωδ. (7.39), Βασ. 9 παρ. 1 (50. 4) είχε 
συµπληρωθεί µέχρι και της 11ης Σεπτεµβρίου 1915, όπως αυτό προκύπτει από τις 
διατάξεις αφενός του νόµου ∆ΞΗ /1912 και των διαταγµάτων "περί δικαιοστασίου" 
που εκδόθηκαν µε βάση αυτόν από 12-9-1915 µέχρι και της 16-5-1926 και αφετέρου 
του άρθρου 21 του ν.δ/τος της 22.4/16-5-1926 "περί διοικητικής αποβολής από των 
κτηµάτων της Αεροπορικής Αµύνης κ.λ.π", που επαναλήφθηκε στο άρθρο 4 του αν. 
ν. 1539/1938 "περί προστασίας των δηµοσίων κτηµάτων" που διατηρήθηκαν σε ισχύ 
και µετά την εισαγωγή του ΑΚ µε το άρθρο 53 Εισ. Ν. αυτού, µε τις οποίες διατάξεις 
ανεστάλη κάθε παραγραφή ή δικαστική προθεσµία σε αστικές διαφορές και 
απαγορεύθηκε οποιαδήποτε παραγραφή των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου στα κτήµατά 
του, άρα και η χρησικτησία πάνω σ' αυτά (ΟλΑΠ 75/1987). Εξάλλου, κατά το άρθρο 
1 του β. δ/τος 12-12-1833 που έχει ισχύ νόµου, "περί διορισµού του φόρου βοσκής 
και του δια τα εθνικοϊδιόκτητα λειβάδια εγγείου φόρου κατά τα έτη 1833-1834" όλα 
τα λειβάδια, για την επικαρπία των οποίων δεν υπάρχει έγγραφο (ταπί) εκδοθέν επί 
τουρκοκρατίας, θεωρούνται δηµόσια και η νοµή τους παραµένει στο ∆ηµόσιο. Η 
διάταξη αυτή αφορά την συντήρηση των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου, τα οποία 
προϋπήρχαν και δεν καθιστά ανεπίδεκτα νοµής και ιδιωτικής κτήσεως στο µέλλον τα 
ακίνητα αυτά. Η έννοια αυτή προκύπτει και από: α) το άρθρο 1 παρ. 2 ν. ΚΘ' 31.1/18-
2-1864, κατά το οποίο το ∆ηµόσιο και οι Κοινότητες διατηρούν τα δικαιώµατα που 
είχαν επί των αµφισβητουµένων λειβαδίων άνευ βλάβης των αποκτηθέντων 
δικαιωµάτων από τρίτους, καθώς και β) από το άρθρο 3 ν. ΨΗΖ'/1880, κατά το οποίο, 
οι κοινότητες, ως προς τα κοινοτικά λειβάδια, διατηρούν απέναντι των ιδιωτών την 
νοµική κατοχή επί των βοσκοτόπων, επί των οποίων γίνονταν µέχρι το 1864 
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τοποθετήσεις ποιµνίων. Περαιτέρω, από τις προαναφερόµενες διατάξεις περί κτήσεως 
κυριότητος ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία του βυζαντινορωµαϊκού δικαίου, 18, 21 
του ν. της 21.6/3-7-1837, 21 του ν.δ. της 22.4/16-5-1926, 60 ν. ΣΟΖ`/1855 και 12 
παρ. 1 ν. ∆ΝΖ/1912 προκύπτει ότι είναι δυνατή η απόκτηση κυριότητος επί 
βοσκοτόπων, εθνικών ή µη και υπό ιδιωτών, εφόσον αυτοί τους νέµονταν µε διάνοια 
κυρίου και καλή πίστη επί τριακονταετία µέχρι και τη 11ης Σεπτεµβρίου 1915. 
Εξάλλου, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1 και 3 του από 17 (29) 
Νοεµβρίου/1 ∆εκεµβρίου 1836 β.δ. "περί ιδιωτικών δασών", που έχει ισχύ νόµου, 
προκύπτει ότι το ∆ηµόσιο αναγνωρίστηκε µε αυτό κύριο κάθε έκτασης, η οποία πριν 
από την ισχύ του ήταν δάσος, εκτός εκείνων για τις οποίες υπήρχε έγγραφη απόδειξη 
Οθωµανικής Αρχής ότι ανήκαν πριν από τον περί Ανεξαρτησίας Αγώνα, σε ιδιώτες, 
καθώς και εκείνων που ανήκαν σε ιδιωτικά χωρία, και στις δύο δε αυτές περιπτώσεις, 
εάν και εφόσον οι νόµιµοι τίτλοι ιδιοκτησίας υποβλήθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους 
στην Γραµµατεία επί των Οικονοµικών µέσα στην οριζόµενη από το άρθρο 3 παρ. 1 
ανατρεπτική προθεσµία, του ενός έτους από τη δηµοσίευσή του (νόµου, ΦΕΚ 
69/1.12.1836), προς εξέταση της νοµιµοποίησής τους ως ιδιοκτητών ιδιωτικών 
δασών. Ούτε όµως από το πιο πάνω β. δ/µα, ούτε από άλλη διάταξη απαγορευόταν 
τότε η έκτακτη χρησικτησία επί των δηµόσιων δασών και γενικότερα επί των 
δηµόσιων κτηµάτων, ακόµη και εκείνων που περιήλθαν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε 
βάση την από 9 Ιουλίου 1832 συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, καθώς και τα από 6 
Ιουνίου 1830 και 7 Ιουλίου 1830 πρωτόκολλα του Λονδίνου, αλλά αντίθετα αυτή 
ήταν επιτρεπτή τόσο κατά τους ν. 18, Πανδ. (41.3), ν. 2, Κωδ. (7. 30), παρ. 9 Εισηγ. 
(2.6), όσο και κατά το άρθρο 21 του µετέπειτα ισχύσαντος από 2.6/3.7.1837 νόµου 
"περί διακρίσεως κτηµάτων", και µπορούσε να οδηγήσει σε κτήση κυριότητας και επί 
πραγµάτων της πιο πάνω κατηγορίας, εφόσον, όµως, είχε συµπληρωθεί µέχρι και της 
11-9-1915, αφού έκτοτε, ενόψει του ν. ∆ΞΗ/1912 και των εκδοθέντων σε εκτέλεση 
αυτού αλλεπάλληλων β. δ/των, όπως και του ν. δ/τος της 22.4/16.5.1926 "περί 
διοικητικής αποβολής από των κτηµάτων της Αεροπορικής Αµύνης κλπ", που 
προπαρατέθηκε, αποκλείστηκε η χρησιδεσποτεία των ανηκόντων στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο ακίνητων πραγµάτων. Εφόσον, όµως, είχε συµπληρωθεί µέχρι τις 11-9-1915 
ο χρόνος της έκτακτης χρησικτησίας, δεν έχουν εφαρµογή και δεν ασκούν καµιά 
έννοµη επιρροή σε σχέση µε την κυριότητα που αποκτήθηκε µε αυτή οι διατάξεις του 
άρθρου 215 του ν. 4173/1929, όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις 
διατάξεις των άρθρων 37 του α.ν. 1539/1938 και 16 του α.ν. 192/1946, 
επαναλήφθηκαν δε σε εκείνη του άρθρου 58 του ν.δ. 86/1969 "περί δασικού 
κώδικος", µε τις οποίες ορίζεται ότι νοµέας σε δηµόσια κτήµατα θεωρείται το 
∆ηµόσιο, έστω και αν δεν ενήργησε σ' αυτά καµία πράξη νοµής και ότι µόνον η 
βοσκή επί δηµόσιων δασών, µερικώς δασοσκεπών εκτάσεων, λιβαδιών και 
χορτολιβαδικών εδαφών δεν θεωρείται ποτέ ως πράξη νοµής ή οιονεί νοµής και ότι η 
νοµή από τρίτους στα ακίνητα αυτά θεωρείται ότι ασκείται µόνο µε την υλοτοµία ή 
την εκµετάλλευση αυτών ως ιδιωτικών εκτάσεων µε βάση άδεια της δασικής αρχής. 
Τέλος, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1 και 3 του από 17/29-11-1936 
δ/τος "περί ιδιωτικών δασών" και του άρθρου 1 του νόµου ΑΧΝ/1888 "περί 
διακρίσεως και οριοθεσίας των δασών", όπως είχε τροποποιηθεί µε το ν. 
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ΒΠΛΖ`/1903 και το εκτελεστικό διάταγµα της 11.2/24.3.1889, "περί εκτελέσεως του 
περί διακρίσεως και οριοθεσίας δασών ν. ΑΧΝ", η οποία περιλήφθηκε ως άρθρο 57 
στο νόµο 3077/1924 "περί δασικού κώδικα", και που βασικά δεν αποµακρύνεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1-3 του νόµου 998/1979, προκύπτει, ότι δασική 
έκταση νοείται εκείνη που καλύπτεται ολικά ή µερικά από άγρια ξυλώδη φυτά 
οποιωνδήποτε διαστάσεων και ηλικίας, τα οποία προορίζονται για την παραγωγή 
ξυλείας ή και άλλων προϊόντων. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, επίσης, ότι στην 
έννοια του δάσους ή της δασικής έκτασης περιλαµβάνονται και οι εντός αυτής 
οποιασδήποτε φύσης ασκεπείς εκτάσεις, χορτολιβαδικές ή µη, βραχώδεις εξάρσεις 
και, γενικά, ακάλυπτοι χώροι, καθώς και οι πάνω από τα δάση ή τις δασικές εκτάσεις 
ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των βουνών και οι άβατες κλιτύες αυτών. ∆εν 
ασκεί δε επιρροή στο πραγµατικό γεγονός της δασικής µορφής του ακινήτου το ότι 
ορισµένα τµήµατα αυτού κατά καιρούς εµφανίζονται χωρίς δασική βλάστηση, 
ασκεπή ή βραχώδη. Ειδικότερα, κατά µεν τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 
998 της 28/29-12-1979 "περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων ως δάσος νοείται πάσα έκτασις της επιφανείας του εδάφους, η οποία 
καλύπτεται εν όλω ή σποραδικώς υπό αγρίων ξυλωδών φυτών οιωνδήποτε 
διαστάσεων και ηλικίας, αποτελούντων ως εκ της µεταξύ των αποστάσεως και 
αλληλοεπιδράσεως οργανικήν ενότητα, και η οποία δύναται να προσφέρη προϊόντα 
εκ των ως άνω φυτών εξαγόµενα ή να συµβάλη εις την διατήρησιν της φυσικής και 
βιολογικής ισορροπίας ή να εξυπηρετήσει την διαβίωσιν του ανθρώπου εντός του 
φυσικού περιβάλλοντος", ενώ, κατά τη διάταξη της παρ.3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου, 
ως δασική έκταση νοείται, "πάσα έκτασις της επιφανείας του εδάφους, καλυπτόµενη 
υπό αραιάς ή πενιχράς, υψηλής ή θαµνώδους, ξυλώδους βλαστήσεως οιασδήποτε 
διαπλάσεως και δυναµένη να εξυπηρετήση µίαν ή περισσοτέρας των εν τη 
προηγουµένη παραγράφω λειτουργιών". Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 1 
παρ. 4 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν. 590/1977) "... Κατά 
τας νοµικάς αυτών σχέσεις η Εκκλησία της Ελλάδος, ... αι Μοναί κ.λπ. είναι νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου ...". Κατά το άρθρο 39 παρ. 3 του αυτού Ν. 590/1977, 
έκδοση προεδρικού διατάγµατος απαιτείται µόνον για την ίδρυση νέων και τη 
διάλυση ή συγχώνευση υφισταµένων Μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος και ως εκ 
τούτου η νόµιµη υπόσταση προϋφιστάµενων Μονών δεν εξαρτάται από την έκδοση 
διατάγµατος που να τις αναγνωρίζει. Πριν από την Εισαγωγή του ΑΚ είχαν εφαρµογή 
τα οριζόµενα από το βυζαντινορωµαϊκό δίκαιο που τέθηκε σε ισχύ µε το Β.∆. της 
23.2.1835 για τον Πολιτικό Νόµο των Ελλήνων. Το εν λόγω δίκαιο δεχόταν µόνο την 
ύπαρξη ενώσεως φυσικών προσώπων ή συνόλων περιουσίας (ιδρύµατα) και την 
νοµική αυτοτέλειά τους ως προς τα περιουσιακά δικαιώµατα. Για δε την αναγνώρισή 
τους απαιτείτο πολιτειακή τυπική πράξη (άδεια της διοικήσεως). Στις Μονές ειδικά το 
βυζαντινορωµαϊκό δίκαιο αναγνώριζε, ήδη µε την Ιουστινιάνεια Νοµοθεσία (Κ. (1-2) 
1Β (ε.1), 1Κ (1-2).26), µία ιδιαίτερη αυθύπαρκτη προσωπικότητα, η οποία δεν ήταν 
ούτε ένωση προσώπων, ούτε ακριβώς ίδρυµα. Για την ίδρυση και αναγνώριση, όµως, 
των Μονών δεν απαιτείτο η προηγούµενη (µε τυπική πράξη) χορήγηση άδειας της 
πολιτείας. Τούτο διότι το όλο θέµα ρύθµιζαν οι ιεροί κανόνες, που µε σχετικές 
Νεαρές του Ιουστινιανού, αλλά και µεταγενέστερους νόµους, αποτελούσαν κρατικό 
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δίκαιο, οι οποίοι όριζαν ότι για την ίδρυση των Μονών απαιτούνταν άδεια του 
οικείου επισκόπου, αναποµπή από αυτόν ευχής πριν την έναρξη των οικοδοµικών 
εργασιών, στη δε συνέχεια "πήξιµο" από τον ίδιο σταυρού στα θεµέλια της Μονής. 
Συγχρόνως συντασσόταν γραπτώς το καλούµενο "µοναστηριακό τυπικό" που περιείχε 
τους κανόνες διαβίωσης των µοναχών και διοίκησης της Μονής. Μετά και τη 
σύνταξη της κτητορικής πράξης (τυπικού) η Μονή και όταν δεν αποκτούσε από την 
αρχή περιουσία, αποκτούσε, εν τούτοις, νοµική προσωπικότητα, µε τη σηµερινή 
έννοια του όρου, δεδοµένου ότι είχαν τηρηθεί όλες οι προβλεπόµενες από το τότε 
ισχύον δίκαιο προϋποθέσεις ίδρυσής της. Κατόπιν, ήταν δυνατόν η Μονή να καταστεί 
κυρία, σύµφωνα µε τους όρους του ισχύοντος δικαίου για τη χρησικτησία, των 
ακινήτων στα οποία ενεργούσε µε τους µοναχούς τις διακατοχικές πράξεις µε διάνοια 
κυρίου.  
- Κατά τα άρθρα 1033, 369 και 1192 ΑΚ, για τη µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου 
απαιτείται συµφωνία µεταξύ του κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι µετατίθεται 
σ' αυτόν η κυριότητα για κάποια νόµιµη αιτία. Η συµφωνία γίνεται µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται σε µεταγραφή. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει, ότι µεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την απόκτηση της 
κυριότητας ακινήτου µε σύµβαση είναι, ότι ο µεταβιβάσας ήταν κύριος του ακινήτου 
που µεταβιβάστηκε. Συνακόλουθα, επί αναγνωριστικής αγωγής, που έχει ως βάση τον 
παράγωγο αυτόν τρόπο κτήσης της κυριότητας, πρέπει το επίδικο ακίνητο να 
ταυτίζεται µε το ακίνητο που περιγράφεται στον επικαλούµενο µεταβιβαστικό τίτλο.  
- Από το άρθρο 1094 του ΑΚ, σε συνδυασµό µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, 
καθώς και εκείνες του άρθρου 216 παρ.1 α' ΚΠολ∆, προκύπτει ότι για την πληρότητα 
της αναγνωριστικής αγωγής κυριότητας ακινήτου, του οποίου η κυριότητα 
αποκτήθηκε µε παράγωγο τρόπο, πρέπει ο ενάγων να αναφέρει, εκτός των άλλων, και 
ότι κατέστη κύριος του επίδικου ακινήτου για ορισµένη αιτία µε συµβολαιογραφικό 
έγγραφο και µεταγραφή και ότι ο άµεσος δικαιοπάροχός του ήταν κύριος του 
πράγµατος που µεταβίβασε. Ο τρόπος κτήσης της κυριότητας επί του επιδίκου από 
τον δικαιοπάροχο του ενάγοντος δεν είναι στοιχείο της αγωγής. Μόνο αν ο 
εναγόµενος ήθελε αµφισβητήσει µε τις προτάσεις του της πρώτης πρωτοβάθµιας 
συζήτησης την κυριότητα του τελευταίου και των προ αυτού κτητόρων του επιδίκου, 
υποχρεούται ο ενάγων για το ορισµένο της αγωγής να αναφέρει είτε µε την αγωγή 
καθ' υποφορά, είτε µε τις προτάσεις του της ίδιας συζήτησης της αγωγής ορισµένο 
νόµιµο τρόπο µε τον οποίο ο δικαιοπάροχός του έγινε κύριος του ακινήτου, τέτοιος δε 
τρόπος µπορεί να είναι εκείνος της κτήσεως της κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία. 
Συνίσταται δε ο εν λόγω τρόπος στο ότι ο δικαιοπάροχος του ενάγοντος έχει στη 
νοµή του, δηλαδή στην φυσική του εξουσία µε διάνοια κυρίου, το ακίνητο για µία 
συνεχή εικοσαετία, ενώ κατά το βυζαντινορωµαϊκό δίκαιο, που ίσχυε ως την 
εισαγωγή του ΑΚ στις 23-2-1946, ο τρόπος αυτός συνίστατο στο ότι το ίδιο πρόσωπο 
είχε στην νοµή του µε καλή πίστη το ακίνητο για µία συνεχή τριακονταετία. Επίσης, 
για το ορισµένο της αγωγής σ' αυτή την τελευταία περίπτωση, πρέπει ο ενάγων στα 
ως ανωτέρω δικόγραφά του να αναφέρει τις διακατοχικές πράξεις του δικαιοπαρόχου 
του στο ακίνητο. Τέλος, η νοµική αοριστία της αγωγής, στηρίζει λόγο αναίρεσης για 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ( άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆), συντρέχει δε 
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αν το δικαστήριο για τη θεµελίωση της αγωγής στο συγκεκριµένο κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου αρκέστηκε σε στοιχεία λιγότερα ή αξίωσε περισσότερα από 
εκείνα που ο κανόνας αυτός απαιτεί για τη γένεση του οικείου δικαιώµατος, 
κρίνοντας αντιστοίχως νόµιµη ή µη στηριζόµενη στο νόµο την αγωγή. Αντίθετα η 
ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της αγωγής, η οποία υπάρχει όταν δεν εκτίθενται στην 
αγωγή όλα τα στοιχεία που απαιτούνται κατά νόµο για τη στήριξη του αιτήµατος της 
αγωγής, τα πραγµατικά, δηλαδή, περιστατικά που απαρτίζουν την ιστορική βάση της 
αγωγής και προσδιορίζουν το αντικείµενο της δίκης, δηµιουργεί λόγο αναίρεσης από 
το άρθρο 559 αριθ. 8 ή 14 του ΚΠολ∆.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι ο λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοστεί, 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην ελάσσονα 
πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' 
ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, 
αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
υπάρχει όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση 
του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι 
αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι συντρέχουν οι όροι της 
διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, 
δηλαδή ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της απόφασης δηµιουργούνται 
αµφιβολίες για το αν παραβιάστηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. 
Αναφέρεται ο λόγος αυτός σε πληµµέλειες αναγόµενες στη διατύπωση του 
αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση 
του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται σαφώς, πλήρως 
και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα, τέλος, των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η 
αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη νόµιµη 
βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν δηλαδή 
στη θεµελίωση ή κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό είτε ως 
αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα που συνέχονται 
µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης (ΟλΑΠ 24/1992).  



 

[83] 
 

- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 περ. β' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται όταν το δικαστήριο, παρά το νόµο, δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγµατα κατά 
την έννοια της διάταξης αυτής νοούνται οι πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν 
αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, παρακώλυση ή κατάλυση ουσιαστικού 
ή δικονοµικού δικαιώµατος, το οποίο ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό (βάση αγωγής, 
ανταγωγής) είτε ως αµυντικό (ένσταση, αντένσταση) µέσο, αλλά όχι και οι 
ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής, ένστασης ή αντένστασης, ή 
επιχειρήµατα, νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την 
εκτίµηση των αποδείξεων. ∆εν θεµελιώνεται, όµως, ο λόγος αυτός αναίρεσης αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε για 
οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, έστω και αν η απόρριψή του δεν είναι ρητή, 
αλλά συνάγεται από το περιεχόµενο της απόφασης (ΟλΑΠ 11/1996).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 1033, 1094, 1192, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
ΕισΝΑΚ: 53, 
Νόµοι: ∆ΞΗ/1912,  
Νόµοι: 3077/1924, άρθ. 57, 
Νόµοι: 4173/1929, άρθ. 215, 
ΑΝ: 1539/1938, άρθ, 37, 
Ν∆: 192/1946, άρθ. 16, 
ΑΝ: 86/1969, άρθ. 58, 
Νόµοι: 590/1977, άρθ. 39, 
Νόµοι: 998/1979, άρθ. 3, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ηµόσια κτήµατα - Αποζηµίωση για αυθαίρετη χρήση δηµόσιου κτήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 40 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αποζηµίωση για αυθαίρετη χρήση δηµοσίου κτήµατος. Ανακοπή. Υπέρβαση 
δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων ή έλλειψη καθ' ύλην αρµοδιότητας. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 115 του από 11/12-11-1929 διατάγµατος 
"περί διοικήσεως δηµοσίων κτηµάτων", το οποίο εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του 
άρθρου 2 του Ν. 4266/1929 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 5895/1933, 
όπως περαιτέρω τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 20 Α.Ν. 1540/1938, 
19 Α.Ν. 1919/1939, 2 Α.Ν. 1925/1951 και 5 παρ. 4 Α.Ν. 263/1968, "εις βάρος των 
οπωσδήποτε άνευ συµβατικής σχέσεως καρπουµένων ή ποιούµενων χρήσιν δηµοσίων 
κτηµάτων ή τοιούτων, των οποίων την νοµήν ή την χρήσιν έχει δια συµβάσεως 
οπωσδήποτε το ∆ηµόσιο ή η ∆.∆.Κ., βεβαιούται αποζηµίωσις δι' ό χρονικόν διάστηµα 
εποιήσαντο χρήσιν. Η αποζηµίωσις ορίζεται ... κατά την κρίσιν ανδρός αγαθού δια 
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πρωτοκόλλου, όπερ ... κοινοποιείται δια δηµοσίου εγγράφου εις τον κατά τα άνω 
καρπούµενον ή χρησιµοποιούντα το ακίνητον, όστις θεωρείται αποδεχθείς την 
καθορισθείσαν αποζηµίωσιν αν εντός προθεσµίας ενός µηνός (άρθρο 10 Α.Ν. 
1919/1935) από της κοινοποιήσεως του πρωτοκόλλου δεν ασκήσει ανακοπήν". 
Περαιτέρω, ορίζεται µε τις ανωτέρω διατάξεις ότι η ανακοπή ασκείται, ανάλογα µε το 
ποσό της αποζηµιώσεως, ενώπιον του Ειρηνοδίκη ή του Προέδρου Πρωτοδικών, οι 
αποφάσεις των οποίων δεν προσβάλλονται µε κανένα ένδικο µέσο, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά (άρθρο 115 παρ. 2 του δ/τος). Ήδη, µετά την εισαγωγή του ΚΠολ∆, 
αρµοδιότητα για την εκδίκαση της ανακοπής έχει, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 εδ.ε' και 
στ' , 3 παρ.1, 2 και 4 του ΕισΝΚΠολ∆, κατά τα οποία καταργούνται όλες οι διατάξεις 
που αφορούν θέµατα που ρυθµίζει ο Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας, εφόσον δεν 
συµβιβάζονται µε τις διατάξεις αυτού ή καθιερώνουν ειδικές διαδικασίες ή ειδικούς 
κανόνες για ορισµένες κατηγορίες υποθέσεων, το Μονοµελές Πρωτοδικείο, 
δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Η απόφαση του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου τέµνει οριστικά τη διαφορά σε σχέση µε την οφειλή της 
αποζηµιώσεως και το ύψος της και, παρά την ακολουθούµενη διαδικασία, δεν αφορά 
τη λήψη ασφαλιστικού ή ρυθµιστικού της καταστάσεως µέτρου. Για τον λόγο αυτόν 
υπόκειται στα προβλεπόµενα από τον ΚΠολ∆ (άρθρα 511 και. 552 ΚΠολ∆) ένδικα 
µέσα της εφέσεως και της αναιρέσεως και δεν ισχύει γι' αυτήν η απαγόρευση του 
άρθρου 699 ΚΠολ∆, ενώ και η διάταξη του άρθρου 115 του από 11/12-11-1929 
δ/τος, που απαγόρευε την άσκηση ενδίκων µέσων, θεωρείται ότι έχει καταργηθεί, 
σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 1 του ΕισΝΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 21, 22, 38/2002, ΑΠ 
1945/2009).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 18 αριθ. 2 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι στην αρµοδιότητα των 
Πολυµελών Πρωτοδικείων υπάγονται και οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των 
Ειρηνοδικείων της περιφέρειάς τους.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ. 3 ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των 
Ειρηνοδικείων και των αποφάσεων των Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις 
κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση και αν το δικαστήριο 
είχε υπερβεί την δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων ή δεν είχε καθ' ύλην 
αρµοδιότητα. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 18, 498, 511, 552, 560, 568, 576, 579, 580, 699,  
ΕισΝΚΠολ∆: 1, 3, 4, 24, 
Νόµοι: 4266/1929, άρθ. 2,  
Νόµοι: 5895/1933, άρθ. 5,  
ΑΝ: 1540/1938, άρθ. 20, 
ΑΝ: 1919/1939, άρθ. 10, 19, 
ΑΝ: 1925/1951, άρθ. 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 823 
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Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. ∆ιετής διάσταση. Επάλληλες αιτιολογίες της αναιρεσιβαλλόµενης 
απόφασης. 
- Η διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 3 εδαφ. α ΑΚ, όπως ισχύει µετά την 
αντικατάσταση του µε το άρθρο 14 του Ν. 3719/2008, ορίζει ότι "εφόσον οι σύζυγοι 
βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από δύο τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισµός 
τεκµαίρεται αµάχητα και το διαζύγιο µπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του 
κλονισµού αφορά στο πρόσωπο του ενάγοντος". Η ρύθµιση αυτή δεν αντίκειται στη 
διάταξη του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγµατος, διότι τούτο (Σύνταγµα) δεν σκοπεί 
µε αυτήν στην προστασία "νεκρών" γάµων, αφού η διατήρηση και η προστασία 
τούτων δεν συµπορεύεται µε την επιδιωκόµενη από τη συνταγµατική διάταξη του 
άρθρου 21 παρ. 1 προαγωγή και προστασία της οικογένειας ή γάµων συζύγων που 
δεν επιθυµούν τη διατήρηση τους. Άλλωστε τούτο θα ήταν αντίθετο προς τη διάταξη 
του άρθρου 5 παρ. 1 του ίδιου Συντάγµατος, µε την οποία κατοχυρώνεται η ελεύθερη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας, προς την οποία αντιβαίνει η δέσµευση του αιτούντος 
το διαζύγιο να εµµείνει σε γάµο, ο οποίος γι' αυτόν είναι ουσιαστικώς νεκρός, µετά 
πάροδο δύο ετών (πρβλ. και ως προς την τετραετή διάσταση, ΑΠ 290/2005, 
194/2005). 
- Στην περίπτωση που το διατακτικό της αναιρεσιβαλλοµένης αποφάσεως, στηρίζεται 
αυτοτελώς σε δύο ή περισσότερες επάλληλες αιτιολογίες και µε τον λόγο της 
αναιρέσεως πλήσσεται η µία µόνον από αυτές, ο λόγος αυτός της αναιρέσεως είναι 
απορριπτέος ως αλυσιτελής, αφού οι µη πληττόµενες αιτιολογίες στηρίζουν επαρκώς 
το διατακτικό της προσβαλλοµένης. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση που µε 
τους λόγους της αναιρέσεως πλήσσονται όλες οι αιτιολογίες, αλλά η προσβολή της 
µίας από αυτές δεν τελεσφορεί. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 
ΚΠολ∆: 295, 559 αριθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 55 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Τετραετής διάσταση. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ, όπως ίσχυε πριν από την 
αντικατάστασή της µε το άρθρο 14 Ν. 3719/2008 και έχει εφαρµογή στην προκειµένη 
περίπτωση, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 1438 και 1439 παρ. 1 του ίδιου 
κώδικα, προκύπτει ότι εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από 
τέσσερα τουλάχιστον χρόνια, τεκµαίρεται αµάχητα ο ισχυρός κλονισµός της έγγαµης 
σχέσεως και το διαζύγιο µπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισµού 
αφορά το πρόσωπο εκείνου που ενάγει για διάζευξη. Από τις πιο πάνω διατάξεις 
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επίσης προκύπτει ότι η επίκληση της τετραετούς διαστάσεως είναι στοιχείο της 
ιστορικής βάσεως της αγωγής διαζυγίου η οποία στηρίζεται στον ανωτέρω λόγο, ο δε 
ισχυρισµός του εναγοµένου ότι δεν έχει συµπληρωθεί η τετραετής διάσταση διότι 
αυτή άρχισε σε χρόνο µεταγενέστερο του επικαλούµενου µε την αγωγή, συνιστά 
αιτιολογηµένη άρνηση της ιστορικής βάσεως της αγωγής και όχι ένσταση.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 8 περ.β ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Με τον όρο 
πράγµατα νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την 
ιστορική βάση (εποµένως στηρίζουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως, όχι όµως και οι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής, 
ενστάσεως ή αντενστάσεως (ΑΠ 399/2011). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1438, 1439, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ιαζύγιο - Αντίθετες αγωγές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1349 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Ισχυρός κλονισµός. Αντίθετες αγωγές. Έφεση. Έλλειψη εννόµου 
συµφέροντος για την άσκηση έφεσης. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. Παρά 
το νόµο κήρυξη ή µη ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωµα ή απαραδέκτου. 
αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.  
- Κατά το άρθρο 1439 παρ. 1 ΑΚ καθένας από τους συζύγους µπορεί να ζητήσει 
διαζύγιο όταν οι µεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά από λόγο που 
αφορά στο πρόσωπο του εναγοµένου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιµα η 
εξακολούθηση της έγγαµης σχέσεως να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Με τη 
διάταξη αυτή καθιερώνεται ως λόγος διαζυγίου ο αντικειµενικός κλονισµός της 
έγγαµης σχέσεως, χωρίς να απαιτείται το στοιχείο της υπαιτιότητας για να µπορεί να 
ζητηθεί το διαζύγιο. Έτσι ο ενάγων για τη θεµελίωση και παραδοχή της αγωγής του 
θα πρέπει να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι ο γάµος έχει κλονισθεί από ορισµένα 
γεγονότα που αναφέρονται στο πρόσωπο του εναγοµένου ή και των δύο συζύγων µε 
την έννοια της υπάρξεως αιτιώδους συνδέσµου ανάµεσα στα αντικειµενικώς 
πρόσφορα κλονιστικά της έγγαµης σχέσεως γεγονότα αυτά και στο πρόσωπο του 
εναγοµένου συζύγου του ή και των δύο και ότι ο κλονισµός είναι τόσο ισχυρός ώστε 
βασίµως η εξακολούθηση της συµβιώσεως έχει καταστεί αφόρητη γι' αυτόν. Αν το 
κλονιστικό γεγονός αφορά και τους δύο συζύγους, το προς διάζευξη δικαίωµα 
γεννάται ανεξαρτήτως από το ποιον από τους δύο συζύγους βαρύνει περισσότερο η 
ύπαρξή του και από το εάν υπάρχει υπαιτιότητα στο πρόσωπο ενός µόνο. Αν όµως το 
κλονιστικό γεγονός συνδέεται αποκλειστικώς µε το πρόσωπο του ενάγοντος, δεν 
γεννάται υπέρ αυτού δικαίωµα διαζεύξεως µε βάση την πιο πάνω διάταξη του άρθρου 
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1439 παρ.1 ΑΚ. Το ότι για τη λύση του γάµου είναι πλέον αδιάφορο αν ο κλονισµός 
οφείλεται σε υπαίτιο ή ανυπαίτιο κλονιστικό γεγονός, συνεπάγεται ότι στη δίκη του 
διαζυγίου δεν δικαιολογείται σε καµιά πλευρά έννοµο συµφέρον για την έρευνα της 
υπαιτιότητας, το δε δεδικασµένο της διαπλαστικής αποφάσεως του διαζυγίου δεν 
εκτείνεται σε ζητήµατα υπαιτιότητας σε καµιά περίπτωση, ούτε και στη δίκη 
διατροφής µετά το διαζύγιο, όπως προβλέπει το άρθρο 1442 ΑΚ, ενόψει της 
διατάξεως του άρθρου 1444 παρ.1 ΑΚ. Αντικείµενο δε της δίκης διαζυγίου είναι όχι η 
δικαστική διάγνωση του λόγου που δικαιολογεί την απαγγελία του διαζυγίου, αλλά το 
διαπλαστικό αποτέλεσµα της λύσεως του γάµου (Α.Π. 33/2010). Εποµένως, στην 
περίπτωση συνεκδίκασης αντίθετων αγωγών διαζυγίου µε τις οποίες καθένας από 
τους συζύγους ζητεί τη λύση του γάµου για ισχυρό κλονισµό της έγγαµης σχέσεως 
από λόγο που αφορά το πρόσωπο του άλλου συζύγου, αν η µία από αυτές γίνει δεκτή 
και η άλλη απορριφθεί, ο διάδικος του οποίου η αγωγή απορρίφθηκε δεν έχει έννοµο 
συµφέρον κατά τα άρθρα 68, 516 παρ.2 και 556 παρ.2 Κ.Πολ.∆. να ασκήσει 
αντίστοιχα έφεση ή αναίρεση κατά της πρωτόδικης ή της τελεσίδικης αποφάσεως και 
να ζητήσει την εξαφάνισή της µε σκοπό να απορριφθεί η αγωγή του αντιδίκου του 
και να γίνει δεκτή η δική του αγωγή, καθόσον η έννοµη συνέπεια που και αυτός 
επιδίωξε µε την αγωγή του, δηλαδή η λύση του γάµου, στην οποία εµµένει, έχει ήδη 
επέλθει, και ως εκ τούτου το εκατέρωθεν υποβληθέν αίτηµα δικαστικής διαπλάσεως 
έχει ικανοποιηθεί µε την απαγγελία διαζυγίου, έστω και µε βάση διάφορα 
περιστατικά, που συγκροτούν όµως τον ίδιο λόγο, ήτοι τον αντικειµενικό κλονισµό 
του γάµου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 68, 73, 532 και 577 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το έννοµο 
συµφέρον αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης και η συνδροµή του 
ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, η δε έλλειψή του συνεπάγεται την 
απόρριψη του ενδίκου µέσου ως απαραδέκτου (ΑΠ 326/2010). 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ. 4, 520 παρ. 1 και 522 ΚΠολ∆ προκύπτει 
ότι το έγγραφο της εφέσεως πρέπει, µεταξύ άλλων, να περιέχει αίτηση και τους 
λόγους αυτής. Και ως προς µεν την αίτηση, αυτή υπάρχει και είναι ορισµένη εάν 
ζητείται η εξαφάνιση της εκκαλουµένης απόφασης ως προς όλες ή µερικές από τις 
διατάξεις της, σχετικώς µε το αιτητικό της αγωγής, ανταγωγής κλπ, οι δε λόγοι 
εφέσεως συνίστανται σε ορισµένες αιτιάσεις κατά της εκκαλουµένης απόφασης, που 
αναφέρονται είτε σε παραδροµές του εκκαλούντος, είτε σε νοµικά και πραγµατικά 
σφάλµατα του δικαστηρίου. Στα τελευταία ανάγεται και η πληµµελής εκτίµηση των 
αποδείξεων, η οποία επαρκώς προσδιορίζεται εκ της µνείας ότι εξ αυτής οδηγήθηκε 
το δικαστήριο σε εσφαλµένο πόρισµα και διατακτικό, χωρίς να είναι αναγκαία η 
εξειδίκευση των σφαλµάτων περί την εκτίµηση των αποδείξεων, αφού το Εφετείο 
εξαιτίας του µεταβιβαστικού αποτελέσµατος της έφεσης (άρθρο 522 ΚΠολ∆) 
επανεκτιµά εξ υπαρχής την ουσία της υπόθεσης και κρίνει την ορθότητα του 
διατακτικού, κατ' άρθρο 534 του ίδιου κώδικα (ΑΠ 367/2011, ΑΠ 824/2007). 
- Κατά τη διάταξη δε του άρθρου 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο. 
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 1439, 1442, 1444,  
ΚΠολ∆: 68, 73, 118, 520, 522, 532, 559 αριθ. 14, 577, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
 
 
 
 
 
∆ιαζύγιο - Ισχυρός κλονισµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 973 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Ισχυρός κλονισµός. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Για τη θεµελίωση της εκ του άρθρου 281 ΑΚ απορρέουσας ενστάσεως περί 
καταχρηστικής ασκήσεως του παρεχόµενου από το άρθρ. 1439 § 3 του ίδιου Κώδικα 
δικαιώµατος προς διάζευξη, η οποία µπορεί να στηριχθεί µόνο σε µεταγενέστερα της 
διαστάσεως πραγµατικά περιστατικά, δεν αρκούν οποιεσδήποτε δυσµενείς επιπτώσεις 
του διαζυγίου σε βάρος του εναγοµένου εκ των συζύγων, αλλά απαιτείται οι 
επιπτώσεις να εκφεύγουν εκείνων, που είναι συνήθεις και αυτονόητες, και να 
οδηγούν, λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα και της σοβαρότητάς τους, στη 
δηµιουργία καταστάσεως υπερµέτρως σκληρής για τον εναγόµενο, ώστε εκ τούτου να 
επιβάλλεται η διατήρηση του γάµου για την αποτροπή αυτών των συνεπειών. 
- Ο από το άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται µόνο, όταν το 
δικαστήριο εισήλθε στην έρευνα της ουσίας της υπόθεσης και διατύπωσε αποδεικτικό 
πόρισµα, όχι δε και όταν απέρριψε την αγωγή ή την ένσταση ως αόριστη ή ως µη 
νόµιµη (ΟλΑΠ 44/1990). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 1439,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Ισχυρός κλονισµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1628 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Ισχυρός κλονισµός. ∆ιετής διάσταση. Στοιχεία αγωγής. Αναιρετικοί λόγοι 
σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Εκκρεµοδικία. Παρά το νόµο λήψη υπόψη 
πραγµάτων, που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 



 

[89] 
 

- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων του ΑΚ 1438, 1439 παρ.3, όπως η 
τελευταία παράγραφος ισχύει, από 26-11-2008, µετά την τροποποίηση της, µε το 
άρθρο 14 Ν. 3719/2008 και 216 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι για την πληρότητα της 
αγωγής λόγω ισχυρού κλονισµού της έγγαµης σχέσεως των συζύγων, που 
τεκµαίρεται αµάχητα από την διετή διάσταση τους, αρκεί να αναφέρεται σ' αυτήν ότι 
οι διάδικοι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση η οποία διήρκεσε συνεχώς επί µία διετία, 
υπολογιζόµενη αναδροµικώς από το χρόνο της πρώτης συζητήσεως της αγωγής. 
Άλλη περαιτέρω εξειδίκευση του νοµικού όρου "διάσταση" δεν είναι απαραίτητη και 
συγκεκριµένα δεν απαιτείται η ειδική αναφορά του ψυχικού στοιχείου, ότι δηλαδή 
υφίσταται βούληση των διισταµένων συζύγων να αποστούν της έγγαµης σχέσεως, 
αφού µε τον όρο αυτό νοείται τόσο η φυσική όσο και η ψυχική αποξένωση των 
συζύγων µε τη θέληση να µη έχουν πλέον κοινωνία βίου καθώς επίσης ότι συνεπεία 
της διαστάσεως κλονίσθηκε τόσο ισχυρά η έγγαµη σχέση, ώστε αυτή κατέστη 
αφόρητη, αφού επί διετούς διαστάσεως ο ισχυρός κλονισµός της έγγαµης σχέσης, που 
συνιστά αυτοτελή λόγο διαζυγίου, τεκµαίρεται αµάχητα Ούτε, εξάλλου, είναι 
αναγκαίο να αναφέρονται στην αγωγή, µε την οποία επιδιώκεται η λύση του γάµου 
λόγω διετούς διάστασης, και άλλα πραγµατικά περιστατικά, από τα οποία να 
συνάγεται ότι συντρέχουν αντικειµενικώς πρόσφορα κλονιστικά της έγγαµης 
συµβίωσης γεγονότα σχετιζόµενα µε το πρόσωπο του εναγοµένου συζύγου ή και των 
δυο συζύγων, που να δικαιολογούν τη διάσπαση της (έγγαµης συµβίωσης), καθόσον 
τέτοια περιστατικά είναι αναγκαία για την θεµελίωση της αγωγής που ερείδεται στην 
παρ. 1 της εν λόγω διατάξεως. 
- Η νοµική αοριστία της αγωγής ή ενστάσεως, η συνδεόµενη µε τη νοµική εκτίµηση 
του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθρο 
559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο για το σχηµατισµό της κρίσης του για τη 
νοµική επάρκεια της αγωγής ή της ένστασης, αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα 
απαιτεί ο νόµος για τη θεµελίωση του δικαιώµατος ή αρκέσθηκε σε λιγότερα, ενώ η 
ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της αγωγής ή της ένστασης, η οποία υπάρχει όταν δεν 
αναφέρονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται κατά το νόµο για τη θεµελίωση του 
αιτήµατος της αγωγής ή της ένστασης, ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθρο 559 
αριθ. 8 ή 14 ΚΠολ∆. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 221 παρ. 1 και 222 ΚΠολ∆, σύµφωνα µε τις οποίες η 
κατάθεση της αγωγής συνεπάγεται, µεταξύ των άλλων, και την εκκρεµοδικία, µετά 
την επέλευση της οποίας και κατά τη διάρκεια αυτής δεν µπορεί να γίνει ενώπιον 
οιουδήποτε δικαστηρίου, κατόπιν µεταγενέστερης αγωγής, νέα δίκη, για την ίδια 
διαφορά, ανάµεσα στους ίδιους διαδίκους, συνάγεται ότι, για να υπάρξει 
εκκρεµοδικία δεν αρκεί η ταυτότητα του αιτήµατος των δυο αγωγών, αλλά απαιτείται 
και ταυτότητα ιστορικής και νοµικής αιτίας, η οποία, προκειµένου περί αγωγών 
διαζυγίου, δεν συντρέχει, όταν καθεµιά από αυτές στηρίζεται σε διαφορετικό λόγο 
διαζεύξεως, µε συνέπεια η ένσταση εκκρεµοδικίας της αγωγής, που στηρίζεται στο 
άρθρο 1439 παρ. 1 ΑΚ, να µη µπορεί να εµποδίσει τη συζήτηση της άλλης αγωγής 
που βασίζεται στη διάταξη της παρ. 3 του ίδιο άρθρου, οπότε οι δίκες διεξάγονται 
παράλληλα και ο γάµος θα λύεται µε την απόφαση, η οποία θα γίνεται αµετάκλητη 
πρώτη. 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆. Λόγος αναίρεσης ιδρύεται και 
όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα, που προτάθηκαν και 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα", κατά την ανωτέρω 
διάταξη, νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που τείνουν στη θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή 
αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος. ∆εν αποτελούν, όµως, 
πράγµατα, κατά την έννοια της προαναφερόµενης διάταξης, εκείνοι που συνέχονται 
µε την ιστορική βάση της αγωγής και αποτελούν άρνηση αυτής, οι αλυσιτελείς, οι 
επουσιώδεις ισχυρισµοί, καθώς και εκείνοι που δεν έχουν αυτοτέλεια και αποτελούν 
επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, των διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία 
αντλούνται από το νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων, αλλά ούτε οι 
απαράδεκτοι ή αβάσιµοι κατά νόµο ισχυρισµοί η µη λήψη των οποίων δεν ιδρύει τον 
παραπάνω λόγο αναιρέσεως. Ακόµη ο λόγος αναιρέσεως αυτός δεν ιδρύεται, αν το 
δικαστήριο που δίκασε, έλαβε υπόψη ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε 
ευθέως για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, αλλά και όταν το δικαστήριο 
αντιµετωπίζει και απορρίπτει στην ουσία, εκ των πραγµάτων, προβληθέντα 
ισχυρισµό, µε την παραδοχή ως αποδεχθέντων γεγονότων αντίθετων προς αυτά που 
τον συγκροτούν. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, που αποτελεί κύρωση της παράβασης του άρθρου 93 
του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν 
στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου 
πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν 
όλα τα στοιχεία ή δεν προκύπτουν σαφώς, από την απόφαση, τα περιστατικά, που 
απαιτούνται από το πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση 
της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκείς αιτιολογίες), 
ή όταν οι αιτιολογίες αντιφάσκουν µεταξύ τους (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει όµως 
ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΟλΑΠ 15/2006). Το κατά νόµο, εξάλλου, αναγκαίο περιεχόµενο της 
ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα δικαίου, 
του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της 
απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. 
Ελλείψεις δε, αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών 
στοιχείων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν 
αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες. ∆ηλαδή, µόνο το τι 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι αναγκαίο να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως 
και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Ούτε είναι αναγκαίο, 
καθόσον διάταξη δεν το επιβάλλει, να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή αξιολόγηση 
ενός εκάστου των αποδεικτικών στοιχείων. Τα επιχειρήµατα του δικαστηρίου, που 
σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές µε βάση τις 
οποίες διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και συνεπώς δεν αποτελούν 
αιτιολογία της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης να επιδέχεται 
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αυτή µοµφή για την αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος 
λόγος αναιρέσεως ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και 
διεξοδικά τα επιχειρήµατα των διαδίκων, που δεν συνιστούν αυτοτελείς ισχυρισµούς, 
οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι η εκτίµηση από το 
δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών γεγονότων, εφόσον δεν παραβιάσθηκαν µε 
αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους 
αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο 
δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, από το περιεχόµενο του οποίου προκύπτει ότι δεν 
συντρέχει καµιά από τις προαναφερόµενες εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1438, 1439,  
ΚΠολ∆: 216, 221, 222, 498, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 568, 
576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 430 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Συµµετοχή στα αποκτήµατα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
∆ικηγορική αµοιβή.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 1400 ΑΚ αν ο γάµος λυθεί ή ακυρωθεί και η 
περιουσία του ενός συζύγου έχει αφότου τελέστηκε ο γάµος αυξηθεί, ο άλλος 
σύζυγος, εφόσον συνέβαλε µε οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να 
απαιτήσει την απόδοση του µέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από δική του 
συµβολή. Τεκµαίρεται ότι η συµβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, 
εκτός αν αποδειχθεί µεγαλύτερη ή µικρότερη, ή καµία συµβολή.  
Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται αναλογικά και στην περίπτωση της 
διάστασης των συζύγων που διήρκεσε περισσότερο από τρία χρόνια. ∆ηλαδή 
προϋποθέσεις της αξιώσεως του συζύγου προς συµµετοχή στα αποκτήµατα του άλλου 
είναι: α) λύση ή ακύρωση του γάµου, ή διάσταση των συζύγων επί χρόνο µεγαλύτερο 
των τριών ετών, β) αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου αφότου τελέστηκε ο γάµος 
και γ) συµβολή µε οποιονδήποτε τρόπο του δικαιούχου συζύγου στην ανώτερη 
αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου.  
Εποµένως αν κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής δεν έχει γεννηθεί η αξίωση του 
ενός των συζύγων για συµµετοχή του στα αποκτήµατα του άλλου συζύγου (λόγω 
λύσεως ή ακυρώσεως του γάµου ή λόγω παρέλευσης τριετίας από την οριστική 
διάσπαση της έγγαµης συµβίωσης), η σχετική αγωγή είναι µη νόµιµη, καθόσον το 
δικαίωµα προσδοκίας για τα αποκτήµατα του γάµου δεν µπορεί να στηρίξει 
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προκαταβολικά έγερση αγωγής από τον µελλοντικό δικαιούχο, το δε δικαστήριο 
οφείλει να εξετάσει παρεµπιπτόντως την αγωγή αυτή για να κριθεί και το προφανές 
βάσιµο οποιασδήποτε αξίωσης για αµοιβή σύνταξης της αγωγής αυτής.  
- Ο από το άρθρ. 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν 
παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν 
εφαρµοσθεί ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εάν εφαρµοσθεί 
εσφαλµένως, η παραβίαση δε αυτή εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 46 και 91 παρ. 1 του Ν∆ 3026/1954 
"περί του Κώδικος των ∆ικηγόρων" προκύπτει ότι ο δικηγόρος, ενόψει και της φύσης 
της σχέσης αυτού µε τον εντολέα του, ως κατ' εξοχήν σχέσης εµπιστοσύνης, δεν 
δικαιούται αµοιβής για ενέργειες οι οποίες α) δεν περιλαµβάνονται στη δοθείσα σ' 
αυτόν εντολή ή ρητά εξαιρέθηκαν από τον εντολέα και β) δεν ήταν αναγκαίες ή 
ενδεδειγµένες στη συγκεκριµένη περίπτωση για την υποστήριξη των συµφερόντων 
του εντολέα του, εκτός αν αυτές έγιναν κατά συµφωνία ή ειδική εντολή του 
τελευταίου, ή έγιναν αποδεκτές ή εγκρίθηκαν εκ των υστέρων απ' αυτόν.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1400, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 
Ν∆: 3026/1954, άρθ. 46, 91, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1295 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Συµµετοχή στα αποκτήµατα. Παρά το νόµο κήρυξη ή µη ακυρότητας, 
έκπτωσης από δικαίωµα ή απαραδέκτου. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Απόδοση σε αποδεικτικό µέσο αυξηµένης 
αποδεικτικής δύναµης που δεν του παρέχει ο νόµος ή µη απόδοση τέτοιας δύναµης 
µολονότι την είχε κατά νόµο. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1400 παρ. 1 του ΑΚ: "Αν ο γάµος λυθεί ή ακυρωθεί 
και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάµος, αυξηθεί, ο άλλος 
σύζυγος, εφόσον συνέβαλε µε οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να 
απαιτήσει την απόδοση του µέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του 
συµβολή. Τεκµαίρεται ότι η συµβολή αυτή ανέρχεται στο 1/3 της αύξησης, εκτός αν 
αποδειχθεί µεγαλύτερη ή µικρότερη ή καµία συµβολή". Από τη διάταξη αυτή, η 
οποία εφαρµόζεται και επί γάµων που τελέσθηκαν και επί περιουσιακών στοιχείων 
που αποκτήθηκαν και πριν από την έναρξη της ισχύος του ν.1329/1983 (άρθρο 12 Ν. 
1649/1986), συνάγεται ότι η απαίτηση του κάθε συζύγου προς συµµετοχή στα 
αποκτήµατα του άλλου είναι κατ΄ αρχήν ενοχή αξίας, δηλαδή χρηµατική ενοχή, 
αντικείµενο της οποίας αποτελεί η χρηµατική αποτίµηση της περιουσιακής αύξησης 
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του υπόχρεου συζύγου, που προέρχεται από τη συµβολή, άµεση ή έµµεση του 
δικαιούχου (ΟλΑΠ 28/1996). Ο κανόνας, όµως, αυτός, δεν αποκλείει, κατά την 
έννοια της διάταξης, την εξουσία του δικαστηρίου της ουσίας να διατάξει, κατά την 
ελεύθερη κρίση του, δεχόµενο σχετικό αίτηµα του ενός ή του άλλου συζύγου, 
ενοχικώς δε πάντοτε, την απόδοση του ποσοστού της συµβολής του δικαιούχου στην 
αύξηση της περιουσίας του άλλου συζύγου µε αυτούσια απόδοση είτε ανάλογου 
ποσοστού συγκυριότητας επί των αποκτηµάτων είτε ορισµένου ή ορισµένων 
πραγµάτων ίσης αξίας προς το ποσοστό της συµµετοχής του δικαιούχου στην αύξηση 
της περιουσίας του άλλου, µετά από στάθµιση των εκατέρωθεν συµφερόντων και 
κυρίως του συµφέροντος του δανειστή. Τούτο ενισχύεται και από την αιτιολογική 
έκθεση του ν. 1329/1983, όπου αναφέρεται ότι τελικά απόκειται στην κρίση του 
δικαστηρίου να "διατάξει την τυχόν ζητούµενη απόδοση αυτούσιου του αναλόγου 
µέρους των αποκτηµάτων", άποψη που µπορεί να στηριχθεί και σε αναλογία δικαίου, 
µε βάση τις αρχές που συνάγονται τόσο από τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο 
πλουτισµό, ο οποίος συγγενεύει µε την αξίωση του άρθρου 1400 ΑΚ, όσο και από τη 
διάταξη του άρθρου 297 εδ. β' ΑΚ, η οποία ορίζει ότι: "αντί για χρηµατική 
αποζηµίωση το δικαστήριο µπορεί, εκτιµώντας τις ειδικές περιστάσεις, να διατάξει 
την αποκατάσταση της προηγούµενης κατάστασης, εφόσον η αποζηµίωση µε τον 
τρόπο αυτό δεν προσκρούει στο συµφέρον του δανειστή" (ΟλΑΠ 28/96, ΑΠ 
1740/2002, 1799/2008, 1249/2009, 193/2010, 209/2010, 287/2011). 
- Η δίκη που ανοίγεται µε βάση την εκ του άρθρου 1400 ΑΚ αγωγή έχει αντικείµενο 
τη συµµετοχή ή µη του ενάγοντος στα περιουσιακά στοιχεία που απέκτησε ο 
εναγόµενος µετά το γάµο και δεν είναι νοµικώς σηµαντική αυτή καθ' εαυτήν η προ 
του γάµου περιουσιακή αυτού κατάσταση (ΑΠ 215/2011). ∆εν αποτελούν δε στοιχείο 
της σχετικής αγωγής, ούτε τα βάρη και το εν γένει παθητικό της περιουσίας του 
εναγοµένου συζύγου, αφού αυτά ανάγονται στη σφαίρα επιρροής του ίδιου και αυτός 
βαρύνεται να τα επικαλεσθεί (και να τα αποδείξει). Κατά συνέπεια, είναι αβάσιµος ο 
πέµπτος αναιρετικός λόγος (εκ του άρθρου 559 αρ. 14 ΚΠολ∆), µε τον οποίον ο 
εναγόµενος - αναιρεσείων υποστηρίζει ότι η αγωγή έπρεπε να απορριφθεί ως 
απαράδεκτη λόγω αοριστίας επειδή "καθόλου δεν προσδιορίζεται το παθητικό της 
περιουσίας του (αρχικής και τελικής) για να καταστεί δυνατός ο ορθός υπολογισµός 
της τελικής περιουσίας, ούτε αναφέρεται εάν δεν υπάρχει κάποιο παθητικό". 
- Κατά το άρθρο 1401 εδαφ. β' ΑΚ η αξίωση του άρθρου 1400 παραγράφεται δύο 
χρόνια µετά τη λύση ή ακύρωση του γάµου, κατά δε το άρθρο 1400 παρ. 2 ΑΚ η 
αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα εφαρµόζεται αναλογικά και στην περίπτωση 
διάστασης των συζύγων που διάρκεσε περισσότερο από τρία χρόνια. Στην περίπτωση 
της τριετούς διαστάσεως, η παραγραφή αρχίζει από τη στιγµή που η αξίωση γεννιέται 
και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξη της (ΑΚ 251), δηλαδή από τη συµπλήρωση 
τριετίας στη διάσταση των συζύγων. Εφ' όσον όµως, υφίσταται και διαρκεί ο γάµος, η 
παραγραφή αναστέλλεται µέχρι να εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση για τη λύση ή την 
ακύρωση αυτού (ΑΚ 256 αρ. 1, 1381,1438). Το χρονικό διάστηµα της αναστολής δεν 
υπολογίζεται στο χρόνο της παραγραφής (ΑΚ 257). Μετά την λύση ή την ακύρωση 
του γάµου, ο χρόνος αυτής τρέχει εκ νέου και για να συµπληρωθεί πρέπει να 
περάσουν δύο χρόνια από το αµετάκλητο της σχετικής απόφασης, κατά δε τη διάταξη 
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του άρθρου 263 ΑΚ: "Κάθε παραγραφή που διακόπηκε µε την έγερση της αγωγής 
θεωρείται σαν µη διακόπηκε, αν ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή ή η αγωγή 
απορριφθεί τελεσίδικα για λόγους µη ουσιαστικούς. Αν ο δικαιούχος εγείρει και πάλι 
την αγωγή µέσα σε έξι µήνες, η παραγραφή θεωρείται ότι έχει διακοπεί µε την 
προηγούµενη αγωγή". Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασµό προς το άρθρο 221 παρ. 1 
ΚΠολ∆, προκύπτει ότι ως επανέγερση της αγωγής νοείται η έγερση νέας αγωγής µε 
τους ίδιους διαδίκους και µε την ίδια ιστορική και νοµική αιτία. (βλ. ΑΠ 215/2011, 
1673/2011). 
- Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολ∆, ιδρύεται, αν το δικαστήριο, 
παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο. Εξ άλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 221 παρ. 1 και 222 ΚΠολ∆, 
σύµφωνα µε τις οποίες η κατάθεση της αγωγής συνεπάγεται, µεταξύ άλλων, και 
εκκρεµοδικία, µετά την επέλευση της οποίας και κατά τη διάρκεια αυτής δεν µπορεί 
να γίνει ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, κατόπιν µεταγενέστερης αγωγής, νέα 
δίκη για την ίδια διαφορά ανάµεσα στους ίδιους διαδίκους, εφόσον εµφανίζονται µε 
την ίδια ιδιότητα, συνάγεται ότι για να υπάρξει εκκρεµοδικία δεν αρκεί η σύµπτωση 
των αιτηµάτων των ίδιων αγωγών, αλλά απαιτείται και ταυτότητα ιστορικής και 
νοµικής αιτίας (ΑΠ 1858/2009). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 10 του ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης ότι το δικαστήριο, παρά 
το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως 
αληθινά χωρίς απόδειξη, απορρίπτεται ως αβάσιµος όταν από την προσβαλλόµενη 
απόφαση προκύπτει ότι το δικαστήριο την κρίση του σχηµάτισε από τα 
µνηµονευόµενα σ' αυτήν (απόφαση) αποδεικτικά µέσα (ΑΠ 821/1991, 575/1978). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 11 γ ' του ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης, ιδρυόµενος αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν, είναι απορριπτέος ως αβάσιµος αν προκύπτει από την προσβαλλόµενη 
απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν (ΑΠ 630/2004, 970/2002,1351/2002). 
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 12 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας προσέδωσε σε αποδεικτικό µέσο αυξηµένη αποδεικτική 
δύναµη που δεν του παρέχει ο νόµος ή δεν του προσέδωσε τέτοια δύναµη µολονότι 
την είχε κατά νόµο. Εξ άλλου, από τα άρθρα 438, 440 και 441 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
τα συµβολαιογραφικά έγγραφα, ως δηµόσια έγγραφα, αποτελούν πλήρη απόδειξη, 
χωρίς να επιτρέπεται ανταπόδειξη, παρά µόνο δια της προσβολής τους ως πλαστών, 
όχι ως προς όλα όσα περιέχονται σε αυτά, αλλά µόνο ως προς όσα ο 
συµβολαιογράφος αναφέρει ότι έγιναν από τον ίδιο ή ενώπιον του. Ως προς το 
περιεχόµενο των δικαιοπρακτικών δηλώσεων των συµβαλλοµένων µερών, καθώς και 
ως προς όσα αναφέρονται αφηγηµατικά στο συµβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον 
αυτά έχουν άµεση σχέση µε το κύριο αντικείµενο του εγγράφου, χωρεί ανταπόδειξη 
και χωρίς προσβολή του εγγράφου ως πλαστού, ενώ όσα δεν έχουν άµεση σχέση 
θεωρούνται ως αρχή έγγραφης απόδειξης (ΑΠ 819/2010, 384/ 2010). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 251, 256, 257, 263, 297, 1381, 1400, 1401, 1438,  
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ΚΠολ∆: 438, 440, 441, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 559 
αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1298 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Συµµετοχή στα αποκτήµατα. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το άρθρο 1400 ΑΚ προκύπτει ότι προϋποθέσεις της αξίωσης του δικαιούχου 
συζύγου προς συµµετοχή στα αποκτήµατα του άλλου είναι: η λύση ή ακύρωση του 
γάµου ή η συµπλήρωση τριετούς διάστασης των συζύγων, β) η αύξηση της 
περιουσίας του υποχρέου αφότου τελέστηκε ο γάµος και γ) η συµβολή µε 
οποιοδήποτε τρόπο του δικαιούχου συζύγου στην αύξηση αυτή της περιουσίας του 
υποχρέου, κατά τη διάρκεια του γάµου. Η συµβολή αυτή µπορεί να συνίσταται, 
µεταξύ άλλων, στην παροχή κεφαλαίου µε οποιαδήποτε µορφή. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338 έως 340 και 346 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
το δικαστήριο, προκειµένου να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση περί της 
αληθείας ή µη των πραγµατικών ισχυρισµών των διαδίκων που ασκούν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, οφείλει να λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά 
µέσα, τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι. Εξάλλου, κατά τη 
διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 περ. γ΄ ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και 
προσκόµισαν. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1400, 
ΚΠολ∆: 106, 335, 338, 339, 340, 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1710 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Συµµετοχή στα αποκτήµατα. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Παραβίαση δεδικασµένου. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. 
Εσφαλµένη εφαρµογή των ορισµών του νόµου ως προς το βάρος απόδειξης. Παρά το 
νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως 
αληθινών χωρίς απόδειξη. Πρόσδοση σε αποδεικτικό µέσο αυξηµένης αποδεικτικής 
δύναµης. 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1400 παρ. 1 του ΑΚ: "Αν ο γάµος λυθεί ή ακυρωθεί 
και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάµος, αυξηθεί, ο άλλος 
σύζυγος, εφόσον συνέβαλε µε οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να 
απαιτήσει την απόδοση του µέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του 
συµβολή. Τεκµαίρεται ότι η συµβολή αυτή ανέρχεται στο 1/3 της αύξησης, εκτός αν 
αποδειχθεί µεγαλύτερη ή µικρότερη ή καµία συµβολή". Από τη διάταξη αυτή του 
άρθρου 1400 ΑΚ, η οποία εφαρµόζεται και επί γάµων που τελέσθηκαν και επί 
περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και πριν από την έναρξη της ισχύος του 
Ν. 1329/1983 (άρθρο 12 Ν. 1649/1986), συνάγεται ότι η απαίτηση του κάθε συζύγου 
προς συµµετοχή στα αποκτήµατα του άλλου είναι κατ' αρχήν ενοχή αξίας, δηλαδή 
χρηµατική ενοχή, αντικείµενο της οποίας αποτελεί η χρηµατική αποτίµηση της 
περιουσιακής αύξησης του υπόχρεου συζύγου, που προέρχεται από τη συµβολή, 
άµεση ή έµµεση του δικαιούχου (ΟλΑΠ 28/1996). Ως αύξηση νοείται όχι µια 
συγκεκριµένη κτήση, αλλ' η διαφορά που υπάρχει στην περιουσιακή κατάσταση του 
υπόχρεου σε δύο διαφορετικά χρονικά σηµεία, ήτοι κατά την τέλεση του γάµου και 
κατά το χρόνο που γεννιέται η αξίωση για συµµετοχή στα αποκτήµατα µε βάση τις 
παρ. 1 και 2 του ίδιου άρθρου 1400 του ΑΚ. Από τη σύγκριση της αξίας αυτών, 
αναγόµενης σε τιµές του χρόνου γέννησης της αξίωσης, θα κριθεί αν υπάρχει 
περιουσιακή αύξηση του ενός συζύγου που να δικαιολογεί την αξίωση του άλλου για 
συµµετοχή στα αποκτήµατα. Για την περαιτέρω, όµως, αναγωγή σε χρήµα των 
περιουσιακών αυτών στοιχείων, για την εξεύρεση δηλαδή της αξίας τους σε χρήµα, 
κρίσιµος είναι ο χρόνος της παροχής έννοµης προστασίας, ήτοι ο χρόνος της έγερσης 
της αγωγής. Ειδικότερα, για το στοιχείο της αύξησης λαµβάνεται υπόψη το σύνολο 
της περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου, ώστε, από τη σύγκριση της 
περιουσιακής κατάστασης στο χρονικό σηµείο της τέλεσης του γάµου (αρχική 
περιουσία) µε την υπάρχουσα στο χρονικό σηµείο που γεννάται η αξίωση (τελική 
περιουσία), πρέπει να προκύπτει αύξηση. Η τελευταία δεν αποκλείεται να ξεκινά µε 
την αγωγή από µία µόνο ή περισσότερες µεν αλλά συγκεκριµένες κτήσεις του 
υπόχρεου, οπότε η συµβολή του ενάγοντος υπολογίζεται µε βάση την τελική αξία 
τούτων. Η τυχόν ύπαρξη αρχικής περιουσίας ή στοιχείων που την διαφοροποιούν, 
αποτελεί βάση ένστασης, που προβάλλεται και αποδεικνύεται από τον εναγόµενο. Ο 
χρόνος λύσης ή της ακύρωσης του γάµου ή της συµπλήρωσης τριετίας από τη 
συζυγική διάσταση είναι κρίσιµος για την εξεύρεση της εν λόγω τελικής περιουσίας 
υπό την έννοια του καθορισµού των περιουσιακών στοιχείων που την αποτελούν. Ο 
δικαιούχος σύζυγος θα πρέπει να αποδείξει την τελική περιουσία, από τι αποτελείται 
και ποια είναι η αξία της (Α.Π. 447/2005). Ο εναγόµενος περαιτέρω, ως υπόχρεος 
σύζυγος, του οποίου η περιουσία αυξήθηκε µε τη συµβολή του ενάγοντος συζύγου 
µπορεί να προβάλει, µεταξύ άλλων, ότι η συµβολή του ενάγοντος ήταν κάτω από το 
ένα τρίτο ή ότι δεν υπάρχει καµία συµβολή. Για να γίνει όµως δεκτή η ανυπαρξία 
συµβολής που αποκλείει την αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα θα πρέπει ο 
εναγόµενος σύζυγος να επικαλεσθεί και αποδείξει ότι ο δικαιούχος της αξίωσης 
συµµετοχής σύζυγος είτε δεν µπορούσε εκ των πραγµάτων είτε δεν ήθελε να 
συµβάλει και ότι η επαύξηση της περιουσίας οφείλεται µόνο σ' αυτόν. Ο ισχυρισµός 
αυτός του εναγοµένου, ενόψει του ότι το καθιερούµενο από το άρθρο 1400 ΑΚ 
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τεκµήριο της συµβολής συµµετοχής στα αποκτήµατα κατά το 1/3 ενεργεί και ως προς 
τους δύο συζύγους, ο δε ενάγων, έστω και αν δεν αποδείξει τη δική του συµβολή, θα 
δικαιούται οπωσδήποτε το 1/3 της αύξησης της περιουσίας του εναγοµένου, συνιστά 
ως προς την απόκρουση του τεκµηρίου ένσταση (Α.Π. 1223/2007, 661-662/2005). Η 
συµβολή τέλος του ενός συζύγου στην περιουσιακή επαύξηση του άλλου µπορεί να 
γίνει είτε µε την παροχή κεφαλαίων (εισφορά χρήµατος, κεφαλαιουχικών αγαθών 
κατά χρήση), είτε µε παροχή υπηρεσιών, που αποτιµώνται σε χρήµα και δεν 
επιβάλλονται από την υποχρέωση συµβολής στις οικογενειακές ανάγκες (άρθρο 1390 
ΑΚ). Ειδικότερα, η παροχή υπηρεσιών, που η σύζυγος προσφέρει εντός της οικίας ή 
για την ανατροφή των τέκνων, αποτελεί δική της συµβολή στην αύξηση της 
περιουσίας του συζύγου, µόνο όταν οι υπηρεσίες αυτές των οποίων προσδιορίζεται το 
είδος και η αξία τους είναι περισσότερες από αυτές, που η υποχρέωση συµβολής στις 
οικογενειακές ανάγκες επιβάλει. 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντέσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 328/2008). ∆εν 
αποτελούν "πράγµατα" και άρα δεν ιδρύεται ο ως άνω λόγος αναιρέσεως αν δεν 
ληφθούν υπόψη ισχυρισµοί που αποτελούν απλή ή αιτιολογηµένη άρνηση της 
αγωγής, καθώς και οι ισχυρισµοί που συνιστούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου από την εκτίµηση των. ∆εν ιδρύεται ο λόγος αυτός της 
αναιρέσεως, αν το δικαστήριο που δίκασε, έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που 
προτάθηκε και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, και 338 έως 341 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι το 
δικαστήριο, για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση του, ως προς τη 
βασιµότητα ή µη των προβαλλοµένων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων, 
τα οποία ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει 
υπόψη όλα τα νόµιµα αποδεικτικά µέσα, τα οποία επικαλούνται και προσκοµίζουν 
νοµίµως για άµεση και έµµεση απόδειξη οι διάδικοι, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται 
ειδική µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθ' ενός από αυτά, κατ' αντιδιαστολή προς 
άλλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία φέρονται ότι λήφθηκαν υπόψη προς σχηµατισµό 
της κρίσεως του. ∆εν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας να µνηµονεύσει και να 
εξαίρει µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της, κατά την ελεύθερη κρίση του, 
µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να καθίσταται αδιστάκτως, από το όλο 
περιεχόµενο της αποφάσεως, ότι συνεκτιµήθησαν όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρεώσεως αυτής 
ιδρύει λόγο αναιρέσεως εκ του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, υπό την 
αποκλειστική προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός, το οποίο επικαλείται ο 
διάδικος ασκεί ουσιώδη επιρροή στη δίκη, αφού µόνο ένα τέτοιο (ουσιώδες) γεγονός 
καθίσταται αντικείµενο της δίκης (ΟλΑΠ 2/2008, ΟλΑΠ 14/2005). Εξάλλου, επί 
παραπόνου για µη λήψη αποδεικτικών µέσων που προσκοµίσθηκαν µε επίκληση, 
πρέπει, για το παραδεκτό του λόγω αυτού, να εξειδικεύονται στο αναιρετήριο τα 
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αποδεικτικά µέσα, να προσδιορίζεται το περιεχόµενο τους και το παραδεκτό της 
προσαγωγής τους (ΑΠ 1851/2007). 
- Ο µεν εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005, 36/1988). Στην 
περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών, τα οποία ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι 
αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως καθιστούν προφανή την 
παραβίαση (ΑΠ 1522/2011, ΑΠ 633/2011), ο δε εκ του άρθρου 559 αριθ. 19 λόγος 
αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται όταν δεν 
προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της τα περιστατικά, που είναι αναγκαία, για τη 
κρίση του δικαστηρίου στη συγκεκριµένη περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων 
όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως του ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε ή 
περί µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της, καθώς και όταν η 
απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς ή αντιφατικές ως 
προς το νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτά 
και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 
28/1997). Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για 
ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, 
στάθµιση και αξιολόγηση του εξαγοµένου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση 
αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ.1 Κ.Πολ.∆., εκτός αν 
δεν σαφές το αποδεικτικό πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο 
αναιρετικός έλεγχος. 
- Από το άρθρο 559 αριθ. 16 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν το δικαστήριο, 
παρά το νόµο, δέχθηκε ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο, ενώ, εάν το 
δίκασαν δικαστήριο δεν απάντησε σε ισχυρισµό περί δεδικασµένου, ο αναιρετικός 
έλεγχος γίνεται µέσω του από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, λόγου αναίρεσης η 
παράλειψη δε του δικαστηρίου να απαντήσει σε ισχυρισµό µη νόµιµο, αλυσιτελή, ή 
απαραδέκτως προταθέντα, ως και η απόρριψη τέτοιου ισχυρισµού δεν δηµιουργεί 
λόγο αναιρέσεως για πληµµέλεια από την ως άνω διάταξη (Α.Π. 867/1989 Ελ∆νη 30, 
1323, ΑΠ 179/2007, ΑΠ 1575/2006). Εξάλλου, ο εκ του άρθρου 559 αρ 16 ΚΠολ∆, 
λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο κατά παράβαση του νόµου δέχθηκε ότι 
υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο ή ότι υπάρχει δεδικασµένο µε βάση απόφαση 
που εξαφανίστηκε ύστερα από ένδικο µέσο ή αναγνωρίστηκε ως ανύπαρκτη. Όπως δε 
προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 321, 322, 324 και 331 ΚΠολ∆, το 
δεδικασµένο από τελεσίδικη απόφαση υφίσταται µεταξύ των ίδιων προσώπων µε την 
αυτή ιδιότητα και µόνο για το δικαίωµα που κρίθηκε και εφόσον πρόκειται για το ίδιο 
αντικείµενο και την ίδια ιστορική και νοµική αιτία, εκτείνεται δε αυτό και στα 
ζητήµατα που κρίθηκαν παρεµπιπτόντως και αποτελούν λογικά αναγκαία και κρίσιµη 
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στη συγκεκριµένη περίπτωση προϋπόθεση του κυρίου ζητήµατος, αν το δικαστήριο 
ήταν καθ' ύλην αρµόδιο να αποφασίσει για τα παρεµπίπτοντα αυτά ζητήµατα. ∆εν 
αφορά συνεπώς, η τελεσιδικία και δικαιώµατα ή έννοµες σχέσεις που δεν αποτελούν 
αναγκαία προϋπόθεση του δικαζοµένου δικαιώµατος, αλλά προβλήθηκαν από τους 
διαδίκους για την υποβοήθηση της κρίσεώς του επί του δικαιώµατος, για το οποίο 
διεξάγεται ο δικαστικός αγώνας. Έτσι η τελεσίδικη απόφαση σε δίκη διανοµής, µε 
την οποία απορρίπτεται η αγωγή περί διανοµής, κατ' αποδοχή ενστάσεως 
καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώµατος, εκτός των άλλων, και λόγω της 
περιουσιακής καταστάσεως του ενός των συζύγων, η οποία µάλιστα προσδιορίζεται 
σε προγενέστερο χρόνο της συµπληρώσεως τριετίας από τη διάσπαση της εγγάµου 
συµβιώσεως των διαδίκων, ή η τελεσίδικη απόφαση σε δίκη διατροφής, µε την οποία 
προσδιορίζεται η περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου σε διατροφή συζύγου στον 
ίδιο ως άνω χρόνο, δεν αποτελεί δεδικασµένο στη δίκη αποκτηµάτων µεταξύ των 
διαδίκων - συζύγων, αφ' ενός µεν διότι στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν πρόκειται 
περί της αυτής ιστορικής και νοµικής αιτίας, αφού η αιτία εξατοµικεύεται µε την 
αναγραφή συγκεκριµένης ηµεροµηνίας και συγκεκριµένων περιστάσεων που 
συνδέονται αδιάσπαστα µε την ηµεροµηνία αυτή, αφ' ετέρου δε διότι το Μονοµελές 
Πρωτοδικείο, που έκρινε για τη διατροφή (άρθρο 16 αριθ. 10 ΚΠολ∆) δεν ήταν 
αρµόδιο για την εκδίκαση της αγωγής αποκτηµάτων η οποία εκδικάζεται κατά την 
τακτική διαδικασία από το Πολυµελές Πρωτοδικείο (άρθρο 18 ΚΠολ∆). 
- Κατά το άρθρο 522 ΚΠολ∆, µε την άσκηση της έφεσης, η υπόθεση µεταβιβάζεται 
στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο µέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και 
τους πρόσθετους λόγους. Από αυτό συνάγεται ότι, αν το πρωτοβάθµιο δικαστήριο, µε 
την εκκαλούµενη απόφαση του, απέρριψε την αγωγή εν όλω ή εν µέρει, κατά 
παραδοχή αυτοτελούς ισχυρισµού (ένστασης) του εναγοµένου, τη δε απόφαση αυτή 
εκκαλεί ο ενάγων, η υπόθεση ή το σχετικό κεφάλαιο αυτής µεταβιβάζονται µε την 
άσκηση της έφεσης στο Εφετείο, αδιαίρετα και ως σύνολο, τόσο δηλαδή ως προς την 
αγωγή ή το οικείο µέρος αυτής, όσο και ως προς την ένσταση και δεν υπάρχει ανάγκη 
να επαναφέρει την τελευταία και ο εναγόµενος, µε τις προτάσεις του στο Εφετείο, 
κατά τους ορισµούς του άρθρου 240 ΚΠολ∆. Στην αντίστροφη περίπτωση, αν 
δηλαδή η αγωγή έγινε δεκτή και απορρίφθηκε ένσταση του εναγοµένου κατ' αυτής, ο 
τελευταίος εκκαλώντας την απορριπτική απόφαση του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, 
µπορεί να επαναφέρει στο Εφετείο την ένταση αυτή µόνο µε λόγο έφεσης ή µε 
πρόσθετο λόγο και όχι απλά µε τις προτάσεις του (ΑΠ 979/2003). 
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 13 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, αν το 
δικαστήριο εσφαλµένα εφάρµοσε τους ορισµούς του νόµου ως προς το βάρος 
απόδειξης, δεν ιδρύεται όταν δεν έχει εκδοθεί προδικαστική απόφαση, γιατί η 
κατανοµή του βάρους απόδειξης γίνεται µε την προδικαστική απόφαση (ΑΠ 
344/2007). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 10 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης 
ως αληθή χωρίς απόδειξη. Ο όρος "πράγµατα" είναι ταυτόσηµος του αντιστοίχου 
όρου του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, δηλαδή θεωρούνται ουσιώδεις για την έκβαση 
της δίκης νοµίµως προταθέντες πραγµατικοί ισχυρισµοί, θεµελιωτικοί αγωγής, 
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ανταγωγής, ενστάσεως, αντενστάσεως κ.λ.π., όχι δε και οι αρνητικοί, των ουσιωδών 
κατά τα άνω ισχυρισµών, ισχυρισµοί του διαδίκου ή τα επιχειρήµατα των διαδίκων ή 
τα συµπεράσµατα του δικαστηρίου και των διαδίκων από την εκτίµηση των 
αποδείξεων (ΑΠ 1731/2008, ΑΠ 701/2008). Η πρακτική σηµασία του λόγου αυτού 
αναιρέσεως µειώθηκε µετά τον περιορισµό της προδικαστικής αποφάσεως µε τους Ν. 
2207/1994 και 2479/1997, αφού για την ίδρυση του πρέπει το δικαστήριο να ήταν 
υποχρεωµένο να εκδώσει προδικαστική απόφαση (ΟλΑΠ 12/1991). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 12 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται µόνον αν το 
δικαστήριο προσέδωσε σε αποδεικτικό µέσο αυξηµένη αποδεικτική δύναµη, την 
οποία δεν είχε κατά νόµο, ή δεν του προσέδωσε τέτοια δύναµη, µολονότι την είχε 
κατά νόµο, και όχι αν έκρινε περισσότερο ή λιγότερο αξιόπιστο ένα από τα πολλά 
ισοδύναµα κατά νόµον αποδεικτικά µέσα (ΑΠ 75/2009, ΑΠ 329/2007). ∆εν ιδρύεται 
ο λόγος αυτός αναιρέσεως επί υποθέσεων επί των οποίων τηρήθηκε η διαδικασία του 
άρθρου 270 ΚΠολ∆, στις οποίες το δικαστήριο µπορεί να λαµβάνει υπόψη 
συµπληρωµατικά και να εκτιµά ελεύθερα και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν 
τους όρους του νόµου (ΑΠ 40/2009, ΑΠ 31/1999). Στα ιδιωτικά έγγραφα ο νόµος δεν 
προσδίδει αυξηµένη, έναντι των λοιπών αποδεικτική δύναµη, αλλά συνεκτιµώνται 
ελεύθερα µε τα λοιπά αποδεικτικά µέσα (ΑΠ 1731/2008). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 340, 345, 346, 1390, 1400, 
ΚΠολ∆: 221, 294, 295, 297, 321, 322, 324, 331, 335, 338, 341, 522, 559 αριθ. 1, 559 
αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 13, 559 αριθ. 16, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαθήκη - Ακύρωση διαθήκης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1273 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακυρότητα διάταξης τελευταίας βουλήσεως. Αντίθεση στα χρηστά ήθη. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 178 ΑΚ, η διάταξη της τελευταίας βουλήσεως είναι 
άκυρη αν το περιεχόµενο αυτής αντιβαίνει στα χρηστά ήθη. Ως κριτήριο των χρηστών 
ηθών χρησιµεύει το περί ηθικής συναίσθηµα του κατά γενική αντίληψη χρηστού, 
έµφρονα και υγιώς σκεπτόµενου κοινωνικού ανθρώπου και για την κρίση περί της 
αντιθέσεως της διατάξεως τελευταίας βουλήσεως στα χρηστά ήθη, λαµβάνονται 
υπόψη το περιεχόµενο και τα αποτελέσµατα της διαθήκης, τα αίτια που ώθησαν τον 
διαθέτη, ο σκοπός που αυτός επεδίωκε και γενικά το σύνολο των περιστάσεων και 
συνθηκών που συνοδεύουν τη διάταξη αυτή.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.19 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης αν η απόφαση 
δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, έλλειψη νόµιµης βάσης, λόγω ανεπαρκών 
ή αντιφατικών αιτιολογιών, υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που 
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συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, 
σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της 
εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές 
της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν εφαρµόσθηκε ορθώς ή όχι 
ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. Αναφέρεται σε πληµµέλειες αναγόµενες στη 
διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις 
που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων και, ειδικότερα, στην ανάλυση, 
στάθµιση και αξιολόγηση αυτών και στην αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει 
εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται πλήρως, σαφώς και χωρίς αντιφάσεις 
(ΟλΑΠ 24/1992).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 178, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ιαθήκη - Ακύρωση διαθήκης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 89 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Άκυρη διαθήκη. ανίκανοι να συντάσσουν διαθήκη. Ψυχική διαταραχή. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. ∆ιορισµός Πραγµατογνωµόνων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παραβίαση δεδικασµένου. 
- Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 1718 ΑΚ, διαθήκη για την οποία δεν τηρήθηκαν οι 
διατάξεις των άρθρων 1719 έως 1757, είναι άκυρη, εφόσον ο νόµος δεν ορίζει 
διαφορετικά, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 1719 αριθ. 3 του ίδιου Κώδικα, όπως 
ήδη ισχύει µετά την τροποποίησή της µε τη διάταξη του άρθρου 30 του ν. 2447/1996, 
ανίκανοι να συντάσσουν διαθήκη είναι όσοι κατά το χρόνο της σύνταξης της 
διαθήκης δεν έχουν συνείδηση των πράξεών τους ή βρίσκονται σε ψυχική ή 
διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής 
τους. Στην αµέσως πιο πάνω διάταξη προβλέπονται δύο περιπτώσεις ανικανότητας 
προς σύνταξη διαθήκης, δηλαδή α) η έλλειψη συνείδησης των πράξεων, η οποία 
υπάρχει όταν το πρόσωπο από αίτιο νοσηρό ή µη (όπως λ.χ. µέθη, ύπνωση κ.λ.π.) δεν 
έχει τη δύναµη να διαγνώσει την ουσία και το περιεχόµενο της διαθήκης που 
συντάσσει, καθώς και την ικανότητα να συλλάβει τη σηµασία των επί µέρους 
διατάξεων της διαθήκης, χωρίς να απαιτείται γενική και πλήρης έλλειψη συνείδησης 
του εξωτερικού κόσµου ή πλήρης έλλειψη λειτουργίας του νου και β) η ψυχική ή 
διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησης του 
διαθέτη. Σε αντίθεση, δηλαδή, µε την αρχική διάταξη του άρθρου 1719 αριθ. 4 ΑΚ, 
όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή της µε τη διάταξη του άρθρου 30 του ν. 
2447/1996, που προπαρατέθηκε, η οποία, ως ανικανότητα προς σύνταξη διαθήκης, 
απαιτούσε, επίσης, τη στέρηση της χρήσης του λογικού από πνευµατική ασθένεια, 
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δηλαδή, διανοητική ή ψυχική διαταραχή οφειλόµενη σε ασθένεια, επιφέρουσα, κατά 
το χρόνο σύνταξης της διαθήκης, αδυναµία λογικής στάθµισης και ελεύθερου 
προσδιορισµού της βούλησης του διαθέτη, ο οποίος µπορούσε µεν να έχει επαρκή 
αντίληψη για το τι έπραττε, συντάσσοντας τη διαθήκη του, αλλά, εξαιτίας ψυχικής ή 
διανοητικής διαταραχής, δεν ήταν η βούλησή του ελεύθερη στο βαθµό που είναι του 
οµαλά ψυχικά ανθρώπου, δηλαδή δεν µπορούσε αυτός να προσδιορίσει µε λογικούς 
υπολογισµούς ελεύθερα τη βούλησή του και να αντισταθεί, έτσι, σε υποβολή 
προερχόµενη από άλλους, η ήδη ισχύουσα διάταξη απαιτεί απλά ψυχική ή διανοητική 
διαταραχή περιορίζουσα αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησης του διαθέτη, 
εξαιτίας προφανώς του ότι η στέρηση της χρήσης του λογικού λόγω πνευµατικής 
ασθένειας αποτελεί νοµικό όρο που δεν χρησιµοποιείται στην ιατρική, δηλαδή, όρο, ο 
οποίος µε δυσχέρεια µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια, αφού ως πνευµατική 
ασθένεια δεν νοείται µόνο η πάθηση της νόησης του πνεύµατος, αλλά γενικά κάθε 
ψυχική διαταραχή. Ως ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά 
τη λειτουργία της βούλησης του διαθέτη νοείται, ειδικότερα, κάθε διαταραχή που 
µειώνει σηµαντικά την ικανότητα για αντικειµενικό έλεγχο της πραγµατικότητας, 
όταν, δηλαδή, εξαιτίας της διαταραχής αυτής αποκλείεται, κατά το χρόνο σύνταξης 
της διαθήκης, ο ελεύθερος προσδιορισµός της βούλησης του διαθέτη µε λογικούς 
υπολογισµούς, καθόσον ο τελευταίος κυριαρχείται από παραστάσεις, αισθήµατα, 
ορµές ή επιρροές τρίτων. Οι ασθένειες που µπορούν να οδηγήσουν στην πιο πάνω 
διαταραχή είναι οι ίδιες, οι οποίες, σύµφωνα µε τη ρύθµιση της προϊσχύσασας 
διάταξης του άρθρου 1719 αριθ. 4 ΑΚ, προκαλούσαν έλλειψη της χρήσης του 
λογικού λόγω πνευµατικής ασθένειας, δηλαδή, οι γνήσιες ψυχώσεις, όπως λ.χ. η 
µανιοκατάθλιψη, η σχιζοφρένεια, οι παράνοιες, αλλά και οργανικοψυχικές παθήσεις, 
όπως λ.χ. η γεροντική άνοια, όταν απ' αυτή προκαλείται µόνιµη διαταραχή της 
λειτουργίας του νου, σε βαθµό που αποκλείει την ύπαρξη λογικής κρίσης η 
ολιγοφρένεια κ.ά. Παρέπεται, ότι δεν αποκλείεται κατά νόµο η συνύπαρξη στο 
πρόσωπο του διαθέτη και των δύο περιπτώσεων ανικανότητας, που προβλέπονται στη 
διάταξη του άρθρου 1719 αριθ. 3 ΑΚ, δηλαδή, τόσο της έλλειψης συνείδησης των 
πράξεών του, όσο και της ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής του που περιορίζει 
αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του. Τέλος, όπως προκύπτει από τη 
διάταξη του άρθρου 1719 αριθ. 3 ΑΚ, προς σύνταξη έγκυρης διαθήκης ο διαθέτης 
πρέπει να έχει ικανότητα προς τούτο, υπάρχουσα κατά το χρόνο σύνταξης της 
διαθήκης και καθ' όλη τη διάρκειά της. Αν όµως πρόκειται για πάθηση µη ιάσιµη ή 
για βαριά ψυχική ή διανοητική διαταραχή του διαθέτη, τότε δεν είναι αναγκαίο η 
απόδειξή της κατά το χρόνο της σύνταξης της διαθήκης, αφού τεκµαίρεται αυτή λόγω 
της διάρκειάς της (ΑΠ 1110/2008).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και, αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα, που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση 
του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι 
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αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι συντρέχουν οι όροι της 
διάταξης που εφαρµόσθηκε ή, ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, 
δηλαδή, ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της απόφασης, δηµιουργούνται 
αµφιβολίες, για το αν παραβιάστηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. 
Αναφέρεται ο λόγος αυτός σε πληµµέλειες αναγόµενες στη διατύπωση του 
αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται, όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες 
στην εκτίµηση των αποδείξεων και, ειδικότερα, στην ανάλυση, στάθµιση και 
αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται 
σαφώς, πλήρως και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα, τέλος, των οποίων η µη 
αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό, στερεί από την 
απόφαση τη νόµιµη βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, 
που τείνουν δηλαδή στη θεµελίωση ή κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε 
ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά 
επιχειρήµατα που συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για 
τα οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο 
αναίρεσης (ΟλΑΠ 24/1992).  
- κατά τις διατάξεις του άρθρου 368 ΚΠολ∆ "Το δικαστήριο µπορεί να διορίσει ένα ή 
περισσότερους πραγµατογνώµονες, αν κρίνει, ότι πρόκειται για ζητήµατα που 
απαιτούν για να γίνουν αντιληπτά ειδικές γνώσεις επιστήµης ή τέχνης" (παρ. 1). "Το 
δικαστήριο οφείλει να διορίσει πραγµατογνώµονες, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος 
και κρίνει πως χρειάζονται ειδικές γνώσεις επιστήµης ή τέχνης" (παρ. 2). Εκ τούτων 
συνάγεται, ότι η συµπλήρωση των αποδείξεων µε τη διενέργεια 
πραγµατογνωµοσύνης εναπόκειται στην κυριαρχική και µη ελεγχόµενη αναιρετικώς 
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο ελευθέρως εκτιµά την ανάγκη της 
χρησιµοποίησης του αποδεικτικού αυτού µέσου, µε εξαίρεση την περίπτωση, κατά 
την οποία κάποιος από τους διαδίκους ζητήσει τη διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης 
και το δικαστήριο κρίνει ότι χρειάζονται όχι απλώς "ειδικές" γνώσεις επιστήµης ή 
τέχνης, όπως αναφέρεται στο µεταγλωττισµένο στη δηµοτική κείµενο του άνω 
άρθρου 368 παρ. 2 ΚΠολ∆, αλλά "ιδιάζουσες" τέτοιες γνώσεις, όπως αναφέρεται στο 
υπερισχύον, κατά το άρθρο 36 παρ. 3 εδάφιο τελευταίο του ν. 1406/1983, κείµενο της 
καθαρεύουσας της εν λόγω διάταξης, οπότε οφείλει, στην περίπτωση αυτή, να 
διορίσει πραγµατογνώµονα ή πραγµατογνώµονες. Εποµένως, εάν δεν υπάρχει 
παραδοχή του ∆ικαστηρίου ότι πρόκειται για ζητήµατα που απαιτούν, για να γίνουν 
αντιληπτά, ιδιάζουσες γνώσεις επιστήµης ή τέχνης, η µη λήψη υπόψη ισχυρισµού του 
διαδίκου για ανάγκη διενέργειας πραγµατογνωµοσύνης ή η απόρριψη, ρητώς ή 
σιωπηρώς, σχετικού αιτήµατος αυτού, δεν δηµιουργεί λόγο αναίρεσης κατά το άρθρο 
559 ΚΠολ∆. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, και 338 έως 341 του ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι το 
δικαστήριο για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιµότητα ή 
µη των προβαλλόµενων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων που ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα 
νόµιµα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για άµεση 
και έµµεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή 
αξιολόγηση του καθενός από αυτά, κατ' αντιδιαστολή προς τα λοιπά έγγραφα και εν 
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γένει προς τα άλλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία φέρονται ότι ελήφθησαν υπόψη προς 
σχηµατισµό της κρίσης του. Βέβαια δεν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας να 
µνηµονεύει και να εξαίρει µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της κατά την 
ελεύθερη κρίση του µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να γίνεται αδίστακτα βέβαιο 
από το όλο περιεχόµενο της απόφασης, ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα 
που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν νόµιµα οι διάδικοι. Η παράβαση της 
υποχρέωσης αυτής ιδρύει το λόγο της αναίρεσης του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' του 
ΚΠολ∆ υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός που 
επικαλείται ο διάδικος ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα 
τέτοιο (ουσιώδες) γεγονός καθίσταται αντικείµενο απόδειξης (ΟλΑΠ 14/2005). 
Εξάλλου ως αποδεικτικά µέσα των οποίων η µη λήψη υπόψη ιδρύει τον ανωτέρω 
λόγο αναιρέσεως δεν νοούνται τα διαδικαστικά έγγραφα της δίκης (ΑΠ 1180/ 2010). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 9/1997, 625/2008, ΑΠ 328/2008). "Πράγµατα" υπό 
την έννοια αυτή αποτελούν και οι λόγοι εφέσεως που αφορούν τέτοιους ισχυρισµούς 
(ΑΠ 1573/2006). ∆εν αποτελούν "πράγµατα" και άρα δεν ιδρύεται ο ως άνω λόγος 
αναιρέσεως, αν δεν ληφθούν υπόψη οι ισχυρισµοί που αποτελούν απλή ή 
αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, καθώς και οι ισχυρισµοί που συνιστούν 
επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου από την εκτίµηση 
των αποδείξεων (ΑΠ 701/2008, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 558/2008). Εξάλλου, δεν 
στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αναίρεσης όταν το δικαστήριο έλαβε υπόψη 
προταθέντα ισχυρισµό (πράγµα) και τον απέρριψε ευθέως για οποιοδήποτε λόγο 
τυπικό ή ουσιαστικό, αλλά και όταν το δικαστήριο αντιµετωπίζει και απορρίπτει στην 
ουσία εκ των πραγµάτων προβληθέντα ισχυρισµό, µε την παραδοχή ως 
αποδειχθέντων γεγονότων αντίθετων προς αυτά που τον συγκροτούν (ΟλΑΠ 
11/1996). 
- Κατά την έννοια του άρθρου 562 παρ. 2 του ΚΠολ∆ για το παραδεκτό του λόγου 
αναιρέσεως πρέπει ο ισχυρισµός επί του οποίου στηρίζεται, έστω και αν ερευνάται 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας, να έχει προταθεί νοµίµως ενώπιον 
αυτού και να γίνεται επίκληση στο αναιρετήριο της προτάσεως αυτής εκτός αν 
πρόκειται α) για παράβαση που δεν µπορούσε να προβληθεί στο δικαστήριο της 
ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση και γ) για ισχυρισµό 
που αφορά τη δηµόσια τάξη.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 332 ΚΠολ∆, το δεδικασµένο λαµβάνεται 
υπόψη από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως, δεν αφορά όµως τη δηµόσια τάξη και, 
συνακόλουθα, ο ισχυρισµός για ύπαρξη (ή µη) αυτού, προβαλλόµενος προς στήριξη 
λόγων αναίρεσης από τους αριθµούς 8 και 16 του άρθρου 559 του ίδιου Κώδικα, 
πρέπει, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 562 παρ. 2 του πιο πάνω Κώδικα να έχει 
προταθεί νόµιµα στο δικαστήριο της ουσίας και όχι απλά να γίνει µνεία της 
απόφασης και όσων προκύπτουν σ' αυτή, αλλιώς οι λόγοι αυτοί αναίρεσης είναι 
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απαράδεκτοι. Ειδικότερα, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 16 ΚΠολ∆, 
υφίσταται λόγος αναίρεσης, αν το δικαστήριο κατά παράβαση του νόµου δέχθηκε, ότι 
υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο ή ότι υπάρχει δεδικασµένο µε βάση απόφαση 
που εξαφανίσθηκε ύστερα από ένδικο µέσο ή αναγνωρίστηκε ως ανύπαρκτη. 
Πρόκειται, δηλαδή, για απόφαση, η οποία παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 321, 
324 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 19/2005). Ο ίδιος λόγος καθιδρύεται και όταν το δικαστήριο της 
ουσίας παραβλέψει το δεδικασµένο προηγούµενης απόφασης. Πάντως, ο Άρειος 
Πάγος ελέγχει µόνο την παράβαση του νόµου, δηλαδή την ψευδή ερµηνεία ή την 
εσφαλµένη εφαρµογή των περί δεδικασµένου διατάξεων. Αν η κρίση περί 
δεδικασµένου στηρίζεται επί διαδικαστικών εγγράφων, για τη βασιµότητα ή µη του 
λόγου, ελέγχεται και η εκτίµηση του περιεχοµένου τους κατ' άρθρο 561 παρ. 2 
ΚΠολ∆ (ΑΠ 1233/1999, ΑΠ 1903/2006). Για να θεµελιωθεί, όµως ο παραπάνω λόγος 
προϋποτίθεται, ότι το δικαστήριο της ουσίας επιλήφθηκε αυτεπάγγελτα ή κατά 
πρόταση κάποιου από τους διαδίκους της έρευνας για τη συνδροµή ή όχι των 
συντεταγµένων του δεδικασµένου (ΑΠ 1002/2005, ΑΠ 1858/2005). Άρα, είναι 
ανάγκη η προσβαλλόµενη απόφαση να περιέχει θετική ή αρνητική κρίση για 
παραδοχή ή όχι του δεδικασµένου. Αν η απόφαση που προσβάλλεται δεν ποιείται 
µνεία για ύπαρξη ή όχι δεδικασµένου καθιδρύεται λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 
αριθ. 8 περ. β' ΚΠολ∆, κατά την έννοια του οποίου "πράγµα", η µη λήψη υπόψη του 
οποίου ιδρύει τον εκ του άρθρου τούτου λόγο αναίρεσης, αποτελεί και η ένσταση 
περί υπάρξεως δεδικασµένου, τότε µόνον, αν ο διάδικος προσκόµισε στο δικαστήριο 
της ουσίας τελεσίδικη απόφαση και επικαλέστηκε το δεδικασµένο που απορρέει απ' 
αυτή προς απόδειξη της βάσης και αγωγής ή την απόκρουση αυτής και το δικαστήριο 
παρέλειψε να ερευνήσει τον ισχυρισµό αυτό, ο οποίος ασκεί ουσιώδη επιρροή στην 
έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 1329/1985). Τα πραγµατικά περιστατικά πρέπει να 
προταθούν από το διάδικο στο δικαστήριο της ουσίας και, επίσης, πρέπει, για το 
ορισµένο του αναιρετικού λόγου, να εκτίθεται, ότι είχε υποβληθεί αίτηµα σχετικό από 
το πιο πάνω δεδικασµένο (ΑΠ 514/2002). Πρέπει, ακόµη, για το ορισµένο του 
αναιρετικού λόγου, να γίνεται ρητή µνεία στο αναιρετήριο, ότι ο παραπάνω 
ισχυρισµός είχε νόµιµα προταθεί στο δικαστήριο τους ουσίας. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1718, 1719 - 1757, 
ΚΠολ∆: 321, 324, 332, 335, 338 - 341, 368, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 16, 
559 αριθ. 19, 
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- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1718 και 1721 παρ. 1 εδ. α' ΑΚ 
σαφώς συνάγεται ότι είναι άκυρη η ιδιόγραφη διαθήκη εφόσον αυτή δεν έχει γραφεί 
ολόκληρη µε το χέρι του διαθέτη και δεν έχει χρονολογηθεί και υπογραφεί από αυτόν. 
Ο νόµος απαίτησε την καθ' ολοκληρίαν γραφή της ιδιόγραφης διαθήκης από το χέρι 
του ίδιου του διαθέτη προς διασφάλιση της γνησιότητας και του περιεχοµένου της 
τελευταίας βούλησης του διαθέτη, µη επιτρέποντας την επέµβαση ξένης χειρός σ' 
αυτήν, και, εφόσον δεν διακρίνει, απαιτείται να είναι ιδιοχείρως γραµµένη ολόκληρη 
η διαθήκη απ' αρχής µέχρι τέλους, το οποίο επισηµαίνεται µε την επίσης ιδιοχείρως 
γραµµένη υπογραφή του διαθέτη (ΑΠ 1155/2005 Ελ∆νη 48.1682). 
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 εδ. α' του ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αδιάφορο αν 
πρόκειται για νόµο εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο δε κανόνας δικαίου 
παραβιάζεται αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι όροι εφαρµογής του, ή αν 
εφαρµοστεί, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005 
και 36/1988).  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται ως παραβίαση από τον αριθµό 
1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, εάν το δικαστήριο, για το σχηµατισµό της περί νοµικής 
επάρκειας της αγωγής κρίσης του αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο 
νόµος προς θεµελίωση του δικαιώµατος ή αντίθετα αρκέσθηκε σε λιγότερα. Η νοµική 
αοριστία (όπως και η ποσοτική ή ποιοτική) πρέπει να προτείνεται στο δικαστήριο της 
ουσίας για να δηµιουργείται λόγος αναίρεσης σύµφωνα µε το άρθρο 562 παρ. 2 
ΚΠολ∆, δεδοµένου ότι ο σχετικός ισχυρισµός δεν είναι από εκείνους, οι οποίοι κατ' 
εξαίρεση λαµβάνονται υπόψη και χωρίς να προταθούν στο δικαστήριο της ουσίας και 
ειδικά δεν αφορά τη δηµόσια τάξη (ΑΠ 662/2009 ΝοΒ 58, 112). Περαιτέρω, για να 
είναι ορισµένος ο λόγος αναίρεσης για αοριστία της αγωγής πρέπει στο αναιρετήριο 
ν' αναφέρεται, εκτός των άλλων, και ότι η αοριστία αυτή προτάθηκε στο δικαστήριο 
της ουσίας. 
- ¨Λόγος αναίρεσης κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 εδ. β' ΚΠολ∆ δηµιουργείται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας χρησιµοποιεί εσφαλµένα ή παραλείπει εσφαλµένα και 
χρησιµοποιήσει τα διδάγµατα της κοινής πείρας προκειµένου να εξειδικεύσει τις 
αόριστες νοµικές έννοιες και να υπαγάγει σε αυτές τα πραγµατικά περιστατικά της 
διαφοράς (ΑΠ 220/2008 ΝοΒ 2008, 1831). Ως διδάγµατα της κοινής πείρας 
θεωρούνται γενικές αρχές που συνάγονται επαγωγικώς από την καθηµερινή 
παρατήρηση της εµπειρικής πραγµατικότητας, τη συµµετοχή στις συναλλαγές και τις 
γενικές τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις, οι οποίες έχουν γίνει κοινό κτήµα (Α.Π. 
1255/2004 Ελ∆νη 46, 88). Για την πληρότητα δε και το ορισµένο του λόγου αυτού 
αναίρεσης της παράβασης των διδαγµάτων της κοινής πείρας, πρέπει να αναφέρεται 
στο αναιρετήριο ποια συγκεκριµένα διδάγµατα της κοινής πείρας παραβιάστηκαν, ο 
κανόνας δικαίου για την αληθινή έννοια του οποίου δεν χρησιµοποιήθηκαν ή 
χρησιµοποιήθηκαν εσφαλµένα και σε τι συνίσταται η παράβαση, διαφορετικά ο λόγος 
της αναίρεσης είναι αόριστος (ΑΠ 2050/2006, 66/2004, 392/2002). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση, και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
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αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος 
απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), 
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του 
πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννοµης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999, ΟλΑΠ 32/1996). 
Όµως, τα επιχειρήµατα του δικαστηρίου ή των διαδίκων, που αντλούνται από το νόµο 
ή από το πραγµατικό υλικό, για την ενίσχυση, την παραδοχή ή απόκρουση των 
αιτήσεων ή ενστάσεων, δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων 
διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" 
της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 
να επιδέχεται αυτή µοµφή γι' αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια (ΑΠ 22/2005, 281/1992, 
1987/2007). 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 340 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι το 
δικαστήριο για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιµότητα ή 
µη των προβαλλόµενων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων που ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα 
νόµιµα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για άµεση 
και έµµεση απόδειξη, χωρίς όµως να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και 
χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά, κατ' αντιδιαστολή προς τα λοιπά 
έγγραφα και εν γένει προς τα άλλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία φέρονταν ότι 
ελήφθησαν υπόψη προς σχηµατισµό της κρίσης του (ΟλΑΠ 111/1981 και 848/1981). 
Βέβαια δεν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας να µνηµονεύει και να εξαίρει 
µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της κατά την ελεύθερη κρίση του 
µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να γίνεται αδίστακτα βέβαιο από το όλο 
περιεχόµενο της αποφάσεως ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν νόµιµα οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρεώσεως 
αυτής ιδρύει το λόγο της αναιρέσεως του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆, 
υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός που επικαλείται ο 
διάδικος ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα τέτοιο 
(ουσιώδες) γεγονός καθίσταται αντικείµενο απόδειξης (ΟλΑΠ 42/2002). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1718, 1721, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ιαφυγόν κέρδος - Πότε υπάρχει 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1385 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
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- ∆ιαφυγόν κέρδος. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραµόρφωση του περιεχοµένου 
εγγράφου. Παραβίαση των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των 
αποδεικτικών µέσων. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Όπως ορίζει το εδάφιο β' του άρθρου 298 ΑΚ, ως διαφυγόν κέρδος ... ζηµία) 
"λογίζεται εκείνο που προσδοκά κανείς µε πιθανότητα σύµφωνα µε τη συνηθισµένη 
πορεία των πραγµάτων ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα προπαρασκευαστικά 
µέτρα που έχουν ληφθεί". Για τη διαµόρφωση έτσι της αποδεικτικής κρίσεως του 
δικαστή, ως προς την επέλευση και το ύψος της εν λόγω ζηµίας στο µέλλον, ο νόµος 
αρκείται σε πιθανολόγηση και δεν απαιτεί πλήρη απόδειξη. Ως εκ τούτου η ανωτέρω 
διάταξη έχει µικτό χαρακτήρα, δηλαδή είναι ουσιαστική ως προς τον καθορισµό από 
αυτή των παραγωγικών της εν λόγω αξιώσεως στοιχείων και δικονοµική ως προς την 
επάρκεια της πιθανολογήσεως του διαφυγόντος κέρδους. Κατά συνέπεια, η κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας, περί της υπάρξεως ή µη πιθανότητας επελεύσεως της 
µελλοντικής ζηµίας, ως αναγόµενη στην εκτίµηση της εξελίξεως πραγµάτων, δεν 
υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 1306/2003, 549/2002). Ελέγχεται όµως 
αναιρετικώς η δικαστική κρίση, ως προς την ύπαρξη ή µη των στοιχείων που είναι 
αναγκαία για τη γένεση της σχετικής αξιώσεως, δηλαδή για τη συγκεκριµενοποίηση 
της αόριστης νοµικής έννοιας του διαφυγόντος κέρδους. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθµ. 19 ΚΠολ∆, ανεπαρκής ή αντιφατική 
αιτιολογία, που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νοµίµου βάσεως, υπάρχει 
όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι 
αναγκαία για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, όχι όµως και όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος 
που έχει εξαχθεί από αυτές, εφόσον τούτο εκτίθεται σαφώς. Μόνο τι αποδείχθηκε ή 
δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται πλήρως και σαφώς και όχι γιατί 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 20 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου, ιδρύεται αν το δικαστήριο υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος, 
αναγόµενο δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου, µε την παραδοχή ότι περιέχει 
περιστατικά προφανώς διαφορετικά από εκείνα που πράγµατι περιλαµβάνει, όχι δε 
και όταν, από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο σωστά ανέγνωσε, συνάγει 
αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεσείων θεωρεί ορθό. 
Πράγµατι, στην τελευταία περίπτωση, πρόκειται για παράπονο, αναγόµενο στην 
εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει από τον αναιρετικό έλεγχο 
(ΟλΑΠ 2/2008). Για να είναι ορισµένος ο λόγος αυτός αναιρέσεως, πρέπει να 
αναφέρεται στο αναιρετήριο το ακριβές περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο, κατά 
τον αναιρεσείοντα, παραµορφώθηκε, το διαφορετικό από αυτό περιεχόµενο που 
δέχθηκε το δικαστήριο, καθώς και το επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα συµπέρασµα, 
στο οποίο κατέληξε το δικαστήριο εξαιτίας της παραµορφώσεως σε σχέση µε τη 
συνδροµή ή όχι ορισµένων πραγµατικών γεγονότων. 
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 12 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, για 
παραβίαση των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων, 
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ιδρύεται όταν το δικαστήριο προσέδωσε στο αποδεικτικό µέσο µεγαλύτερη ή 
µικρότερη αποδεικτική δύναµη από εκείνη που δεσµευτικά ορίζει γι' αυτό ο νόµος και 
όχι στην περίπτωση που το δικαστήριο έχει, σύµφωνα µε τον κανόνα του άρθρου 340 
ΚΠολ∆, την εξουσία να εκτιµήσει ελεύθερα τα αποδεικτικά µέσα. 
- Ως "πράγµατα", κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθµ. 8 ή λήψη υπόψη των 
οποίων µη προταθέντων ή η µη λήψη υπόψη αυτών προταθέντων, ιδρύει τον 
προβλεπόµενο από την διάταξη αυτή αναιρετικό λόγο, νοούνται οι αυτοτελείς 
ισχυρισµοί των διαδίκων που θεµελιώνουν ή καταλύουν τη βάση της αγωγής, 
ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως, και ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης, όχι δε και οι ισχυρισµοί που συνέχονται µε την ιστορική αιτία της αγωγής, 
της ένστασης ή της αντένστασης ή αποτελούν αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής. 
Εποµένως, δεν ιδρύεται ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως, αν δεν λήφθηκαν υπόψη 
ισχυρισµοί που συνιστούν αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων, έστω και αν προτείνονται ως λόγοι 
εφέσεως, όπως και οι νοµικοί ισχυρισµοί ή η νοµική επιχειρηµατολογία των διαδίκων 
(ΟλΑΠ 3/1997). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 298, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαιοπραξία - ∆ήλωση βούλησης από πρόσωπο χωρίς συνείδηση των πράξεών 
του 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1281 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ήλωση βούλησης από πρόσωπο χωρίς συνείδηση των πράξεών του. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αίτηµα επίδειξης εγγράφων. 
Αδίκαστη αίτηση. 
- Κατά το άρθρο 131 ΑΚ, όπως ίσχυε κατά τον χρόνο κατάρτισης των ένδικων 
δικαιοπραξιών (7.6.2010), δηλαδή µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 16 Ν. 
2447/1996, "η δήλωση βούλησης είναι άκυρη αν, κατά τον χρόνο που έγινε, το 
πρόσωπο δεν είχε συνείδηση των πράξεών του ή βρισκόταν σε ψυχική ή διανοητική 
διαταραχή που περιόριζε αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του". Από τη 
διάταξη αυτή συνάγεται ότι η δήλωση είναι άκυρη, αν κατά το χρόνο που έγινε, ο 
δηλών από τις άνω αιτίες δεν είχε συνείδηση των πράξεων ή από ψυχική ή διανοητική 
διαταραχή, που είναι δυνατόν να συνυπάρχουν στο ίδιο πρόσωπο, εφόσον ο νόµος 
δεν το αποκλείει, δεν είχε έλλογη κρίση, που να του επιτρέπει να προσδιορίζει 
ελεύθερα τη βούλησή του µε λογικούς υπολογισµούς και βρισκόταν σε αδυναµία να 
διαγνώσει το περιεχόµενο και την ουσία της δικαιοπραξίας που επιχείρησε και τις 
συνέπειες που θα προέκυπταν από αυτή. Η ρύθµιση αναφέρεται στην ανικανότητα 
κατά την στιγµή της δήλωσης βουλήσεως για τη συγκεκριµένη δικαιοπραξία που 
προσβάλλεται εκάστοτε (ΑΠ 12/2005). Η ακυρότητα των δικαιοπραξιών του κατά τα 



 

[110] 
 

παραπάνω ανικάνου λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής είναι απόλυτη, ώστε 
οποιοσδήποτε που έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο, µπορεί να την προσβάλλει (ΑΠ 
1637/2008, 48/2009, 1041/2011). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν το δικαστήριο 
της ουσίας εφάρµοσε κανόνα ουσιαστικού δικαίου µη εφαρµοστέο ή παρέλειψε την 
εφαρµογή του εφαρµοστέου ή εφάρµοσε τέτοιο κανόνα εσφαλµένα.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτή 
λόγος αναίρεσης, ιδρύεται, όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού, 
δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού 
του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε, ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ 
τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ.1/1999). Ελλείψεις αναγόµενες µόνο στην 
ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την 
αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν 
συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984, ΑΠ 356/2010). Τα επιχειρήµατα 
δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ 
τούτου δεν αποτελούν αιτιολογία της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της διάταξης του 
αριθµ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, να επιδέχεται αυτή µοµφή για έλλειψη, 
αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθµ. 9 γ' του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
άφησε αίτηση αδίκαστη. Εξ άλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 450 παρ. 2 και 451 
παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι κάθε διάδικος υποχρεούται να επιδείξει τα έγγραφα, τα 
οποία κατέχει και που µπορούν να χρησιµεύσουν για απόδειξη, ο δε αντίδικος του 
κατέχοντος το έγγραφο, εφόσον δικαιολογεί έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την 
επίδειξη του εγγράφου µε τις προτάσεις του ακόµη και για πρώτη φορά ενώπιον του 
δευτεροβάθµιου δικαστηρίου. Η παράλειψη του δικαστηρίου της ουσίας να 
αποφανθεί στην αίτηση για επίδειξη εγγράφων θεµελιώνει τον, από τον αριθµό 9 του 
άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση αυτή ήταν 
παραδεκτή και σύννοµη, δηλαδή αν γίνεται επίκληση της κατοχής του εγγράφου από 
τον αντίδικο, προσδιορίζεται επακριβώς και σαφώς το επιδεικτέο έγγραφο, 
προσδιορίζεται ειδικότερα το περιεχόµενό του και εκτίθενται τα περιστατικά από τα 
οποία προκύπτει το έννοµο συµφέρον του αιτούντος, δηλαδή ότι το έγγραφο είναι 
πρόσφορο προς άµεση ή έµµεση απόδειξη λυσιτελούς ισχυρισµού του αιτούντος ή 
προς ανταπόδειξη τέτοιου ισχυρισµού του αντιδίκου του (ΑΠ 1789/1981, 546/2010, 
658/2010, 1067/2010). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 131, 
ΚΠολ∆: 450, 451, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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∆ικαιοπραξία - Πλάνη κατά την κατάρτιση 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Κορίνθου 
Αριθµός απόφασης: 104 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω ουσιώδους πλάνης. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 140, 141, 154, 180 και 184 Α.Κ. η ακύρωση 
δικαιοπραξίας λόγω ουσιώδους πλάνης επέρχεται δια δικαστικής αποφάσεως και 
δικαιούται να την ζητήσει, µε αγωγή ή ένσταση, εκείνος που πλανήθηκε (ή ο 
κληρονόµος του), η ακυρώσιµη δε δικαιοπραξία, όταν ακυρωθεί, εξοµοιώνεται προς 
άκυρη, εξ αρχής, και θεωρείται ως µη γενόµενη (µε επιφύλαξη των διατάξεων που 
αφορούν δικαιώµατα τα οποία τρίτος απέκτησε από σύµβαση που ακυρώθηκε). Στη 
περίπτωση που λόγος ανακοπής εναντίον διαταγής πληρωµής χρηµατικού ποσού, το 
οποίο φέρεται στη διαταγή αυτή οφειλόµενο από δικαιοπραξία, πλήττει τη 
δικαιοπραξία αυτή ως προϊόν πλάνης εις βάρος του ανακόπτοντος, το αίτηµα της 
ανακοπής για ακύρωση της διαταγής πληρωµής ενέχει και αίτηµα ενστάσεως περί 
κυρώσεως της δικαιοπραξίας ως προϊόντος πλάνης σύµφωνα µε το λόγο (της 
ανακοπής), που αποτελεί τη βάση της ενστάσεως. Αφού, σε τέτοια περίπτωση, 
ζητείται πραγµατικά και η ακύρωση της δικαιοπραξίας µε την έννοια των άρθρων 
140, 141 και 154 εδάφ. β΄ του ΑΚ, κατά την οποία η ενάσκηση του διαδικαστικού 
δικαιώµατος για πρόκληση της δικαστικής ακυρώσεως δικαιοπραξίας δεν 
προϋποθέτει λεκτική τυπικότητα, αλλά σαφή µόνον εκδήλωση αντίστοιχης 
βουλήσεως (ΑΠ 1096/2006, 77/1991).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 140, 141, 154, 180, 184, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ουλεία - Παροχή διόδου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 555 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ουλεία διόδου. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου.  
- Kατά τους ορισµούς των άρθρων 1012 και 1013 ΑΚ, "Αν ακίνητο στερείται την 
αναγκαία δίοδο προς τον δρόµο, έχει δικαίωµα ο κύριος του να απαιτήσει δίοδο από 
τους γείτονες έναντι ανάλογης αποζηµίωσης. Η κατεύθυνση της διόδου και η έκταση 
του δικαιώµατος για τη χρήση της, καθώς και η αποζηµίωση που πρέπει να 
καταβληθεί, καθορίζονται µε δικαστική απόφαση". Από τις διατάξεις αυτές 
συνάγεται, ότι ως ακίνητο, που στερείται της αναγκαίας διόδου προς την οδό, είναι 
εκείνο που στερείται από κάθε επικοινωνία µε την δηµοσία, δηµοτική ή κοινοτική 
οδό αναγκαία για την, σύµφωνα µε τον προορισµό του, εκµετάλλευση, καθώς και 
εκείνο το οποίο έχει µεν δίοδο, πλην αυτή ατελώς εξυπηρετεί τις ανάγκες του 
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ακινήτου δια της υφιστάµενης επικοινωνίας. Η έκταση του προς χρήση διόδου 
δικαιώµατος, που καθορίζεται αντικειµενικώς, πρέπει να ανταποκρίνεται προς την 
οικονοµική χρησιµότητα αυτού, η δε επάρκεια της διόδου κρίνεται επίσης 
αντικειµενικώς κατά τις, κατά τον χρόνο εγέρσεως της αγωγής, συγκεκριµένες 
εκάστοτε συνθήκες, δηλαδή τις υφιστάµενες ανάγκες του ακινήτου, τον υφιστάµενο 
προορισµό, την θέση ή περιοχή. Κατά δε την διάταξη του άρθρου 1014 ΑΚ, δεν 
υπάρχει υποχρέωση των γειτόνων να παράσχουν δίοδο, αν η συγκοινωνία του 
ακινήτου προς τον δηµόσιο δρόµο έπαυσε µε αυτόβουλη πράξη ή παράλειψη του 
κυρίου του ακινήτου. Για την εφαρµογή της εν λόγω διατάξεως, που θεµελιώνει 
ένσταση κατά της αγωγικής αξιώσεως του άρθρου 1012 ΑΚ, απαιτείται το ακίνητο να 
στερήθηκε την αναγκαία δίοδο προς δηµοσία, δηµοτική, κοινοτική ή αγροτική οδό µε 
θετική ή αρνητική ενέργεια του κυρίου ή των προκατόχων του. Η ενέργεια, εξαιτίας 
της οποίας προήλθε η στέρηση της διόδου, πρέπει να είναι αυτόβουλη, δηλαδή να 
απορρέει από την βούληση του δικαιούχου. Τοιαύτη δε πράξη ή παράλειψη του 
δικαιούχου υπάρχει και όταν αυτός παραιτήθηκε από το υφιστάµενο δικαίωµα 
δουλείας διόδου κατά του τρίτου ή από ενοχικό δικαίωµα προς σύσταση τοιούτου 
δικαιώµατος ή όταν αυτός είχε δικαίωµα δουλείας διόδου, την οποία, όµως, άφησε να 
αποσβεσθεί δι' αχρησίας. Από τις ίδιες δε διατάξεις συνάγεται ότι η περί παροχής 
διόδου αγωγή ασκείται κατά του κυρίου του γειτονικού ακινήτου, δια του οποίου 
διώκεται η παροχή της, χωρίς να είναι απαραίτητο να απευθύνεται και κατά των 
κυρίων όλων των γειτονικών ακινήτων, δια των οποίων δύναται να διέλθει η δίοδος, 
απόκειται δε στην υπεράσπιση του εναγοµένου να επικαλεσθεί, κατ' ένσταση, και 
αποδείξει, προς απόκρουση της αγωγής, την ύπαρξη γειτονικού κτήµατος, δια του 
οποίου προσήκει, βάσει των αντικειµενικών συνθηκών, η διέλευση. 
- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, το 
δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικώς, όταν η συµπεριφορά του 
δικαιούχου που προηγήθηκε ή η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το 
χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε, χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν την γένεση ή να 
επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή την µεταγενέστερη 
άσκησή του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού 
ανθρώπου, αφού τείνει στην ανατροπή καταστάσεως που δηµιουργήθηκε υπό 
ορισµένες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε για πολύ χρόνο, µε επακόλουθο να 
συνεπάγεται επαχθείς συνέπειες για τον υπόχρεο. Απαιτείται δηλαδή, για να 
χαρακτηρισθεί καταχρηστική η άσκηση του δικαιώµατος, να έχει δηµιουργηθεί στον 
υπόχρεο, από την συµπεριφορά του δικαιούχου, σε συνάρτηση και µε εκείνη του 
υποχρέου, και µάλιστα ευλόγως, η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται να 
ασκήσει το δικαίωµά του. Απαιτείται ακόµη οι πράξεις του υποχρέου και η υπ' αυτού 
δηµιουργηθείσα κατάσταση, επαγοµένη ιδιαιτέρως επαχθείς για τον υπόχρεο 
επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη σύνδεσµο µε την προηγηθείσα συµπεριφορά του 
δικαιούχου. Μόνη η µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και όταν ακόµη 
δηµιούργησε την εύλογη πεποίθηση στον υπόχρεο ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα ή ότι 
δεν πρόκειται αυτό να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική την 
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µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλά απαιτείται να συντρέχουν, προσθέτως, ειδικές 
συνθήκες και περιστάσεις, προερχόµενες, κυρίως, από την προηγηθείσα συµπεριφορά 
του δικαιούχου και του υποχρέου, ενόψει των οποίων και της αδρανείας του 
δικαιούχου, η επακολουθούσα άσκηση του δικαιώµατος, τείνουσα στην ανατροπή της 
διαµορφωθείσης καταστάσεως υπό τις ανωτέρω ειδικές συνθήκες και διατηρηθείσης 
για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, να εξέρχεται των υπό της ανωτέρω διατάξεως 
διαγραφοµένων ορίων. Η ειρηµένη δε αδράνεια του δικαιούχου, που δεν είναι 
απαραίτητο να προκαλεί αφόρητες ή δυσβάστακτες για τον υπόχρεο συνέπειες, 
αρκούσης της επελεύσεως δυσµενών απλώς για τα συµφέροντα του επιπτώσεων, 
πρέπει να υφίσταται επί µακρό χρονικό διάστηµα, πλην ελάσσονα του διά την 
παραγραφή του δικαιώµατος υπό του νόµου προβλεποµένου, από τότε που ο 
δικαιούχος µπορούσε να ασκήσει το δικαίωµά του. 
- Kατά το άρθρο 560 αρ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάσθηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο, ή έθιµο, ελληνικό ή 
ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ευθεία παραβίαση κανόνος ουσιαστικού 
δικαίου υπάρχει όταν το δικαστήριο παρέλειψε να εφαρµόσει κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, καίτοι ήταν εφαρµοστέος στην συγκεκριµένη περίπτωση βάσει των 
παραδοχών του, ή εφήρµοσε κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που, µε βάση τις ίδιες 
παραδοχές, δεν έπρεπε να εφαρµόσει.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 1012, 1013, 1014, 1138, 
ΚΠολ∆: 498, 560, 568, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ουλεία - Παροχή διόδου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 568 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παροχή διόδου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 1012 του ΑΚ, αν ακίνητο στερείται την αναγκαία δίοδο προς το 
δρόµο, έχει δικαίωµα ο κύριος του να απαιτήσει δίοδο από τους γείτονες έναντι 
ανάλογης αποζηµίωσης, κατά δε το άρθρο 1013 του ίδιου Κώδικα, η κατεύθυνση της 
διόδου και η έκταση του δικαιώµατος για χρήση της, καθώς και η αποζηµίωση που 
πρέπει να καταβληθεί, καθορίζονται µε δικαστική απόφαση. Από το συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών συνάγονται, πλην άλλων, τα εξής: α) ως ακίνητο στερούµενο την 
αναγκαία δίοδο προς την οδό θεωρείται εκείνο που στερείται κάθε επικοινωνία µε 
δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική οδό, αναγκαία για την εκµετάλλευση ή τη 
χρησιµοποίηση του, σύµφωνα µε τον προορισµό του, καθώς και εκείνο που έχει µεν 
δίοδο, πλην όµως αυτή εξυπηρετεί ατελώς τις ανάγκες του, ανεξαρτήτως αν πρόκειται 
για ακίνητο αστικό ή αγροτικό, οικοδοµηµένο εν µέρει ή ασκεπή χώρο, εντός ή εκτός 
σχεδίου, β) η έκταση του δικαιώµατος προς χρήση διόδου, η οποία πρέπει να 
ανταποκρίνεται προς την οικονοµική χρησιµότητα του, καθώς και η επάρκεια της 
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διόδου, κρίνονται αντικειµενικά, σύµφωνα µε τις κατά το χρόνο ασκήσεως της 
αγωγής συγκεκριµένες συνθήκες, ενόψει και των αναγκών του ακινήτου, του 
προορισµού του και της θέσεως ή της περιοχής αυτού και γ) στο δικαστήριο της 
ουσίας παρέχεται η εξουσία, κατά την έρευνα της σχετικής αγωγής, να καθορίζει, 
εκτιµώντας τις περιστάσεις, τις διαστάσεις της διόδου και την κατεύθυνση που πρέπει 
να ακολουθεί αυτή, µε την επιλογή της προσφορότερης διέλευσης, η οποία θα έχει ως 
κριτήριο την όσο το δυνατό µικρότερη ζηµία των γειτονικών ακινήτων. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1015 ΑΚ, αν εξαιτίας της εκποίησης µέρους του ακινήτου 
αποκόπηκε η συγκοινωνία προς το δρόµο του µέρους που εκποιήθηκε ή του µέρους 
που απέµεινε, έχει υποχρέωση να παράσχει δίοδο ο κύριος του µέρους από όπου 
γινόταν έως τώρα η συγκοινωνία. Η διάταξη αυτή του άρθρου 1015 ΑΚ αναφέρεται 
στην περίπτωση που λόγω εκποίησης µέρους του ακινήτου, το µέρος που εκποιήθηκε 
ή απέµεινε έχασε την επικοινωνία µε το δηµόσιο δρόµο. Εφόσον συντρέχουν οι 
παραπάνω προϋποθέσεις, αυτός που αποστερήθηκε τη δίοδο λόγω της εκποίησης δεν 
έχει την κατ' αρθρ. 1012 ΑΚ αξίωση κατ' άλλων γειτόνων, αλλά αξίωση σύµφωνα µε 
τη διάταξη του άρθρου 1015 ΑΚ κατά του κυρίου του ακινήτου, µέσω του οποίου 
γινόταν µέχρι τώρα η επικοινωνία µε το δηµόσιο δρόµο. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ.1 εδ. α' ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των 
πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων 
αναίρεση επιτρέπεται και αν παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον 
οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο λόγος 
αυτός αναιρέσεως, για ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν 
αυτός δεν εφαρµόστηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν 
εφαρµόστηκε, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον 
εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή. Στην περίπτωση που το 
δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι 
αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και 
ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως 
καθιστούν φανερή την παραβίαση. Τούτο συµβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το 
νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν 
αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και όταν προέβη σε 
εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη στο πραγµατικό της 
οποίας αυτά δεν υπάγονται. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 300, 1012, 1013, 1015, 
ΚΠολ∆: 560,  
Σ: 25, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ουλεία - Παροχή διόδου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 411 
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Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παροχή διόδου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1012 ΑΚ, "αν ακίνητο στερείται την αναγκαία δίοδο 
προς το δρόµο, έχει δικαίωµα ο κύριός του να απαιτήσει δίοδο από τους γείτονες 
έναντι ανάλογης αποζηµίωσης", κατά δε το άρθρο 1013 ίδιου Κώδικα, "η κατεύθυνση 
της διόδου και η έκταση του δικαιώµατος για χρήση της, καθώς και η αποζηµίωση 
που πρέπει να καταβληθεί, καθορίζονται µε δικαστική απόφαση". Από το συνδυασµό 
των διατάξεων αυτών συνάγεται, ότι ως ακίνητο στερούµενο την αναγκαία δίοδο 
προς την οδό θεωρείται εκείνο που στερείται κάθε επικοινωνία µε δηµόσια, δηµοτική 
ή κοινοτική οδό, αναγκαία για την εκµετάλλευση ή χρησιµοποίησή του, σύµφωνα µε 
τον προορισµό του, καθώς και εκείνο που έχει µεν δίοδο, πλην όµως αυτή εξυπηρετεί 
ατελώς τις ανάγκες του, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ακίνητο αστικό ή αγροτικό, 
οικοδοµηµένο εν µέρει ή ασκεπή χώρο, εντός ή εκτός σχεδίου. Αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις αυτές της παροχής διόδου, η έκταση του δικαιώµατος για τη χρήση 
αυτής, οι διαστάσεις της, η κατεύθυνση και η επάρκειά της κρίνονται αντικειµενικά, 
σύµφωνα µε τις κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής συγκεκριµένες συνθήκες, ενόψει 
και των αναγκών του ακινήτου, του προορισµού του και της θέσης ή της περιοχής 
αυτού, µε κριτήρια δηλαδή την ωφέλεια του περίκλειστου ακινήτου και την ανάλογη 
θυσία του γειτονικού, ύστερα από στάθµιση των συµφερόντων των µερών, χωρίς το 
δικαστήριο να έχει υποχρέωση να δεχθεί το αίτηµα του δικαιούχου ενάγοντος 
αναφορικά µε τη χάραξη ή την τυχόν διαπλάτυνση της διόδου αν κρίνει ότι ο τρόπος 
αυτός είναι επιζήµιος (ΑΠ 757/2011 Ελ∆νη 53.987, ΑΠ 684/2005/ Ελ∆νη 48.1391).  
- Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ ιδρύεται, αν για την εφαρµογή 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή 
αρκέσθηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόµος, καθώς και αν το 
δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την 
αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσία την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας 
και της υπαγωγής αυτών στο νόµο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο 
εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικό περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχτηκαν 
δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και 
όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη στο 
πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, και, έτσι, 
δεν µπορεί να ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που 
δεν εφαρµόσθηκε.  
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1012, 1013, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
 
 
 
 
∆ωρεά - ∆ωρεά από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή λόγους ευπρέπειας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1658 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ωρεά. Μέµψη. ∆ωρεά από ιδιαίτερο καθήκον. Εικονικότητα. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων 
που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. 
- Με το άρθρο 1831 παρ.2 του ΑΚ, όπως αυτό ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε 
το άρθρο 26 του Ν. 1329/1983, ορίζεται, ότι στην κληρονοµία προσθέτονται, µε την 
αξία που είχαν κατά το χρόνο της παροχής, οτιδήποτε ο κληρονοµούµενος 
παραχώρησε, όσο ζούσε, χωρίς αντάλλαγµα σε µεριδούχο είτε µε δωρεά είτε µε άλλο 
τρόπο και επίσης οποιαδήποτε δωρεά που ο κληρονοµούµενος έκανε στα τελευταία 
δέκα χρόνια πριν από το θάνατό του, εκτός αν την επέβαλαν λόγοι ευπρέπειας ή 
ιδιαίτερο ηθικό καθήκον. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 1835 παρ.1 του ίδιου 
Κώδικα, κάθε δωρεά εν ζωή του κληρονοµουµένου, η οποία κατά το άρθρο 1831 
υπολογίζεται στη κληρονοµία, µπορεί να ανατραπεί εφόσον η κληρονοµία που 
υπάρχει κατά το χρόνο θανάτου του κληρονοµουµένου δεν επαρκεί για να καλύψει τη 
νόµιµη µοίρα. Αν έγιναν διαδοχικές δωρεές, η προηγούµενη είναι δυνατόν να 
προσβληθεί, εφόσον δεν επαρκεί η ανατροπή της µεταγενέστερης. Από τις διατάξεις 
αυτές, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 1825 και 1836 ΑΚ, προκύπτει, ότι σε 
µέµψη υπόκειται κάθε δωρεά σε µεριδούχο στην οποία προέβη ο κληρονοµούµενος, 
όσο ζούσε, καθώς και κάθε δωρεά σε µη µεριδούχο-τρίτο- την οποία έκανε ο 
κληρονοµούµενος στα τελευταία δέκα χρόνια πριν από το θάνατό του, εκτός αν την 
επέβαλαν λόγοι ευπρέπειας ή ιδιαίτερο ηθικό καθήκον (ΑΠ 1527/2000, και ΑΠ 
171/2003). Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 1831 παρ.2 ΑΚ, δωρεά από 
ιδιαίτερο ηθικό καθήκον είναι εκείνη που γίνεται από υποχρέωση του δωρητή προς το 
δωρεοδόχο, η οποία προκύπτει από συγκεκριµένες συνθήκες και στηρίζεται στις 
επιταγές της ηθικής και της αλληλεγγύης. 
- Επί εικονικότητας, κατά τη διάταξη του άρθρου 138 παρ. 2 ΑΚ- διάταξη η οποία 
έχει αυτοτέλεια σε σχέση µε εκείνη της πρώτης παραγράφου του ίδιου άρθρου του 
ΑΚ η οποία αναφέρεται στην εικονικότητα της εµφανούς δικαιοπραξίας (ΟλΑΠ 
32/1998)- η δικαιοπραξία που καλύπτεται κάτω από την εικονική είναι έγκυρη αν τα 
µέρη την ήθελαν και συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για τη σύστασή της. 
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- Και η παροχή περιουσίας στο τέκνο από οποιονδήποτε γονέα του, είτε για τη 
δηµιουργία ή τη διατήρηση οικονοµικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας είτε για την 
έναρξη ή την εξακολούθηση επαγγέλµατος ως προς το ποσό που υπερβαίνει το µέτρο 
που επιβάλλουν οι περιστάσεις και αποτελεί δωρεά (άρθρο 1509 ΑΚ). Ως 
ενδεικνυόµενο από τις περιστάσεις µέτρο θεωρείται το ανάλογο προς την οικονοµική, 
κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση του γονέα κατά τη σύσταση της παροχής και 
µάλιστα τις ανάγκες του τέκνου προς το οποίο γίνεται η παροχή σε σχέση µε την 
οικονοµική κατάσταση των άλλων τέκνων του. Απορία του τέκνου δεν απαιτείται για 
τη σύσταση της γονικής παροχής αλλά µόνο η συνδροµή ανάγκης µε τις παραπάνω 
προϋποθέσεις του άρθρου 1509 ΑΚ. Αν δεν συντρέχει περίπτωση ανάγκης, τότε η 
παροχή έχει την έννοια δωρεάς (ΑΠ 518/2006). Με τα δεδοµένα αυτά, τα στοιχεία 
από τα οποία προκύπτει ότι η γονική παροχή είναι δωρεά στο σύνολό της ή µερικώς, 
δηλαδή ότι υπερβαίνει το µέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις, πρέπει να εκτίθενται 
στην αγωγή µέµψης από τον ενάγοντα, ο οποίος, εποµένως, έχει και το βάρος 
απόδειξής τους (ΑΠ 491/2009).  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται επαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, και έτσι 
δεν µπορεί να ελεχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που 
δεν εφαρµόσθηκε. 
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, απαράδεκτος είναι ο 
λόγος αναίρεσης, αν υπό την επίφαση συνδροµής των προϋποθέσεων θεµελίωσής του 
πλήττεται η ανέλεγκτη εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων από το δικαστήριο της 
ουσίας (ΟλΑΠ 1/1995, ΑΠ 941/1992). 
- Ο από τον αριθµό 11 περ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν 
το δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν για την απόδειξη ισχυρισµού που νόµιµα προτάθηκε 
και που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Για να είναι όµως 
ορισµένος ο αµέσως πιο πάνω αναιρετικός λόγος πρέπει να εξειδικεύονται στο 
αναιρετήριο τα αποδεικτικά µέσα που δεν έλαβε υπόψη το δικαστήριο της ουσίας και 
να µνηµονεύεται, επίσης, στο ίδιο ότι έγινε σαφής και ορισµένη επίκληση των 
αποδεικτικών αυτών µέσων από τον αναιρεσείοντα µε τις προτάσεις του της 
συζήτησης µετά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆, όπως ήδη ισχύει 
από 1.1.2002 ( άρθρο 15 του Ν. 2943/2001), αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο δέχτηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης 
ως αληθινά χωρίς απόδειξη. Ο λόγος αυτός της αναίρεσης ιδρύεται, όταν το 
δικαστήριο της ουσίας δέχεται πράγµατα, δηλαδή αυτοτελείς πραγµατικούς 
ισχυρισµούς, που τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του δικαιώµατος 
που ασκείται µε την αγωγή, ένσταση ή αντέσταση, χωρίς να έχει προσκοµιστεί καµιά 
απόδειξη γι'αυτά -πράγµατα- ή όταν δεν εκθέτει από ποια αποδεικτικά στοιχεία 
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άντλησε την απόδειξη για τα εν λόγω πράγµατα, όχι δε και εκείνα που συνέχονται µε 
την ιστορική βάση της αγωγής και αποτελούν άρνηση αυτής, ούτε και εκείνοι που δεν 
έχουν αυτοτέλεια και αποτελούν επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία 
αντλούνται από το νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 138, 513, 1509, 1825, 1831, 1835, 1836, 1837, 1838, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 561,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
∆ωρεά - ∆ωρεά υπό τρόπο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1347 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ωρεά υπό τρόπο. Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση.Παρά τον νόµο, 
κήρυξη ή µη ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωµα ή απαραδέκτου. Παραµόρφωση 
του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Κατά το άρθρο 2032 ΑΚ, "αν δωρεά συµφωνηθεί µε την αναβλητική αίρεση αν 
προαποβιώσει ο δωρητής ή αν πεθάνουν συγχρόνως και οι δυο συµβαλλόµενοι, χωρίς 
να έχει στο µεταξύ ο δωρεοδόχος την απόλαυση των αντικειµένων που δωρίζονται 
(δωρεά αιτία θανάτου), εφαρµόζονται οι διατάξεις για τις δωρεές, εφόσον ο νόµος δεν 
ορίζει διαφορετικά". Στην έννοια της απόλαυσης των αντικειµένων που δωρίζονται, 
περιλαµβάνεται η νοµή και τα εξ αυτής σαφώς απορρέοντα ωφελήµατα και η 
κάρπωση των δωρουµένων αντικειµένων. 
- Κατά το άρθρο 553 παρ.1 εδάφιο α' ΚΠολ∆, "αναίρεση επιτρέπεται µόνο κατά των 
αποφάσεων που δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση". 
Κατά δε το επόµενο άρθρο 554, "αν η ανακοπή ερηµοδικίας απορρίφθηκε, η 
αναίρεση απευθύνεται κατά της απόφασης που απέρριψε την ανακοπή, οπότε 
θεωρείται ότι η αναίρεση απευθύνεται και κατά της ερήµην απόφασης, κατά της 
οποίας είχε απευθυνθεί η ανακοπή, εφόσον δεν πέρασε η προθεσµία για την άσκηση 
αναίρεσης κατά της απόφασης αυτής". Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών 
συνάγεται, ότι αν ασκηθεί εµπροθέσµως ανακοπή ερηµοδικίας, η ερήµην εφετειακή 
απόφαση, υπόκειται σε αναίρεση αφότου εκδοθεί η απόφαση του Εφετείου, που 
απορρίπτει την ανακοπή, η οποία επίσης υπόκειται έκτοτε σε αναίρεση. Όσο η δίκη 
επί της ως άνω ανακοπής εκκρεµεί, δεν µπορεί να γίνει λόγος για έναρξη ή αναστολή 
της προθεσµίας αναίρεσης κατά της ερήµην εφετειακής απόφασης, αφού αυτή δεν 
είναι τότε ακόµη δεκτική αναίρεσης (ΟλΑΠ 11/1998, ΑΠ 654/2008).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 14 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος 
αναίρεσης, αν το δικαστήριο, παρά τον νόµο, κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, 
έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο. Με τον λόγο αυτό προσβάλλεται και η 
απόφαση, η οποία, κατ' αντιµωλία των διαδίκων, απέρριψε ανακοπή ερηµοδικίας, αν 
προσάπτεται σ'αυτή, ότι παρά τον νόµο δε δέχτηκε ότι ήταν άκυρη η ερηµοδικία, 
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διότι συνέτρεχε στο πρόσωπο του διαδίκου, που ερηµοδικάσθηκε, λόγος ανώτερης 
βίας (ΑΠ 1260/2010). 
- Ο από το αρθρ. 559 αριθµ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου, ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας διαπράττει 
διαγνωστικό λάθος και αποδίδει σε ορισµένο έγγραφο περιεχόµενο διαφορετικό από 
το αληθινό, µε αποτέλεσµα εξ αιτίας του σφάλµατος αυτού να καταλήγει σε 
συµπέρασµα τελείως διαφορετικό από αυτό που προκύπτει από το έγγραφο ως προς 
την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του πραγµατικού γεγονότος για την απόδειξη του οποίου 
προσκοµίσθηκε το έγγραφο. Αντίθετα, δεν ιδρύεται ο ανωτέρω λόγος, όταν το 
δικαστήριο εκτιµώντας το έγγραφο ως αποδεικτικό µέσο και όπως πραγµατικά είναι 
το αληθινό περιεχόµενο του, έστω και κατά πληµµελή τρόπο, πείθεται για την ύπαρξη 
όλου ή µέρους των πραγµατικών γεγονότων, προς απόδειξη των οποίων 
προσκοµίζεται το έγγραφο, διότι στην περίπτωση αυτή πρόκειται για εκτίµηση του 
περιεχοµένου εγγράφου, η οποία, σύµφωνα µε τον κανόνα που διατυπώνεται στο 
αρθρ. 561 αρ. 1 ΚΠολ∆, δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. Πάντως, για 
να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος αναιρέσεως, θα πρέπει το δικαστήριο της 
ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό πόρισµα του αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο 
στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι παραµορφώθηκε, όχι δε και 
όταν το έχει απλώς συνεκτιµήσει, µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρει 
το έγγραφο, αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο κατέληξε ως προς το αποδεικτέο 
γεγονός (ΟλΑΠ 2/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 2032, 
ΚΠολ∆: 501, 553, 554, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 20, 561,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εγγύηση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 982 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εγγύηση. Έγγραφος τύπος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 849 του ΑΚ "η εγγύηση είναι άκυρη, αν δεν δηλωθεί εγγράφως. Η 
έλλειψη του εγγράφου καλύπτεται, εφόσον ο εγγυητής εκπλήρωσε την οφειλή". Από 
τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 847, 160 και 185 του ΑΚ 
συνάγεται ότι, όταν ο νόµος ορίζει ως συστατικό τον έγγραφο τύπο για την κατάρτιση 
µιας δικαιοπραξίας, όπως είναι η δήλωση του εγγυητή σε σύµβαση εγγυήσεως, τότε 
πρέπει η επί του συστατικού εγγράφου δήλωση του υποχρέου να φέρει την ιδιόχειρη 
υπογραφή του, γιατί διαφορετικά είναι άκυρη (άρθρα 158 και 159 παρ. 1 του ΑΚ) και 
θεωρείται ως µη γενόµενη (άρθρο 180 του ΑΚ). Αν η δήλωση του εγγυητή γίνεται δι' 
αντιπροσώπου κατά το άρθρο 211 του ΑΚ, τότε η παροχή πληρεξουσιότητας στον 
αντιπρόσωπο πρέπει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 217 εδ. β' , 158, 159 παρ. 
α' και 180 του ΑΚ, να έχει περιβληθεί τον τύπο του εγγράφου, ακόµα και όταν αιτία 
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της πληρεξουσιότητας είναι σύµβαση εντολής, αφού δεν δύναται να συναχθεί κάτι 
διαφορετικό από άλλες, εκτός του ΑΚ, διατάξεις νόµου (ΑΠ 1925/2006). Σε 
περίπτωση δε ελλείψεως συναινέσεως, που λείπει και όταν η δικαιοπραξία εξαιτίας 
µη τηρήσεως του ως άνω απαιτούµενου έγγραφου συστατικού της τύπου είναι άκυρη 
και λογίζεται συνεπώς µη γενόµενη (ΑΚ 180), η έγκριση δηµιουργεί για τον 
εγκρίνοντα ευθύνη, αν η δήλωση περί εγκρίσεως γίνει εγγράφως (ΑΚ 236, 238, 217 
παρ. 2, συνδυαζόµενα), αφού στην ανωτέρω περίπτωση η έγκριση, ως 
αναπληρωµατική συναινέσεως ταυτιζόµενης προς πληρεξουσιότητα, υπόκειται στον 
έγγραφο τύπο ως συστατικό της (ΑΠ 859/1992). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε 
ψευδή ερµηνεία είτε µε εσφαλµένη εφαρµογή. 
- Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, ο λόγος αναίρεσης για 
έλλειψη νόµιµης βάσης της αποφάσεως ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το 
αιτιολογικό τα περιστατικά, που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου στη 
συγκεκριµένη περίπτωση περί της συνδροµής των νόµιµων όρων και προϋποθέσεων 
της διάταξης που εφαρµόστηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την 
εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες 
ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, 28/1997). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 158, 159, 160, 180, 211, 217, 236, 238, 185, 847, 849, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εικονικότητα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1065 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εικονική αγοραπωλησία ακινήτου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 138 παρ. 1και 2 του ΑΚ "∆ήλωση βούλησης που δεν έγινε στα 
σοβαρά παρά µόνο φαινοµενικά (εικονική) είναι άκυρη. Άλλη δικαιοπραξία που 
καλύπτεται κάτω από την εικονική είναι έγκυρη αν τα µέρη την ήθελαν και 
συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για τη σύστασή της".Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι ουσιώδες στοιχείο της εικονικότητας µιας σύµβασης είναι η γνώση και 
η συµφωνία όλων των κατά τον χρόνο της κατάρτισής της συµβαλλοµένων για το ότι 
η σύµβαση που συνήφθη είναι εικονική και δεν παράγει έννοµες συνέπειες, στην 
περίπτωση δε της σχετικής εικονικότητας και ότι υπό την εικονική δικαιοπραξία 
καλύπτεται άλλη, την οποία ήθελαν τα µέρη, και η οποία είναι έγκυρη αν συντρέχουν 
και οι απαιτούµενοι για τη σύστασή της όροι. Στη σύµβαση, ειδικότερα, 
αγοροπωλησίας ακινήτου, όπου συµβαλλόµενοι είναι ο πωλητής- κύριος του 
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πωλουµένου ακινήτου και ο αγοραστής (άρθρ. 513, 1033 του ΑΚ), εικονικότητα θα 
υπάρχει όταν οι αντίστοιχες δηλώσεις του πωλητή και του αγοραστή ήταν εικονικές 
και δεν αποσκοπούσαν στη µεταβίβαση της κυριότητας του φεροµένου ως 
πωλουµένου ακινήτου στον αγοραστή και στην καταβολή του τιµήµατος από τον 
τελευταίο, στην περίπτωση δε που υπό την εικονική αυτή πώληση υποκρύπτεται 
δωρεά, η τελευταία αυτή σύµβαση θα είναι έγκυρη αν την ήθελαν τα συµβληθέντα ως 
άνω µέρη και συντρέχουν και οι όροι της έγκυρης σύστασής της (συµβολαιογραφικός 
τύπος και µεταγραφή). Παρέπεται ότι αν δεν συντρέχει το κατά τα προεκτεθέντα 
ουσιώδες στοιχείο της εικονικότητας η σύµβαση είναι έγκυρη όπως δηλώθηκε και 
παράγει τα κατά νόµον αποτελέσµατά της, στα οποία και αποσκοπούσαν οι 
συµβληθέντες.  
- Οι λόγοι αναιρέσεως των αριθµών 1 και 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ για 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου και έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης, 
αντίστοιχα, δεν δηµιουργούνται όταν το δικαστήριο ορθώς εφαρµόζει τον νόµο, 
διαλαµβάνοντας στην απόφασή του πλήρεις και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες που 
στηρίζουν το αποδεικτικό του πόρισµα για κατάφαση ή άρνηση της έννοµης 
συνέπειας του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου και το διατακτικό της, 
και επιτρέπουν τον αναιρετικό έλεγχο της ορθής, ως ανωτέρω, εφαρµογής του 
ουσιαστικού κανόνα δικαίου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 138, 513, 1033, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Αναπροσαρµογή µισθώµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 9 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αναπροσαρµογή του µισθώµατος µε βάση την καλή πίστη. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Παραπέµπει τους παραπεµφθέντες στην τακτική Ολοµέλεια του 
Αρείου Πάγου. 
- Με τους αναιρετικούς λόγους τίθεται το ζήτηµα, αν µε τη δικαστική κατά το άρθρο 
288 ΑΚ αναπροσαρµογή του µισθώµατος καταργείται ή όχι η συµφωνία των 
συµβαλλοµένων περί σταδιακής για το µέλλον αναπροσαρµογής του µισθώµατος. 
Ήδη παραδεκτά µετά την από 3-5-2012 κλήση των αναιρεσειόντων εισάγονται προς 
συζήτηση στην Β' Τακτική Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου οι παραπεµφθέντες σ' αυτή 
λόγοι αναίρεσης, µε τους οποίους αποδίδεται στην προσβαλλόµενη εφετειακή 
απόφαση πληµµέλεια από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆. Με τις διατάξεις 
του άρθρου 23 παρ. 2 εδάφ. γ' και δ' του Ν. 1756/1988 (Κώδικας Οργανισµού 
∆ικαστηρίων και Κατάσταση ∆ικαστικών Λειτουργών-Κ.Ο.∆.Κ.∆.Λ.), όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 2331/1995 και στη συνέχεια µε το άρθρο 
3 παρ. 6 του ν. 2479/1997, ορίζονται, εκτός άλλων, ότι: Το ∆ικαστήριο του Αρείου 
Πάγου δικάζει σε τµήµατα και σε Ολοµέλεια ... Η Ολοµέλεια συγκροτείται από τον 
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Πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή το νόµιµο αναπληρωτή του και το ήµισυ τουλάχιστον 
των λοιπών µελών του Αρείου Πάγου (πλήρης Ολοµέλεια) ... . Στην πλήρη 
Ολοµέλεια υπάγονται: α) αιτήσεις αναίρεσης υπέρ του νόµου και β) αιτήσεις 
αναίρεσης που παραπέµπονται σε αυτήν για εκδίκαση µε κοινό πρακτικό του 
Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή µε οµόφωνη απόφαση του 
δικάζοντος τµήµατος ή µε απόφαση της Τακτικής Ολοµέλειας. Η παραποµπή µπορεί 
να γίνει για όλους ή ορισµένους µόνο λόγους αναίρεσης, αν πρόκειται για ζήτηµα 
εξαιρετικής σηµασίας. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η Ολοµέλεια του 
Αρείου Πάγου διακρίνεται σε πλήρη και τακτική. Κατά τις ίδιες διατάξεις, στην 
πλήρη ολοµέλεια υπάγονται: α) οι αιτήσεις αναιρέσεως υπέρ του νόµου, β) οι 
παραπεµπόµενες µε κοινό πρακτικό του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου ή µε οµόφωνη απόφαση του δικάζοντος τµήµατος ή µε απόφαση της τακτικής 
Ολοµέλειας. Επίσης, αν η Ολοµέλεια κρίνει ότι µε τους παραπεµφθέντες λόγους 
ανακύπτει ζήτηµα εξαιρετικής σηµασίας (ΟλΑΠ 11/1999). Οι περιπτώσεις 
αρµοδιότητας της Ολοµέλειας ορίζονται περιοριστικά (ΟλΑΠ 10/1987). 
- Σταδιακή αναπροσαρµογή του µισθώµατος είναι η συµφωνία των µερών, ότι το 
µίσθωµα θα αυξοµειώνεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και κατά ορισµένο ποσό 
ή ποσοστό. Επίσης, από την διάταξη της παραγρ. 4 του ιδίου ως άνω άρθρου 
προκύπτει ότι σε κάθε περίπτωση, και σε αυτή της συµφωνηµένης ποσοστιαίας 
σταδιακής αναπροσαρµογής του µισθώµατος, είναι επιτρεπτή η αναπροσαρµογή του, 
µε τις προϋποθέσεις του όρθρου 388 ΑΚ. Περαιτέρω, ενόψει και της διάταξης του 
άρθρου 44 του ίδιου Π∆/τος µπορεί επίσης να ζητηθεί αναπροσαρµογή και κατά το 
άρθρο 288 ΑΚ, το οποίο ορίζει, ότι ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την 
παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη 
(ΟλΑΠ 9/1997). 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί, 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας, που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της. Στην περίπτωση, που το δικαστήριο έκρινε κατ' 
ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών, που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο, και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, 
αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 361, 574, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Π∆: 34/1995, άρθ. 7, 44, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Γενικά 
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∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1212 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εκµίσθωση για εγκατάσταση υποσταθµού διανοµής ηλεκτρικής ενεργείας. Μη 
λήψη υπόψη πραγµάτων. Αδίκαστο αίτηµα. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 4 του Ν. 4483/1965 "ιδιόκτητοι ή κάτοχοι 
αστικών ακινήτων υποχρεούνται, όπως αιτήσει της ∆ΕΗ επιτρέπωσι την 
εγκατάστασιν υποσταθµού διανοµής ηλεκτρικής ενεργείας εν τω ακινήτω επί 
καταλλήλου χώρου υπογείου και εν ελλείψει τοιούτου του ισογείου προς 
ηλεκτροδότησιν του ακινήτου και ενίσχυσιν του τοπικού δικτύου της περιοχής. 
Βλαπτοµένης δε της ιδιοκτησίας καταβάλλεται αποζηµίωσις εφαρµοζοµένων των 
διατάξεων περί αναγκαστικής απολλοτριώσεως, διατηρούντων των ιδιοκτητών το 
δικαίωµα εκµισθώσεως εις την ∆ΕΗ του ως άνω χώρου". Κατά την έννοια της ως άνω 
διατάξεως, ανεξαρτήτως αν η εγκατάσταση υποσταθµού διανοµής ηλεκτρικής 
ενεργείας σε κάποιο ακίνητο που βλάπτεται από αυτήν γίνεται κατόπιν καταβολής 
αποζηµιώσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ή 
κατόπιν εκµισθώσεως του χώρου αυτού από τον ιδιοκτήτη προς τη ∆ΕΗ, επέρχεται 
αναγκαστική δέσµευση της χρήσεως του χώρου αυτού και ως µισθίου τόσο για την 
εγκατάσταση, όσο και για τη συνέχιση της λειτουργίας του υποσταθµού διανοµής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η δέσµευση αυτή, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται για όσο 
χρόνο κρίνεται αναγκαία η λειτουργία του υποσταθµού, συνιστά νόµιµο περιορισµό 
της κυριότητας, ο οποίος δεν αντίκειται στο άρθρο 17 του ισχύοντος Συντάγµατος και 
στα άρθ. 2§1, 28§1 της Συνθήκης της ΕΣ∆Α και του άρθ. 1 του πρώτου Προσθέτου 
Πρωτοκόλλου αυτής, επιβάλλεται δε χάριν του γενικού συµφέροντος, συνιστάµενου 
στον εξηλεκτρισµό των πόλεων. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, αν ο ιδιοκτήτης αντί 
της αποζηµιώσεως δέχθηκε να εκµισθώσει το ακίνητό του στη ∆ΕΗ προς 
εγκατάσταση σ' αυτό υποσταθµού, δεν προστατεύεται από τις περί αποδόσεως του 
µισθίου ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, διατηρεί, όµως το δικαίωµα να ζητήσει, σε 
περίπτωση διαφωνίας µε τη ∆ΕΗ, τον δικαστικό προσδιορισµό του µισθώµατος (ΑΠ 
557/2003, ΑΠ 280/2001, ΑΠ 51/2000). Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, το δικάσαν 
Εφετείο, το οποίο, µε την προσβαλλοµένη απόφασή του, έκρινε ότι, κατά τα 
ιστορούµενα στην ένδικη αγωγή περιστατικά "µε την γενόµενη δυνάµει της επίδικης 
σύµβασης, η οποία πρόδηλα υπό τα εκτιθέµενα φέρει τα χαρακτηριστικά εκµίσθωσης 
(παραχώρησης χρήσης µε αντάλλαγµα), προς εγκατάσταση υποσταθµού διανοµής 
ηλεκτρικής ενέργειας από την εναγοµένη ∆ΕΗ στο ανωτέρω ακίνητο, του οποίου η 
µεν πρώτη ενάγουσα (νυν αναιρεσείουσα) είναι επικαρπώτρια ο δε δεύτερος, (νυν 
δεύτερος των αναιρεσειόντων), ψιλός κύριος, επήλθε αναγκαστική δέσµευση της 
χρήσης του επίδικου χώρου, τόσο για την εγκατάσταση όσον και για τη συνέχιση της 
λειτουργίας του ανωτέρω υποσταθµού και ότι εποµένως, δεν πρόκειται περί 
σύµβασης µίσθωσης αορίστου χρόνου λυοµένης µε καταγγελία, ούτε και συντρέχει 
περίπτωση κατάχρησης δικαιώµατος εκ µέρους της εναγοµένης, που συνεχίζει νόµιµα 
την πιο πάνω σύµβαση, και αποφάνθηκε ότι η ένδικη αγωγή ήταν απορριπτέα, ως µη 
νόµιµη, ορθώς ερµήνευσε και εφήρµοσε την ως άνω διάταξη του Ν. 4483/1965, η 
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οποία ήταν εφαρµοστέα, στην προκειµένη περίπτωση και όχι τις διατάξεις των άρθ. 
361, 608, 609 και 281 ΑΚ και των άρθ. 2 § 1, 28 § 1 της ΕΣ∆Α και του άρθ. 1 του 
πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής, οι οποίες δεν ήταν εφαρµοστέες εν 
προκειµένω και δεν υπέπεσε στην από το άρθ. 559 αριθµ. 1 ΚΠολ∆ πληµµέλεια. 
Συνεπώς, ο περί του αντιθέτου, πρώτος λόγος αναίρεσης είναι απορριπτέος, ως 
αβάσιµος.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 8 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται (και) αν το δικαστήριο 
δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" κατά την έννοια του νόµου θεωρούνται οι 
αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση 
(και συνεπώς θεµελιώνουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης. 
∆εν στοιχειοθετείται όµως ο ως άνω λόγος αναίρεσης εάν το δικαστήριο που δίκασε, 
έλαβε υπόψη τον προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για οποιονδήποτε λόγο 
τυπικό ή ουσιαστικό.  
- Ο από το άρθ. 559 αριθµ. 9 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, ιδρύεται και όταν το 
δικαστήριο άφησε αίτηµα αδίκαστο. Με τον δεύτερο, από το άρθ. 559 αριθµ. 8 
ΚΠολ∆ λόγο αναίρεσης, προβάλλεται η αιτίαση ότι το δικάσαν Εφετείο δεν έλαβε 
υπόψη του τους αγωγικούς ισχυρισµούς ότι η πράξη της εναγοµένης - νυν 
αναιρεσιβλήτου (∆ΕΗ) η οποία παρακρατεί το µίσθιο και αρνείται να το αποδώσει, 
αντίκειται στις διατάξεις των άρθ. 361, 608, 609 ΑΚ και στις ως άνω διατάξεις της 
ΕΣ∆Α, καθώς και στη διάταξη του άρθ. 281 ΑΚ, ως καταχρηστική.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 361, 608, 609, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Μισθώσεις ∆ηµοσίου & ΝΠ∆∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1809 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μίσθωση ακινήτου στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Μονοµερής παράταση µίσθωσης εκ 
µέρους του ∆ηµοσίου. Εναντίωση εκµισθωτή. ∆ιαφυγόν κέρδος. Αποζηµίωση 
χρήσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 28 (όπως τούτο συµπληρώθηκε µε 
το άρθρο 1 του ΑΝ 1120/1938 και έλαβε τον αριθµό αυτό µε το άρθρο 25 του ΑΝ 
1540/1938), 29 (όπως αντικαταστάθηκε και έλαβε τον αριθµό αυτό µε το άρθρο 25 
του ΑΝ 1540/1938) και 30 του Π∆ 19/19-11-1932 "περί στεγάσεως δηµοσίων 
υπηρεσιών", που διατηρήθηκαν σε ισχύ µε το άρθρο 34 του ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι 
σε µισθώσεις για στέγαση δηµοσίων υπηρεσιών αποκλείεται η σιωπηρή αναµίσθωση 
µε την έννοια της σιωπηρής παράτασης της µίσθωσης µε τους ίδιους όρους για 
αόριστο χρόνο. Η παράταση αυτή της σύµβασης είναι δυνατή, για ορισµένο και πάλι 
χρόνο, µε την τήρηση όµως των διατυπώσεων και τη συνδροµή των προϋποθέσεων, 
τις οποίες τάσσει η διάταξη του άρθρου 29 του άνω Π∆/τος, Ειδικότερα απαιτείται: α) 
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δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών (ήδη Νοµάρχη), που να έχει κοινοποιηθεί στον 
εκµισθωτή δεκαπέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από την λήξη της µίσθωσης, β) 
πρόταση της Επιτροπής Στεγάσεως, και γ) διενέργεια δύο τουλάχιστον δηµοπρασιών 
για τη µίσθωση άλλου ακινήτου, οι οποίες να απέβησαν άγονες ή το αποτέλεσµά τους 
να κρίθηκε ασύµφορο. Η χρησιµοποίηση του µισθίου ακινήτου από το Ελληνικό 
∆ηµόσιο µετά τη λήξη της σύµβασης µίσθωσης κατά νοµικό πλάσµα θεωρείται 
σιωπηρή παράταση για το χρονικό διάστηµα της χρησιµοποίησης και το ∆ηµόσιο 
υποχρεούται σε καταβολή του συµφωνηµένου µισθώµατος, µόνον εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 611 Α.Κ., δηλαδή εφόσον ο εκµισθωτής, 
παρόλο ότι γνωρίζει ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο συνεχίζει να χρησιµοποιεί το µίσθιο 
ακίνητο δεν εναντιώνεται. Ως εναντίωση κατά την έννοια του νόµου αυτού, νοείται η 
µονοµερής δήλωση του εκµισθωτή ότι δεν στέργει στη συνέχιση της µίσθωσης είτε 
γενικώς είτε µε τους ίδιους όρους. Η δε εναντίωση αυτή µπορεί να είναι όχι µόνο 
ρητή, αλλά και σιωπηρή, αρκεί να προκύπτει η βούληση του εκµισθωτή, ότι δεν 
δέχεται την εξακολούθηση της µίσθωσης είτε γενικώς είτε µε τους ίδιους όρους, 
γίνεται δε σε οποιοδήποτε αρµόδιο για τη λήψη της όργανο του ∆ηµοσίου 
(ανεξάρτητα από το αν το όργανο αυτό το εκπροσωπεί κατά νόµο), ανάµεσα στα 
οποία περιλαµβάνεται ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆ΟΥ και η στεγαζόµενη 
δηµόσια υπηρεσία. Τέτοια σιωπηρή εναντίωση αποτελεί εκτός από την αγωγή 
απόδοσης του µισθίου και η δήλωση του εκµισθωτή ότι απαιτεί µίσθωµα µεγαλύτερο 
από εκείνο που καταβάλλεται κατά τη σιωπηρή παράταση της µίσθωσης. Αυτό δε για 
το λόγο ότι, εφόσον ως σιωπηρή παράταση νοείται η εξακολούθηση µε τους όρους 
της σύµβασης µίσθωσης που έληξε και ουσιώδης όρος κάθε σύµβασης µίσθωσης 
πράγµατος είναι το ύψος του µισθώµατος, η αναζήτηση µεγαλύτερου µισθώµατος δεν 
αποτελεί τίποτε άλλο από εναντίωση στη συνέχιση της µίσθωσης. Αν παρά την 
εναντίωση του εκµισθωτή το Ελληνικό ∆ηµόσιο αυθαιρέτως παρακρατεί και 
χρησιµοποιεί το µίσθιο, ευθύνεται κατά το άρθρο 601 ΑΚ για πλήρη αποζηµίωση, 
(βλ. ΑΠ 524/2007, ΑΠ 32/2002). Το νοµικό αυτό καθεστώς ανατράπηκε µε το Ν. 
2648/1998, µε το άρθρο 41 παρ. 17 του οποίου ορίσθηκαν τα εξής: α) Η διάταξη της 
παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Π∆ 10/19-11-1932 αντικαθίσταται ως εξής: "1) 
Στις µισθώσεις ακινήτου για στέγαση δηµοσίων υπηρεσιών ή άλλη δηµόσια χρήση 
εφαρµόζονται, ως προς τη διάρκεια της µισθώσεως, την αναπροσαρµογή του 
µισθώµατος και την καταγγελία της συµβάσεως από τον εκµισθωτή λόγω ιδιόχρησης 
ή ανοικοδόµησης του ακινήτου, οι διατάξεις του Π∆ 34/1995 όπως ισχύουν", β) Στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 29 του Π∆ 19/19-11-1932 προστίθενται εδάφια που έχουν 
ως εξής: "Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται παράταση για µία µόνο φορά της µίσθωσης 
χωρίς τη διεξαγωγή δηµοπρασίας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνεται τούτο 
απολύτως αναγκαίο και αιτιολογείται επαρκώς από τη στεγαζόµενη υπηρεσία. Η 
παράταση αυτή γίνεται µε απλή δήλωση του Υπουργού των Οικονοµικών, που 
κοινοποιείται στον εκµισθωτή τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη της 
ισχύουσας µίσθωσης, το δε µίσθωµα αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις περί εµπορικών µισθώσεων του Π∆ 34/1995, όπως ισχύουν", γ) 
Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης β' αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται 
µόνο σε µισθώσεις, που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
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νόµου". Η ισχύς της ως άνω ρύθµισης αρχίζει από τη δηµοσίευση του ν. 2648/1998 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως που έγινε την 22-10-1998. Η νέα ρύθµιση, µε την 
οποία οι µισθώσεις για στέγαση δηµοσίων υπηρεσιών υπάγονται στο καθεστώς των 
εµπορικών µισθώσεων του Π∆ 34/95, αφορά σε µισθώσεις, που συνάπτονται µετά 
την ισχύ του ν. 2648/98. Τούτο µάλιστα συνάγεται από το συνδυασµό των εδαφίων β' 
και γ' της νέας ρύθµισης, τα οποία εισάγουν µεταβατική ρύθµιση, που αφορά στις 
υφιστάµενες µισθώσεις, που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 
2648/98, η θέσπιση των οποίων, σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα είχε νόηµα, κατά το 
περί τούτου εξαγόµενο εξ αντιδιαστολής επιχείρηµα (Α.Π. 342/2002, 1162/2009, 
16/2010). Στην περίπτωση αυτή, σύµφωνα µε το άρθρο 298 ΑΚ αποκαθίσταται και το 
διαφυγόν κέρδος του εκµισθωτή, δηλαδή εκείνο που θα αποκόµιζε µε πιθανότητα, 
κατά τη συνήθη (κανονική) πορεία των πραγµάτων, αν ο µισθωτής απέδιδε το µίσθιο 
αµέσως µετά τη λήξη της µίσθωσης. Τέτοιο δε διαφυγόν κέρδος αποτελεί και το 
υψηλότερο από το καταβαλλόµενο ως "αποζηµίωση χρήσης" µίσθωµα, που 
αποδεδειγµένα θα λάµβανε ο εκµισθωτής, εκµισθώνοντας σε άλλον το µίσθιο (ΑΠ 
261/1997, 1512/2000, 1221/2001). 
- Το ∆ηµόσιο ισχυρίζεται ότι η αξίωση του ενάγοντος, όσον αφορά στο διάστηµα από 
8-3-99 έως 31-12-02 έχει υποπέσει στην πενταετή παραγραφή, σύµφωνα µε τα άρθρα 
250, 251, 253 ΑΚ, 90 και 91 Ν. 2362/1995 και 48 παρ. 1 και 6 Ν∆ 496/74. Η ένσταση 
αυτή είναι µη νόµιµη διότι η αποζηµίωση χρήσης δεν αποτελεί µίσθωµα και 
υπόκειται στην 20ετή παραγραφή του άρθρου 249 Α.Κ (Α.Π. 335/67). Ο ενάγων για 
το χρόνο µετά τη λήξη της µισθώσεως, που το εναγόµενο παρακρατεί και 
χρησιµοποιεί το µίσθιο, δικαιούται να λάβει ως αποζηµίωση το µίσθωµα που θα 
εξασφάλιζε υπό συνθήκες ελεύθερης διαπραγµάτευσης. 
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος από αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση 
του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983). Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της 
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ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις 
παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται 
αµφιβολίες (ΑΠ 413/1993), Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και 
στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς 
αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). ∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε 
είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 1547/1997 Ελ∆νη 1997 σελ. 1573). Τα 
επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων, 
δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό 
πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο 
πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ να επιδέχεται 
αυτή µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος 
αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το 
δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικώς τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος (ΑΠ 465/1988).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 43/1990, ΑΠ 2105/2009). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 249, 250, 251, 253, 601, 611, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 
ΑΝ: 1120/1938, άρθ. 1,  
ΑΝ: 1540/1938, άρθ. 25 
Π∆: 34/1995,  
Νόµοι: 2648/1998,  
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- Σύµβαση µίσθωσης µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Λήξη µίσθωσης. Χρησιµοποίηση του 
µισθίου ακινήτου από το Ελληνικό ∆ηµόσιο µετά τη λήξη της σύµβασης µίσθωσης. 
Περιεχόµενο του εγγράφου της αναίρεσης. 
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- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 28, (όπως τούτο συµπληρώθηκε µε 
το άρθρο 1 του ΑΝ 1120/1938 και έλαβε τον αριθµό αυτό µε το άρθρο 25 του ΑΝ 
1540/1938), 29 (όπως αντικαταστάθηκε και έλαβε τον αριθµό αυτό µε το άρθρο 25 
του ΑΝ 1540/1938) και 30 του Π∆ της 19/19-11-1932 "Περί στεγάσεως δηµοσίων 
υπηρεσιών", που διατηρήθηκαν σε ισχύ µε το άρθρο 34 του ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι 
σε µισθώσεις για στέγαση δηµόσιων υπηρεσιών αποκλείεται η σιωπηρή αναµίσθωση 
µε την έννοια της σιωπηρής παράτασης της µίσθωσης µε τους ίδιους όρους για 
αόριστο χρόνο. Η παράταση αυτής της σύµβασης είναι δυνατή, για ορισµένο και πάλι 
χρόνο, µε την τήρηση όµως των διατυπώσεων και τη συνδροµή των προϋποθέσεων, 
τις οποίες τάσσει η διάταξη του άρθρου 29 του άνω Π.∆/τος. Ειδικότερα, απαιτείται : 
α) δήλωση του Υπουργού των Οικονοµικών (ήδη Νοµάρχη), που να έχει 
κοινοποιηθεί στον εκµισθωτή δεκαπέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη λήξη της 
µίσθωσης, β) πρόταση της Επιτροπής Στέγασης, και γ) διενέργεια δύο τουλάχιστον 
δηµοπρασιών για τη µίσθωση άλλου ακινήτου, οι οποίες να απέβησαν άγονες ή το 
αποτέλεσµά τους να κρίθηκε ασύµφορο. Η χρησιµοποίηση του µισθίου ακινήτου από 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο µετά τη λήξη της σύµβασης µίσθωσης, κατά νοµικό πλάσµα, 
θεωρείται σιωπηρή παράταση για το χρονικό διάστηµα της χρησιµοποίησης και το 
δηµόσιο υποχρεούται σε καταβολή του συµφωνηµένου µισθώµατος, µόνον εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 611 ΑΚ, δηλαδή εφόσον ο εκµισθωτής, 
παρόλο ότι γνωρίζει ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο συνεχίζει να χρησιµοποιεί το µίσθιο 
ακίνητο δεν εναντιώνεται. Ως εναντίωση, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
νοείται η µονοµερής δήλωση του εκµισθωτή, ότι δεν στέργει στη συνέχιση της 
µίσθωσης είτε γενικώς είτε µε τους ίδιους όρους, η οποία, ως µονοµερής απευθυντέα 
δήλωση, για την οποία δεν προβλέπεται συστατικός τύπος, µπορεί να είναι όχι µόνο 
ρητή, αλλά και σιωπηρή, αρκεί να προκύπτει η βούληση του εκµισθωτή, ότι δεν 
δέχεται την εξακολούθηση της µίσθωσης είτε γενικώς είτε µε τους ίδιους όρους, 
γίνεται δε σε οποιοδήποτε αρµόδιο για τη λήψη της όργανο του ∆ηµοσίου, 
(ανεξάρτητα από το αν το όργανο αυτό το εκπροσωπεί κατά νόµο), ανάµεσα στα 
οποία περιλαµβάνεται ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆ΟΥ και η στεγαζόµενη 
δηµόσια υπηρεσία. ∆εν είναι δε απαραίτητο να γίνει αποκλειστικά προς τον Υπουργό 
των Οικονοµικών ή το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, όπως ορίζουν οι διατάξεις 
των άρθρων 5 και 6 του ∆/τος της 26 - 6/10.7.1944 "Περί Κώδικος των Νόµων περί 
δικών του ∆ηµοσίου", προκειµένου για δικόγραφα εισαγωγικά της δίκης. Τέτοια 
σιωπηρή εναντίωση αποτελεί, εκτός από την αγωγή απόδοσης του µισθίου, και η 
δήλωση του εκµισθωτή ότι απαιτεί µίσθωµα µεγαλύτερο από εκείνο που 
καταβάλλεται κατά τη λήξη της µίσθωσης. Αυτό δε για το λόγο, ότι, εφόσον ως 
σιωπηρή παράταση νοείται η εξακολούθηση της µίσθωσης µε τους όρους της 
σύµβασης µίσθωσης που έληξε και ουσιώδης όρος κάθε σύµβασης µίσθωσης 
πράγµατος είναι το ύψος του µισθώµατος, η αναζήτηση µεγαλύτερου µισθώµατος δεν 
αποτελεί τίποτε άλλο από εναντίωση στη συνέχιση της µίσθωσης. Αν παρά την 
εναντίωση του εκµισθωτή το Ελληνικό ∆ηµόσιο αυθαιρέτως παρακρατεί και 
χρησιµοποιεί το µίσθιο, ευθύνεται κατά το άρθρο 601 ΑΚ για πλήρη αποζηµίωση 
(ΑΠ 789/2009, ΑΠ 524/2007, ΑΠ 602/2002, 32/2002, 1062/1992).  
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- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, ο κανόνας 
ουσιαστικού δικαίου παραβιάζεται κι' έτσι ιδρύεται ο προβλεπόµενος από τη διάταξη 
αυτή αναιρετικός λόγος µε ψευδή ερµηνεία, η οποία υπάρχει όταν αποδίδεται στον 
κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή, ή µε µη ορθή εφαρµογή, η οποία 
εκδηλώνεται αν ο κανόνας δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, 
καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Ελέγχεται, δηλαδή, αν 
η αγωγή, ένσταση κλπ ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση 
ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή 
κατ' ουσίαν (ΟλΑΠ 27/1998, 28/1998).  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης για 
έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το 
αιτιολογικό της, τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου 
στη συγκεκριµένη περίπτωση περί της συνδροµής των νοµίµων όρων και 
προϋποθέσεων της διάταξης που εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής αυτών που 
αποκλείουν την εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή 
αντιφατικές αιτιολογίες στο νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών, που έγιναν 
δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης.  
- Κατά το άρθρο 566 παρ. 1 του ΚΠολ∆ το έγγραφο της αναίρεσης πρέπει να περιέχει 
τα κατά τα άρθρα 118 έως 120 απαιτούµενα στοιχεία, µεταξύ των οποίων 
περιλαµβάνονται το όνοµα, το επώνυµο και το όνοµα πατρός του αναιρεσείοντος και 
του αναιρεσίβλητου και των τυχών νοµίµων αντιπροσώπων τους, επί νοµικών δε 
προσώπων η επωνυµία και η έδρα τους. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα, διότι από 
αυτά κρίνεται η ενεργητική και παθητική νοµιµοποίηση των διαδίκων στην κατ' 
αναίρεση δίκη (άρθρ. 556, 558 ΚΠολ∆). Προκειµένου δε περί φυσικών προσώπων 
πρέπει να προσδιορίζονται αυτά µε το όνοµα, το επώνυµο και το όνοµα πατρός. Η 
παράλειψη, όµως, καθώς και η ατελής ή εσφαλµένη αναγραφή ενός των στοιχείων 
τούτων, δεν επιφέρει ακυρότητα του δικογράφου της αναίρεσης, αν δεν προκύπτει 
αµφιβολία για την ταυτότητα του αναιρεσείοντος ή του αναιρεσίβλητου. Περαιτέρω, 
για τον προσδιορισµό της ταυτότητας των διαδίκων στην κατ' αναίρεση δίκη 
ερευνάται από το δικαστήριο το όλο περιεχόµενο του δικογράφου της αναίρεσης, σε 
συνδυασµό προς την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση αλλά και προς την πρωτόδικη 
απόφαση και το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 601, 611, 
ΚΠολ∆: 118, 119, 120, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 566,  
ΕισΝΑΚ: 34, 
Π∆: 19.11/1932, άρθ. 30, 
ΑΝ: 1120/1938, άρθ. 1,  
ΑΝ: 1540/1938, άρθ. 25, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εντολή - Ευθύνη εντολοδόχου  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
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Αριθµός απόφασης: 1711 
Έτος: 2012 
Περίληψη: 
- Σύµβαση εντολής. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Κατά το άρθρο 713 ΑΚ, µε τη σύµβαση της εντολής ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση 
να διεξαγάγει χωρίς αµοιβή την υπόθεση που του ανέθεσε ο εντολέας, ενώ, κατά το 
άρθρο 719 ΑΚ, ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να αποδώσει στον εντολέα καθετί που 
έλαβε για την εκτέλεση της εντολής ή απέκτησε από την εκτέλεσή της. Από το 
συνδυασµό των διατάξεων αυτών προς αυτές των άρθρων 297, 298 και 914 ΑΚ, 
προκύπτει ότι ο εντολοδόχος οφείλει να διεξαγάγει την υπόθεση που του ανατέθηκε 
από τον εντολέα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του τελευταίου, σε περίπτωση δε που δεν 
του δόθηκαν οδηγίες, να πράξει κάθε τι που επιβάλλει η φύση της υποθέσεως και το 
συµφέρον του εντολέα. Ο εντολοδόχος υποχρεούται να ανορθώσει κάθε ζηµία την 
οποία υπέστη ο εντολέας και η οποία έχει γενεσιουργό αιτία το πταίσµα του (ΑΠ 
1005/2009, ΑΠ 1208/2008, ΑΠ 536/2004, ΑΠ 1115/2003). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005, 36/1988). Στην 
περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών, τα οποία ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι 
αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως , καθιστούν προφανή την 
παραβίαση (ΑΠ 1522/2011, ΑΠ 633/2011). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αριθ.19 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως , για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από τα αιτιολογικό της 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της-διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το 
νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό 
πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 
1206/2008, ΑΠ 358/200, 361/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 713, 719, 914,  
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ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εντολή - Ευθύνη εντολοδόχου  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1569 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση εντολής. Άτυπη σύµβαση. Υποχρέωση απόδοσης του πράγµατος. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αντίφαση στο 
διατακτικό της προσβαλλόµενης απόφασης. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 713 ΑΚ, κατά τους ορισµούς της οποίας "µε τη 
σύµβαση της εντολής ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να διεξαγάγει χωρίς αµοιβή την 
υπόθεση που του ανέθεσε ο εντολέας", προκύπτει ότι η εντολή είναι ενοχική 
σύµβαση, µε την οποία ο εντολοδόχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διεξαγάγει την 
υπόθεση που του ανέθεσε ο εντολέας χωρίς αµοιβή κατά δε την διάταξη του άρθρου 
719 ΑΚ "ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να αποδώσει στον εντολέα καθετί που έλαβε 
για την εκτέλεση της εντολής ή απόκτησε από την εκτέλεση της", εποµένως και το 
πράγµα που αγόρασε σε εκτέλεση της εντολής. Η σύµβαση αυτή, και αν αφορά 
ακίνητο, δεν υπόκειται σε τύπο και µπορεί να συναφθεί είτε εγγράφως, µε δηµόσιο ή 
ιδιωτικό έγγραφο, είτε προφορικώς, ρητώς ή σιωπηρώς (ΑΚ 158). Η υποχρέωση του 
εντολοδόχου προς απόδοση του κτηθέντος πράγµατος ή δικαιώµατος εξαρτάται από 
το περιεχόµενο της εντολής. Έτσι αν το πράγµα ή το δικαίωµα αποκτήθηκε κατά τους 
κανόνες της άµεσης αντιπροσωπεύσεως, ο εντολέας γίνεται άµεσα κύριος ή 
δικαιούχος και ο εντολοδόχος υποχρεούται σε απόδοση µόνο της κατοχής του 
πράγµατος, αν όµως το πράγµα (κινητό ή ακίνητο), αποκτήθηκε σε εκτέλεση της 
εντολής, κατά τους κανόνες της έµµεσης αντιπροσωπεύσεως, δηλαδή στο όνοµα του 
εντολοδόχου αλλά για λογαριασµό του εντολέα, ο εντολοδόχος υποχρεούται στην 
µεταβίβαση του πράγµατος, σε περίπτωση δε αρνήσεώς του εξαναγκάζεται σε τούτο 
µε την καταδίκη του σε δήλωση της σχετικής βουλήσεως κατόπιν αγωγής του 
εντολέα (Κ.Πολ.∆. 949). Εκ των ανωτέρω παρέπεται, ότι η υποχρέωση του 
εντολοδόχου προς απόδοση του αποκτηθέντος απ' αυτόν πράγµατος προϋποθέτει η 
κτήση να έγινε σε εκτέλεση της εντολής, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσεως (µε 
δικαιοπραξία ή υλική πράξη) ή την φύση του αντικειµένου (κινητό, ακίνητο κλπ), και 
για λογαριασµό του εντολέα, όχι δε απλώς επ' ευκαιρία της εντολής και χωρίς καµιά 
εσωτερική µε την εντολή συνάφεια. Εποµένως, η υποχρέωση απόδοσης δεν 
περιλαµβάνει ό,τι ο εντολοδόχος απέκτησε µε µέσα µεν του εντολέα αλλά για δικό 
του λογαριασµό. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το ζήτηµα της ευθύνης λόγω 
υπαίτιας µη εκπληρώσεως της συµβάσεως της εντολής ή συντρέχουσας τυχόν 
αδικοπραξίας ή και αξιόποινης πράξης, όπως λ.χ. υπεξαίρεσης (άρθρο 375 Π.Κ.), ο 
εντολοδόχος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε αποζηµίωση, κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 914, 297 και 298 Α.Κ., σε συνδυασµό µε τις περί εντολής διατάξεις των 
άρθρων 713 και 714 του ίδιου Κώδικα, η αποζηµίωση δε αυτή µπορεί κατά τις 
περιστάσεις να συνίσταται και στην αυτούσια απόδοση του πράγµατος, κατ' άρθρο 
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297 εδ. β' ΑΚ, σε τρόπον ώστε, αν η κτήση του πράγµατος έγινε από τον εντολοδόχο 
κατά παράβαση της συµβάσεως της εντολής για δικό του λογαριασµό και ιδίω 
ονόµατι, να υποχρεωθεί και στη µεταβίβαση της κυριότητας αυτού στον εντολέα. Το 
τελευταίο όµως είναι διαφορετικό της περίπτωσης που µε την αγωγή επιδιώκεται η 
απόδοση του πράγµατος που αποκτήθηκε σε εκτέλεση της εντολής, κατά τους 
κανόνες της έµµεσης αντιπροσωπεύσεως, δηλαδή στο όνοµα του εντολοδόχου αλλά 
για λογαριασµό του εντολέα.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ.1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005).  
Με το λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα 
του ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την 
εκτίµηση του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και 
τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, 
αν η αγωγή, ένσταση κ.λπ. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση 
ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή 
κατ' ουσίαν (ΟλΑΠ 27 και 28/1998).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος από αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση 
του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει, 
όµως, ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983). Το κατά νόµο δε αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος 
πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές 
της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες 
(ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των 
αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες 
(ΟλΑΠ 861/1984). ∆ηλαδή, µόνο το τί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη 
να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε (ΑΠ 1547/1997). Τα επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται 
µε την εκτίµηση των αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων 
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διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" 
της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ.19 
ΚΠολ∆ να επιδέχεται αυτή µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν 
δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ 
ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη 
συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός 
λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτος (ΑΠ 16/2005).  
- Για να ιδρυθεί ο από το άρθρο 559 αρ. 17 του ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, πρέπει η 
αντίφαση να υπάρχει στο διατακτικό της προσβαλλόµενης απόφασης, έτσι ώστε, 
εξαιτίας αυτής, να καθίσταται αδύνατη η εκτέλεσή της ή να εµποδίζεται η παραγωγή 
και η ενέργεια του δεδικασµένου. Αντίθετα, δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός, όταν η 
αντίφαση βρίσκεται στις αιτιολογίες της προσβαλλόµενης απόφασης (ΑΠ 580/1998), 
εκτός αν επέχουν θέση διατακτικού (ΑΠ 1084/1993).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 20 ΚΠολ∆ παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου, που 
συνεπάγεται αναίρεση της αποφάσεως, υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει στο 
έγγραφο περιεχόµενο διαφορετικό από εκείνο που πραγµατικά διαλαµβάνεται σε 
αυτό και όχι όταν, µετά από εκτίµηση του περιεχοµένου του, όπως είναι πραγµατικά, 
οδηγείται σε κρίση (ανέλεγκτη κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆), διαφορετική από 
εκείνη την οποία αυτός που προβάλλει ότι παραµορφώθηκε το περιεχόµενό του 
θεωρεί ως σωστή. Ειδικότερα, ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως συντρέχει όταν έγινε 
σφάλµα διαγνωστικό, δηλαδή λάθος στην ανάγνωση του εγγράφου, µε την παραδοχή 
ως περιεχοµένων σ' αυτό περιστατικών κατάδηλα διαφορετικών από εκείνα που 
πραγµατικά διαλαµβάνονται και όχι όταν υπάρχει σφάλµα στην εκτίµηση του 
περιεχοµένου του, το οποίο αναγνώσθηκε σωστά για την συναγωγή αποδεικτικού 
συµπεράσµατος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 158, 297, 298, 713, 714, 719, 914,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 17, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εντολή - Ευθύνη εντολοδόχου  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 241 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση εντολής. Η σύµβαση εντολής επιτρεπτώς έχει ως περιεχόµενο την 
πλειοδοσία του εντολοδόχου, ενεργούντος ως έµµεσου αντιπροσώπου του εντολέως, 
σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό. Εντολή σε τρίτο πρόσωπο να υπερθεµατίσει 
εκπληστηριαζόµενα ακίνητα και να τα µεταβιβάσει σε µελλοντικό χρόνο. Άρνηση 
του τρίτου να µεταβιβάσει τα ακίνητα στα οποία αναδείχθηκε υπερθεµατιστής. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Λήψη υπόψη 
αποδείξεων που δεν προσκοµίσθηκαν. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 713, 719 ΑΚ προκύπτει ότι µε τη 
σύµβαση της εντολής ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να διεξαγάγει χωρίς αµοιβή την 
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υπόθεση που του αναθέτει ο εντολέας και να αποδώσει σε εκείνον κάθε τι που 
απέκτησε από την εκτέλεση της εντολής. Η συµβατική αυτή υποχρέωση του 
εντολοδόχου πραγµατώνεται, αν κατά το περιεχόµενο της εντολής ενεργούσε ως 
άµεσος αντιπρόσωπος του εντολέως, οπότε ο τελευταίος γίνεται άµεσα κύριος ή 
εντολοδόχος, µε την απόδοση του πράγµατος, σε περίπτωση δε έµµεσης 
αντιπροσωπεύσεως, µε τη µεταβίβαση του πράγµατος κινητού ή ακινήτου, κατά τους 
κανόνες του εµπράγµατου δικαίου (ΑΚ 1033, 1034), αξίωση του η οποία 
ικανοποιείται, αρνουµένου του εντολοδόχου να εκπληρώσει τη συµβατική αυτή 
υποχρέωσή του, µε την άσκηση της παρεχοµένης από το άρθρο 949 ΚΠολ∆ αγωγής 
περί καταδίκης του τελευταίου σε αντίστοιχου περιεχοµένου δήλωση βουλήσεως. Η 
σύµβαση της εντολής, ακόµη και αν αφορά ακίνητο, δεν υπόκεινται σε τύπο και 
µάλιστα συµβολαιογραφικό, αλλά µπορεί να συναφθεί είτε εγγράφως, µε δηµόσιο ή 
ιδιωτικό έγγραφο, είτε προφορικώς, ρητώς ή σιωπηρώς. Η σύµβαση εντολής 
επιτρεπτώς έχει ως περιεχόµενο την πλειοδοσία του εντολοδόχου, ενεργούντος ως 
έµµεσου αντιπροσώπου του εντολέως, σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό. 
Χωρίς τούτο να προσκρούσει στην κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 965 
παρ. 1 εδ. 2 και 1003 παρ. 1 ΚΠολ∆ απαγόρευση της πλειοδοσίας του οφειλέτη, 
δοθέντος ότι υπερθεµατιστής είναι ο τρίτος εντολοδόχος, ο οποίος και υποχρεούται 
σε αναµεταβίβαση του πλειστηριασθέντος στον εµµέσως αντιπροσωπευόµενο 
εντολέα. Μόνη όµως η µη εκπλήρωση του ενεργούντος ως έµµεσου αντιπροσώπου 
εντολοδόχου της συµβατικής υποχρεώσεώς του για µεταβίβαση στον εντολέα του 
πράγµατος κατά τους κανόνες του εµπραγµάτου δικαίου, το αντικείµενο της οποίας 
εντοπίζεται και περιορίζεται στο πραγµατικό και τα πλαίσια του συµβατικού µεταξύ 
αυτών δεσµού, δεν συνιστά αδικοπραξία κατά την έννοια των άρθρων 914, 919 ΑΚ, η 
πραγµάτωση της οποίας άλλωστε δεν ήταν δυνατή χωρίς τη συµβατική σχέση. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον αν 
παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή. Ο αναιρετικός αυτός λόγος είναι δυνατό να έχει ως περιεχόµενο, πλην 
άλλων, την αιτίαση ότι η αγωγή, επί της οποίας έκρινε σε δεύτερο βαθµό το 
δικαστήριο, που εξέδωσε την προσβαλλόµενη τελεσίδικη απόφαση, αξιολογήθηκε ως 
νόµιµη, ενώ θα έπρεπε να γίνει το αντίθετο σύµφωνα µε τον συγκεκριµένο κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, εάν δε το δικαστήριο ερεύνησε την υπόθεση κατ' ουσίαν, η 
αποδιδόµενη νοµική πληµµέλεια θα ελεγχθεί µε βάση τα γενόµενα δεκτά από το 
δικαστήριο της ουσίας πραγµατικά περιστατικά. Και τούτο για το λόγο ότι µέσω των 
ουσιαστικών αυτών παραδοχών πραγµατώνεται εκάστοτε η συγκεκριµένη ερµηνεία 
και εφαρµογή του κανόνα του ουσιαστικού δικαίου και µόνο ενόψει αυτών µπορεί να 
ελεγχθεί αν η αποδιδόµενη στην απόφαση νοµική πληµµέλεια οδήγησε σε εσφαλµένο 
διατακτικό από το οποίο και τελικά εξαρτάται η ευδοκίµηση της αναιρέσεως (ΚΠολ∆ 
578). Κατά τους ορισµούς και την έννοια της τελευταίας αυτής διατάξεως, αν το 
αιτιολογικό της προσβαλλόµενης αποφάσεως κρίνεται εσφαλµένο, αλλά το 
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διατακτικό της ορθό, ο Άρειος Πάγος απορρίπτει την αναίρεση, εκτός αν υπάρχει 
δεδικασµένο, οπότε αναιρείται η απόφαση µόνο ως προς την εσφαλµένη αιτιολογία 
της. Εσφαλµένο αιτιολογικό, κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, υπάρχει όταν 
κριθεί ότι τα πραγµατικά περιστατικά, που έγιναν δεκτά από τη προσβαλλόµενη 
απόφαση, υπάγονται σε κανόνα δικαίου άλλον από εκείνον που εφαρµόσθηκε, 
εφόσον η υπαγωγή αυτή αιτιολογεί πόρισµα µε περιεχόµενο όµοιο προς το 
διατακτικό της αποφάσεως. Ως αιτιολογικό νοείται στη συγκεκριµένη περίπτωση η 
νοµική αιτία, η διάταξη δηλαδή του νόµου η οποία αποτελεί τη µείζονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού και δεν ταυτίζεται µε τις αιτιολογίες της αποφάσεως οι οποίες 
ανάγονται στην ελάσσονα πρόταση.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 106, 111 παρ. 2, 216 παρ. 1, 337, 
338, 559 αρ. 1, 8 και 10 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι ο χαρακτηρισµός των επικαλουµένων 
περιστατικών, στα οποία θεµελιώνεται το προβαλλόµενο µε την αγωγή αίτηµα, δεν 
είναι δεσµευτικός για το δικαστήριο της ουσίας, το οποίο οφείλει αυτεπαγγέλτως να 
προβεί στην ορθή νοµική υπαγωγή των εννόµων σχέσεων που αναδύονται από τα 
επικαλούµενα κατά τρόπο σαφή πραγµατικά περιστατικά, και όπως αυτά στη 
συνέχεια βεβαιώνονται από την ανέλεγκτη περί πραγµάτων κρίση του δικαστηρίου 
από τις διεξαχθείσες αποδείξεις, έστω και διαφορετική από εκείνη στην οποία 
προβαίνει ο ενάγων, χωρίς αυτό να συνιστά ανεπίτρεπτη µεταβολή της βάσεως της 
αγωγής, η οποία συγκροτείται από τα θεµελιούντα το αίτηµα πραγµατικά περιστατικά 
σε αντιδιαστολή από τον αποδιδόµενο από τον ενάγοντα νοµικό τους χαρακτηρισµό, 
χωρίς παράλληλα στην διαφορετική αυτή νοµική εκτίµηση το δικαστήριο να 
λαµβάνει πράγµατα µη προταθέντα ή να λαµβάνει υπόψη πράγµατα ως αληθινά χωρίς 
απόδειξη. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 11 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο έλαβε 
υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν (περ. β') ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά 
µέσα που οι διάδικοι που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν (περ, γ'). Στην τελευταία 
περίπτωση για τη στοιχειοθέτηση του λόγου αυτού αναιρέσεως απαιτείται η 
νοµότυπη επίκληση του αποδεικτικού µέσου µε τις προτάσεις που κατατέθηκαν κατά 
τη συζήτηση της υποθέσεως της οποίας επακολούθησε η έκδοση της 
προσβαλλόµενης εν προκειµένω δευτεροβάθµιας αποφάσεως, προϋπόθεση η οποία 
δεν τηρείται µε την γενική αναφορά και παραποµπή στις ενώπιον του πρωτοβάθµιου 
δικαστηρίου προτάσεις (ΚΠολ∆ 240 ΟλΑΠ 23/2008) . Η ανάγκη νοµότυπης 
επικλήσεως ισχύει και επί δικαστικής οµολογίας (ΚΠολ∆ 352 παρ. 1) παρά το 
γεγονός ότι επιτρεπτώς λαµβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της 
ουσίας,  
- Κατά τους ορισµούς του άρθρου 261 ΚΠολ∆, "κάθε διάδικος οφείλει να απαντά µε 
σαφήνεια γενικά ή ειδικά για την αλήθεια των πραγµατικών ισχυρισµών του 
αντιδίκου του. Εφόσον δεν αµφισβητήθηκε η αλήθεια κάποιου πραγµατικού 
ισχυρισµού, απόκειται στο δικαστή να κρίνει σε συνδυασµό µε την τυχόν άρνηση και 
το σύνολο των ισχυρισµών των διαδίκων, αν συνάγεται οµολογία ή άρνηση". Από την 
διάταξη αυτή προκύπτει, ότι προϋπόθεση για να συναγάγει το δικαστήριο της ουσίας 
από τη γενική άρνηση του διαδίκου και από το σύνολο των ισχυρισµών του οµολογία 
για κάποιον πραγµατικό ισχυρισµό, που αποτελεί στοιχείο της ιστορικής βάσης της 
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αγωγής ή της ένστασης και του δικαιώµατος που ασκείται µε την αγωγή ή την 
ένσταση, είναι η µη αµφισβήτηση απ' αυτόν του πραγµατικού αυτού ισχυρισµού. 
Εποµένως, αν υπάρχει τέτοια αµφισβήτηση, η ύπαρξη της οποίας ελέγχεται από τον 
Άρειο Πάγο (αρ. 561 παρ. 2 ΚΠολ∆) δεν έχει εφαρµογή το αρ. 261 ΚΠολ∆ και αν το 
δικαστήριο συναγάγει οµολογία, παρά την ειδική αµφισβήτηση του πραγµατικού 
αυτού ισχυρισµού από τον διάδικο, υποπίπτει στην πληµµέλεια του. αρ. 559 αριθ. 11 
περ. β ΚΠολ∆, της παρά το νόµο λήψης απόδειξης που δεν προσκοµίσθηκε . 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 713, 719, 914, 919, 1033, 
ΚΠολ∆: 106, 111, 216, 240, 261, 352, 337, 338, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 
10, 559 αριθ. 11, 949, 965, 1003,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ένωση προσώπων - Ικανότητα ενώσεως προσώπων να είναι διάδικος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 289 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ένωση προσώπων. Οµόρρυθµη εταιρεία εν τοις πράγµασι. Αναγκαστική εκτέλεση. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 62 ΚΠολ∆, όποιος έχει την ικανότητα να είναι υποκείµενο 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων έχει και την ικανότητα να είναι διάδικος. Ενώσεις 
προσώπων που επιδιώκουν κάποιο σκοπό, χωρίς να είναι σωµατεία, καθώς και 
εταιρείες που δεν έχουν νοµική προσωπικότητα, µπορούν να είναι διάδικοι. Κατά το 
άρθρο δε 64 παρ. 3 του ιδίου Κώδικα, οι πιο πάνω ενώσεις προσώπων και οι εταιρείες 
χωρίς νοµική προσωπικότητα, παρίστανται στο δικαστήριο µε τα πρόσωπα, στα οποία 
έχει ανατεθεί η διαχείριση των υποθέσεών τους. Από τις διατάξεις αυτές, 
συνδυαζόµενες και προς αυτήν του άρθρου 951 παρ. 1 εδ. β' του ΚΠολ∆, η οποία 
ορίζει ότι, όταν πρόκειται για ένωση προσώπων του άρθρου 62 παρ. 2, η αναγκαστική 
εκτέλεση (για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων), γίνεται στην κοινή 
περιουσία τους, προκύπτει ότι οι εταιρείες που δεν έχουν νοµική προσωπικότητα, 
όπως είναι και οι ενώσεις νοµικών ή και φυσικών προσώπων µε πρόθεση εταιρικής 
συνεργασίας και ενέργεια εµπορικών πράξεων µε εταιρικό σκοπό, µολονότι δεν είναι 
αυτοτελείς φορείς δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, µπορούν, κατ' εξαίρεση του 
κανόνα της πρώτης παραγράφου του άρθρου 62 ΚΠολ∆, που υπαγορεύτηκε από την 
ανάγκη της δικονοµικής διευκολύνσεως των συναλλασσοµένων µε την ένωση τρίτων, 
να είναι διάδικοι και να παρίστανται στο δικαστήριο µε τα πρόσωπα που κατά το 
καταστατικό τις αντιπροσωπεύουν ή που διαχειρίζονται τις υποθέσεις τους. Εφόσον 
δε απονεµήθηκε από το νοµοθέτη στις εν λόγω εταιρείες και ενώσεις προσώπων η 
ικανότητα να είναι διάδικοι, είναι αυτονόητο ότι αυτές είναι και φορείς των κατ' ιδίαν 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των µελών τους, και κατ' επέκταση νοµιµοποιούνται 
να ενάγουν και να ενάγονται ως προς τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτών. Η 
άποψη ότι οι ανωτέρω ενώσεις και εταιρείες είναι µόνο υποκείµενα της διαδικασίας, 
ενώ υποκείµενα της έννοµης σχέσεως της δίκης και της επίδικης έννοµης σχέσεως 
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είναι τα κατ' ιδίαν µέλη αυτών, είναι αντίθετη προς το γράµµα και το πνεύµα των 
ανωτέρω διατάξεων, επιπλέον δε διασπά χωρίς λόγο την καθιερωµένη τυπική έννοια 
του διαδίκου και εισάγει την έννοια του υποκειµένου της διαδικασίας ως έννοιας 
διάφορης του υποκειµένου της έννοµης σχέσεως της δίκης ενώ αυτά, εφόσον ως 
διαδικασία νοείται το σύνολο των διαδοχικών διαδικαστικών πράξεων δια των 
οποίων αρχίζει, εξελίσσεται και περατούται η έννοµη σχέση της δίκης, δεν µπορεί 
παρά να ταυτίζονται και, τέλος, καθιερώνει διάκριση µεταξύ κανόνων που ρυθµίζουν 
την έννοµη σχέση της δίκης και κανόνων που ρυθµίζουν τη διαδικασία, η οποία, 
όµως, δεν απορρέει από καµία διάταξη του ΚΠολ∆.  
- Η οµόρρυθµη εµπορική εταιρία, της οποίας ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η 
απεριόριστη και εις ολόκληρο ευθύνη των µελών της (άρθρο 22 Εµπ.Ν.) και ο 
σχηµατισµός της επωνυµίας της από τα ονόµατα αυτών, υπάρχει και όταν δεν 
τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δηµοσιότητας, ως οµόρρυθµη εταιρία "εν τοις πράγµασι", 
εφόσον, ασκεί εµπορικές πράξεις, εµφανίζεται ενώπιον του κοινού ως εταιρία και 
αναλαµβάνει µε ένα από τα µέλη της τις υποχρεώσεις έναντι των τρίτων. Τέλος, από 
τις ίδιες πιο πάνω διατάξεις, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 118 και 216 του 
αυτού Κώδικα, συνάγεται ότι σε περίπτωση ενώσεως προσώπων ή εταιρείας χωρίς 
νοµική προσωπικότητα, για το κύρος του δικογράφου της αγωγής, είτε αυτή ενάγει, 
είτε ενάγεται, αρκεί η µνεία της επωνυµίας της κατά τρόπο που να µη δηµιουργείται 
αµφιβολία ως προς την ταυτότητα αυτής, χωρίς να απαιτείται και να µνηµονεύονται 
τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που την αποτελούν, ούτε το ποσοστό συµµετοχής του 
καθενός στο επίδικο ουσιαστικό δικαίωµα (ΟλΑΠ 14/2007), αρκεί να εκτίθενται τα 
απαραίτητα εκείνα στοιχεία που θα επιτρέψουν στο δικαστή να διαγνώσει τον τύπο 
της εταιρίας που πράγµατι έχει συσταθεί και τον οποίο αυτός θα χαρακτηρίσει, χωρίς 
να δεσµεύεται από τον τυχόν δοθέντα από τους συµβληθέντες χαρακτηρισµό.  
- Oρθώς η αγωγή στράφηκε κατά των αναιρεσιβλήτων, εφόσον σαφώς προκύπτει από 
το περιεχόµενο αυτής ότι η πρώτη ενάγεται ως εταιρία "οµόρρυθµη εν τοις 
πράγµασι", η οποία είχε εµπορικό σκοπό και δη την εκµετάλλευση του αναφερόµενου 
ξενοδοχείου, µε µοναδικά µέλη της, τους δεύτερο και τρίτη των εναγοµένων οι οποίοι 
ευθύνονται εις ολόκληρον. Εποµένως, αµφότεροι οι λόγοι της αιτήσεως αναιρέσεως, 
αληθώς από τον αριθµό 14 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι βάσιµοι και πρέπει να 
γίνουν δεκτοί. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 62, 559 αριθ. 14, 951,  
ΕµπΝ: 22, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Κάθετη ιδιοκτησία - ∆ικαιώµατα συνιδιοκτητών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1103 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κάθετη συνιδιοκτησία. Χρήση κοινών πραγµάτων. Ευθύνη κατόχου ζώου. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αδικοπραξία και χρηµατική ικανοποίηση 
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για ηθική βλάβη. Παραβίαση δεδικασµένου. αναιρείται µερικώς η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Στη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 του Ν∆/τος 1024/1971 "περί διηρηµένης 
ιδιοκτησίας επί οικοδοµηµάτων ανεγειρόµενων επί ενιαίου οικοπέδου" ορίζεται ότι 
"εν τη εννοία του άρθρου 1 του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του 
Αστικού Κώδικος δύναται να συσταθεί διηρηµένη ιδιοκτησία και επί πλειόνων 
αυτοτελών οικοδοµηµάτων ανεγειροµένων επί ενιαίου οικοπέδου ανήκοντος εις ένα ή 
πλείονας, ως και επί ορόφων ή µερών των οικοδοµηµάτων τούτων, επιφυλασσοµένων 
των πολεοδοµικών διατάξεων". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι προϋπόθεση για 
τη σύσταση της κατά τη διάταξη αυτή διαιρεµένης ιδιοκτησίας, της λεγοµένης 
κάθετης ιδιοκτησίας, είναι η ύπαρξη δύο ή περισσότερων αυτοτελών οικοδοµηµάτων 
είτε ανεγερθέντων ή µελλόντων να ανεγερθούν σε ενιαίο οικόπεδο που ανήκει σε ένα 
ή περισσότερους κυρίους, οπότε µπορεί να συσταθεί τέτοια χωριστή ιδιοκτησία είτε 
σε ολόκληρο το αυτοτελές οικοδόµηµα (απλή κάθετη συνιδιοκτησία), είτε σε 
ορόφους ή διαµερίσµατα ορόφων των αυτοτελών τούτων οικοδοµηµάτων, οπότε 
συνυπάρχει κάθετη συνιδιοκτησία και οριζόντια ιδιοκτησία (σύνθετη κάθετη 
συνιδιοκτησία).  
Και στις δύο περιπτώσεις η κάθετη συνιδιοκτησία διέπεται κατά τα λοιπά από τις 
διατάξεις των άρθρων 1 επ. του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ, οι 
οποίες ισχύουν απαραλλάκτως και επί της κάθετης ιδιοκτησίας, διότι το ανωτέρω Ν∆ 
1024/1971 δεν επέφερε καµία µεταβολή στη νοµική κατασκευή του θεσµού της 
οριζόντιας ιδιοκτησίας, όπως διαµορφώθηκε µε τις ανωτέρω διατάξεις. Από το 
συνδυασµό δε των διατάξεων των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5 Ν. 3741/1929 και 
των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ προκύπτει ότι ιδρύεται κυρίως µεν χωριστή 
κυριότητα στο αυτοτελές οικοδόµηµα ή σε όροφο ή διαµέρισµα αυτού, παρεποµένως 
δε και αναγκαστική συγκυριότητα που αποκτάται αυτοδικαίως κατ' ανάλογη µερίδα 
στα κοινά µέρη του όλου ενιαίου οικοπέδου που χρησιµεύουν σε κοινή από όλους 
τους συνιδιοκτήτες χρήση, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και το έδαφος του 
ενιαίου οικοπέδου. Περαιτέρω, από την πιο πάνω διάταξη του ν.δ. 1024/1971 και τις 
διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ.1, 3, 4, 13 Ν. 3741/1929, 1002, 1108 και 1117 ΑΚ, 
προκύπτει ότι, υπό τους όρους των άρθρων 4 και 13 του νόµου 3741/1929, όλοι οι 
ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτες αυτοτελών οικοδοµηµάτων, που υπάγονται στις 
διατάξεις της κάθετης καθώς και της οριζόντιας ιδιοκτησίας, µπορούν µε την αρχική 
συστατική πράξη (κανονισµός) ή µε ιδιαίτερες συµφωνίες µεταξύ όλων των 
συνιδιοκτητών να κανονίσουν τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις της συνιδιοκτησίας 
τόσο στα κοινά µέρη που θα καθορίσουν, όσο και στις διαιρεµένες ιδιοκτησίες κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων του νόµου αυτού που αποτελούν ενδοτικό δίκαιο. Αν δε 
µε τον κανονισµό απαγορεύεται η ενέργεια από τους συνιδιοκτήτες µεταβολής στα 
κοινά µέρη, η απαγόρευση αυτή δεσµεύει όλους τους συνιδιοκτήτες, ακόµη και αν 
από την απαγορευµένη ενέργεια δεν παραβλάπτεται η χρήση των άλλων 
συνιδιοκτητών ή των οικοδοµηµάτων, ούτε µεταβάλλεται ο συνήθης προορισµός 
τους.  
Έτσι και επί κάθετης συνιδιοκτησίας, καθώς και επί της οριζόντιας ιδιοκτησίας, κάθε 
συνιδιοκτήτης δικαιούται στην απόλυτη χρήση των κοινών πραγµάτων καθώς και στη 
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χρήση σύµφωνα µε τον κανονισµό, σε περίπτωση δε που προσβάλλεται στη χρήση 
αυτή, δικαιούται να ζητήσει την άρση της προσβολής και την παράλειψη αυτής στο 
µέλλον.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και 
αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας αυτός παραβιάζεται είτε 
µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, η οποία υπάρχει, αν ο κανόνας δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ 
δεν έπρεπε ή αν εφαρµοστεί εσφαλµένα. ∆εν αποτελεί όµως κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου ο κανονισµός πολυκατοικίας, ο οποίος έχει απλή συµβατική ισχύ και δεν 
αποτελεί κανόνα ουσιαστικού δικαίου.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, που ορίζει ότι όποιος ζηµιώσει άλλον 
παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, συνάγεται ότι για τη 
θεµελίωσή της, κατά την έννοια αυτής, άδικης πράξεως του αστικού δικαίου, που 
δηµιουργεί υποχρέωση του αδικοπραγήσαντος σε ανόρθωση της ζηµίας που 
προξένησε, απαιτείται υπαίτια και παράνοµη συµπεριφορά του προσώπου, η οποία 
συνίσταται είτε σε θετική ενέργεια είτε σε παράλειψη αυτού και περιέχει παράνοµη 
προσβολή ορισµένου ξένου δικαιώµατος, ή συµφέροντος, που προστατεύεται από τη 
διάταξη που παραβιάσθηκε. Εξάλλου, η αθέτηση του κανονισµού πολυκατοικίας, που 
αποτελεί σύµβαση, δεν συνιστά από µόνη της αδικοπραξία υπό την έννοια του 
άρθρου που προαναφέρθηκε, αλλά αθέτηση συµβατικής υποχρεώσεως. Το ίδιο δε 
συµβάν για να θεµελιώσει αδικοπραξία πρέπει να περιέχει και τα στοιχεία αυτής 
δηλαδή υπαίτια και παράνοµη συµπεριφορά του προσώπου, οπότε και µόνο µπορεί να 
στηρίξει αξίωση προς αποζηµίωση και χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 
κατά το άρθρο 932 ΑΚ.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 16 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι σε αναίρεση 
υπόκειται η απόφαση όταν το δικαστήριο κατά παράβαση του νόµου δέχτηκε ότι 
υπάρχει δεδικασµένο (άρθρα 321, 322, 324, 325, 330 και 331 ΚΠολ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 914, 924, 932, 1002, 1108, 1117, 
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 325, 330, 331, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 16, 
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 2, 4, 5, 13,  
Ν∆: 1024/1971, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Καταχρηστικότητα στο εµπράγµατο 
δίκαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1731 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Η ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του 
δικαιώµατος φέρει το χαρακτήρα γνήσιας αυτοτελούς ενστάσεως. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. 
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- Σύµφωνα µε το άρθρο 281 ΑΚ "η άσκηση δικαιώµατος απαγορεύεται, εάν 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο 
κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος". Κατά την έννοια της διατάξεως 
αυτής για να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώµατος ως καταχρηστική θα πρέπει η 
προφανής υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο 
κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος να προκύπτει από την 
προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου ή και των δικαιοπαρόχων του ή από την 
πραγµατική κατάσταση που δηµιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που µεσολάβησαν ή 
από άλλα περιστατικά τα οποία χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν ή να επάγονται την 
απόσβεση του δικαιώµατος καθιστούν µη ανεκτή την άσκηση του κατά τις περί 
δικαίου τις ηθικές αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΟλΑΠ 17/1995, 
ΟλΑΠ 7/2002). 
- Η ερειδόµενη στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως 
του δικαιώµατος φέρει το χαρακτήρα γνήσιας αυτοτελούς ενστάσεως, αφού αν 
συντρέχουν οι γενεσιουργοί λόγοι της δεν αναιρείται η ύπαρξη του δικαιώµατος κατά 
του οποίου προβάλλεται, αλλά καθίσταται απαγορευµένη η άσκηση του. 
- Από τον αριθµό 11 περίπτ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται, 
όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν για την απόδειξη ισχυρισµού που νόµιµα προτάθηκε 
και που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Για να είναι ορισµένος ο 
αµέσως πιο πάνω αναιρετικός λόγος πρέπει να εξειδικεύονται στο αναιρετήριο τα 
αποδεικτικά µέσα που δεν έλαβε υπόψη το δικαστήριο της ουσίας και να 
µνηµονεύεται, επίσης, στο ίδιο ότι έγινε σαφής και ορισµένη επίκληση των 
αποδεικτικών αυτών µέσων από τον αναιρεσείοντα µε τις προτάσεις του της 
συζήτησης µετά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 1193, 1198, 1710, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Καταχρηστικότητα στο εµπράγµατο 
δίκαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1740 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβίαση διδαγµάτων της κοινής πείρας. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Μη 
λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Kατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ το δικαίωµα ασκείται καταχρηστικά και όταν 
η συµπεριφορά του δικαιούχου που προηγήθηκε της ασκήσεώς του, καθώς και η 
πραγµατική κατάσταση του διαµορφώθηκε κατά το διάστηµα που µεσολάβησε, 
δηµιούργησαν στον υπόχρεο την εύλογη πεποίθηση ότι δεν θα ασκηθεί το δικαίωµα, 
σε τρόπο ώστε η µεταγενέστερη άσκησή του, που θα έχει επαχθείς για τον υπόχρεο 
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συνέπειες, να µη δικαιολογείται επαρκώς και να υπερβαίνει προφανώς τα όρια που 
επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του 
δικαιώµατος. Μόνη η µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και όταν ακόµη 
δηµιούργησε στον υπόχρεο την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα ή ότι δεν 
πρόκειται πλέον να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική τη 
µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλά απαιτείται να συντρέχουν επιπρόσθετα ειδικές 
συνθήκες και περιστάσεις, προερχόµενες κυρίως από την προηγούµενη συµπεριφορά 
του δικαιούχου και του υποχρέου, ενόψει των οποίων και της αδρανείας του 
δικαιούχου, η επακολουθούσα άσκηση του δικαιώµατος, που τείνει να ανατροπή της 
καταστάσεως που έχει διαµορφωθεί και παγιωθεί, µε αποτέλεσµα να επέρχονται 
δυσµενείς για τα συµφέροντα του υποχρέου επιπτώσεις, να καθιστά την άσκηση του 
δικαιώµατος µη ανεκτή κατά την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, ήτοι κατά τις περί 
δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου και συνεπώς 
καταχρηστική και απαγορευµένη (ΟλΑΠ 7/2002, 8/2001, ΑΠ 613/2008, ΑΠ 
265/2009, ΑΠ 269/2009, ΑΠ 91/2011, ΑΠ 92/2011).  
- Ως διδάγµατα της κοινής πείρας θεωρούνται γενικές αρχές που συνάγονται 
επαγωγικά από την καθηµερινή παρατήρηση της εµπειρικής πραγµατικότητας, τη 
συµµετοχή στις συναλλαγές και τις γενικές τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις οι 
οποίες έχουν γίνει κοινό κτήµα (βλ. ΟλΑΠ 8/2005, Ελ∆νη 46,695) και 
χρησιµοποιούνται από το δικαστήριο για την εξειδίκευση των αορίστων νοµικών 
εννοιών και για έµµεση απόδειξη κρισίµων γεγονότων ή την εκτίµηση της 
αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων, που προσκοµίστηκαν. Όµως η 
παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας, τα οποία πρέπει να καθορίζονται (ΑΠ 
60/2004), ιδρύει λόγο αναίρεσης, µόνο αν τα διδάγµατα αυτά αφορούν την ερµηνεία 
κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σ' αυτούς. 
Εποµένως ο λόγος αναίρεσης ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας χρησιµοποιεί 
εσφαλµένα ή παραλείπει να χρησιµοποιήσει τα διδάγµατα της κοινής πείρας, 
προκειµένου να βρει την έννοια κανόνα δικαίου (ενδεχοµένως και εξειδικεύοντας τις 
περιεχόµενες στον κανόνα δικαίου αόριστες νοµικές έννοιες (ΑΠ 320/2003, ΑΠ 
750/2002), ή να υπαγάγει σ' αυτόν τα πραγµατικά περιστατικά της διαφοράς (ΑΠ 
1373/2002), όπως όταν τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ανέλεγκτα το 
δικαστήριο της ουσίας, επιτρέπαν το συµπέρασµα να θεωρηθεί, κατά τα διδάγµατα 
της κοινής πείρας, ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία της ζηµίας (ΑΠ 750/2003). 
Ο λόγος αναίρεσης δεν ιδρύεται πάντως, όταν τα διδάγµατα της κοινής πείρας 
χρησίµευαν προς έµµισθη απόδειξη για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, ή κατά 
την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 120/2004) ή για την εκτίµηση της αξίας των 
αποδεικτικών µέσων (ΟλΑΠ 9-13/2005). 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης για 
ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοστεί, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' 
ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχτηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης 
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αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση 
(ΟλΑΠ 4/2005, ΟλΑΠ 7/2006, ΑΠ 1103/2011).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν. Από τη διάταξη αυτή, συνδυαζόµενη µε εκείνες των άρθρων 335, 338 
έως 340 και 346 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να 
σχηµατίσει δικανική πεποίθηση για τη βασιµότητα των πραγµατικών ισχυρισµών των 
διαδίκων, που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, οφείλει να λάβει 
υπόψη του τα νοµίµως προσκοµισθέντα αποδεικτικά µέσα, εφόσον γίνεται σαφής και 
ορισµένη επίκληση αυτών από το διάδικο. Είναι δε σαφή και ορισµένη η επίκληση 
εγγράφου, όταν είναι ειδική και από αυτή προκύπτει η ταυτότητά του. Η εν λόγω 
επίκληση µπορεί να γίνει είτε µε τις προτάσεις της συζήτησης, µετά την οποία 
εκδόθηκε η απόφαση, είτε και µε αναφορά σε συγκεκριµένο µέρος των 
προσκοµιζοµένων προτάσεων προηγούµενου εγγράφου (ΟλΑΠ 9/2000, ΟλΑΠ 14-15-
16/2005 Ελ∆νη 46, 702). Καµία ωστόσο διάταξη δεν επιβάλλει την ειδική µνεία και 
τη χωριστή αιτιολόγηση καθενός από τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και 
προσκόµισαν οι διάδικοι, αλλά αρκεί η γενική µνεία των κατ' είδος αποδεικτικών 
µέσων που λήφθηκαν υπόψη. Μόνο αν από τη γενική αυτή αναφορά σε συνδυασµό 
µε το περιεχόµενο της απόφασης, δεν προκύπτει κατά τρόπο αναµφίβολο ότι λήφθηκε 
υπόψη κάποιο συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο, στοιχειοθετείται ο αναιρετικός αυτός 
λόγος (ΟλΑΠ 2/2008 Ελ∆νη 49.374, ΑΠ 251/2011 ΝοΒ 59.1618). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθµ. 8 περ.β' του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και όταν 
το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο, δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν 
και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης). Ως "πράγµατα" κατά την 
έννοια της διατάξεως αυτής νοούνται οι νόµιµοι, παραδεκτοί, ορισµένοι και 
λυσιτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων, που τείνουν στη θεµελίωση 
αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως, όχι δε και οι µη νόµιµοι, 
απαράδεκτοι, αόριστοι και αλυσιτελείς ισχυρισµοί, οι οποίοι δεν ασκούν επίδραση 
στην έκβαση της δίκης και το δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει σ' αυτούς 
(ΟλΑΠ 14/2004), ούτε οι αρνητικοί ισχυρισµοί που συνέχονται µε την ιστορική βάση 
της αγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως και αποτελούν αιτιολογηµένη άρνηση 
καθεµιάς εξ αυτών, αφού αυτοί αποκρούονται µε την παραδοχή ως βασίµων των 
θεµελιωτικών της αγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως πραγµατικών γεγονότων 
(ΟλΑΠ 3/1997), ούτε τέλος τα επιχειρήµατα και συµπεράσµατα των διαδίκων. Ακόµη 
"πράγµα" κατά την έννοια της διατάξεως αυτής είναι κάθε περιστατικό που 
αφηρηµένως λαµβανόµενο οδηγεί, κατά νόµο, στη γέννηση ή κατάλυση του 
ασκουµένου µε την αγωγή ή την ένσταση δικαιώµατος, ανεξάρτητα από τη 
βασιµότητά τους, η οποία είναι ζητούµενο της αποδεικτικής διαδικασίας και όχι 
προϋπόθεση αυτοτέλειας του ισχυρισµού. Άλλωστε αν το αντίθετο ήταν ορθό, τότε 
κανείς ισχυρισµός δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί ως "πράγµα", κατά την έννοια της 
διατάξεως αυτής και εποµένως δεν θα υποχρέωνε το δικαστήριο να τον λάβει υπόψη, 
αν η βασιµότητά του, δεν ήταν εκ των προτέρων αποδεδειγµένη (ΑΠ 1795/2008, ΑΠ 
1015/2005).  
∆ιατάξεις: 



 

[143] 
 

ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
 
 
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Καταχρηστικότητα στο εµπράγµατο 
δίκαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 612 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, το 
δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου 
που προηγήθηκε ή η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε, κατά το χρονικό 
διάστηµα που µεσολάβησε ή οι περιστάσεις που µεσολάβησαν, χωρίς κατά νόµο να 
εµποδίζουν τη γένεση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη 
ανεκτή τη µεταγενέστερη άσκησή του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις 
του µέσου κοινωνικού ανθρώπου. Τούτο συµβαίνει ιδίως όταν από την προηγηθείσα 
συµπεριφορά του δικαιούχου έχει δηµιουργηθεί στον υπόχρεο, και µάλιστα ευλόγως, 
η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωµα του (ΟλΑΠ 
16/2006). Ως "καλή πίστη" θεωρείται η συµπεριφορά του χρηστού και συνετού 
ανθρώπου, που επιβάλλεται κατά τους συνηθισµένους τρόπους ενεργείας, ενώ ως 
κριτήριο των "χρηστών ηθών" χρησιµεύουν οι ιδέες του κατά γενική αντίληψη 
χρηστώς και εµφρόνωςσκεπτοµένου ανθρώπου. Για την εφαρµογή της διατάξεως 
αυτής δεν αρκεί καταρχήν µόνη η επί µακρό χρόνο αδράνεια του δικαιούχου να 
ασκήσει το δικαίωµά του, ούτε η καλόπιστη πεποίθηση του υποχρέου ότι δεν υπάρχει 
δικαίωµα κατ' αυτού ή ότι δεν πρόκειται τούτο να ασκηθεί, ούτε κατ' ανάγκη από την 
άσκησή του να δηµιουργούνται απλώς δυσµενείς ή και αφόρητες επιπτώσεις για τον 
υπόχρεο, αλλ' απαιτείται κατά περίπτωση συνδυασµός των ανωτέρω ή συνδροµή 
ιδιαίτερων περιστάσεων, αναγοµένων στη συµπεριφορά του δικαιούχου όσο και του 
υπόχρεου, εφόσον όµως αυτή τελεί σε αιτιώδη σχέση µε εκείνη του δικαιούχου και 
δεν είναι άσχετη µε αυτήν, ώστε η άσκηση του δικαιώµατος να αποβαίνει αντίθετη 
στις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΟλΑΠ 
8/01, 1/97, 62/90, 2101/84, 88/80). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµός 19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, αν 
η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 



 

[144] 
 

παράβασης του άρθρου 93 παρ.3 του Συντάγµατος, προκύπτει, ότι ο προβλεπόµενος 
απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται, όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), 
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του 
πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννοµης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999, ΟλΑΠ 32/1996). 
∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές 
αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της 
ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις 
παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα και να µην καταλείπονται 
αµφιβολίες. Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των 
αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες 
(ΟλΑΠ 661/1984). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Καταχρηστικότητα στο εµπράγµατο 
δίκαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 191 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την αληθή έννοια της διατάξεως αυτής 
το δικαίωµα ασκείται καταχρηστικώς και όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου που 
προηγήθηκε της ασκήσεώς του ή η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά 
το διάστηµα που µεσολάβησε ή οι περιστάσεις που µεσολάβησαν, χωρίς κατά νόµο 
να εµποδίζουν την γένεση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν 
µη ανεκτή τη µεταγενέστερη άσκησή του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής 
αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου, αφού τείνει στην ανατροπή 
καταστάσεως που δηµιουργήθηκε υπό ορισµένες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε 
για πολύ χρόνο, µε επακόλουθο να συνεπάγεται επαχθείς συνέπειες για τον υπόχρεο 
(ΟλΑΠ 5/2011). Απαιτείται δηλαδή, για να χαρακτηρισθεί καταχρηστική η άσκηση 
του δικαιώµατος, να έχει δηµιουργηθεί στον υπόχρεο, από τη συµπεριφορά του 
δικαιούχου σε συνάρτηση και µε εκείνη του υποχρέου, και µάλιστα ευλόγως, η 
πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωµά του. Απαιτείται 
ακόµη οι πράξεις του υποχρέου και η υπ' αυτού δηµιουργηθείσα κατάσταση, που 
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συνεπάγεται επαχθείς για την υπόχρεο επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη σχέση µε 
την προηγούµενη συµπεριφορά του δικαιούχου (ΑΠ 1740/2012, ΑΠ 91/2011). Το 
ζήτηµα δε αν οι συνέπειες που συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώµατος είναι επαχθείς 
για τον υπόχρεο πρέπει να αντιµετωπίζεται και σε συνάρτηση µε τις αντίστοιχες 
συνέπειες που µπορεί να επέλθουν εις βάρος του δικαιούχου από την παρακώλυση 
της ικανοποιήσεως του δικαιώµατός του, γιατί η υπέρβαση των ορίων που θέτει ο 
νόµος στην άσκηση των δικαιωµάτων είναι προφανής όταν προκαλεί την εντύπωση 
έντονης αδικίας σε σχέση µε το όφελος του δικαιούχου από την ικανοποίηση του 
δικαιώµατός του (ΑΠ 107/2011). Η σχετική ένσταση µπορεί να αντιταχθεί και κατά 
της διεκδικητικής ή της αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου αγωγής (ΟλΑΠ 8/2001, 
ΑΠ 107/2011, ΑΠ 1456/2010). Σε κάθε περίπτωση τα περιστατικά που έγιναν 
ανελέγκτως δεκτά από το δικαστήριο της ουσίας υπόκεινται στον έλεγχο του Αρείου 
Πάγου, αν συνιστούν ή όχι κατάχρηση µε την προαναφερόµενη έννοια (ΑΠ 
971/2004). 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι λόγος αναιρέσεως 
για ευθεία παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν 
εφαρµόστηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµόσθηκε 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα 
έννοια διαφορετική από την αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' 
ουσίαν, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας 
και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως, αν οι 
πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως καθιστούν φανερή την παραβίαση και τούτο 
συµβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά 
που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν 
εφάρµοσε τον νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για 
την εφαρµογή του, καθώς και όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των περιστατικών 
στη διάταξη, στο πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται (ΟλΑΠ 7/2006, ΑΠ 
1738/2012, ΑΠ 1750/2012). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Καταχρηστικότητα στο εµπράγµατο 
δίκαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 102 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Αδράνεια δικαιούχου να ασκήσει το δικαίωµα. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 281 ΑΚ "η άσκηση δικαιώµατος απαγορεύεται, εάν 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο 
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κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος". Κατά την έννοια της διατάξεως 
αυτής για να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώµατος ως καταχρηστική θα πρέπει η 
προφανής υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο 
κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος να προκύπτει από την 
προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου ή και των δικαιοπαρόχων του ή από την 
πραγµατική κατάσταση που δηµιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που µεσολάβησαν ή 
από άλλα περιστατικά τα οποία χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν ή να επάγονται την 
απόσβεση του δικαιώµατος καθιστούν µη ανεκτή την άσκηση του κατά τις περί 
δικαίου τις ηθικές αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΟλΑΠ 17/1995 
ΟλΑΠ 7/2002).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοστεί 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα, αντιστοίχως δε, όταν στην ελάσσονα 
πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά 
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του 
πραγµατικού κανόνα δικαίου για την επέλευση της απαγγελθείσας έννοµης συνέπειας 
ή την άρνηση της.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Καταχρηστικότητα στο ενοχικό δίκαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 37 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής το 
δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικώς, όταν η συµπεριφορά του 
δικαιούχου που προηγήθηκε ή η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το 
χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε, χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν την γένεση ή να 
επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή την µεταγενέστερη 
άσκησή του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού 
ανθρώπου, αφού τείνει στην ανατροπή κατάστασης που δηµιουργήθηκε υπό 
ορισµένες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε για πολύ χρόνο, µε επακόλουθο να 
συνεπάγεται επαχθείς συνέπειες για τον υπόχρεο. Απαιτείται δηλαδή, για να 
χαρακτηρισθεί καταχρηστική η άσκηση του δικαιώµατος, να έχει δηµιουργηθεί στον 
υπόχρεο, από την συµπεριφορά του δικαιούχου, σε συνάρτηση και µε εκείνη του 
υπόχρεου, και µάλιστα ευλόγως, η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται να 
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ασκήσει το δικαίωµά του. Απαιτείται ακόµη οι πράξεις του υπόχρεου και η υπ' αυτού 
δηµιουργηθείσα κατάσταση, επαγόµενη ιδιαιτέρως επαχθείς για τον υπόχρεο 
επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη σύνδεσµο µε την προηγηθείσα συµπεριφορά του 
δικαιούχου. Μόνη η µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και όταν ακόµη 
δηµιούργησε την εύλογη πεποίθηση στον υπόχρεο ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα ή ότι 
δεν πρόκειται αυτό να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική τη 
µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλά απαιτείται να συντρέχουν, προσθέτως, ειδικές 
συνθήκες και περιστάσεις, προερχόµενες, κυρίως, από την προηγηθείσα συµπεριφορά 
του δικαιούχου και του υπόχρεου, ενόψει των οποίων και της αδρανείας του 
δικαιούχου, η επακολουθούσα άσκηση του δικαιώµατος, τείνουσα στην ανατροπή της 
κατάστασης που διαµορφώθηκε υπό τις ανωτέρω ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε 
για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, να εξέρχεται των υπό της ανωτέρω διάταξης 
διαγραφοµένων ορίων (ΟλΑΠ 8/2001).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου (ηµεδαπού ή αλλοδαπού) στους 
οποίους περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοσθεί ενώ συντρέχουν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με το λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 1 του 
άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα 
σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των 
ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της 
ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, ένσταση κ.λπ. ορθώς 
απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε 
δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν (ΟλΑΠ 10/2011).  
- Ο λόγος αναίρεσης του αριθµού 11 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ πλήττει την 
προσβαλλόµενη απόφαση για σφάλµατα, τα οποία έχουν γίνει κατά την έρευνα της 
αλήθειας ή όχι των πραγµατικών περιστατικών, δηλαδή τα σφάλµατα αυτά 
αναφέρονται στα αποδεικτικά στοιχεία µε βάση τα οποία καταστρώνεται η ελάσσων 
πρόταση του νοµικού συλλογισµού. Εποµένως, ο λόγος αυτός αναίρεσης δεν µπορεί 
να δηµιουργηθεί, όταν το δικαστήριο της ουσίας απορρίπτει την αγωγή ή ενστάσεις 
ως αόριστες ή νόµω αβάσιµες αφού στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο της ουσίας 
δεν προβαίνει σε έρευνα των πραγµατικών περιστατικών.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Κοινόχρηστα πράγµατα - Κοινόχρηστοι χώροι 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1533 
Έτος: 2012 



 

[148] 
 

Περίληψη:  
- Κοινόχρηστα πράγµατα. Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. ∆εδικασµένο. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 369, 966, 967, 972, 1033 και 1192 
εδάφ. 1 ΑΚ, οι οποίες εφαρµόζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 55 του ΕισΝΑΚ, 
προκειµένου να κριθεί µετά την εισαγωγή του ΑΚ η ιδιότητα ενός πράγµατος ως 
εκτός συναλλαγής ή κοινοχρήστου, συνάγεται ότι µεταξύ των κοινόχρηστων 
πραγµάτων περιλαµβάνονται και οι οδοί και οι πλατείες, οι οποίες, εφόσον δεν 
ανήκουν στο ∆ήµο ή στην Κοινότητα ή ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, ανήκουν στο 
∆ηµόσιο. Οι δηµοτικές ή κοινοτικές οδοί και οι πλατείες αποκτούν την ιδιότητα του 
κοινόχρηστου πράγµατος: α) από το νόµο, ήτοι µε το χαρακτηρισµό τους ως οδών ή 
πλατειών από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό διάγραµµα του σχεδίου πόλεως β) από τη 
βούληση των ιδιοκτητών, η οποία πρέπει να γίνει µε νοµότυπη δικαιοπραξία (διαθήκη 
ή δωρεά) ή και µε παραίτηση από την κυριότητα, για την οποία όµως (παραίτηση) 
απαιτείται δήλωση του κυρίου περιβαλλόµενη τον τύπο του συµβολαιογραφικού 
εγγράφου και υποβαλλόµενη σε µεταγραφή, αφού περιέχει κατάργηση εµπράγµατου 
δικαιώµατος και γ) µε την αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα, την οποία προέβλεπε το 
προϊσχύσαν βυζαντινορωµαϊκό δίκαιο (ν.3 παρ.2 Πανδ. 43.7) και σύµφωνα µε την 
οποία η χρήση του πράγµατος από κοινότητα ή ∆ήµο ή από τους δηµότες αυτών 
µπορούσε να προσδώσει σε ακίνητο την ιδιότητα του κοινοχρήστου, εφόσον η 
αρχαιότητα στην ως άνω χρήση υπήρξε συνεχής επί δύο γενεές, η καθεµία των 
οποίων εκτείνεται σε σαράντα έτη και είχε συµπληρωθεί πριν από την εισαγωγή του 
Αστικού Κώδικα (23-2-1946), ενόψει του ότι ο Κώδικας αυτός δεν αναγνωρίζει το 
θεσµό της αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητας. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του προϊσχύσαντος Βυζαντινορωµαϊκού δικαίου των ν. 1, 23 Πανδ. (47,1), Εισ. 47 (2. 
1), προϋπόθεση για την περιέλευση κάποιου πράγµατος στην κατηγορία των 
αδέσποτων, ήτοι των πραγµάτων, τα οποία είναι µεν ικανά να τεθούν υπό την 
ανθρώπινη εξουσίαση, αλλά δεν υπάρχει κύριος τούτων, και τα οποία, σύµφωνα µε 
τη διάταξη του άρθρου 16 του ν. 21.6/10.7.1837, ανήκουν κατά κυριότητα στο 
∆ηµόσιο, είναι όχι µόνο η εγκατάλειψη της νοµής του πράγµατος (κινητού ή 
ακινήτου), αλλά και η βούληση εγκατάλειψης του πράγµατος, δηλαδή απόφαση του 
κυρίου περί παραιτήσεως αυτού από την κυριότητα, χωρίς πρόθεση περαιτέρω 
µεταβίβασης του πράγµατος σε συγκεκριµένο τρίτο πρόσωπο. Η βούληση του κυρίου 
πρέπει να εκδηλώνεται υπό συνθήκες που δεν καθιστούν αυτήν αµφίβολη και υπό την 
αυτονόητη προϋπόθεση ότι ο παραιτούµενος ήταν κύριος του πράγµατος. Για την 
εγκατάλειψη του ακινήτου µε σκοπό παραιτήσεως από την κυριότητα, κατά το 
προϊσχύσαν Β.Ρ. δίκαιο, δεν απαιτείτο ο τύπος του συµβολαιογραφικού εγγράφου και 
µεταγραφή, όπως ήδη απαιτείται υπό την ισχύ του ΑΚ. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 28 
του ν. 1337/1983, ιδιωτικοί δρόµοι, πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσης, που 
έχουν σχηµατιστεί µε οποιονδήποτε τρόπο, έστω και κατά παράβαση των 
πολεοδοµικών διατάξεων και βρίσκονται µέσα σε εγκεκριµένα σχέδια πόλεων, 
θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι που ανήκουν στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα. Για 
τους χώρους αυτούς δεν οφείλεται καµία αποζηµίωση λόγω ρυµοτοµίας, σε 
περίπτωση δε που οι χώροι αυτοί καταργούνται µε το σχέδιο πόλεως, 
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προσκυρώνονται κατά τις κείµενες διατάξεις. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
ιδιωτικά ακίνητα αποκτούν την ιδιότητα του κοινοχρήστου χωρίς την καταβολή 
αποζηµίωσης, εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλεως ως 
κοινόχρηστοι χώροι και η κοινοχρησία είναι αποτέλεσµα της βούλησης του ιδιοκτήτη 
(ρητής ή συναγόµενης εµµέσως από ενέργειες του) ή προκύπτει από πραγµατική 
κατάσταση που διατηρήθηκε επί µακρό χρόνο κατ1 ανοχή του ιδιοκτήτη. Έτσι, για τη 
µετάθεση της κυριότητας ακινήτων υπέρ του οικείου οργανισµού τοπικής 
αυτοδιοίκησης, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς οι προαναφερόµενες 
προϋποθέσεις. (ΑΠ 15/2004).  
Εξάλλου, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1 Ν∆ 690/1948 και 2 παρ.1 
εδ. α',3 παρ. 2, 7 παρ. 1 και 2 Ν∆ της 17-7/16-8-1923 περί σχεδίων πόλεων, 
συνάγεται ότι οι εδαφικές εκτάσεις που αφέθηκαν από τους ενδιαφεροµένους 
ιδιοκτήτες τους µε σκοπό να καταστούν κοινόχρηστοι χώροι (άλση, πλατείες, οδοί 
κ.λ.π) και χαρακτηρίζονται ως τοιούτοι από το αρχικό ή κατά τροποποίηση σχέδιο 
ρυµοτοµίας οικισµού που εγκρίθηκε µε επίσπευση των ιδιοκτητών, από και δια της 
εγκρίσεως του περιέρχονται στην προβλεπόµενη κοινή χρήση και στον κατά το νόµο 
κύριο των κοινοχρήστων, χωρίς ανάγκη συντάξεως σχετικής συµβολαιογραφικής 
πράξεως και µεταγραφής της. Αυτονόητο αποβαίνει, ότι, αν κατά την έγκριση ή 
τροποποίηση του σχεδίου περιληφθούν σ' αυτό άλλοι κοινόχρηστοι χώροι, επέρχεται 
συµψηφισµός και οι επισπεύδοντες δεν λογίζονται ότι παραιτήθηκαν για την έκταση 
πέρα από εκείνη που πρότειναν, ούτε και από την ελάσσονα από εκείνη που 
καταλήφθηκε. ∆ιαφορετική εκδοχή θα ήταν αντίθετη προς το άρθρο 17 του 
Συντάγµατος, διότι η απώλεια της κυριότητας των ενδιαφεροµένων δεν θα ήταν 
σύµφωνη µε τη βούληση τους (ΟλΑΠ 228/83, ΟλΣτΕ 744/87). Ενώ, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του β.ρ.δ., των νόµων 8 παρ.1 Κωδ.(7.39),9 παρ.1, Β (50.14), 2 παρ.20 
Πανδ.(41.4), 6 Πανδ. (44.3), 76 παρ.1 Πανδ.(18.1) και 7 παρ.3 Πανδ.(32.3), που 
ίσχυσαν και στη Θεσσαλία από την απελευθέρωσή της, δηλαδή από το έτος 1882, 
προϋπόθεση της χρησικτησίας ήταν η άσκηση φυσικής εξουσίας στο ακίνητο µε 
διάνοια κυρίου και µε καλή πίστη επί συνεχή τριακονταετία.  
- Από δε τις διατάξεις των άρθρων 974, 1045, 1051 ΑΚ, συνάγεται ότι, για την κτήση 
της κυριότητας ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί 
συνεχή εικοσαετία, µε τη δυνατότητα, εκείνου που απέκτησε τη νοµή αυτού µε 
καθολική ή µε ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής και 
το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου του. Άσκηση νοµής, προκειµένου για ακίνητο, 
συνιστούν εµφανείς υλικές ενέργειες επάνω σ" αυτό που προσιδιάζουν στη φύση και 
τον προορισµό του, µε τις οποίες εκδηλώνεται η βούληση του νοµέα να το 
εξουσιάζει.  
- Για την ίδρυση του από το αρθρ. 559 αριθ.1α ΚΠολ∆ λόγου αναίρεσης, αν 
παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, πρέπει το δικαστήριο να απαίτησε 
περισσότερα στοιχεία ή να αρκέσθηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο 
νόµος, ή να προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την 
αληθινή.  
- Κατά το άρθρ.559 αριθ 11γ ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο δεν 
έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. 
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Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 340 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
το δικαστήριο για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιµότητα ή 
µη των προβαλλόµενων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων που ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα 
νόµιµα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για άµεση 
ή έµµεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή 
αξιολόγηση του καθενός από αυτά, από δε την αναφορά στην απόφαση µερικών από 
τα προσκοµιζόµενα έγγραφα, γιατί έχουν ιδιαίτερη σηµασία, δεν συνάγεται 
αναγκαστικά ότι δεν εκτιµήθηκαν και τα µη αναφερόµενα.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 321, 322 και 324 ΚΠολ∆ προκύπτει, 
ότι για την ύπαρξη δεδικασµένου απαιτείται, εκτός των άλλων, και ταυτότητα 
νοµικής αιτίας, ως τέτοιας νοούµενης της διάταξης νόµου η οποία αποτελεί τη 
µείζονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού του δικαστή. Εποµένως, δεν υπάρχει η 
αξιούµενη από τις άνω διατάξεις για την ύπαρξη δεδικασµένου νοµική αιτία, όταν επί 
διεκδίκησης ακινήτου στη µία δίκη η κυριότητα στηρίζεται στον παράγωγο τρόπο 
(άρθρο 1033 ΑΚ) και στην άλλη στην έκτακτη χρησικτησία (άρθρο 1045 ΑΚ).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 966, 967, 974, 972, 1033, 1045, 1051, 1192,  
ΕισΝΑΚ: 55, 
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ,  
Ν∆: 690/1948, άρθ. 1,  
Νόµοι: 1337/1983, άρθ. 28,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κοινόχρηστα πράγµατα - Κοινόχρηστοι χώροι 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1192 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κοινόχρηστοι χώροι. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Ένδικα µέσα κατά 
αποφάσεων ασφαλιστικών µέτρων. Προσεπίκληση. Κατά ποιών αποφάσεων 
επιτρέπεται αναίρεση. Πότε επιτρέπεται αναίρεση κατά των αποφάσεων των 
Ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των Πολυµελών Πρωτοδικείων που 
εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων. Αναιρετικοί λόγοι 
σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 369, 966, 967, 968, 972, 1033 και 
1192 αριθ. 1 ΑΚ, οι οποίες εφαρµόζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 55 ΕισΝΑΚ, 
προκειµένου να κριθεί µετά την εισαγωγή του ΑΚ η ιδιότητα ενός πράγµατος ως 
εκτός συναλλαγής ή κοινοχρήστου, προκύπτει, ότι µεταξύ των κοινόχρηστων 
πραγµάτων περιλαµβάνονται και οι οδοί αδιακρίτως. Τα κοινής χρήσης πράγµατα 
λαµβάνουν τον προορισµό τους αυτό από το νόµο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους 
(όπως µε διαθήκη ή δωρεά), που µπορεί να εκδηλωθεί και µε παραίτηση από την 
κυριότητα του πράγµατος για να καταστεί αυτό κοινόχρηστο, τηρουµένων πάντοτε 
των νόµιµων προϋποθέσεων. Κατά το προϊσχύσαν του ΑΚ βυζαντινορρωµαϊκό δίκαιο 
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(ν.3 Πανδ. 43, 7, ν. 2 παρ. 8, Πανδ. 39. 3, ν. 28 Πανδ. 22. 3) αναγνωριζόταν ως 
τρόπος κτήσης της ιδιότητας πράγµατος ως κοινοχρήστου ή αµνηµονεύτου χρόνου 
αρχαιότητα στη χρήση του πράγµατος από τους δηµότες Κοινότητας ή ∆ήµου, µε την 
οποία κυρώνονταν ως νόµιµη η πραγµατική κατάσταση που υπήρχε πριν από τόσο 
χρόνο ώστε η ζώσα γενεά να τη γνώρισε ως έχει και να µη διέσωσε παράδοση από 
την παρελθούσα γενεά για την ύπαρξης άλλης διαφορετικής κατάστασης. Η 
αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα δεν υιοθετήθηκε από τον ΑΚ, διατηρείται, όµως, 
σύµφωνα µε το άρθρο 51 ΕισΝ ΑΚ, η δυνάµει αυτής ιδιότητα που απέκτησε το 
πράγµα ως κοινής χρήσης, εφόσον πριν από την εισαγωγή του ΑΚ (23-2-1946) δύο 
συνεχόµενες γενεές ανθρώπων επί συνολικό διάστηµα τουλάχιστον ογδόντα (80) 
ετών δεν γνώρισαν διαφορετική κατάσταση του πράγµατος από την κοινοχρησία. 
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 28 του ν. 1337/1983 "Επέκταση πολεοδοµικών σχεδίων, 
οικιστική ανάπτυξη κλπ", "Ιδιωτικοί δρόµοι, πλατείες και λοιποί χώροι κοινής 
χρήσεως που έχουν σχηµατισθεί µε οποιοδήποτε τρόπο έστω και κατά παράβαση των 
κειµένων πολεοδοµικών διατάξεων και που βρίσκονται µέσα σε εγκεκριµένα σχέδια 
πόλεων, θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι και ανήκουν στον οικείο ∆ήµο ή 
Κοινότητα. Για τους χώρους αυτούς δεν οφείλεται καµία αποζηµίωση λόγω 
ρυµοτοµίας. Σε περίπτωση όµως που οι χώροι αυτοί καταργούνται µε το σχέδιο 
πόλεως, προσκυρώνονται κατά τις κείµενες διατάξεις". Κατά την έννοια της διάταξης 
αυτής, όπως διαφωτίζεται από τις προπαρασκευαστικές εργασίες ψήφισης της, 
ιδιωτικά ακίνητα αποκτούν την ιδιότητα του κοινοχρήστου χωρίς την καταβολή 
αποζηµίωσης, εφόσον α) προβλέπονται από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλεως ως 
κοινόχρηστοι χώροι και β) η κοινοχρησία είναι αποτέλεσµα της βούλησης του 
ιδιοκτήτη (ρητής ή συναγόµενης εµµέσως από τις ενέργειες του) ή προκύπτει από 
πραγµατική κατάσταση που διατηρήθηκε επί µακρό χρόνο, κατ' ανοχή του ιδιοκτήτη. 
Έτσι για την µετάθεση της κυριότητας ακινήτων υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α. δεν αρκεί 
οποιαδήποτε ενέργεια διάθεσης του ακινήτου στην κοινή χρήση, αλλά πρέπει να 
συντρέχουν οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις, η συνδροµή των οποίων ελέγχεται 
παρεµπιπτόντως από τη ∆ιοίκηση και κρίνεται οριστικώς από τα αρµόδια πολιτικά 
δικαστήρια.  
Συνεπώς εφόσον συντρέχουν οι άνω δύο προϋποθέσεις του άρθρου 28 του ν. 
1337/1983 επέρχεται µετάθεση της κυριότητος υπέρ του οικείου ∆ήµου ή 
Κοινότητας, αδιαφόρως αν το ακίνητο είχε τεθεί σε κοινή χρήση πριν ή µετά την 
έγκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου, δεδοµένου ότι τέτοια διάκριση δεν συνάγεται από 
την ανωτέρω διάταξη, αλλά αντιθέτως ο δικαιολογητικός λόγος που οδήγησε τον 
νοµοθέτη να εισαγάγει αυτήν την ρύθµιση συντρέχει σε αµφότερες τις περιπτώσεις. 
Ούτε, άλλωστε απαιτείται οι χώροι που τέθηκαν σε κοινοχρησία µε την βούληση του 
ιδιοκτήτη να ταυτίζονται µε τους δρόµους και τις πλατείες του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου, το οποίο ενδέχεται κατά περίπτωση να τροποποιηθεί και να 
προσαρµοσθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (ΑΠ 157/2009). Περαιτέρω, ο ν. 
3155/1955 "Περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών" στο άρθρο 1 ορίζει ότι "Αι 
οδοί της χώρας διακρίνονται εις α) Εθνικάς, β) Επαρχιακός και γ) ∆ηµοτικάς ή 
Κοινοτικός", στα άρθρα 2 και 3 καθορίζει την έννοια και την διαδικασία 
χαρακτηρισµού των εθνικών και επαρχιακών οδών, αντιστοίχως, ενώ στο άρθρο 4 
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ορίζει ότι: "∆ηµοτικαί και Κοινοτικαί οδοί είναι αι εξυπηρετούσαι τας πάσης φύσεως 
ανάγκας ενός ∆ήµου ή µιας Κοινότητος εντός των διοικητικών ορίων αυτού". 
Εξάλλου, η αγροτική οδός, όπως και κάθε οδός, αποκτά την ιδιότητα του 
κοινοχρήστου πράγµατος µε τους ίδιους προαναφερθέντες τρόπους, ήτοι από το νόµο, 
από τη βούληση των ιδιοκτητών, η οποία πρέπει να γίνει µε νοµότυπη δικαιοπραξία 
(διαθήκη ή δωρεά) ή και µε παραίτηση από την κυριότητα, για την οποία όµως 
(παραίτηση) απαιτείται δήλωση του κυρίου περιβαλλόµενη τον τύπο του 
συµβολαιογραφικού εγγράφου και υποβαλλόµενη σε µεταγραφή και µε την 
αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα. Περαιτέρω, στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 2 
του άρθρου 6 του ν. 720/1977 οριζόταν, ότι : "ιδιωτικοί οδοί σχηµατισθείσαι µέχρι 
της ισχύος του ν. 651/1977 και εµφαινόµεναι εις συµβόλαια, οµοίως προ της ισχύος 
του ν. 651/1977 καταρτισθέντα, θεωρούνται ως αγροτικαί οδοί προς εξυπηρέτηση 
των παρ' αυταίς αγροτεµαχίων", ενώ το άρθρο 43 παρ. 7 του ν. 1337/1983 ορίζει, ότι 
"τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 720/1977 ... καταργούνται" 
και το άρθρο 44 του ίδιου ν. 1337/1983, ότι "η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη 
δηµοσίευση του στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε 
άλλες διατάξεις". Από τις τελευταίες διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 720/1977 
και των άρθρων 43 παρ. 7 και 44 του ν. 1337/1983 προκύπτει, ότι, για να 
χαρακτηρισθεί µια οδός ως αγροτική και συνεπώς κοινόχρηστη, απαιτείται, αφενός, 
να σχηµατίσθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ν. 651/1977 και, αφετέρου, να 
εµφαίνεται ως ιδιωτική οδός σε τοπογραφικά σχέδια που είναι κατατεθειµένα σε 
συµβόλαια, που καταρτίσθηκαν επίσης πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 651/1977, 
η ιδιότητα δε αυτή της οδού ως αγροτικής διατηρείται και µετά την ισχύ του ν. 
1337/1983, αφού αυτός δεν όρισε διαφορετικά.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνηση της.  
- Κατά το άρθρο 699 παρ. 1 του ΚΠολ∆, οι αποφάσεις που δέχονται ή απορρίπτουν 
αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων ή αιτήσεις για ανάκληση ή µεταρρύθµιση των µέτρων 
αυτών δεν προσβάλλονται µε κανένα ένδικο µέσο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 
- Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 89 ΚΠολ∆, η προσεπίκληση ασκείται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις που ισχύουν για την αγωγή, το αργότερο έως τη συζήτηση στο 
ακροατήριο και κοινοποιείται στον προσεπικαλούµενο, κατά δε τη διάταξη του 
άρθρου 91 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα, όποιος έχει έννοµο συµφέρον δικαιούται να 
ανακοινώσει τη δίκη σε τρίτους, ώσπου να εκδοθεί από το πρωτοβάθµιο δικαστήριο 
οριστική απόφαση για την ουσία της υπόθεσης. Από τις διατάξεις αυτές, σε 
συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 573 αριθ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι η άσκηση 
ανακοίνωσης δίκης µε προσεπίκληση ενώπιον του Αρείου Πάγου το πρώτον και 
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µάλιστα όχι µε ιδιαίτερο δικόγραφο, αλλά µε το δικόγραφο της αναίρεσης, 
απορρίπτεται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη.  
- Κατά το άρθρο 553 παρ.1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνο κατά των οριστικών 
αποφάσεων που δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση. 
Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, οριστική απόφαση του Εφετείου που υπόκειται 
καταρχήν σε έφεση µπορεί να προσβληθεί µε αίτηση αναίρεσης από εκείνο το διάδικο 
που έχασε το δικαίωµα να ασκήσει έφεση, είτε γιατί πέρασε άπρακτη µετά την 
επίδοση η προθεσµία για άσκηση έφεσης κατ'αυτής, είτε γιατί παραιτήθηκε, έστω και 
σιωπηρά απ' αυτό. Τέτοια παραίτηση ενέχει η άσκηση από µέρους του αναίρεσης, 
ενώ διαρκεί η προθεσµία της έφεσης υπό την προϋπόθεση, ότι ο δικηγόρος που 
υπογράφει την αναίρεση έχει σχετική ειδική πληρεξουσιότητα ή ότι εκ των υστέρων 
εγκρίθηκε η άσκηση αναίρεσης από τον αναιρεσείοντα, όπως συµβαίνει, όταν ο 
αναιρεσείων παρίσταται αυτοπροσώπως στον Άρειο Πάγο για συζήτηση της αίτησης 
αναίρεσης ή παρέχει πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο για τη συζήτηση της. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 ΚΠολ∆ κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, 
καθώς και των αποφάσεων των Πολυµελών Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις 
κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση µόνο: 1) αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου ..., 2) αν το δικαστήριο δεν 
συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο νόµος ..., 3) αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη 
δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων ή δεν είχε καθ' ύλην αρµοδιότητα και 4) αν 
παράνοµα αποκλείστηκε η δηµοσιότητα της διαδικασίας. Από την προαναφερόµενη 
διάταξη προκύπτει, ότι, κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων και κατά των 
αποφάσεων των Πρωτοδικείων, οι οποίες εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων 
των Ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση για ορισµένους λόγους που αναφέρονται 
περιοριστικώς στο νόµο, αφού στη διάταξη αυτή ορίζεται ότι αναίρεση επιτρέπεται 
µόνο για τους αναφερόµενους σ' αυτή λόγους. Οι διατάξεις του άρθρου 560 ΚΠολ∆ 
είναι ειδικές ως προς τους λόγους αναιρέσεως των αναφεροµένων στο άρθρο αυτό 
αποφάσεων και αποκλείουν την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 559 ΚΠολ∆, 
που αναφέρονται στους λόγους αναιρέσεως των αποφάσεων των υπόλοιπων 
δικαστηρίων. Άλλες αιτιάσεις, δεν είναι παραδεκτές ως λόγοι προς αναίρεση. Ο ως 
άνω περιορισµός των επιτρεπτών λόγων δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 561 ΚΠολ∆, µε τις οποίες αφενός θεσπίζεται ο κανόνας, ότι η εκτίµηση από 
το δικαστήριο της ουσίας πραγµατικών γεγονότων δεν υπόκειται στον έλεγχο του 
Αρείου Πάγου και αφετέρου ορίζεται, ότι η εκτίµηση του περιεχοµένου 
διαδικαστικών εγγράφων ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, αφού µε τις εν λόγω 
διατάξεις δεν ιδρύεται ιδιαίτερος λόγος αναιρέσεως. Ο περιορισµός αυτός των λόγων 
αναιρέσεως, µε κριτήριο την υλική αρµοδιότητα και την βάσει αυτής υπαγωγή της 
διαφοράς σε ορισµένη κατηγορία δικαστηρίων, αποβλέπει στην ταχύτερη επίλυση 
των υπαγοµένων στα ειρηνοδικεία διαφορών, που κατ' αρχή είναι ήσσονος σηµασίας, 
χάριν εξυπηρετήσεως του γενικού κοινωνικού συµφέροντος, και γι' αυτό δεν 
αντίκειται η ρύθµιση αυτή στις αρχές του Συντάγµατος για την ισότητα των Ελλήνων 
ενώπιον του νόµου (αρθρ. 4 παρ. 1), ούτε αντίκειται στο από τα άρθρα 1 και 6 της 
ΕΣ∆Α δικαίωµα για δίκαιη δίκη.  
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- Η νοµική αοριστία της αγωγής που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που πρέπει να εφαρµοστεί, αποτελεί παράβαση που ελέγχεται 
µε τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο αξίωσε περισσότερα 
στοιχεία από τα απαιτούµενα από το νόµο προς θεµελίωση του ασκούµενου 
δικαιώµατος για να κρίνει νόµιµη την αγωγή ή αντίθετα αρκέστηκε σε λιγότερα από 
τα απαιτούµενα στοιχεία. Η αοριστία όµως του δικογράφου της αγωγής µπορεί να µη 
είναι νοµική, αλλά ποσοτική ή ποιοτική, όταν στο δικόγραφο αυτής δεν αναφέρονται 
µε πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποτελούν την προϋπόθεση 
εφαρµογής του κανόνα δικαίου στον οποίο σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 216 
παρ. 1 στοιχ. α' και β' ΚΠολ∆, στηρίζεται το αίτηµα της αγωγής (ποσοτική αοριστία) 
ή όταν στο δικόγραφο γίνεται απλώς επίκληση των όρων του νόµου χωρίς να 
αναφέρονται τα περιστατικά που θεµελιώνουν την εφαρµογή του συγκεκριµένου 
κανόνα δικαίου (ποιοτική αοριστία). Στις περιπτώσεις αυτές της ποσοτικής ή 
ποιοτικής αοριστίας της αγωγής η απόφαση ελέγχεται µε βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 559 αριθ. 8 και 14 ΚΠολ∆, αντίστοιχα, οι λόγοι όµως αυτοί αναίρεσης, όπως 
προαναφέρθηκε δεν ιδρύονται στις αναιρέσεις κατά αποφάσεων των Ειρηνοδικείων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 966, 967, 968, 972, 1033, 1192,  
ΚΠολ∆: 89, 91, 216, 553, 560, 561, 573, 699, 
ΕισΝΑΚ: 51, 
Νόµοι: 3155/1955, άρθ. 1, 2,  
Νόµοι: 651/1977,  
Νόµοι: 720/1977, άρθ. 6, 
Νόµοι: 1337/1983, άρθ. 28, 43, 44, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κοινωνία - ∆ιανοµή ακινήτου 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 501 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιανοµή κοινού πράγµατος. ∆ιαδικασία της εκποίησης κινητών και ακινήτων των 
κοινωφελών ιδρυµάτων. ∆ιορισµός πραγµατογνωµόνων. Αυτούσια διανοµή και 
πώληση µε πλειστηριασµό του ακινήτου. ∆ικαστικά έξοδα. 
- Βάση της αγωγής διανοµής κοινού πράγµατος είναι κατά την έννοια των άρθρων 
1113 και 799 ΑΚ σε συνδυασµό µε τα άρθρα 478 - 481 του ΚΠολ∆ η συγκυριότητα 
επί του διανεµητέου πράγµατος των διαδίκων το στοιχείο δε αυτό πρέπει να 
περιέχεται στην αγωγή. Επίσης στη σχετική αγωγή πρέπει να εκτίθεται ότι δεν 
συµφωνούν όλοι οι κοινωνοί για τη λύση της κοινωνίας µε διανοµή. Το στοιχείο αυτό 
θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στην αγωγή ακόµα και αν δεν αναφέρεται ρητά, διότι 
και µόνη η άσκησή της υποδηλώνει την ασυµφωνία αυτή. Αίτηµα της αγωγής 
διανοµής κοινού πράγµατος αποτελεί η λύση της κοινωνίας, ό δε τρόπος της λύσεως 
ως αυτούσιας ή µε πώληση δια πλειστηριασµού, δεν περιλαµβάνεται στο αίτηµα της 
αγωγής διανοµής, αλλά ανήκει στις εξουσίες ταυ αρµοδίου δικαστηρίου, το οποίο και 
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µόνο επιλέγει (ΑΠ 151/2009, Ελ∆νη 2010/11, ΑΠ 1053/1993 Ελ∆νη 35/1577, ΕφΑθ 
6635/1995 Αρµ. 50/181).  
- Οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις α) των άρθρων 70, 71 του ΑΝ 2039/1939 «περί 
τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των νόµων περί εκκαθαρίσεως 
και διοικήσεως των εις το κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειποµένων 
κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών» και β) 28 παρ 2 και 67 του β. δτος 
30.11/4.12.1939 «περί του τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων 
καταλειποµένων κατά κληρονοµιάν, κληροδοσίαν ή δωρεά εις το κράτος και υπέρ 
κοινωφελών σκοπών ως και ανηκόντων εις κοινωφελή ιδρύµατα και περιουσίας», το 
οποίο εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των άρθρων 70 παρ. 1 και 71 παρ. 1 του α.ν. 
2039/1939, οι ανωτέρω διατάξεις του οποίου παραπέµπουν στις διατάξεις του άνω 
β.δτος ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία της εκποίησης κινητών και ακινήτων των 
κοινωφελών ιδρυµάτων και ως ειδικότερες των περί διανοµής διατάξεων του ΑΚ, του 
ΚΠολ∆ και του π.δτος 715/1979 «περί του τρόπου ενεργείας υπό των νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου (ΝΠ∆∆) προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν 
γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και 
εκτελέσεως εργασιών», εφαρµόζονται υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση εκποιήσεως 
ακινήτου αποτελούντος κοινωφελή περιουσία ή ανήκοντος σε κοινωφελές ίδρυµα, 
ακόµη και στην περίπτωση που συγκύριος αυτού είναι τρίτος ιδιώτης. ∆ιότι µε τις εν 
λόγω διατάξεις θεσπίζεται διαδικασία διασφαλίσεως µεγαλύτερων εγγυήσεων και 
επιτεύξεως υψηλότερου τιµήµατος, αφού, ως τιµή εκκίνησης τίθεται η αγοραία αξία 
του ακινήτου, που καθορίζεται από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., τα δε πρακτικά της 
δηµοπρασίας, εγκρίνονται από τον Υπουργό των Οικονοµικών [A Π 446/1998 ΝοΒ 
47/1138, Εφ. ΑΘ. 2374/20.06 Ελλ.∆νη 2006/229, ΕφΑΘ 805/1999 ΑρχΝ ΜΗ/383]  
- Κατά την παρ.1 του άρθρου 368 KΠολ∆ «το δικαστήριο µπορεί να διορίσει ένα ή 
περισσότερους πραγµατογνώµονες αν κρίνει πως πρόκειται για ζητήµατα που 
απαιτούν για να γίνουν αντιληπτά ειδικές γνώσεις επιστήµης ή τέχνης», κατά δε την 
παρ. 2 που ίδιου άρθρου «το δικαστήριο οφείλει να διορίσει πραγµατογνώµονες αν το 
ζητήσει κάποιος διάδικος και κρίνει πως χρειάζονται ειδικές γνώσεις επιστήµης ή 
τέχνης» η χρησιµοποίηση στο µεταγλωττισµένο στη δηµοτική κείµενο της τελευταίας 
διατάξεως της λέξεως «ειδικές» αντί της λέξεως «ιδιάζουσες», οφείλεται σε 
εσφαλµένη µεταγλώττιση από το κείµενο της καθαρεύουσας, στο οποίο 
χρησιµοποιείται η λέξη «ιδιάζουσαι».  
Έτσι ισχύει, σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ.3 εδάφιο τελευταίο του ν. 1406/1983, 
λόγω της νοηµατικής διαφοράς πού προκύπτει, το αρχικό κείµενο της διατάξεως που 
είναι διατυπωµένο στην καθαρεύουσα. Από τις αµέσως πιο πάνω παρατιθέµενες 
διατάξεις του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η συµπλήρωση των αποδείξεων µε τη διενέργεια 
πραγµατογνωµοσύνης εναπόκειται στην κυριαρχική και µη ελεγχόµενη αναιρετικά 
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο ελευθέρως εκτιµά την ανάγκη της 
χρησιµοποιήσεως του αποδεικτικού αυτού µέσου µε εξαίρεση την περίπτωση κατά 
την οποία κάποιος από τους διαδίκους ζητήσει τη διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης 
και το δικαστήριο κρίνει ότι χρειάζονται όχι απλώς «ειδικές» αλλά «ιδιάζουσες» 
γνώσεις, επιστήµης ή τέχνης οπότε οφείλει να διορίσει πραγµατογνώµονα ή 
πραγµατογνώµονες. Εποµένως, αν δεν υπάρχει παραδοχή του δικαστηρίου ότι 
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πρόκειται για ζητήµατα που απαιτούν για να γίνουν αντιληπτά ιδιάζουσες γνώσεις 
επιστήµης ή τέχνης, η µη λήψη υπόψη ισχυρισµού του διαδίκου για ανάγκη 
διενέργειας πραγµατογνωµοσύνης ή η απόρριψή ρητώς ή σιωπηρώς, σχετικού 
αιτήµατος αυτού δεν δηµιουργεί λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 559 ΚΠολ∆ (ΑΠ 
309/2011). Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 480 παρ. 1 και 3, 481 
και 484 παρ. 1 ΚΠολ∆, σε περίπτωση αγωγής διανοµής κοινού ακινήτου, αν η 
διανοµή του είναι, ανέφικτη ή ασύµφορη το δικαστήριο µπορεί να αποφασίσει την 
πώληση µε πλειστηριασµό του ακινήτου, χωρίς να είναι υποχρεωµένο να διατάξει 
αποδείξεις για το εφικτό της αυτούσιας διανοµής, αν κατά την κρίση του η αυτούσια 
διανοµή είναι προδήλως αδύνατη ή ασύµφορη. Προδήλως αδύνατη ή ασύµφορη είναι 
όταν κατά τους κανόνες της κοινής και της λογικής το διανεµητέο αντικείµενο δεν 
µπορεί να διανεµηθεί σε µέρη ανάλογα µε τις µερίδες των κοινωνών, δίχως να 
µειωθεί η αξία του (ΑΠ 600/2000 Ελ∆νη 2001/81, ΑΠ 231/1996 Ελ∆νη 37/1560, ΑΠ 
518/1994 Ελ∆νη 34/688, ΑΠ 765/1993 Ελ∆νη 36/147, ΑΠ 1821/1984 ΝοΒ 33/1163, 
ΕφΑθ 6132/2002 Ελ∆νη 2003/1401, ΕφΑθ 5479/1991 Ελ∆νη 33/589( ΕφΠειρ 
1057/1995 Ελ∆νη 37/1116).  
- Η καταψήφιση στα δικαστικά έξοδα του διαδίκου που νικήθηκε δεν έχει ανάγκη 
ειδικής αιτιολογίας και είναι συνέπεια της αρχής, της ήττας (άρθρ. 176 ΚΠολ∆), ενώ 
ο συµψηφισµός, εν όλω ή εν µέρει, των δικαστικών εξόδων λόγω ιδιαίτερης 
δυσχέρειας που εµφανίζει η ερµηνεία του κανόνα δικαίου που εφαρµόστηκε, 
απόκειται στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Η ανωτέρω ρύθµιση 
του θέµατος των δικαστικών εξόδων δεν ενέχει ούτε εµµέσως περιορισµό του 
δικαιώµατος στην παροχή έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια που προβλέπουν οι 
διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α, ούτε 
παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, αφού η διάταξη του άρθρου 25 του 
Συντάγµατος δεν εφαρµόζεται ευθέως. (ΟλΑΠ 6/2009, ΑΠ 819/2011). Εξ άλλου τα 
δικαστικά έξοδα, ως αναγκαία (δικαστική) δαπάνη, προκειµένου για διανοµή κοινής 
περιουσίας βαρύνει όπως και κάθε άλλη δαπάνη κοινού (βλ. αρθρ. 794 ΑΚ) τη 
διανεµητέα περιουσία, µε την πρόδηλη µάλιστα έννοια του καταλογισµού αυτής σε 
βάρος όλων των διαδίκων και του συµψηφισµού αυτών (δικαστικών εξόδων) µεταξύ 
των τελευταίων (διαδίκων), ανεξάρτητα αν είναι ενάγοντες ή εναγόµενοι, ανάλογα µε 
το ποσοστό συγκυριότητας του καθενός στο επίκοινο αντικείµενο (βλ. 
Σταυρόπουλου, ΕρµΚΠολ∆ κάτω από το άρθρο 178 παρ. 5β, σ. 315, ΑΠ 834/1976 
ΝοΒ 25/194, ΑΠ 976/1976 ΝοΒ 25/80, ΑΠ 281/61, 109/62, 821/62 ΝοΒ 10/177, 647 
και. 915, ΑΠ 398/72, 400/72 ΝοΒ 20/1154, ,1156, Εφ∆ώδ 139/2006, ΤΝΠ Νόµος, 
ΕφΑθ 2237/2003 ΤΝΠ Νόµος, ΕφΘεσ 305/2001 ΑρχΝ 2003/81, ΕφΠειρ 942/2000 
ΤΝΠ Νόµος, ΕφΠειρ 389/1997 Αρµ. 1997/1945, ΕφΠειρ 918/1996 Ελ∆νη 38/859, 
ΕφΑθ 834/1995 Ελ∆νη 37/159, ΕφΑθ 531/1990 Ελ∆νη 33/583, ΕφΑθ 5901/1987 
Ελ∆νη 30/1358, ΕφΑθ 10390/1989, Ελ∆νη 33/576, Εφ Αθ 10080/1990 Ελ∆νη 
33/585).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 799, 1113, 
ΚΠολ∆: 368, 478, 479, 480, 481, 484,  
ΑΝ: 2039/1939, άρθ. 70, 71,  
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Π∆: 715/1979,  
Νόµοι: 1406/1983, άρθ. 36,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
 
 
 
 
Κοινωνία - ∆ιανοµή κοινού πράγµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 106 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Συγκυριότητα. Λύση κοινωνίας. ∆ιανοµή κοινού πράγµατος. ∆ικαιώµατα 
επικαρπωτή. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 785, 795 επ., 1113 και 1142 επ. 
Α.Κ., 480 παρ. 1, 482 παρ. 1 κα. 484 παρ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι το δικαίωµα 
λύσης της κοινωνίας, µορφή της οποίας αποτελεί και η συγκυριότητα, ανήκει στους 
κοινωνούς συγκυρίους µεταξύ των οποίων και ο ψιλός κύριος, όχι όµως και στον 
επικαρπωτή, αφού αυτός δεν είναι συγκύριος του κοινού. Ο επικαρπωτής 
προσεπικαλείται υποχρεωτικά στη δίκη της διανοµής ο οποίος ανεξαρτήτως 
παρεµβάσεως του ή µη καθίσταται αναγκαίος οµόδικος. Τέτοια προσεπίκληση δεν 
απαιτείται αν ο επικαρπωτής ασκεί από κοινού µε τον ψιλό κύριο την αγωγή 
διανοµής. Βέβαια η επικαρπία σε ιδανικό µερίδιο του κοινού ακινήτου αν χωρήσει 
αυτούσια διανοµή του περιορίζεται στα µερίδια τα οποία περιέρχονται µε τη διανοµή 
στον κοινωνό-ψιλό κύριο. Ο περιορισµός αυτός επέρχεται εκ του νόµου και δεν 
απαιτείται να απαγγελθεί από το δικαστήριο.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 798, 799, 800, 801 ΑΚ και 480, 481 
και 484 παρ. 1 ΚΠολ∆, οι οποίες, σύµφωνα µε το άρθρο 1113 ΑΚ, εφαρµόζονται επί 
διανοµής κοινού πράγµατος, συνάγονται, µεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα: α) Αν δεν 
συµφωνούν όλοι οι κοινωνοί για τη λύση της κοινωνίας µε διανοµή, κάθε κοινωνός 
µπορεί να ζητήσει τη δικαστική διανοµή κατά τις διατάξεις του ΚΠολ∆ β) Αίτηµα της 
αγωγής διανοµής πράγµατος αποτελεί η λύση της κοινωνίας που υπάρχει επ' αυτού, ο 
δε τρόπος λύσης της κοινωνίας, δηλαδή το αν η λύση αυτής θα γίνει µε αυτούσια 
διανοµή ή µε πώληση δια πλειστηριασµού, δεν περιλαµβάνεται στο αίτηµα της 
αγωγής διανοµής, αλλά ανήκει στις εξουσίες του αρµόδιου δικαστηρίου. Η διανοµή 
γίνεται αυτουσίως αν το αντικείµενο ή τα αντικείµενα που πρόκειται να διανεµηθούν 
είναι δυνατό χωρίς µείωση της αξίας να διανεµηθούν σε οµοειδή µέρη ανάλογα µε τις 
µερίδες των κοινωνών.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 281 ΑΚ, "η άσκηση δικαιώµατος απαγορεύεται, εάν 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο 
κανονισµός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος ". Κατά την έννοια της διατάξεως 
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αυτής για να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώµατος ως καταχρηστική θα πρέπει η 
προφανής υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο 
κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος να προκύπτει από την 
προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου ή και των δικαιοπαρόχων του ή από την 
πραγµατική κατάσταση που δηµιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που µεσολάβησαν ή 
από άλλα περιστατικά τα οποία χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν ή να επάγονται την 
απόσβεση του δικαιώµατος καθιστούν µη ανεκτή την άσκηση του κατά τις περί 
δικαίου τις ηθικές αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΟλΑΠ 17/1995 
ΟλΑΠ 7/2002).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν 
παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Τούτο συµβαίνει αν, για την εφαρµογή 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή 
αρκέσθηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόµος καθώς και αν το 
δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την 
αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας 
και της υπαγωγής αυτών στο νόµο. Ιδρύεται δε ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο 
εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχτηκαν 
δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και 
όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη στο 
πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ.8 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και όταν 
το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε 
υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. "Πράγµατα" θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων 
που συγκροτούν την ιστορική βάση και εποµένως θεµελιώνουν το αίτηµα αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης και όχι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της 
αγωγής κλπ, ή επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο 
ή από την εκτίµηση των αποδείξεων.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 20 του ΚΠολ∆, έγγραφα, που η 
παραµόρφωση του περιεχοµένου τους ιδρύει τον προβλεπόµενο από τη διάταξη αυτή 
λόγο αναιρέσεως, είναι εκείνα που χαρακτηρίζονται ως αποδεικτικά µέσα στα άρθρα 
339 και 432 επ. του ίδιου Κώδικα. Ως εκ τούτου, δεν είναι έγγραφα εκείνα που 
αποτυπώνουν στο περιεχόµενο τους άλλα αποδεικτικά µέσα, όπως είναι οι εκθέσεις 
πραγµατογνωµοσύνης, οι τεχνικές εκθέσεις, τα πρακτικά των δικαστηρίων και οι 
εκθέσεις του εισηγητού δικαστού, κατά το µέρος που περιέχουν τις καταθέσεις των 
µαρτύρων αποδείξεως και ανταποδείξεως, καθώς και οι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον 
ειρηνοδίκου ή συµβολαιογράφου. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 785, 795 επ., 798, 799, 800, 801, 1113, 1142 επ.,  
ΚΠολ∆: 480, 482, 484, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Κυριότητα - Αναγνώριση κυριότητας έναντι ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 8 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Κυριότητα ∆ήµου. Κατοχή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη 
υπόψη προταθέντος ισχυρισµού. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.1 του ΑΝ 1539/1938 "περί προστασίας 
των δηµοσίων κτηµάτων", η ισχύς της οποίας διατηρήθηκε και µετά την εισαγωγή 
του ΑΚ, σύµφωνα µε το άρθρο 53 Εισ.ΝΑΚ και επεκτάθηκε και υπέρ των ∆ήµων και 
Κοινοτήτων µε το άρθρο 1 του Ν∆/τος 31/1968 "επί των αδέσποτων και των 
δηµοσίων κτηµάτων εν γένει νοµεύς θεωρείται το ∆ηµόσιον, έστω και αν ουδεµίαν 
ενήργησεν επ'αυτών πράξιν νοµής". Κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου "Νοµή 
παρά τρίτου θεωρείται ασκούµενη α) ..., β) επί των λοιπών αγροτικών κτηµάτων µόνο 
δια τακτικής καλλιέργειας και γ) ... . Περαιτέρω, κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 3 
παρ. 3 του ως άνω νόµου (ΑΝ 1539/1938), η οποία είναι ουσιαστικού δικαίου, "η 
νοµή δεν επιδικάζεται εις τον ενάγοντα ιδιώτη, εφόσον το ∆ηµόσιον ήθελε αποδείξει 
είτε ιδίαν αυτού κυριότητα, είτε ότι η κυριότητα δεν ανήκει στον ενάγοντα", κατά δε 
τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του ιδίου νόµου "τα επί ακινήτων κτηµάτων 
δικαιώµατα του ∆ηµοσίου εις ουδεµίαν υπόκεινται παραγραφήν". Από τις 
προαναφερόµενες διατάξεις του ΑΝ 1539/1938 προκύπτει ότι το ∆ηµόσιο ή ο ∆ήµος, 
σε περίπτωση αυθαίρετης καταλήψεως ακινήτου που ανήκει στην κυριότητα του από 
τρίτο, δε στερείται τη νοµή του (άρθρο 3 παρ.3 ΑΝ 1539/1938). Εξάλλου, ούτε η 
διακατοχή αυτού από τον τρίτο οδηγεί σε απώλεια της κυριότητας του εκ µέρους του 
∆ηµοσίου ή του ∆ήµου, έστω και αν η ασκούµενη αυθαίρετη διακατοχή συνίσταται 
σε καλλιέργεια αγροτικού κτήµατος. Ο νόµος (ΑΝ 1539/1938 ως ήδη ισχύει) 
αναφερόµενος στην περίπτωση αυτή σε "νοµή", δεν αναφέρεται στη νοµή ως 
δικαίωµα, αλλά σε πραγµατική κατάσταση και δη στη φυσική εξουσίαση του 
πράγµατος µε διάνοια κυρίου, η οποία συνδέεται µόνο και δη: υπό όρους απόκτησης 
δικαιώµατος εξαγοράς κατά τα άρθρα 2 παρ.2, 26 επ. ΑΝ 1539/1938. 
Η πραγµατική αυτή κατάσταση δεν συνιστά κατοχή µε την έννοια του άρθρου 997 
ΑΚ και συγκεκριµένα κατοχή που παρέχει στον έχοντα τη φυσική εξουσία αγωγή 
αποδόσεως σε περίπτωση αποβολής του από τρίτο. Και τούτο διότι, όπως προκύπτει 
από το άρθρο 997 σε συνδυασµό µε το άρθρο 974 ΑΚ, προϋπόθεση της 
προστατευόµενης κατοχής είναι να έλαβε ο κάτοχος τη φυσική εξουσία του 
πράγµατος µε τη συναίνεση του νοµέα και να θέλει να εξουσιάσει το πράγµα γι' 
αυτόν. Ειδικότερα, πρέπει ο κάτοχος να απέκτησε τη φυσική εξουσία για κάποια 
αιτία, που µπορεί να στηρίζεται είτε σε σύµβαση µε το νοµέα (άρθρο 997 ΑΚ), αφού 
ρητώς αναφέρεται επί λέξει "... που απέκτησε από το νοµέα ...", είτε απευθείας στο 
νόµο (ΑΚ 997 ΑΚ ... ή µε άλλη παρόµοια σχέση). 
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
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έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή (ΟλΑΠ 36/1988). 
- Ο λόγος αναιρέσεως από τον αριθµ. 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, για µη λήψη υπόψη 
προταθέντος ισχυρισµού, δεν ιδρύεται, όταν ο ισχυρισµός είναι µη νόµιµος, αφού ο 
ισχυρισµός αυτός δεν ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 
14/2004). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 987, 988, 994, 997,  
ΕισΝΑΚ: 53 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 
ΑΝ: 1539/1938, άρθ. 2, 3, 
Ν∆: 31/1968, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Κυριότητα - Αρνητική αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 777 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρνητική αγωγή. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1108 του ΑΚ και 216 παρ. 1 και 338 
παρ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι επί αρνητικής της κυριότητας αγωγής ο ενάγων οφείλει 
να αποδείξει την κυριότητα του επί του επίδικου και όχι ο διαταράσσων την 
κυριότητα εναγόµενος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1108, 
ΚΠολ∆: 216, 338, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1436 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Στοιχεία αναγνωριστικής κυριότητας αγωγής. Αναγνωριστική της κυριότητας 
αγωγή, η οποία έχει σωρευθεί στο ίδιο δικόγραφο µε αρνητική αγωγή, µε αντικείµενο 
ακίνητο (και µάλιστα βακουφικό, γνήσιο ή µη γνήσιο) που κείται στη Ρόδο. 
Αναιρετικοί λόγοι σχτιζόµενοι µε την αοριστία αγωγής. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του κτηµατολογικού κανονισµού 
∆ωδεκανήσου, που κυρώθηκε µε το ∆ιάταγµα 132/1929 του Ιταλού Κυβερνήτη 
∆ωδεκανήσου και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 8 παρ. 2 του νόµου 510/1947 
"περί της εν ∆ωδεκανήσω εφαρµοστέας ∆ικαστικής Νοµοθεσίας", τα ακίνητα που 
κείνται στη Ρόδο διακρίνονται σε α) δηµόσια (µιρί, εραζί - εµιριέ, µετρουκέ, µεβάτ), 
β) ελεύθερης ιδιοκτησίας (µούλκ) και γ) βακουφικά, τα τελευταία δε διακρίνονται, α) 
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σε γνήσια, ήτοι σε εκείνα τα οποία ήταν αρχικά κτήµατα ελεύθερης κυριότητας 
(µούλκ) και κατέστησαν βακουφικά µε αφιέρωση µετά την εκτέλεση των 
διατυπώσεων που προβλέπονται από το θρησκευτικό µουσουλµανικό νόµο και β) σε 
µη γνήσια, ήτοι σ' εκείνα τα οποία αφιερώθηκαν από το Σουλτάνο ή άλλον µε 
αυτοκρατορική άδεια υπέρ ευαγούς σκοπού, χωρίς να αποβάλουν την ιδιότητα της 
δηµόσιας γής, αφού και µετά την αφιέρωση ανήκουν κατά ψιλή κυριότητα (ρεκαµπέ) 
στην πολιτεία. Με το σύστηµα αυτό του Κτηµατολογίου προβλέπεται η κατά την 
κατάρτισή του (αρχική) καταγραφή της κυριότητας και των λοιπών επί των ακινήτων 
δικαιωµάτων, ως και η καταχώρηση στο κτηµατολόγιο και επί του τίτλου του 
ακινήτου και των µεταγενέστερων πράξεων µεταβολής των επί του ακινήτου 
δικαιωµάτων, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 51 του Κανονισµού. Όπως προκύπτει 
από τα άρθρα 37 έως 40 και 61 του αυτού Κανονισµού, οι εν λόγω εγγραφές 
αποτελούν απόδειξη για το δικαίωµα στο ακίνητο, κατ' αµάχητο µεν τεκµήριο, 
εφόσον πρόκειται περί της αρχικής και θεµελιώδους εγγραφής, κατά µαχητό δε 
τεκµήριο, εφόσον πρόκειται περί µεταγενέστερης εγγραφής (ΟλΑΠ 569/1975). Από 
τις αµέσως πιο πάνω διατάξεις σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 1108 ΑΚ και 
70, 216 παρ. 1 ΚΠολ∆ περαιτέρω προκύπτει, ότι επί αναγνωριστικής της κυριότητας 
αγωγής, η οποία έχει σωρευθεί στο ίδιο δικόγραφο µε αρνητική αγωγή, µε 
αντικείµενο ακίνητο (και µάλιστα βακουφικό, γνήσιο ή µη γνήσιο) που κείται στη 
Ρόδο, η για το οποίο κτήση της κυριότητας (πλήρους ή ωφέλιµης) στηρίζεται σε 
παράγωγο τρόπο, πρέπει ο ενάγων να αναφέρει στην αγωγή, προκειµένου να είναι 
αυτή ορισµένη, όσα περιστατικά απαιτούνται για τη µεταβίβαση του δικαιώµατος, 
δηλαδή το µεταβιβαστικό τίτλο και τη µεταγραφή του, και ότι ο δικαιοπάροχός του 
ήταν κύριος, και, αν το τελευταίο αµφισβητείται, δηλαδή ότι ο δικαιοπάροχός του 
ήταν κύριος, οφείλει, επίσης, να επικαλεστεί - έστω και µε τις προτάσεις του - και να 
αποδείξει τα γεγονότα που στηρίζουν την κτήση κάποτε του δικαιώµατος στο 
πρόσωπό του, καταφεύγοντας, αν υπάρξει ανάγκη και σε αναφορά της καταγραφής 
του δικαιώµατος στο κτηµατολόγιο, που αποτελεί απόδειξη του δικαιώµατος αυτού. 
Η έλλειψη των αµέσως πιο πάνω στοιχείων στην αγωγή καθιστά το δικόγραφό της 
αόριστο και ανεπίδεκτο δικαστικής εκτίµησης, η αοριστία δε αυτή, δεν είναι νοµική, 
ως συνδεόµενη µε τη νοµική εκτίµηση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που πρέπει 
να εφαρµοστεί, οπότε η παραβίασή της ελέγχεται µε βάση τη διάταξη του άρθρου 559 
αριθµός 1 ΚΠολ∆, αλλά είναι ποσοτική, εφόσον στο δικόγραφο της αγωγής δεν 
αναφέρονται µε πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποτελούν την 
προϋπόθεση εφαρµογής του κανόνα δικαίου στον οποίο στηρίζεται το αίτηµά της - 
αγωγής -, οπότε η παραβίασή της ελέγχεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 559 
αριθ. 8 και 14, αντίστοιχα, του άρθρου 559 ΚΠολ∆.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που πρέπει να εφαρµοστεί, αποτελεί παράβαση που ελέγχεται 
µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο αξίωσε περισσότερα 
στοιχεία από τα απαιτούµενα από το νόµο προς θεµελίωση του ασκούµενου 
δικαιώµατος για να κρίνει νόµιµη την αγωγή ή αντίθετα αρκέστηκε σε λιγότερα από 
τα απαιτούµενα στοιχεία. Η αοριστία όµως του δικογράφου της αγωγής µπορεί να 
µην είναι νοµική, αλλά ποσοτική ή ποιοτική, όταν στο δικόγραφο αυτής δεν 
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αναφέρονται µε πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποτελούν την 
προϋπόθεση εφαρµογής του κανόνα δικαίου στον οποίο στηρίζεται το αίτηµα της 
αγωγής (ποσοτική αοριστία) ή όταν στο δικόγραφο γίνεται απλώς επίκληση των όρων 
του νόµου χωρίς να αναφέρονται τα περιστατικά που θεµελιώνουν την εφαρµογή του 
συγκεκριµένου κανόνα δικαίου (ποιοτική αοριστία). Στις περιπτώσεις αυτές της 
ποσοτικής ή ποιοτικής αοριστίας της αγωγής η απόφαση ελέγχεται µε βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 559 αριθ. 8 και 14 ΚΠολ∆, αντίστοιχα. Τέλος, η αοριστία της 
αγωγής εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας, για να 
δηµιουργηθεί όµως λόγος αναίρεσης, από τους παραπάνω, πρέπει να προτείνεται στο 
Εφετείο και να αναγράφεται η πρόταση αυτή στο σχετικό λόγο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1108, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Κυριότητα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1069 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαραίτητη διαδικασία για τη µεταβίβαση κυριότητας ακινήτου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 369, 1033 και 1192 ΑΚ, συνάγεται ότι για την 
µεταβίβαση της κυριότητος επί ακινήτου απαιτείται συµφωνία µεταξύ του κυρίου και 
αυτού που αποκτά, υποκειµένη στον έγγραφο συστατικό τύπο του 
συµβολαιογραφικού εγγράφου, ότι για κάποια νόµιµη αιτία µεταβιβάζεται σε αυτόν η 
κυριότητα και καταχώριση του συµβολαίου στα οικεία βιβλία µεταγραφών.  
- Κατά την έννοια του εδαφίου 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
έλλειψη νοµίµου βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται, όταν από τις αιτιολογίες δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για να κριθεί αν στην 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της ουσιαστικής διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, καθώς και 
όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς και 
αντιφατικές ως προς τον νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα 
οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 12-
13/95).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάσθηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο, ή έθιµο, ελληνικό ή 
ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ευθεία παραβίαση κανόνος ουσιαστικού 
δικαίου υπάρχει, όταν το δικαστήριο παρέλειψε να εφαρµόσει κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, καίτοι ήταν εφαρµοστέος στην συγκεκριµένη περίπτωση βάσει των 
παραδοχών του, ή εφήρµοσε κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που, µε βάση τις ίδιες 
παραδοχές, δεν έπρεπε να εφαρµόσει. Για να είναι, όµως, ορισµένος και άρα 
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παραδεκτός ο από την άνω διάταξη προβλεπόµενος λόγος αναιρέσεως, στηριζόµενος 
στην υπό του δικαστηρίου της ουσίας παραβίαση εθιµικού κανόνος δικαίου, πρέπει 
σε αυτόν να αναφέρεται, ότι ο αναιρεσείων επικαλέσθηκε στο Εφετείο κατά τρόπο 
σαφή και ορισµένο την ύπαρξη εθίµου, µορφωθέντος δια της συνδροµής όλων των 
στην επιστήµη παραδεδεγµένων συστατικών αυτού στοιχείων, ήτοι της µακράς και 
οµοιοµόρφου ασκήσεως και της κοινής συνειδήσεως περί της αναγκαιότητος του 
εφαρµοζοµένου ως κανόνος δικαίου εθίµου. Εξάλλου, η παραβίαση των διδαγµάτων 
της κοινής πείρας, ως τοιούτων θεωρουµένων των ορισµών και αφηρηµένων 
υποθετικών κρίσεων που αντλούνται από την παρατήρηση της εµπειρικής 
πραγµατικότητος, µε την βοήθεια των φυσικών επιστηµών και χρησιµοποιούνται από 
το δικαστήριο της ουσίας για την εξειδίκευση των αορίστων νοµικών εννοιών, ιδρύει 
τον υπό της διατάξεως του άρθρου 559 παρ.1 εδ. β' ΚΠολ∆ προβλεπόµενο λόγο 
αναιρέσεως, εφόσον αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων ουσιαστικού δικαίου ή την 
υπαγωγή σ' αυτούς των πραγµατικών περιστατικών, δηλαδή όταν το δικαστήριο 
χρησιµοποιεί εσφαλµένα ή παραλείπει να χρησιµοποιήσει διδάγµατα της κοινής 
πείρας, προς διακρίβωση της αληθούς εννοίας κάποιου κανόνος δικαίου ή προς 
υπαγωγή σ' αυτόν των πραγµατικών περιστατικών της διαφοράς, όχι όµως όταν η 
παραβίαση αυτή λαµβάνει χώρα προς εξακρίβωση των πραγµατικών περιστατικών 
της υποθέσεως, ήτοι στα πλαίσια της εκτιµήσεως των αποδείξεων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 1033, 1192,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1515 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραχώρηση στο ∆ηµόσιο δασικής και αγροτολιβαδικής περιουσίας των Ιερών 
Μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στοιχεία δικδικητικής αγωγής. Αναιρετικοί 
λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της "σύµβασης παραχώρησης στο ∆ηµόσιο της δασικής και 
αγροτολιβαδικής περιουσίας των Ιερών Μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος, που 
συµβάλλονται στη σύµβαση αυτή", η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 1811/1988, που 
δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 231 Α/13-10-1988, και έχει ισχύ νόµου οι αναφερόµενες 
στον προσαρτηµένο, κατά το άρθρο 1 του παρόντος, πίνακα Ιερές Μονές της 
Εκκλησίας της Ελλάδος παραχωρούν συµβατικά στο ∆ηµόσιο την αγροτολιβαδική 
και δασική περιουσία τους υπό τους αναφερόµενους σ' αυτήν όρους και συµφωνίες. 
Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.1 και 2 εδ.β' της ίδιας σύµβασης, ο Ο.∆.Ε.Π. 
καταργείται και τη ρευστοποιητέα αστική και αποµένουσα στις Μονές, που 
συµβάλλονται στη σύµβαση αυτή, αγροτολιβαδική και δασική περιουσία, θα διοικεί 
και θα διαχειρίζεται η Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία και νοµιµοποιείται ενεργητικά 
και παθητικά ως προς την περιουσία αυτή, υπεισερχόµενη στα δικαιώµατα και 
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υποχρεώσεις του καταργούµενου Ο.∆.Ε.Π. Όπως δε φαίνεται στον συνηµµένο στην 
ως άνω σύµβαση πίνακα, ο οποίος δηµοσιεύθηκε στο παραπάνω ΦΕΚ, στις Ιερές 
Μονές, που εξουσιοδοτούν την Ιερά Σύνοδο για την παραχώρηση της αναφερόµενης 
περιουσίας τους, περιλαµβάνεται και η Ιερά Μονή Ασωµάτων Πετράκη (είναι 
δεύτερη κατά σειρά).  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, στηρίζει λόγο αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ.1 ΚΠολ∆), συντρέχει δε αν το δικαστήριο για 
τη θεµελίωση της αγωγής στο συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου αρκέστηκε 
σε στοιχεία λιγότερα ή αξίωσε περισσότερα από εκείνα που ο κανόνας αυτός απαιτεί 
για τη γένεση του οικείου δικαιώµατος, κρίνοντας αντιστοίχως νόµιµη ή µη 
στηριζόµενη στο νόµο την αγωγή. Αντίθετα η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της 
αγωγής, η οποία υπάρχει όταν δεν εκτίθενται στην αγωγή όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται κατά νόµο για τη στήριξη του αιτήµατος της αγωγής, τα πραγµατικά, 
δηλαδή, περιστατικά που απαρτίζουν την ιστορική βάση της αγωγής και 
προσδιορίζουν το αντικείµενο της δίκης, δηµιουργεί λόγους αναιρέσεως από το 
άρθρο 559 αριθ. 8 και 14 ΚΠολ∆. Ο από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται αν το δικαστήριο έκρινε ορισµένη και νόµιµη την αγωγή, 
λαµβάνοντας υπόψη αναγκαία για τη θεµελίωσή της και την περιγραφή του 
αντικειµένου της δίκης γεγονότα που δεν εκτίθενται σε αυτή ή εάν απέρριψε ως 
αόριστη ή µη νόµιµη την αγωγή, παραγνωρίζοντας εκτιθέµενα για τη θεµελίωσή της 
και την περιγραφή του αντικειµένου της δίκης γεγονότα, που µε επάρκεια εκτίθενται 
σε αυτήν, ενώ ο από το άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται αν το 
δικαστήριο, παρά τη µη επαρκή έκθεση σε αυτήν των στοιχείων που είναι αναγκαία 
για τη στήριξη του αιτήµατος της αγωγής, την έκρινε ορισµένη, θεωρώντας ότι αυτά 
εκτίθενται µε επάρκεια ή αν παρά την επαρκή έκθεση των στοιχείων αυτών την 
απέρριψε ως αόριστη.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 στοιχ. α' και β' ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι το 
δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται για 
τη νοµική θεµελίωση της αγωγής, ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς 
και ορισµένο αίτηµα. Η ακριβής περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς είναι 
συνυφασµένη µε την υποβολή αιτήµατος ορισµένου και όχι αορίστου. ∆ιαφορετικά 
το δικαστήριο βρίσκεται σε αδυναµία να εκδώσει απόφαση συγκεκριµένη και 
επιδεκτική εκτέλεσης. Όταν στο δικόγραφο της αγωγής δεν περιέχονται τα πιο πάνω 
στοιχεία ή όταν αυτά περιέχονται κατά τρόπο ελλιπή ή ασαφή, τότε η έλλειψη αυτή 
καθιστά µη νοµότυπη την άσκησή της, επιφέρει δε την απόρριψή της ως απαράδεκτης 
λόγω αοριστίας, είτε κατόπιν προβολής της σχετικής ένστασης, είτε και 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας. Προκειµένου, ειδικότερα, περί 
διεκδικητικής κυριότητας ακινήτου αγωγής απαιτείται, για το ορισµένο αυτής, εκτός 
από τα απαιτούµενα κατά το άρθρο 1094 ΑΚ στοιχεία και ακριβής περιγραφή του εν 
λόγω ακινήτου, δηλαδή ο προσδιορισµός του κατά θέση, έκταση, ιδιότητα και όρια, 
ώστε να µην υπάρχει αµφιβολία ως προς την ταυτότητά του.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. β' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγµατα νοούνται οι νόµιµοι, παραδεκτοί, 
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ορισµένοι και λυσιτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων που τείνουν στη 
θεµελίωση, αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, όχι δε και οι µη νόµιµοι, 
απαράδεκτοι, αόριστοι και αλυσιτελείς ισχυρισµοί, οι οποίοι δεν ασκούν επίδραση 
στην έκβαση της δίκης και το δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει σ' αυτούς. Ο 
ως άνω λόγος δεν ιδρύεται όταν το δικαστήριο απέρριψε, τον προβληθέντα ουσιώδη 
ισχυρισµό. Εξάλλου, για να προχωρήσει το δικαστήριο στην έρευνα της ουσιαστικής 
βασιµότητας της αγωγής, προϋποτίθεται κατ' ανάγκην ότι ερεύνησε και διαπίστωσε 
το ορισµένο και τη νοµική βασιµότητα αυτής, αφού διαφορετικά, ακόµη και στην 
περίπτωση που δε υπήρχε σχετικός ισχυρισµός του εναγοµένου, ήταν υποχρεωµένο, 
αυτεπαγγέλτως, ν' απορρίψει την αγωγή, εάν την έκρινε αόριστη ή νοµικά αβάσιµη. 
Εάν, συνεπώς, το Εφετείο, µετ' εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης, µετ' αποδοχή 
σχετικού λόγου έφεσης του ενάγοντος, έκρινε ουσιαστικά βάσιµη την αγωγή, εκ του 
πράγµατος έλαβε υπόψη και απέρριψε την ένσταση του εναγοµένου περί αοριστίας 
της αγωγής, έστω και αν δεν διαλαµβάνεται σχετικά ιδιαίτερη σκέψη στην απόφασή 
του.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ:  
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14,  
Νόµοι: 1811/1988,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - ∆ιεκδικητική αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 610 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κυριότητα. ∆ιεκδικητική αγωγή. Έκτακτη χρησικτησία. Νοµή. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 369, 1033, 1192, 1194 και 1198 ΑΚ, 
προκύπτει, ότι αποκτά κάποιος κυριότητα ακινήτου µε παράγωγο τρόπο, ύστερα από 
συµφωνία µε τον κύριο του ακινήτου ότι µετατίθεται σ' αυτόν η κυριότητα για κάποια 
νόµιµη αιτία, όπως είναι και η πώληση (άρθρο 513 ΑΚ), εφόσον η σχετική συµφωνία 
γίνει µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και υποβληθεί σε µεταγραφή. Εξάλλου, από τη 
διάταξη του άρθρου 974 ΑΚ, µε την οποία ορίζεται, ότι όποιος απέκτησε τη φυσική 
εξουσία πάνω στο πράγµα (κατοχή) είναι νοµέας του, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε 
διάνοια κυρίου, συνάγεται, ότι η νοµή συγκροτείται από δύο στοιχεία, το σωµατικό 
και το πνευµατικό, περί της συνδροµής των οποίων κρίνει το δικαστήριο µε βάση τις 
εµφανείς υλικές πράξεις επί του πράγµατος, οι οποίες προσιδιάζουν στη φύση και τον 
προορισµό του και µε τις οποίες εκδηλώνεται η θέληση εξουσίασης αυτού µε διάνοια 
κυρίου.  
- Σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του αµέσως πιο πάνω άρθρου προς εκείνες 
των άρθρων 1045 και 1051 ΑΚ, µε τον πρωτότυπο τρόπο της έκτακτης χρησικτησίας 
αποκτά την κυριότητα ακινήτου εκείνος, που έχει στη νοµή του το ακίνητο για µια 
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εικοσαετία (ανεξάρτητα από καλή πίστη και νόµιµο τίτλο), µε τη δυνατότητα εκείνου 
που απέκτησε τη νοµή του ακινήτου µε καθολική ή ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει 
το δικό του χρόνο χρησικτησίας στο χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου του.  
- Κατά τις διατάξεις, επίσης, των άρθρων 976 και 983 ΑΚ, η νοµή αποκτάται είτε µε 
παράδοση αυτής στον αποκτώντα µε τη βούληση του έως τώρα νοµέα ή και µε µόνη 
τη µεταξύ τους συµφωνία για µεταβίβαση αυτής, εφόσον ο αποκτών είναι σε θέση να 
ασκεί την εξουσία πάνω στο πράγµα, είτε µε κληρονοµική διαδοχή. Από το 
συνδυασµό των αµέσως πιο πάνω διατάξεων µε εκείνες των άρθρων 158, 361, 369 
και 973 του ίδιου Κώδικα προκύπτει, ότι η συµφωνία περί µεταβίβασης της νοµής 
ακινήτου, η οποία δεν είναι εµπράγµατο δικαίωµα, αφού δεν περιλαµβάνεται µεταξύ 
αυτών που περιοριστικά µνηµονεύονται στο άρθρο 973 του πιο πάνω Κώδικα, δεν 
υπόκειται στον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου, κατ' εφαρµογή του άρθρου 
369 ΑΚ ούτε και σε µεταγραφή, κατ' εφαρµογή των άρθρων 1033 και 1198 του ίδιου 
Κώδικα, αλλά αποτελεί αφηρηµένη ή αναιτιώδη δικαιοπραξία, το κύρος της οποίας 
δεν επηρεάζεται από την ακυρότητα ή την ανυπαρξία της αιτίας, εκτός εάν, κατά τη 
βούληση των µερών, το κύρος της συµφωνίας περί µεταβίβασης της νοµής 
εξαρτήθηκε από την αιτία που την υπαγόρευσε, το τελευταίο δε διατυπώθηκε απ' 
αυτά ως αίρεση της δικαιοπραξίας.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 787, 974, 980, 981, 982, 983, 984, 994 ΑΚ, οι οποίες 
κατά τα άρθρα 1113 και 1884 ΑΚ εφαρµόζονται και στην κοινωνία µεταξύ των 
συγκυρίων ή συγκληρονόµων επί του ιδίου πράγµατος, σαφώς προκύπτει, ότι ο εξ 
αδιαιρέτου συγκύριος, αν κατέχει ολόκληρο το κοινό, θεωρείται ότι το κατέχει στο 
όνοµα και των λοιπών συγκυρίων, και δεν µπορεί να αντιτάξει κατ' αυτών, 
αποσβεστική ή κτητική παραγραφή, εκτός αν εκδηλώσει την απόφασή του να νέµεται 
εφεξής το πράγµα αποκλειστικώς για δικό του λογαριασµό είτε ρητώς, είτε µε 
πράξεις που φανερώνουν τέτοια απόφασή του, λάβουν δε γνώση αυτής και οι άλλοι 
συγκύριοι. Τέτοια γνωστοποίηση δεν απαιτείται στην περίπτωση εκούσιας 
παράδοσης της νοµής µετά από άτυπη δωρεά, διανοµή ή πώληση µεταξύ των 
συγκυρίων, εφόσον έκτοτε ο κάτοχος του κοινού σαφώς εκδηλώνει τη βούλησή του 
να νέµεται αυτό αποκλειστικοί για δικό του λογαριασµό, οι δε λοιποί που µετείχαν 
στη σχετική συµφωνία αποδέχθηκαν τη βούλησή του αυτή (ΟλΑΠ 485/1982).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά, ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
µε βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας, που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' 
ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης 
αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση.  
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- Κατά δε το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση 
του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι 
αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι συντρέχουν οι όροι της 
διάταξης, που εφαρµόσθηκε, ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. 
Ιδρύεται, δηλαδή ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της απόφασης 
δηµιουργούνται αµφιβολίες, για το αν παραβιάστηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική 
διάταξη νόµου. Αναφέρεται ο λόγος αυτός σε πληµµέλειες αναγόµενες στη 
διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται, όταν υπάρχουν ελλείψεις 
αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και, ειδικότερα, στην ανάλυση, στάθµιση 
και αιτιολόγηση του πορίσµατος, που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να 
εκτίθεται σαφώς, πλήρως και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα, τέλος, των οποίων η µη 
αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την 
απόφαση τη νόµιµη βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, 
που τείνουν δηλαδή στη θεµελίωση ή κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε 
ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά 
επιχειρήµατα που συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για 
τα οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο 
αναίρεσης (ΟλΑΠ 24/1992).  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, όταν 
το δικαστήριο, παρά το νόµο, έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Ως πράγµατα, κατά την έννοια της διάταξης αυτής νοούνται οι πραγµατικοί 
ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, παρακώλυση ή 
κατάλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, το οποίο ασκήθηκε, είτε ως 
επιθετικό (βάση αγωγής, ανταγωγής) είτε ως αµυντικό (ένσταση, αντένσταση) µέσο, 
αλλά όχι και οι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής, ένστασης ή 
αντένστασης, ή επιχειρήµατα, νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το 
νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων. ∆εν θεµελιώνεται, όµως, ο λόγος αυτός 
αναίρεσης, αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον 
απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, έστω και αν η απόρριψή του 
δεν είναι ρητή, αλλά συνάγεται από το περιεχόµενο της απόφασης (ΟλΑΠ 11/1996).  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της αποδόσεως από το 
δικαστήριο σε αποδεικτικό, µε την έννοια των άρθρων 339 και 432 ΚΠολ∆, έγγραφο, 
περιεχοµένου καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας του οποίου 
καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει όµως και 
την περίπτωση που το δικαστήριο, από την εκτίµηση και αξιολόγηση του αληθινού 
περιεχοµένου του εγγράφου, έστω και εσφαλµένως, καταλήγει σε συµπέρασµα 
αντίθετο από εκείνο που θεωρεί ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε πρόκειται για 
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αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται από τον Άρειο 
Πάγο (ΟλΑΠ 1/1999). Εξάλλου, για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος 
αναίρεσης θα πρέπει το ∆ικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του 
πόρισµα αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου 
φέρεται ότι παραµορφώθηκε, όχι δε όταν το έχει απλώς συνεκτιµήσει µαζί µε άλλα 
αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο 
κατέληξε για την ύπαρξη ή µη αποδεικτικού γεγονότος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 158, 361, 369, 513, 787, 973, 974, 976, 980, 981, 982, 983, 984, 994, 1033, 
1045, 1051, 1033, 1113, 1192, 1194, 1198, 1884,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - ∆ιεκδικητική αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1185 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Στοιχεία για το ορισµένο διεκδικητικής ή αναγνωριστικής της κυριότητος αγωγής 
επί ακινήτου. Κτήση κυριότητας µε κληρονοµική διαδοχή. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από την διάταξη του άρθρου 216§ 1 στοιχ. α' και β' ΚΠολ∆, προκύπτει ότι το 
δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται για 
την νοµική θεµελίωση της αγωγής, ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς 
και ορισµένο αίτηµα. Η ακριβής περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς είναι 
συνυφασµένη µε την υποβολή του αιτήµατος ορισµένου και όχι αορίστου. 
∆ιαφορετικά το δικαστήριο βρίσκεται σε αδυναµία να εκδώσει απόφαση 
συγκεκριµένη και επιδεκτική εκτελέσεως. Όταν στο δικόγραφο της αγωγής δεν 
περιέχονται τα πιο πάνω στοιχεία ή όταν αυτά περιέχονται κατά τρόπο ελλιπή ή 
ασαφή, τότε η έλλειψη αυτή καθιστά µη νοµότυπη την άσκησή της, επιφέρει δε την 
απόρριψή της ως απαραδέκτου λόγω αοριστίας, είτε κατόπιν προβολής της σχετικής 
ενστάσεως, είτε και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας. Η αοριστία δε 
αυτή δεν µπορεί να συµπληρωθεί ούτε και µε τις προτάσεις, ούτε µε παραποµπή στο 
περιεχόµενο άλλων εγγράφων της δίκης, ούτε από την εκτίµηση των αποδείξεων, 
ούτε, επίσης, µε αναφορά απλή στη σχετική διάταξη του νόµου ή απλή µνεία αυτής, 
ούτε και µε δικαστική οµολογία του εναγοµένου, η οποία, ως αποδεικτικό µέσο µε 
δεσµευτική αποδεικτική δύναµη, αποκλείει µόνο τη διεξαγωγή των αποδείξεων και 
απαλλάσσει τον αντίδικο από το βάρος της αποδείξεως του οµολογουµένου 
ισχυρισµού. Προκειµένου, ειδικότερα, περί διεκδικητικής ή αναγνωριστικής της 
κυριότητος αγωγής επί ακινήτου, απαιτείται, για το ορισµένο αυτής, εκτός από τα 
απαιτούµενα κατά το άρθρο 1094 ΑΚ στοιχεία, και ακριβής περιγραφή του εν λόγω 
ακινήτου, δηλαδή, ο προσδιορισµός του κατά θέση, έκταση, ιδιότητα και όρια και 
µάλιστα τόσο λεπτοµερής, ώστε να µην υπάρχει αµφιβολία ως προς την ταυτότητά 
του. ∆εν απαιτείται, όµως, για το ορισµένο της αγωγής να αναφέρονται στο αγωγικό 
δικόγραφο οι πλευρικές διαστάσεις του ακινήτου και ο καθ' όρια προσανατολισµός 
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του, ούτε, επίσης, να κατονοµάζονται οι ιδιοκτήτες των οµόρων ακινήτων. Η 
ακριβής, εξάλλου, περιγραφή του ακινήτου, η οποία µπορεί να γίνει και µε 
αποτύπωσή του σε ενσωµατωµένο στο δικόγραφο της αγωγής τοπογραφικό 
διάγραµµα υπό κλίµακα, είναι αναγκαία, γιατί µόνο έτσι θα µπορέσει ο εναγόµενος 
να αµυνθεί και το δικαστήριο να τάξει τις δέουσες αποδείξεις.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 369, 1033 και 1192 ΑΚ, συνάγεται, ότι, για την 
µεταβίβαση της κυριότητος επί ακινήτου, απαιτείται συµφωνία µεταξύ του κυρίου και 
αυτού που αποκτά, υποκειµένη στον έγγραφο συστατικό τύπο του 
συµβολαιογραφικού εγγράφου, ότι για κάποια νόµιµη αιτία µεταβιβάζεται σε αυτόν η 
κυριότητα και καταχώριση του συµβολαίου στα οικεία βιβλία. Από δε τον συνδυασµό 
των διατάξεων των άρθρων 1710 παρ. 1, 1846, 1193, 1195, 1198 και 1199 του ΑΚ 
προκύπτει ότι η κληρονοµική διαδοχή, είτε αυτή χωρεί από τον νόµο (εξ αδιαθέτου), 
είτε από διαθήκη, αποτελεί παράγωγο τρόπο κτήσεως της κυριότητος επί των 
κληρονοµιαίων ακινήτων, η επί των οποίων κυριότητα µεταβιβάζεται στον 
κληρονόµο αναδροµικώς από τον θάνατο του κληρονοµουµένου, εφόσον αυτός (ο 
κληρονόµος) αποδεχθεί, µε δηµόσιο έγγραφο, την κληρονοµία και µεταγράψει την 
περί της αποδοχής δήλωσή του ή εκδοθεί κληρονοµητήριο και αυτό µεταγραφεί.  
- Κατά την έννοια του εδαφίου 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
έλλειψη νοµίµου βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται, όταν από τις αιτιολογίες δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για να κριθεί, αν, στην 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της ουσιαστικής διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, καθώς και 
όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς και 
αντιφατικές ως προς τον νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα 
οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 12-
13/95).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 1033, 1094, 1192, 1193, 1195, 1198, 1199, 
ΚΠολ∆: 216, 286, 287, 291, 559 αριθ. 19, 573,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - ∆ιεκδικητική αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 567 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κυριότητα. Στοιχεία διεκδικητικής αγωγής. Ιόνιος Αστικός Κώδικας. Κληρονοµική 
διαδοχή. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Συνέπειες µη 
καταβολής δικαστικού ενσήµου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1094 ΑΚ και 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, 
προκύπτει, ότι ο κύριος ακινήτου δικαιούται µε διεκδικητική αγωγή στρεφοµένη κατά 
του νοµέα ή του κατόχου του ακινήτου κατά την έγερσή της, να ζητήσει να 
αναγνωρισθεί η κυριότητά του στο ακίνητο και να υποχρεωθεί ο εναγόµενος να του 
το αποδώσει. Για το ορισµένο της αγωγής πρέπει να αναφέρεται, εκτός των άλλων, 
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κάποιος προβλεπόµενος από το νόµο τρόπος, µε τον οποίο απέκτησε ο ενάγων την 
κυριότητα του ακινήτου. Περαιτέρω, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 
593, 2092 και 2063 του Ιόνιου Αστικού Κώδικα, οι οποίες, κατά τα άρθρα 51 (ή 64) 
ΕισΝΑΚ, έχουν εφαρµογή για τον πριν από την εισαγωγή του ΑΚ χρόνο, προκύπτει 
ότι για την κτήση κυριότητας ακινήτου µε τριακονταετή παραγραφή, απαιτείται 
διακατοχή συνεχής, αδιάκοπη, ειρηνική, δηµόσια, αναµφίβολη και µε λόγο 
κυριότητας. Έτσι, για την κτήση κυριότητας ακινήτου στα Ιόνια νησιά για το χρόνο 
πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα µε τριακονταετή παραγραφή είναι κατ' 
αρχήν αδιάφορη η καλή ή η κακή πίστη του διακατέχοντος και απαιτείται διακατοχή 
συνεχής και αδιάκοπη, ειρηνική, δηλαδή ήσυχη και απαλλαγµένη από βία, δηµόσια, 
δηλαδή φανερά ασκούµενη έναντι εκείνων, οι οποίοι έχουν συµφέρον να γνωρίζουν 
(για να αντιλέξουν) την ενέργεια των πράξεων διακατοχής, αναµφίβολη, δηλαδή 
ασκούµενη όχι µε πράξεις, που επιδέχονται διττή ερµηνεία ως προς τον χαρακτήρα 
τους και µε λόγο κυριότητας, δηλαδή ασκούµενη µε διάνοια κυρίου. 
- Η νοµική αοριστία της αγωγής που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που πρέπει να εφαρµοστεί αποτελεί παράβαση που ελέγχεται 
αναιρετικά µε τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆, ταυτόσηµο µε το άρθρο 
559 αριθ. 1 του ίδιου Κώδικα, αν το δικαστήριο της ουσίας αξίωσε περισσότερα 
στοιχεία από τα απαιτούµενα από το νόµο προς θεµελίωση του ασκουµένου 
δικαιώµατος για να κρίνει νόµιµη την αγωγή ή αντιθέτως αρκέστηκε σε λιγότερα από 
τα απαιτούµενα στοιχεία. Αντιθέτως η ποιοτική αοριστία του δικογράφου της αγωγής 
υπάρχει αν ο ενάγων δεν αναφέρει στην αγωγή µε πληρότητα τα πραγµατικά 
περιστατικά, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση εφαρµογής του κανόνα δικαίου στον 
οποίο στηρίζεται το αίτηµα της αγωγής. Στην περίπτωση αυτή η σχετική παράβαση 
ελέγχεται αναιρετικά µε το λόγο του άρθρου 559 αριθ.14 KΠολ∆. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 593, 2092 και 2063 του Ιόνιου 
Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι για την κτήση κυριότητας ακινήτου µε τριακονταετή 
παραγραφή, απαιτείται διακατοχή συνεχής, αδιάκοπη, ειρηνική, δηµόσια, 
αναµφίβολη και µε λόγο κυριότητας. Εξάλλου, κατά την έννοια των διατάξεων των 
άρθρων 629, 638 και 667 του ίδιου Αστικού Κώδικα (Ιονίου), κατά τα ενδιαφέροντα 
εν προκειµένω µέρη τους, προκύπτουν τα ακόλουθα: Υπό την ισχύ του ανωτέρω 
Κώδικα, δηλαδή µέχρι τις 22-2-1946, κληρονόµοι του αποβιώσαντος χωρίς διαθήκη 
ήταν καταρχάς µεν τα άρρενα τέκνα του ή οι από αυτά (εξ αρρενογονίας) κατιόντες 
και µάλιστα κατ' ισοµοιρία και κατά κεφαλές όταν ήταν όλοι πρώτου βαθµού, στη 
συνέχεια δε και εάν ο αποβιώσας δεν κατέλειπε υιούς, θυγατέρες, ούτε κατιόντες 
αυτών, ούτε και ανιόντες ως κληρονόµοι του εκαλούντο οι αµφιθαλείς ή οµαίµονες 
αδελφοί του και οι άρρενες, από αρρενογονία, κατιόντες των προαποβιωσάντων 
αµφιθαλών ή οµαιµόνων αδελφών του. Η σχετική αποδοχή κληρονοµίας µπορούσε 
να ήταν ρητή ή σιωπηλή. Ρητή εθεωρείτο η αποδοχή όταν κάποιος ελάµβανε το 
όνοµα του κληρονόµου σε δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο και σιωπηλή όταν ο 
κληρονόµος ενεργούσε κάποια πράξη, από την οποία να προέκυπτε αναγκαίως η 
θέλησή του προς αποδοχή της κληρονοµίας και την οποία (πράξη) είχε δικαίωµα να 
κάνει µόνο ως κληρονόµος. Για τη σιωπηλή, δηλαδή, αποδοχή ήταν απαραίτητο να 
προβούν οι κληρονόµοι σε εµφανείς υλικές πράξεις, οι οποίες να µαρτυρούν σαφώς 
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τη θέλησή τους να εξουσιάζουν τα κληρονοµιαία ως κληρονόµοι του αποβιώσαντος-
κληρονοµουµένου.  
- Κατά το άρθρο 560 αριθ.1 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν παραβιάσθηκε, 
όπως προαναφέρθηκε, κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Τούτο συµβαίνει αν, για την 
εφαρµογή κανόνα ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα 
στοιχεία ή αρκέστηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που αυτός απαιτεί, καθώς και 
αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα δικαίου έννοια διαφορετική 
από την αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, 
η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας 
και της υπαγωγής αυτών στο νόµο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός, όταν το δικαστήριο 
εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν 
δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και 
όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη στο 
πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται. 
- Κατά το άρθρο 2 εδάφιο τελευταίο του Ν. ΓΠΟΗ' /1912 "περί δικαστικού ενσήµου", 
όπως ήδη ισχύει, ορίζεται ότι σε περίπτωση µη καταβολής από τον ενάγοντα του 
οφειλοµένου τέλους δικαστικού ενσήµου αυτός δικάζεται ερήµην. ∆εν επέρχεται 
δηλαδή απαράδεκτο της αγωγής ή της συζήτησης αυτής, αλλά (η αγωγή) 
απορρίπτεται κατ' ουσίαν, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 272§1 ΚΠολ∆, όπως 
ίσχυε πριν την κατάργησή της µε το άρθρο 13 παρ.1 του Ν. 2915/2001, λόγω 
πλασµατικής ερηµοδικίας. Από την εκτεθείσα λειτουργία των προαναφερόµενων 
διατάξεων προκύπτει ότι αυτές είναι δικονοµικής φύσεως, καθορίζουν δηλονότι τον 
τρόπο και τη διαδικασία της παροχής έννοµης προστασίας, και δε συνιστούν 
δικαιώµατα, ούτε δηµιουργούν υποχρεώσεις, ώστε να έχει σε περίπτωση παραβίασης 
αυτών εφαρµογή η διάταξη του άρθρου 560§1 ΚΠολ∆, ο λόγος της οποίας ιδρύεται, 
όπως προεκτέθηκε, µόνο για την περίπτωση παραβίασης κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1094,  
ΚΠολ∆: 216, 218, 286, 287, 291, 292, 553, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14, 560, 573, 
ΕισΝΑΚ: 51, 64, 
Νόµοι: ΓΠΟΗ/1912, άρθ. 2,  
Νόµοι: 2915/2001, άρθ. 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1178 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κυριότητα. ∆ιεκδικητική αγωγή. Έκτακτη χρησικτησία. Αναιρετικοί λόγοι 
σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Κοινόχρηστοι χώροι. 
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- Από τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δικόγραφο της 
αγωγής πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία, που απαιτούνται για τη νοµική 
θεµελίωσή της, ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς και ορισµένο 
αίτηµα. Η ακριβής περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς είναι συνυφασµένη µε 
την υποβολή αιτήµατος ορισµένου και όχι αορίστου. ∆ιαφορετικά το δικαστήριο 
βρίσκεται σε αδυναµία να εκδώσει απόφαση συγκεκριµένη και επιδεκτική εκτέλεσης. 
Όταν στο δικόγραφο της αγωγής δεν περιέχονται τα πιο πάνω στοιχεία ή, όταν αυτά 
περιέχονται κατά τρόπο ελλιπή ή ασαφή, τότε η έλλειψη αυτή καθιστά µη νοµότυπη 
την άσκησή της, επιφέρει δε την απόρριψή της ως απαράδεκτης λόγω αοριστίας, είτε 
κατόπιν προβολής της σχετικής ένστασης, είτε και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο 
της ουσίας. Προκειµένου, ειδικότερα, περί διεκδικητικής ή αναγνωριστικής περί 
κυριότητας ακινήτου αγωγής απαιτείται, για το ορισµένο αυτής, εκτός από τα 
απαιτούµενα κατά το άρθρο 1094 ΑΚ στοιχεία, και ακριβής περιγραφή του εν λόγω 
ακινήτου, δηλαδή ο προσδιορισµός του κατά θέση, έκταση, ιδιότητα και όρια και 
µάλιστα τόσο λεπτοµερής, ώστε να µην υπάρχει αµφιβολία ως προς την ταυτότητά 
του. ∆εν απαιτείται όµως για το ορισµένο της αγωγής να αναφέρονται στο αγωγικό 
δικόγραφο οι πλευρικές διαστάσεις του ακινήτου και ο καθ' όρια προσανατολισµός 
του, ούτε να κατονοµάζονται οι ιδιοκτήτες των όµορων ακινήτων. Μάλιστα, όταν το 
διεκδικούµενο ακίνητο φέρεται ως τµήµα µεγαλύτερου ακινήτου, ο ενάγων έχει 
υποχρέωση, εκτός από την έκταση του διεκδικούµενου αυτού τµήµατος, να 
προσδιορίσει τη θέση του µέσα στο µεγαλύτερο ακίνητο, ώστε να είναι δυνατόν στον 
εναγόµενο να αντιτάξει άµυνα περί συγκεκριµένου και όχι ασαφούς επίδικου 
αντικειµένου, στο δικαστήριο δε να τάξει το προσήκον θέµα αποδείξεως και να 
εκδώσει απόφαση δεκτική εκτελέσεως. Η ανωτέρω αοριστία δεν µπορεί να 
θεραπευθεί µε τις προτάσεις ή µε παραποµπή σε άλλα έγγραφα ή σχεδιαγράµµατα, 
εάν δεν προσαρτώνται στην αγωγή.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 974, 1045, 1051 ΑΚ συνάγεται, ότι για την κτήση της 
κυριότητας ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή 
εικοσαετία, µε δυνατότητα του νοµέα να συνυπολογίσει το δικό του χρόνο 
χρησικτησίας στο χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου του. Ως νοµή, κατά την 
έννοια των διατάξεων αυτών, συνιστούν οι εµφανείς υλικές ενέργειες επάνω στο 
ακίνητο που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισµό του, µε τις οποίες 
εκδηλώνεται η βούληση του νοµέα να έχει το ακίνητο για δικό του, όπως είναι και η 
επίβλεψη του ακινήτου, η επίσκεψη, η εκµίσθωση, η φύλαξη, οι καταµετρήσεις και η 
σύνταξη διαγραµµάτων.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 974, 1045, 1051 ΑΚ συνάγεται, ότι για την κτήση της 
κυριότητας ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή 
εικοσαετία, µε δυνατότητα του νοµέα να συνυπολογίσει το δικό του χρόνο 
χρησικτησίας στο χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου του. Εξάλλου, όπως 
προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 974, 984 εδάφ. α' και 989 
εδάφ. α' ΑΚ, εκείνος που διαταράσσεται παράνοµα και χωρίς τη θέλησή του στην 
άσκηση της νοµής του επί του πράγµατος έχει το δικαίωµα να ζητήσει την παύση της 
διατάραξης και την παράλειψη αυτής στο µέλλον. ∆ιατάραξη της νοµής, η οποία 
υπάρχει, όταν δεν αποβάλλεται ο νοµέας από το πράγµα, αλλά εξακολουθεί να 
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διατηρεί τη νοµή του σ' αυτό, συνιστά κάθε θετική πράξη ή παράλειψη που αποτελεί 
παρενόχληση του νοµέα στην άσκηση της νοµής του. Θετικά εκδηλώνεται η 
διατάραξη είτε µε πράξη του προσβολέα στο πράγµα, είτε µε παρεµπόδιση πράξης 
του νοµέα, ενώ αρνητικά, µε παράλειψη, όταν ο προσβολέας δεν προβαίνει στην 
επιβαλλόµενη ενέργεια προς αποτροπή ή παύση της διατάραξης, όπως συµβαίνει και 
όταν αυτός παραλείπει να άρει διαταρακτικό κατασκεύασµα ή αντικείµενο που 
συνεπάγεται διαρκή και εξακολουθητική παρενόχληση του νοµέα στην άσκηση της 
νοµής του. Περαιτέρω, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 369, 966, 967, 
968, 972, 1033 και 1192 αριθ. 1 ΑΚ, οι οποίες εφαρµόζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 
55 ΕισΝΑΚ, προκειµένου να κριθεί µετά την εισαγωγή του ΑΚ η ιδιότητα ενός 
πράγµατος ως εκτός συναλλαγής ή κοινοχρήστου, προκύπτει, ότι µεταξύ των 
κοινοχρήστων πραγµάτων περιλαµβάνονται και οι οδοί αδιακρίτως. Τα κοινής 
χρήσης πράγµατα λαµβάνουν τον προορισµό τους αυτό από το νόµο ή τη βούληση 
του ιδιοκτήτη τους (όπως µε διαθήκη ή δωρεά), που µπορεί να εκδηλωθεί και µε 
παραίτηση από την κυριότητα του πράγµατος για να καταστεί αυτό κοινόχρηστο, 
τηρουµένων πάντοτε των νοµίµων προϋποθέσεων. Κατά το προϊσχύσαν του ΑΚ 
βυζαντινορωµαϊκό δίκαιο (ν.3 Πανδ. 43, 7, ν.2 παρ. 8, Πανδ. 39.3, ν. 28 Πανδ. 22.3) 
αναγνωριζόταν ως τρόπος κτήσης της ιδιότητας πράγµατος ως κοινοχρήστου ή 
αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα στη χρήση του πράγµατος από τους δηµότες 
Κοινότητας ή ∆ήµου, µε την οποία κυρώνονταν ως νόµιµη η πραγµατική κατάσταση 
που υπήρχε πριν από τόσο χρόνο ώστε η ζώσα γενεά να τη γνώρισε ως έχει και να µη 
διέσωσε παράδοση από την παρελθούσα γενεά για την ύπαρξη άλλης διαφορετικής 
κατάστασης. Η αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα δεν υιοθετήθηκε από τον ΑΚ, 
διατηρείται, όµως, σύµφωνα µε το άρθρο 51 ΕισΝΑΚ, η δυνάµει αυτής ιδιότητα που 
απέκτησε το πράγµα ως κοινής χρήσης, εφόσον πριν από την εισαγωγή του ΑΚ (23-
2-1946) δύο συνεχόµενες γενεές ανθρώπων επί συνολικό διάστηµα τουλάχιστον 
ογδόντα (80) ετών δεν γνώρισαν διαφορετική κατάσταση του πράγµατος από την 
κοινοχρησία.  
- Κατά το άρθρο 28 του Ν. 1337/1983 "Επέκταση πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική 
ανάπτυξη κλπ", "Ιδιωτικοί δρόµοι, πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσεως που 
έχουν σχηµατισθεί µε οποιοδήποτε τρόπο έστω και κατά παράβαση των κειµένων 
πολεοδοµικών διατάξεων και που βρίσκονται µέσα σε εγκεκριµένα σχέδια πόλεων, 
θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι και ανήκουν στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα. Για 
τους χώρους αυτούς δεν οφείλεται καµία αποζηµίωση λόγω ρυµοτοµίας. Σε 
περίπτωση, όµως, που οι χώροι αυτοί καταργούνται µε το σχέδιο πόλεως, 
προσκυρώνονται κατά τις κείµενες διατάξεις". Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
όπως διαφωτίζεται από τις προπαρασκευαστικές εργασίες ψήφισής της, ιδιωτικά 
ακίνητα αποκτούν την ιδιότητα του κοινοχρήστου χωρίς την καταβολή αποζηµίωσης, 
εφόσον α) προβλέπονται από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλεως ως κοινόχρηστοι χώροι 
και β) η κοινοχρησία είναι αποτέλεσµα της βούλησης του ιδιοκτήτη (ρητής ή 
συναγόµενης εµµέσως από τις ενέργειές του) ή προκύπτει από πραγµατική 
κατάσταση που διατηρήθηκε επί µακρό χρόνο, κατ' ανοχή του ιδιοκτήτη. Έτσι, για 
την µετάθεση της κυριότητας ακινήτων υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α. δεν αρκεί 
οποιαδήποτε ενέργεια διάθεσης του ακινήτου στην κοινή χρήση, αλλά πρέπει να 
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συντρέχουν οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις, η συνδροµή των οποίων ελέγχεται 
παρεµπιπτόντως από τη ∆ιοίκηση και κρίνεται οριστικώς από τα αρµόδια πολιτικά 
δικαστήρια. Συνεπώς, εφόσον συντρέχουν οι άνω προϋποθέσεις του άρθρου 28 του 
Ν. 1337/1983 επέρχεται µετάθεση της κυριότητος υπέρ του οικείου ∆ήµου ή 
Κοινότητας, αδιαφόρως, αν το ακίνητο είχε τεθεί σε κοινή χρήση πριν ή µετά την 
έγκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου, δεδοµένου ότι τέτοια διάκριση δεν συνάγεται από 
την ανωτέρω διάταξη, αλλά αντιθέτως ο δικαιολογητικός λόγος που οδήγησε τον 
νοµοθέτη να εισαγάγει αυτήν την ρύθµιση συντρέχει σε αµφότερες τις περιπτώσεις. 
Ούτε, επίσης, απαιτείται οι χώροι που τέθηκαν σε κοινοχρησία µε τη βούληση του 
ιδιοκτήτη να ταυτίζονται µε τους δρόµους και τις πλατείες του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου, το οποίο ενδέχεται κατά περίπτωση να τροποποιηθεί και να 
προσαρµοσθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
- Η αοριστία της αγωγής η συνδεόµενη µε τη νοµική εκτίµηση του εφαρµοστέου 
κανόνα δικαίου, ελέγχεται ως πληµµέλεια από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αν το 
δικαστήριο, για τον σχηµατισµό της κρίσεώς του σχετικά µε τη νοµική επάρκεια της 
αγωγής, αξίωσε περισσότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόµος για τη 
θεµελίωση του δικαιώµατος, ή αν αντιθέτως αρκέστηκε σε λιγότερα. Η ποσοτική 
όµως ή ποιοτική αοριστία της αγωγής ελέγχεται κατά τους αριθµούς 8 και 14 του 
ίδιου άρθρου, οι δε δικονοµικές της ελλείψεις που καθιστούν άκυρο ή απαράδεκτο το 
δικόγραφό της ελέγχονται κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 966, 967, 968, 972, 974, 984, 989, 1033, 1045, 1051, 1094, 1192, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1,  
ΕισΝΑΚ: 51, 55, 
Νόµοι: 1337/1983, άρθ. 28,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 563 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου. Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση των διδαγµάτων της 
κοινής πείρας. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά το άρθρο 1033 ΑΚ για τη µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου απαιτείται 
συµφωνία µεταξύ του κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι µετατίθεται σ' αυτόν η 
κυριότητα για κάποια νόµιµη αιτία. Η συµφωνία γίνεται µε συµβολαιογραφικό 
έγγραφο και υποβάλλεται σε µεταγραφή. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι µεταξύ 
των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την απόκτηση της κυριότητας ακινήτου µε 
σύµβαση είναι, ότι ο µεταβιβάσας ήταν κύριος του ακινήτου που µεταβιβάστηκε. 
Συνακόλουθα, επί διεκδικητικής αγωγής ακινήτου, που έχει ως βάση τον 
προαναφερόµενο παράγωγο τρόπο απόκτησης της κυριότητας, πρέπει το επίδικο 
ακίνητο να ταυτίζεται µε το ακίνητο που περιγράφεται στον µεταβιβαστικό τίτλο.  
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- Κατά το άρθρο 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µια εικοσαετία πράγµα 
κινητό ή ακίνητο γίνεται κύριος µε έκτακτη χρησικτησία, κατά δε το άρθρο 974 του 
ίδιου Κώδικα, όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα (κατοχή) είναι 
νοµέας, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις 
αυτές, για την κτήση της κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία απαιτείται άσκηση 
νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε τη δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη νοµή του 
πράγµατος µε καθολική ή µε ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής 
του νοµής και το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου του (άρθρο 1051 ΑΚ). Άσκηση 
νοµής, προκειµένου για ακίνητο, συνιστούν οι εµφανείς υλικές ενέργειες επάνω σ' 
αυτό που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισµό του, µε τις οποίες εκδηλώνεται η 
βούληση του νοµέα να το εξουσιάζει.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνηση της. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' 
ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης 
αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση.  
- Κατά δε το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
υπάρχει όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση 
του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι 
αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση ότι συντρέχουν οι όροι της 
διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, 
δηλαδή ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της απόφασης δηµιουργούνται 
αµφιβολίες για το αν παραβιάστηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. 
Αναφέρεται ο λόγος αυτός σε πληµµέλειες αναγόµενες στη διατύπωση του 
αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση 
του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται σαφώς, πλήρως 
και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα, τέλος, των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η 
αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη νόµιµη 
βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν δηλαδή 
στη θεµελίωση ή κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό είτε ως 
αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα που συνέχονται 
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µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης (ΟλΑΠ 24/1992).  
- Κατά την σαφή έννοια του άρθρου 559 αριθ. 1 εδάφ. β' ΚΠολ∆, η παραβίαση των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας ιδρύει λόγο αναιρέσεως, µόνο αν αυτά αφορούν την 
ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς, 
δηλαδή όταν το δικαστήριο χρησιµοποιεί εσφαλµένα ή παραλείπει εσφαλµένα να 
χρησιµοποιήσει διδάγµατα της κοινής πείρας, για να βρει την έννοια κάποιου κανόνα 
δικαίου ή να υπαγάγει σ' αυτόν τα πραγµατικά περιστατικά της διαφοράς, όχι δε και 
όταν χρησιµεύουν για την εξακρίβωση από το δικαστήριο της ύπαρξης πραγµατικών 
περιστατικών ή προς εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίστηκαν, γιατί στην περίπτωση αυτή πρόκειται για εκτίµηση πραγµάτων, η 
οποία είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 περ. β' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, όταν 
το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγµατα, κατά την έννοια της 
διάταξης αυτής, νοούνται οι πραγµατικοί ισχυρισµοί, που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και 
τείνουν στη θεµελίωση, παρακώλυση ή κατάλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού 
δικαιώµατος, το οποίο ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό (βάση αγωγής, ανταγωγής) είτε 
ως αµυντικό (ένσταση, αντένσταση) µέσο, αλλά όχι και οι ισχυρισµοί που αποτελούν 
άρνηση της αγωγής, ένστασης ή αντένστασης, ή επιχειρήµατα, νοµικά ή πραγµατικά, 
τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων. Περαιτέρω, ο 
λόγος αυτός αναιρέσεως ιδρύεται, αν το ∆ικαστήριο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν από το διάδικο αναιρεσείοντα που έχει προβάλλει τον ισχυρισµό, ο 
οποίος ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ο αναιρεσείων δεν µπορεί να 
ισχυριστεί, ότι το ∆ικαστήριο δεν έλαβε υπόψη ισχυρισµό του αντιδίκου του, διότι 
στην περίπτωση αυτή λείπει το έννοµο συµφέρον που απαιτείται για την άσκηση της 
αναίρεσης από τον αναιρεσείοντα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1033, 1045, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 949 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κυριότητα. Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Γνωµοδοτήσεις. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
- Κατά το άρθρο 1045 του ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µια εικοσαετία 
πράγµα κινητό ή ακίνητο, γίνεται κύριος αυτού. Από το συνδυασµό της διάταξης 
αυτής µε τις διατάξεις των άρθρων 787, 980, 981, 982, 994 και 1113 ΑΚ συνάγεται, 
ότι κυριότητα µπορεί να αποκτηθεί και επί κοινού πράγµατος, αν ο χρησιδεσπόζων 
νέµεται µέρος του κοινού, µετά από άτυπη διανοµή, έχοντας δηλαδή λάβει γνώση οι 
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λοιποί κοινωνοί ότι µέρος του κοινού κατέχει και νέµεται εφεξής ο χρησιδεσπόζων 
αποκλειστικά για τον εαυτό του.  
- Για µεν την ίδρυση του από το άρθρο 559 αριθ. 1α ΚΠολ∆ λόγου αναίρεσης, για 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, πρέπει το δικαστήριο να απαίτησε 
περισσότερα στοιχεία ή να αρκέσθηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο 
νόµος, ή να προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την 
αληθινή, ενώ για την ίδρυση του από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγου 
αναίρεσης, για στέρηση από την απόφαση νόµιµης βάσης και ιδίως αν η απόφαση δεν 
έχει καθόλου αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, πρέπει από το αιτιολογικό της απόφασης, που 
συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, να µην προκύπτουν 
κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία 
το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης και, έτσι, δεν µπορεί να ελεγχθεί, αν, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή 
δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρµόσθηκε. 
- Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 339 ΚΠολ∆, αποδεικτικά µέσα είναι η οµολογία, η 
αυτοψία, η πραγµατογνωµοσύνη, τα έγγραφα, η εξέταση των διαδίκων, οι µάρτυρες 
και τα δικαστικά τεκµήρια, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 390 του ίδιου Κώδικα, το 
δικαστήριο εκτιµά ελεύθερα τις γνωµοδοτήσεις προσώπων που έχουν ειδικές γνώσεις 
επιστήµης ή τέχνης σε ζητήµατα που αφορούν εκκρεµή δίκη, οι οποίες συντάχθηκαν 
ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου και προσάγονται από αυτόν. Από το συνδυασµό 
των αµέσως πιο πάνω διατάξεων προκύπτει, ότι οι γνωµοδοτήσεις που αναφέρονται 
στη δεύτερη απ' αυτές, εφόσον συντάχθηκαν κατά τις νόµιµες προϋποθέσεις, δεν 
συνιστούν ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο, αλλά έγγραφο, που υποβάλλεται στην ίδια 
ρύθµιση και εκτιµάται ελεύθερα από το δικαστήριο (ΟλΑΠ 8/2005, 848/1981, 
111/1981). 
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 11 περ.γ του άρθρου 559 ΚΠολ∆, κατά τον 
οποίο επιτρέπεται αναίρεση, αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, ελέγχεται ουσιαστικά αβάσιµος, αν 
αποδεικνύεται από την προσβαλλόµενη απόφαση, ότι το δικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι 
προς απόδειξη των ισχυρισµών τους. Προς τούτο αρκεί η γενική αναφορά του είδους 
του αποδεικτικού µέσου (µάρτυρες, έγγραφα κλπ), που έλαβε υπόψη του το 
δικαστήριο, χωρίς την ανάγκη ειδικής µνείας και αξιολόγησης εκάστου και χωρίς 
διάκριση από ποια αποδεικτικά µέσα προκύπτει άµεση και από ποια έµµεση 
απόδειξη. 
- Ο προβλεπόµενος από τον αριθµό 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για 
παραµόρφωση εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της απόδοσης από το 
δικαστήριο της ουσίας σε αποδεικτικό, µε την έννοια των άρθρων 339 και 432 
ΚΠολ∆, έγγραφο, περιεχοµένου καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό εξαιτίας 
του οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. Πρέπει, όµως, την 
παραπάνω επιζήµια κρίση του για τον αναιρεσείοντα να σχηµάτισε το δικαστήριο 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το έγγραφο που φέρεται ως παραµορφωµένο, 
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προϋπόθεση η οποία δεν συντρέχει, όταν το εν λόγω έγγραφο εκτιµήθηκε µαζί µε 
άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρεται η σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα 
για την αλήθεια ή αναλήθεια του γεγονότος που αποδείχθηκε γιατί στην τελευταία 
αυτή περίπτωση δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ιδιαίτερης αποδεικτικής 
σηµασίας του. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 787, 980, 981, 982, 994, 1045, 1113,  
ΚΠολ∆: 62, 313, 286, 339, 390, 558, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 
αριθ. 20, 573,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1183 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακίνητο στα ∆ωδεκάνησα. Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παρά 
το νόµο αποδοχή πραγµάτων, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης 
ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά το άρθρο 63 του Κτηµατολογικού Κανονισµού ∆ωδεκανήσου, που κυρώθηκε 
µε το 132/1929 διάταγµα του Ιταλού Κυβερνήτη ∆ωδεκανήσου και διατηρήθηκε σε 
ισχύ, ως τοπικό δίκαιο, και µετά την προσάρτηση της ∆ωδεκανήσου και την 
εισαγωγή σ' αυτή της Ελληνικής νοµοθεσίας µε το όρθρο 8 παρ. 2 ν. 510/1947, κατά 
των εγγραφών του κτηµατικού βιβλίου, που αφορούν ακίνητα ελεύθερης ιδιοκτησίας 
(µουλκ) συγχωρείται η παραγραφή κατά τις αρχές της Ιταλικής νοµοθεσίας, µετά από 
δεκαπενταετία από την εγγραφή που έγινε, ο δε νοµέας που χρησιδέσποσε µπορεί να 
επιτύχει την εγγραφή του δικαιώµατος είτε µε πράξη, µε την οποία συνοµολογείται η 
συνεχής 15ετής νοµή του από µέρους του τιτλούχου που είναι εγγεγραµµένος, είτε µε 
δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει έναντι του τελευταίου τιτλούχου ή των 
κληρονόµων του ή, αν αυτοί δεν υπάρχουν, του διευθυντή του κτηµατολογικού 
γραφείου, ότι η παραγραφή συµπληρώθηκε. Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται 
έκτακτη χρησικτησία (κτητική παραγραφή) µε 15ετή νοµή, ως προς τα άλλα δε 
στοιχεία αυτής, ήτοι τις προϋποθέσεις έναρξης, διαδροµής και συµπλήρωσης της 
δεκαπενταετούς αυτής κτητικής παραγραφής, γίνεται παραποµπή στις διατάξεις της 
Ιταλικής νοµοθεσίας. Η παραποµπή όµως αυτή, που είναι γνήσια, έχει την έννοια ότι 
η συµπλήρωση των παραπάνω διατάξεων γίνεται όχι µε εκείνες της αστικής 
νοµοθεσίας που ίσχυε κατά τη θέσπισή τους, αλλά µε αυτές που ισχύουν κάθε φορά.  
Συνεπώς, ενόψει και του ερµηνευτικού κανόνα του άρθρου 3 ΕισΝΑΚ, κατά τον 
οποίο "στις περιπτώσεις που στην ισχύουσα νοµοθεσία γίνεται παραποµπή σε 
διατάξεις που καταργούνται µε το νόµο αυτό εφαρµόζονται στη θέση τους οι 
αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα", είναι σαφές ότι από 30.12.1947, που έχει 
εισαχθεί στη ∆ωδεκάνησο, µε το άρθρο 2 παρ. 1 στοιχ. α' του πιο πάνω ν. 510/1947, ο 
ΑΚ, ο ΕισΝΑΚ και το ν.δ. 7/10.5.1946 "περί αποκαταστάσεως του ΑΚ και του 
Εισαγωγικού αυτού Νόµου", η παραποµπή της παραπάνω διάταξης του άρθρου 63 
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παρ. 1 του Κτηµατολογικού Κανονισµού ∆ωδεκανήσου στις αρχές της Ιταλικής 
νοµοθεσίας έχει πλέον την έννοια της παραποµπής στις αντίστοιχες διατάξεις του 
Ελληνικού ΑΚ, που ισχύει πλέον στη ∆ωδεκάνησο, από τις οποίες τώρα διέπεται η 
δεκαπενταετής κτητική παραγραφή που προβλέπει ο Κανονισµός αυτός ως προς τις 
προϋποθέσεις έναρξης διαδροµής και συµπλήρωσης αυτής (ΟλΑΠ 188/1980). 
Εποµένως, µετά την εισαγωγή της Ελληνικής νοµοθεσίας στη ∆ωδεκάνησο, αρκεί, 
κατά τα άρθρα 974, 976-979 και 1045 ΑΚ, προς κτήση κυριότητας µε έκτακτη 
χρησικτησία η επί πλήρη δεκαπενταετία άσκηση νοµής µε διάνοια κυρίου. Άσκηση 
νοµής, η οποία χρειάζεται για την κτήση κυριότητας µε χρησικτησία, αποτελούν όταν 
πρόκειται για ακίνητα οι υλικές και εµφανείς πάνω σ' αυτά πράξεις που προσιδιάζουν 
στην φύση και τον προορισµό του ακινήτου µε τις οποίες φανερώνεται η βούληση 
του νοµέα να έχει το πράγµα για δικό του. Ως πράξεις νοµής θεωρούνται, µεταξύ των 
άλλων, η καλλιέργεια η εκµίσθωση, η επίβλεψη και η επίσκεψη του ακινήτου. ∆εν 
είναι δε αναγκαίο η νοµή ν' ασκείται αυτοπροσώπως, αλλά µπορεί ν' ασκείται µέσω 
άλλου (άρθρο 980 ΑΚ).  
- Η απόφαση που αναγνωρίζει κυριότητα σε ακίνητο από χρησικτησία για να µη 
στερείται νόµιµης βάσης και να δηµιουργείται έτσι ο από τον αριθ. 19 του άρθρου 
559 λόγος αναίρεσης πρέπει να αναφέρει στο αιτιολογικό της µεταξύ των άλλων 
στοιχείων της χρησικτησίας και τις πράξεις του νοµέα ή του αντιπροσώπου του που 
συνιστούν την επί του πράγµατος άσκηση της νοµής αυτού, χωρίς να απαιτείται ο 
ηµερολογιακός προσδιορισµός των επί µέρους πράξεων µέσα στο χρόνο 
χρησικτησίας.  
- Επί διεκδικητικής αγωγής, που στηρίζεται σε πρωτότυπο τρόπο κτήσης κυριότητας 
(χρησικτησία), στον αγωγικό ισχυρισµό προς θεµελίωση του δικαιώµατος, ότι ο 
ενάγων ήταν νοµέας του διεκδικουµένου ακινήτου, καθόλο τον απαιτούµενο χρόνο 
χρησικτησίας, εµπεριέχεται και η δι' άλλου προσώπου άσκηση της νοµής σύµφωνα µε 
το άρθρο 980 ΑΚ, αφού και στην περίπτωση της δια τρίτου προσώπου άσκησης 
νοµής επί του πράγµατος δε µεταβάλλεται το πρόσωπο του αληθινού νοµέα. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά 
το νόµο δέχθηκε πράγµατα, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως 
αληθινά χωρίς απόδειξη. Ο λόγος αυτός ιδρύεται όταν το δικαστήριο δέχεται ως 
αληθινά γεγονότα, που ασκούν ουσιώδη επίδραση, χωρίς να εκθέτει ούτε γενικώς από 
ποια αποδεικτικά µέσα άντλησε την απόδειξη, χωρίς να απαιτείται να αξιολογεί τα 
επί µέρους αποδεικτικά µέσα ή να εξειδικεύει τα έγγραφα.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης, 
όταν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επιρροή στη έκβαση της δίκης. Πράγµατα, υπό την έννοια της πιο πάνω διάταξης, 
θεωρούνται οι ασκούντες ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης αυτοτελείς 
πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων, που, υπό την προϋπόθεση της νόµιµης 
πρότασής τους, θεµελιώνουν ιστορικώς το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης 
ή αντένστασης ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 25/2003), όχι δε και 
εκείνοι που συνέχονται µε την ιστορική βάση της αγωγής και αποτελούν άρνηση 
αυτής, ούτε και εκείνοι που δεν έχουν αυτοτέλεια και αποτελούν επιχειρήµατα νοµικά 
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ή πραγµατικά τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων 
(ΟλΑΠ 469/1984). Επίσης δεν ιδρύει τον ως άνω λόγο η λήψη υπόψη από το 
δικαστήριο της ουσίας διευκρινιστικών της αγωγής περιστατικών που προέκυψαν από 
τις αποδείξεις, παρόλο που δεν είχαν περιληφθεί στην ιστορική βάση της αγωγής.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 976 - 979, 980, 1045, 
ΚΠολ∆: 98, 286, 287, 291, 292, 544, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 
14, 559 αριθ. 19, 
ΕισΝΑΚ: 3, 
Νόµοι: 510/1947, άρθ. 2, 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1066 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κυριότητα. Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. ∆ικαστική οµολογία. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Απαγόρευση µεταβολής της βάσης της αγωγής. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1041, 1045, 1051 και 974 ΑΚ συνάγεται, ότι επί 
ακινήτων δια την επ' αυτών κτήση της κυριότητος µε τακτική µεν χρησικτησία 
απαιτούνται φυσική εξουσίαση επί του πράγµατος µε διάνοια κυρίου, ήτοι νοµή 
αυτού, µε καλή πίστη, που πρέπει να υπάρχει κατά την κτήση της νοµής, νόµιµος 
τίτλος, πράγµα δεκτικό χρησικτησίας και παρέλευση δεκαετίας, µε έκτακτη δε 
χρησικτησία απαιτείται συνεχής εικοσαετής νοµή. Κατά δε τα άρθρα 974, 976 έως 
979 ΑΚ, άσκηση νοµής επί ακινήτου που οδηγεί στην κτήση της κυριότητος αυτού µε 
χρησικτησία, αποτελούν οι υλικές και εµφανείς πράξεις επάνω σε αυτό, που 
προσιδιάζουν στην φύση και τον προορισµό του και είναι δηλωτικές εξουσιάσεως 
αυτού µε διάνοια κυρίου. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 369,1033 και 
1192 ΑΚ, συνάγεται ότι για την µεταβίβαση της κυριότητος επί ακινήτου απαιτείται 
συµφωνία µεταξύ του κυρίου και αυτού που αποκτά, υποκειµένη στον έγγραφο 
συστατικό τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου, ότι για κάποια νόµιµη αιτία 
µεταβιβάζεται σε αυτόν η κυριότητα και καταχώριση του συµβολαίου στα οικεία 
βιβλία µεταγραφών.  
- Κατά την έννοια του εδαφίου 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
έλλειψη νοµίµου βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται, όταν από τις αιτιολογίες δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για να κριθεί αν στην 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της ουσιαστικής διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, καθώς και 
όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς και 
αντιφατικές ως προς τον νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα 
οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 12-
13/95). Ο αναιρετικός αυτός λόγος δεν ιδρύεται, όταν η απόφαση του δικαστηρίου 
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της ουσίας περιέχει ελλείψεις στην αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού και µάλιστα 
στην ανάλυση, ή στάθµιση, ή αιτιολόγηση του πορίσµατος που προκύπτει από αυτές, 
εφόσον το αποδεικτικό πόρισµα εκτίθεται µε σαφήνεια, αλλ' όταν οι ελλείψεις 
αναφέρονται στα πραγµατικά περιστατικά που έγιναν δεκτά και είναι αναγκαία για 
την εφαρµογή της εφαρµοσθείσης στην συγκεκριµένη περίπτωση ουσιαστικής 
διατάξεως, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής 
ή µη εφαρµογής και ερµηνείας της.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει ή παρά το νόµο 
έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά 
µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Από δε τις διατάξεις των 
άρθρων 335 και 338 έως 341 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας 
είναι υποχρεωµένο να λάβει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
προσκοµίζουν και επικαλούνται νοµίµως, τα οποία είναι χρήσιµα προς άµεση ή 
έµµεση (µε τεκµήρια) απόδειξη γεγονότων, που συγκροτούν ισχυρισµό λυσιτελή, 
δηλαδή που επιδρούν στο διατακτικό, ή ισχυρισµό περί αρχής εγγράφου αποδείξεως 
(ΟλΑΠ 11 1982).  
- Η δικαστική οµολογία λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως υπό του δικαστηρίου 
της ουσίας, πλην όµως για να είναι παραδεκτός ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 
559 αριθ. 11γ του ΚΠολ∆, για την παρά τον νόµο µη λήψη υπόψη της από το εν λόγω 
δικαστήριο, πρέπει να έχει προταθεί από τον αντίδικο εκείνου που οµολόγησε 
ενώπιον του πιο πάνω δικαστηρίου µε τις προτάσεις, µέχρι του πέρατος της 
συζητήσεως, µετά την οποία εξεδόθη η προσβαλλοµένη απόφαση, και όχι µε το 
δικόγραφο της εφέσεως, το οποίο κατά το άρθρο 520 ΚΠολ∆ περιέχει τον λόγο 
αυτής, και να γίνεται επίκληση της προτάσεως αυτής στο αναιρετήριο. 
- Από την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 20 του ΚΠολ∆, κατά την οποία αναίρεση 
επιτρέπεται αν το δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου µε το να 
δεχθεί πραγµατικά γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο 
έγγραφο αυτό, συνάγεται ότι ο δι' αυτής προβλεπόµενος λόγος αναιρέσεως ιδρύεται 
µόνον όταν το δικαστήριο κατά προφανή παρανόηση, ήτοι µη ορθή ανάγνωση του 
περιεχοµένου αποδεικτικού, κατά την έννοια των άρθρων 432 επ. Κ.Πολ.∆., 
εγγράφου, εδέχθη ως µνηµονευόµενα σ' αυτό πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, 
όµως, είναι καταδήλως διάφορα των πράγµατι διαλαµβανοµένων στο έγγραφο αυτό, 
ακολούθως δε, στηριζόµενο αποκλειστικώς στο εν λόγω έγγραφο ή κυρίως σε αυτό, 
οδηγείται σε ουσιαστική κρίση βλαπτική για τον επικαλούµενο τον ως άνω 
αναιρετικό λόγο . Ο λόγος αυτός δεν ιδρύεται στην περίπτωση κατά την οποία το 
δικαστήριο παρεµόρφωσε το περιεχόµενο διαδικαστικού εγγράφου όπως η αγωγή, 
ανταγωγή, έγγραφες προτάσεις κ.λ.π.. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη του 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως 
"πράγµατα", κατά την έννοια του νόµου θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί 
ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση (και συνεπώς 
θεµελιώνουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής κυρίας παρεµβάσεως, ενστάσεως ή 
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αντενστάσεως (ΟλΑΠ 3/1997). Συνεπώς δεν είναι "πράγµατα" µε την πιο πάνω 
έννοια, η αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, ανακοπής κ.λ.π. ή τα επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΟλΑΠ 469/1984), ενώ αντιθέτως, 
αποτελούν "πράγµατα" οι λόγοι εφέσεως και αντεφέσεως και οι πρόσθετοι λόγοι 
εφέσεως (ΟλΑΠ 11/1996). ∆εν θεµελιώνεται, όµως ο λόγος αυτός αναιρέσεως εάν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη του προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για 
οποιοδήποτε λόγο, τυπικό η ουσιαστικό (ΟλΑΠ 25/2003).  
- Κατά το άρθρο 106 ΚΠολ∆ το δικαστήριο ενεργεί µόνο ύστερα από αίτηση 
διαδίκου και αποφασίζει µε βάση τους πραγµατικούς ισχυρισµούς που προτείνουν και 
αποδεικνύουν οι διάδικοι και τις αιτήσεις που υποβάλλουν, εκτός αν ο νόµος ορίζει 
διαφορετικά. Εξάλλου, κατά το άρθρο 224 ΚΠολ∆, η απαγόρευση µεταβολής της 
βάσεως της αγωγής αναφέρεται στα ουσιώδη στοιχεία της ιστορικής και όχι της 
νοµικής βάσεώς της. Ιστορική βάση της αγωγής είναι, κατά το άρθρο 216 & 1 
ΚΠολ∆ εδ. α' του ΚΠολ∆ το σύνολο των πραγµατικών περιστατικών, που κατά νόµο 
θεµελιώνουν το επίδικο δικαίωµα ή την επίδικη έννοµη σχέση, χωρίς την επίκληση 
των οποίων δεν είναι δυνατή η διάγνωση τους. Εποµένως, επί διεκδικητικής αγωγής 
ερειδοµένης σε πρωτότυπο τρόπο κτήσεως της κυριότητος, ήτοι επί τακτικής ή 
εκτάκτου χρησικτησίας, είναι δικονοµικώς επιτρεπτή η δια των προτάσεων του 
ενάγοντος διευκρίνηση και συµπλήρωση της ιστορικής της βάσεως ως προς τα 
επουσιώδη αυτής στοιχεία, εφ' όσον δεν µεταβάλλεται αυτή κατά το ουσιώδες µέρος 
της.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 976, 979, 1041, 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 106, 224, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1730 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. παραβίαση διδαγµάτων της κοινής πείρας. Απάτη. Ανακοίνωση δίκης. Μη 
λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1045 ΑΚ, για τη κτήση της κυριότητας µε έκτακτη 
χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε δυνατότητα εκείνου 
που απέκτησε τη νοµή του πράγµατος µε καθολική ή ειδική διαδοχή να 
συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής και το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου 
του (άρθρο 1051 ΑΚ). Νοµέας δε, κατά το άρθρο 974 του ίδιου Κώδικα, είναι όποιος 
απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε 
διάνοια κυρίου. Άσκηση της νοµής επί ακινήτου αποτελούν εµφανείς υλικές πράξεις 
επ' αυτού που είναι δηλωτικές της βούλησης του νοµέα να εξουσιάζει τούτο και οι 
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οποίες ποικίλουν ανάλογα µε τον κατά τη βούληση του νοµέα προορισµό του 
πράγµατος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοστεί 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα, αντιστοίχως δε, όταν στην ελάσσονα 
πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά 
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του 
πραγµατικού κανόνα δικαίου για την επέλευση της απαγγελθείσας έννοµης συνέπειας 
ή την άρνησή της.  
- Κατά την έννοια του αριθ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ανεπαρκής ή αντιφατική 
αιτιολογία που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νοµίµου βάσεως, υπάρχει 
όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι αναγκαία 
για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, όχι όµως και όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος 
που έχει εξαχθεί από αυτές, εφόσον τούτο εκτίθεται σαφώς. Ως "ζητήµατα" των 
οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί 
απ' την απόφαση τη νόµιµη βάση της, νοούνται µόνον οι ισχυρισµοί που έχουν 
αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που τείνουν στη θεµελίωση ή την κατάλυση 
δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα 
απλά πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα, που δεν συνέχονται µε την αξιολόγηση και 
στάθµιση των αποδείξεων, για την οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως.  
- Ως διδάγµατα της κοινής πείρας θεωρούνται γενικές αρχές που συνάγονται 
επαγωγικά από την καθηµερινή παρατήρηση της εµπειρικής πραγµατικότητας, τη 
συµµετοχή στις συναλλαγές και τις γενικές τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις οι 
οποίες έχουν γίνει κοινό κτήµα και χρησιµοποιούντα από το δικαστήριο για την 
εξειδίκευση των αόριστων νοµικών εννοιών και για την έµµεση απόδειξη κρίσιµων 
γεγονότων ή την εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίστηκαν. Κατά τη σαφή έννοια του αριθµού 1 παραγρ. 2 του άρθρου 559 
ΚΠολ∆, η παραβίαση των διδαγµάτων αυτών ιδρύει λόγο αναιρέσεως µόνο εάν αυτά 
χρησιµοποιήθηκαν εσφαλµένα από το δικαστήριο κατά την ερµηνεία κανόνων 
δίκαιου ή την υπαγωγή σ' αυτούς των αποδειχθέντων πραγµατικών περιστατικών. 
Έτσι αποκλείεται η αναίρεση για εσφαλµένη χρησιµοποίηση τους προς έµµεση 
απόδειξη ή προς εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίσθηκαν.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 του Π.Κ. κατά την οποία απάτη διαπράττει 
"όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος 
βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή µε την εν 
γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή 
παρασιώπηση αληθινών γεγονότων", προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της απάτης απαιτούνται α) σκοπός του δράστη να περιποιήσει στον εαυτό 



 

[184] 
 

του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών 
γεγονότων ως αληθινών ή αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων 
από την οποία ως παραγωγός αιτία παραπλανήθηκε κάποιος και γ) βλάβη ξένης 
περιουσίας που να τελεί σε αιτιώδη συνάµα µε τις παραπλάνησες ενέργειες η 
παραλείψεις. Χωρίς την επέλευση της βλάβης της ξένης περιουσίας δεν υφίσταται 
απάτη, ενώ σε περίπτωση επελεύσεως της βλάβης είναι αδιάφορο αν επιτεύχθηκε το 
παράνοµο περιουσιακό όφελος το οποίο επιδιώχθηκε, το πρόσωπο δε που 
παραπλανήθηκε δεν απαιτείται να είναι το ίδιο µε εκείνο που υφίσταται τη βλάβη, 
αρκεί ο απατώµενος να µπορεί από τα πράγµατα ή από το νόµο να ενεργήσει την 
επιζήµια για το βλαπτόµενο πράξη ή παράλειψη. Τέτοιο πρόσωπο είναι και ο 
συµβολαιογράφος που ύστερα από ψευδείς παραστάσεις πείθεται να προβεί στην 
κατάρτιση συµβολαίου γονικής παροχής από εκείνον που δεν έχει δικαίωµα 
διαθέσεως και δεν είναι κύριος του ακινήτου, µε συνέπεια να επέρχεται περιουσιακή 
βλάβη του κυρίου είτε µε µείωση της αξίας της περιουσίας του από την αµφισβήτηση 
της κυριότητας του επί του ακινήτου, είτε µε την εµπλοκή του σε δικαστικό αγώνα 
για τον οποίο θα απαιτηθεί δαπάνη από µέρους του. Εξάλλου ο προσδιορισµός του 
ποσού της εύλογης χρηµατικής ικανοποιήσεως αφέθηκε στην ελεύθερη κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας, η σχετική κρίση του οποίου δεν υπόκειται στον έλεγχο του 
Αρείου Πάγου, αφού αυτή σχηµατίζεται από την εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων 
(άρθ. 561 § 1 Κ.Πολ.∆.), χωρίς την υπαγωγή του πορίσµατος σε νοµική έννοια, ώστε 
να µπορεί να νοηθεί εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου είτε ευθέως είτε εκ πλαγίου ή 
παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας.  
- Από τις διατάξεις των άρθ. 91 και 92 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι η ανακοίνωση δίκης δεν 
αποτελεί µορφή αιτήσεως παροχής ένδικης προστασίας και δεν δηµιουργεί 
υποχρέωση του δικαστηρίου να αποφανθεί επ' αυτής, ούτε του προς ον η ανακοίνωση 
να απαντήσει στην ιστορική βάση αυτής. Στα πλαίσια άλλης δίκης µεταξύ του 
ανακινούντος και του προς ον η ανακοίνωση θα ερευνηθεί αν αυτή ήταν έγκυρη και 
προκάλεσε την έκπτωση του προς ον η ανακοίνωση από την δυνατότητα να ασκήσει 
το δικαίωµα της τριτανακοπής. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ.8 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και όταν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε 
υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. "Πράγµατα" θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων 
που συγκροτούν την ιστορική βάση και εποµένως θεµελιώνουν το αίτηµα αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης, αντένστασης και όχι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της 
αγωγής κλπ. ή επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο 
ή από την εκτίµηση των αποδείξεων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 91, 92, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
ΠΚ: 386, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
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∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1728 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κυριότητα. Έκτακτη χρησικτησία. Αοριστία αγωγής. Αναιρετικοί λόγοι 
σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1094 ΑΚ, ο κύριος πράγµατος δικαιούται να απαιτήσει 
από το νοµέα ή τον κάτοχο την αναγνώριση της κυριότητάς του και την απόδοση του 
πράγµατος. Για το ορισµένο της διεκδικητικής αγωγής, που αφορά ακίνητο, το 
δικόγραφό της, εκτός από το αίτηµα και τα λοιπά στοιχεία κάθε δικογράφου (άρθρο 
118 ΚΠολ∆), πρέπει να περιέχει, κατά το άρθρο 216 ΚΠολ∆, πλην άλλων, και α)τον 
τρόπο, µε τον οποίο απέκτησε την κυριότητα ο ενάγων και ειδικότερα, αν απέκτησε 
την κυριότητα του ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, αυτός ή ο δικαιοπάροχός του, 
πρέπει να αναφέρει (για τον µετά την 23.2.1946 χρόνο), σύµφωνα µε τα άρθρα 1045 
και 1051 ΑΚ, ότι νεµήθηκαν το ακίνητο µε διάνοια κυρίων επί µία συνεχή 
εικοσαετία, αναφέροντας και τις υλικές φανερές πράξεις πάνω σ' αυτό, µε τις οποίες 
εκδηλωνόταν η θέληση αυτού-ενάγοντος- ή του δικαιοπαρόχου του για εξουσίασή 
του, και β)ακριβή περιγραφή του επίδικου ακινήτου, προσδιορίζοντας τη θέση, την 
έκταση και τα όριά του, ώστε να µη γεννάται αµφιβολία για την ταυτότητα του (ΑΠ 
833/2010, ΑΠ 491/1995, ΑΠ 598/1979). Όµως, όπως, προκύπτει από το άρθρο 1046 
ΑΚ, αν - ο ενάγων - επικαλεστεί και αποδείξει ότι απέκτησε τη νοµή του ακινήτου 
και ότι την έχει και τώρα, τεκµαίρεται ότι την είχε και κατά τον ενδιάµεσο χρόνο (ΑΠ 
121/1981 ΝοΒ 29.1281). Εξάλλου, όταν το διεκδικούµενο ακίνητο φέρεται στην 
αγωγή ως τµήµα µεγαλύτερου ακινήτου, ο ενάγων πρέπει να αναφέρει σ' αυτήν - 
αγωγή - εκτός από την έκταση του διεκδικούµενου αυτού τµήµατος, τη θέση του 
µέσα στο µεγαλύτερο ακίνητο, ούτως ώστε, να είναι δυνατό στον εναγόµενο να 
αντιτάξει άµυνα περί συγκεκριµένου (και όχι ασαφούς) επίδικου αντικειµένου, στο 
δικαστήριο δε να τάξει το προσήκον θέµα απόδειξης και να εκδώσει απόφαση 
δεκτική εκτέλεσης (ΑΠ 560/1979).  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που πρέπει να εφαρµοσθεί, αποτελεί παράβαση που ελέγχεται 
µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.1 ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο αξίωσε περισσότερα 
στοιχεία από τα απαιτούµενα από το νόµο προς θεµελίωση του ασκούµενου 
δικαιώµατος για να κρίνει νόµιµη την αγωγή ή αντίθετα αρκέστηκε σε λιγότερα από 
τα απαιτούµενα στοιχεία. Η αοριστία όµως του δικογράφου της αγωγής µπορεί να 
µην είναι νοµική αλλά ποσοτική ή ποιοτική, όταν στο δικόγραφο αυτής δεν 
αναφέρονται µε πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποτελούν την 
προϋπόθεση εφαρµογής του κανόνα δικαίου, στον οποίο, σύµφωνα µε τη διάταξη του 
άρθρου 216 παρ.1 στοιχ.α' και β' ΚΠολ∆ στηρίζεται το αίτηµα της αγωγής (ποσοτική 
αοριστία) ή όταν στο δικόγραφο γίνεται απλώς επίκληση των όρων του νόµου χωρίς 
να αναφέρονται τα περιστατικά που θεµελιώνουν την εφαρµογή του συγκεκριµένου 
κανόνα δικαίου (ποιοτική αοριστία). Στις περιπτώσεις αυτές της ποσοτικής ή 
ποιοτικής αοριστίας της αγωγής η απόφαση ελέγχεται µε βάση τις διατάξεις του 
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άρθρου 559 αριθ.8 και 14 ΚΠολ∆, αντίστοιχα. Τέλος, η αοριστία της αγωγής 
εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας, για να δηµιουργηθεί όµως 
λόγος αναίρεσης από τους παραπάνω, πρέπει να προτείνεται στο Εφετείο και να 
αναγράφεται η πρόταση αυτή στο σχετικό λόγο, αφού δεν εµπίπτει σε καµιά από τις 
εξαιρέσεις της διάταξης του άρθρου 562 παρ.2 ΚΠολ∆.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση, όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και, έτσι, 
δεν µπορεί να ελεγχθεί αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν οι όροι του 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που 
δεν εφαρµόσθηκε.  
- Ο από τη διάταξη του αριθµού 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται 
όταν το δικαστήριο, παρά το νόµο, έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Πράγµατα, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, νοούνται οι αυτοτελείς 
ισχυρισµοί, οι οποίοι τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του 
δικαιώµατος που ασκείται µε την αγωγή, την ένσταση ή την αντέσταση, όχι δε και οι 
ισχυρισµοί που συνέχονται µε την ιστορική τους βάση και αποτελούν αιτιολογηµένη 
άρνηση αυτής, αποκρουόµενοι µε την παραδοχή των πραγµατικών περιστατικών που 
στηρίζουν την αγωγή, την ένσταση ή την αντέσταση (ΟλΑΠ 469/1984) έστω και αν 
προτείνονται ως λόγοι έφεσης (ΑΠ 1274/1994, ΑΠ 413/1993). Ο λόγος αυτός δεν 
ιδρύεται, αν το δικαστήριο που δίκασε, έλαβε υπόψη ισχυρισµό που προτάθηκε και 
τον απέρριψε για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο (ΟλΑΠ 12/1991).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1045, 1046, 1051, 1094, 
ΚΠολ∆: 118, 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1705 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κτήση κυριότητας µε κληρονοµικής διαδοχή. Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. Βίαιη διακοπή της δίκης 
λόγω θανάτου του διαδίκου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1710§1, 1846, 1193, 1195, 1198 και 
1199 ΑΚ προκύπτει ότι η κληρονοµική διαδοχή, είτε αυτή χωρεί εκ του νόµου (εξ 
αδιαθέτου ή νοµίµου µοίρας), είτε εκ διαθήκης, αποτελεί παράγωγο τρόπο κτήσεως 
κυριότητας των κινητών και ακινήτων κληρονοµιαίων πραγµάτων, η δε κυριότητα 
των ακινήτων της κληρονοµίας, καθώς και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επ' 
αυτών, µεταβαίνει στον κληρονόµο αναδροµικά από το θάνατο του 
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κληρονοµούµενου, εφόσον αυτός (κληρονόµος) αποδεχθεί µε δηµόσιο έγγραφο την 
κληρονοµία και η εν λόγω αποδοχή µεταγραφεί.  
- Κατά το άρθρο 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µία εικοσαετία πράγµα 
κινητό ή ακίνητο γίνεται κύριος αυτού µε έκτακτη χρησικτησία, ενώ κατά το άρθρο 
1051 ΑΚ εκείνος που απέκτησε τη νοµή του πράγµατος µε καθολική ή ειδική διαδοχή 
µπορεί να συνυπολογίσει το δικό του χρόνο χρησικτησίας στο χρόνο χρησικτησίας 
του δικαιοπαρόχου του. Κατά δε το άρθρο 974 του αυτού κωδικός, όποιος απέκτησε 
τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα (κάτοχος) είναι νοµέας του αν ασκεί την 
εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Άσκηση της νοµής η οποία κατά το άρθρο 983 του 
ιδίου Κώδικος µεταβιβάζεται στους κληρονόµους του νοµέως, επί ακινήτου 
αποτελούν εµφανείς υλικές πράξεις επ' αυτού που είναι δηλωτικές της βουλήσεως του 
νοµέως να εξουσιάζει τούτο και οι οποίες ποικίλουν ανάλογα µε τον, κατά τη 
βούληση του νοµέως, προορισµό του πράγµατος. 
Εξάλλου, κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, έλλειψη νόµιµης βάσης, 
λόγω ανεπαρκών ή αντιφατικών αιτιολογιών, υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της 
απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν 
προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά 
περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση στη 
συγκεκριµένη περίπτωση ότι συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρµόσθηκε ή 
ότι δεν συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός 
αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για το 
αν εφαρµόσθηκε ορθώς ή όχι ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. Αναφέρεται σε 
πληµµέλειες αναγόµενες στη διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και δεν 
ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων και 
ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση αυτών και στην αιτιολόγηση του 
πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται πλήρως, σαφώς και 
χωρίς αντιφάσεις (ΟλΑΠ 24/1992).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 559 αριθ. 20 και 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος από την πρώτη από αυτές λόγος αναίρεσης για παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας αποδίδει σε 
αποδεικτικό έγγραφο περιεχόµενο διαφορετικό από εκείνο που πράγµατι περιέχει και 
όχι όταν, από την αξιολόγηση του αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, καταλήγει 
σε συµπέρασµα διαφορετικό από εκείνο, το οποίο θεωρεί ως ορθό ο αναιρεσείων, 
διότι τότε πρόκειται για αιτίαση που ανάγεται στην εκτίµηση των αποδείξεων, η 
οποία είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 286, 287, 290 και 292 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι η δίκη διακόπτεται και µε το θάνατο κάποιου διαδίκου. Επέρχεται δε η 
διακοπή από τη γνωστοποίηση του λόγου αυτού προς τον αντίδικο, η οποία µπορεί να 
γίνει µε προφορική δήλωση στο ακροατήριο του πληρεξουσίου δικηγόρου του 
διαδίκου, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε ο λόγος της διακοπής, από τον ίδιο δε, µε 
ρητή ή σιωπηρή δήλωση, µπορεί να γίνει εκουσίως και η επανάληψη αυτής.  
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1045, 1051, 1710, 1846, 1193, 1195, 1198, 1199, 
ΚΠολ∆: 286, 287, 290, 292, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 788 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά µεν το άρθρο 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µία εικοσαετία 
πράγµα κινητό ή ακίνητο, γίνεται κύριος (έκτακτη χρησικτησία). Κατά δε το άρθρο 
974 ΑΚ, όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα (κατοχή) είναι 
νοµέας του, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Κατά την τελευταία 
διάταξη νοµή είναι η µε διάνοια κυρίου φυσική εξουσίαση του πράγµατος. Η διάνοια 
δε κυρίου, δηλαδή το πνευµατικό στοιχείο της νοµής, υποδηλώνεται είτε ρητώς είτε 
σιωπηρώς µε πράξεις, τις οποίες επιχειρεί συνήθως ο ιδιοκτήτης του πράγµατος ή ο 
αντιπρόσωπός του. Ειδικότερα, άσκηση νοµής επί ακινήτου, που άγει στην κτήση της 
κυριότητας αυτού µε έκτακτη χρησικτησία, αποτελούν όλες οι εµφανείς υλικές 
πράξεις επάνω σε αυτό, οι οποίες προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισµό του και 
οι οποίες είναι δηλωτικές της φυσικής εξουσιάσεως µε διάνοια κυρίου. Τέτοιες δε 
πράξεις είναι και η καλλιέργεια, η επίβλεψη και η παραχώρηση σε τρίτους του 
ακινήτου, προς βόσκηση των ζώων τους.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 αρ. 1 του ΚΠολ∆, ιδρύεται, λόγος αναίρεσης, αν 
παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αν για την εφαρµογή κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή αρκέσθηκε σε 
λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόµος, καθώς και αν το δικαστήριο 
προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή. Στην 
περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως 
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο 
νόµο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχτηκαν δεν ήταν αρκετά για την 
εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που 
δέχτηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και όταν προέβη σε εσφαλµένη 
υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη στο πραγµατικό της οποίας αυτά 
δεν υπάγονται.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1045, 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
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∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1822 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κυριότητα. Έκτακτη χρησικτησία. Εικονικότητα. Απόδειξη εικονικότητας. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Για την κτήση κυριότητος επί ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται κατά 
µεν τις διατάξεις των ν.8 παρ.1 και 1 παρ.1 Κωδ.(7.39), 9 παρ.1 (βασ.50 . 14), 
αδιάλειπτος νοµή του πράγµατος µε καλή πίστη επί τριακονταετία, την οποία (καλή 
πίστη), όπως συνάγεται από τις διατάξεις των ν. 20παρ. 12 πανδ. (5.8),27 πανδ.(18.1), 
10, 17 και 48 πανδ.(41.3), 3 πανδ.(41.10)και 109 πανδ.(50.16),αποτελεί η ειλικρινής 
πεποίθηση, ότι δια της κτήσεως της νοµής του πράγµατος δεν προσβάλλεται κατ 
ουσίαν δικαίωµα κυριότητος άλλου, κατά δε την διάταξη του άρθρου 1045 του ΑΚ ο 
χρόνος αυτός περιωρίσθη στην εικοσαετία, συνυπολογιζοµένου, κατ αµφότερα τα 
δίκαια, και του χρόνου νοµής χρησικτησίας του προκατόχου του νοµέως. 
Προκειµένου δε περί εκτάκτου χρησικτησίας που άρχισε υπό το κράτος του 
προϊσχύοντος δικαίου και συµπληρώθηκε υπό τον κώδικα, που δεν απαιτεί το 
στοιχείο της καλής πίστεως του νοµέως, είναι απαραίτητη η ύπαρξη της καλής 
πίστεως για τον µέχρι της ενάρξεως της ισχύος του ΑΚ χρόνο (23/2/1946). Κατά δε 
τις διατάξεις των άρθρων 64 και 65 του ΕισΝΑΚ, οι περί χρησικτησίας διατάξεις του 
ΑΚ εφαρµόζονται από της εισαγωγής του και επί προαρξαµένης χρησικτησίας, µη 
συµπληρωθείσης µέχρι τότε. Στην περίπτωση αυτή η απαιτουµένη εικοσαετία προς 
συµπλήρωση του χρόνου της εκτάκτου χρησικτησίας αρχίζει από της εισαγωγής του 
ιδίου κωδικός, εκτός εάν ο µακρότερος του προϊσχύσαντος δικαίου χρόνος 
συµπληρώνεται ενωρίτερα, οπότε η χρησικτησία συµπληρώνεται µε την παρέλευση 
του χρόνου αυτού του προϊσχύσαντος δικαίου. Και κατά τα άρθρα 974, 976 έως 979 
ΑΚ, άσκηση νοµής επί ακινήτου που οδηγεί στην κτήση της κυριότητος αυτού µε 
χρησικτησία, αποτελούν οι υλικές και εµφανείς πράξεις επάνω σε αυτό, που 
προσιδιάζουν στην φύση και τον προορισµό του και είναι δηλωτικές εξουσιάσεως 
αυτού µε διάνοια κυρίου δηλαδή µε την θέληση να το έχει δικό του. Περαιτέρω, από 
τις διατάξεις των άρθρων 1045, 787, 980,981, 982 επ. και 994 ΑΚ ( καθώς και τις 
αντίστοιχες του προϊσχύσαντος δικαίου), οι οποίες, για την ταυτότητα του νοµικού 
λόγου, εφαρµόζονται και επί κληρονοµιαίων ακινήτων, συνάγεται ότι, ο 
συγκληρονόµος που κατέχει ολόκληρο το κοινό πράγµα λογίζεται νεµόµενος αυτό 
στο όνοµα και των λοιπών συγκληρονόµων και εποµένως δεν µπορεί να αντιτάξει 
κατ' αυτών κτητική ή αποσβεστική παραγραφή πριν καταστήσει σ αυτούς γνωστή την 
βούληση του, µε οποιοδήποτε τρόπο, να νέµεται ποσοστό µεγαλύτερο από την µερίδα 
του ή ολόκληρο το κοινό αποκλειστικώς για δικό του λογαριασµό (ΟλΑΠ 485/1982). 
Η αρχή όµως αυτή, προϋποθέτουσα νοµίµως υφισταµένη κοινωνία κληρονοµικού 
δικαιώµατος κατά τον χρόνο ενάρξεως της νοµής εκ µέρους ενός εκ των 
συγκοινωνών που προβάλλει την κτητική ή αποσβεστική παραγραφή, δεν 
εφαρµόζεται όταν οι κοινωνοί προβαίνουν σε άτυπη διανοµή του επικοίνου ακινήτου, 
αφού έκτοτε έκαστος εξ αυτών µε γνώση των λοιπών νέµεται αποκλειστικώς για τον 
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εαυτό του το περιελθόν σε αυτόν εκ της ατύπου διανοµής, καθώς και όταν κάποιος εκ 
των κοινωνών εξωτερικεύσει την βούληση του να µην είναι συννοµέας του επικοίνου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 138, 139 και 180 ΑΚ προκύπτουν τα εξής: ∆ήλωση 
βουλήσεως που δεν έγινε στα σοβαρά παρά µόνον φαινοµενικά είναι εικονική και 
άκυρη, θεωρούµενη ως εάν να µην έγινε. Εικονική δε είναι η δήλωση 
δικαιοπρακτικής δηλώσεως βουλήσεως, η οποία σε γνώση του δηλούντος δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Σκοπός της εν λόγω δηλώσεως είναι να 
δηµιουργηθεί στους άλλους η εντύπωση περί της γενοµένης µεταβολής στην 
υπάρχουσα νοµική κατάσταση, χωρίς να υπάρχει στον δηλούντα πρόθεση τοιαύτης 
µεταβολής. Εικονικότητα µπορεί να υπάρχει τόσο επί µονοµερούς, όσον και επί 
συµβάσεως, στην τελευταία, όµως, περίπτωση για την επέλευση της ακυρότητος της 
συµβάσεως απαιτείται γνώση της εικονικότητος από τον αντισυµβαλλόµενο. Η υπό 
την εικονική δε δικαιοπραξία καλυπτόµενη άλλη είναι έγκυρη αν τα µέρη την ήθελαν 
και συντρέχουν οι όροι για την σύσταση της. 
- Η κατ' άρθρο 138 ΑΚ εικονικότητα της δικαιοπραξίας µπορεί να αποδειχθεί δια των 
κατά τις διατάξεις του ΚΠολ∆ επιτρεποµένων αποδεικτικών µέσων, διότι δεν 
πρόκειται περί τροποποιήσεως της δικαιοπραξίας κατά το περιεχόµενο της, όπως 
αυτό καθορίσθηκε από τους συµβαλλοµένους, ώστε να έχει εφαρµογή το άρθρο 164 
του ΑΚ, ούτε η απόδειξη της εικονικότητος στρέφεται κατά του περιεχοµένου της 
δικαιοπραξίας, ώστε να έχει εφαρµογή το άρθρο 393 παρ. 2 ΚΠολ∆, το οποίο, 
άλλωστε, περιεχόµενο αναγνωρίζεται, όπως έχει εξωτερικώς, αλλά στρέφεται κατά 
του κύρους της σε αυτό περιεχόµενης πράξεως κατά τους ορισµούς του ουσιαστικού 
νόµου, που έγινε χωρίς την πρόθεση παραγωγής εννόµων αποτελεσµάτων, η 
παραγωγής διαφόρων της φαινόµενης δικαιοπραξίας. Εξ' άλλου, κατ' άρθρο 394 παρ. 
1 εδ. β' ΚΠολ∆, η δια µαρτύρων απόδειξη επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση εάν 
υπάρχει ηθική αδυναµία προς κτήση εγγράφου, εφ' όσον δε οι διάδικοι δεν 
αµφισβήτησαν το γεγονός από το οποίο είναι δυνατόν να προκύψει ηθική αδυναµία, η 
ύπαρξη της απόκειται στην ελευθέρα και εκ των ενόντων κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας, η οποία ως αναγόµενη σε πράγµατα, είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη 
νοµίµου βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται, όταν από τις αιτιολογίες δεν προκύπτουν 
σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για να κριθεί αν στην συγκεκριµένη 
περίπτωση συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της ουσιαστικής διατάξεως που εφαρµόσθηκε 
ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση 
δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς και αντιφατικές ως προς τον 
νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτά και 
έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟΛΑΠ 12-13/95).Ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως δεν ιδρύεται, όταν υπάρχουν ελλείψεις, αναγόµενες στην εφαρµογή 
δικονοµικών διατάξεων, ήτοι εκείνων που καθορίζουν τα όργανα και τον τρόπο 
επιλύσεως των διαφορών που προκύπτουν από την µη εφαρµογή των κανόνων 
ουσιαστικού δικαίου.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 10 ΚΠολ∆, όπως αυτό ίσχυε πριν τροποποιηθεί µε το άρθρο 
17 παρ.2 του ν. 2915/2001, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο 
δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά 
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χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε απόδειξη γι' αυτά. Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι 
ο από αυτήν προβλεπόµενος λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, όταν το δικαστήριο δέχεται 
πράγµατα, ήτοι αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε 
θεµελίωση, κατάλυση, ή παρακώλυση του δικαιώµατος, που ασκείται µε την αγωγή, 
ένσταση ή αντένσταση, χωρίς να έχει προσαχθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα 
πράγµατα αυτά, ή όταν δεν εκθέτει από ποια αποδεικτικά στοιχεία άντλησε την 
απόδειξη γι' αυτά.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάσθηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο, ή έθιµο, ελληνικό ή 
ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ευθεία παραβίαση κανόνος ουσιαστικού 
δικαίου υπάρχει όταν το δικαστήριο παρέλειψε να εφαρµόσει κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, καίτοι ήταν εφαρµοστέος στην συγκεκριµένη περίπτωση, ή εφήρµοσε 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που δεν έπρεπε να εφαρµόσει. Για να είναι όµως 
ορισµένος και άρα παραδεκτός ο λόγος αυτός αναιρέσεως, πρέπει να αναφέρεται στο 
αναιρετήριο, εκτός των άλλων στοιχείων οι παραβιασθείσες ουσιαστικές διατάξεις, 
καθώς και σε τι συνίσταται η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή των, σε περίπτωση δε 
εφαρµογής περισσοτέρων διατάξεων πρέπει να µνηµονεύεται για κάθε µία χωριστά 
το σφάλµα περί την εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία της.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 138, 139, 164, 180, 787, 974, 976, 979, 980, 981, 982, 994,1045, 
ΚΠολ∆: 393, 394, 555, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 19, 568, 576,  
ΕισΝΑΚ: 64, 65,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 88 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Κυριότητα µε κληρονοµική διαδοχή. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού. 
- Όπως προκύπτει από το άρθρο 1045 ΑΚ, για την κτήση της κυριότητας µε έκτακτη 
χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία. Νοµέας δε κατά το 
άρθρο 974 ΑΚ είναι όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία του πράγµατος αν ασκεί 
αυτήν µε διάνοια κυρίου. Άσκηση της νοµής επί ακινήτου αποτελούν οι υλικές, 
εµφανείς και συνεχείς πράξεις, που φανερώνουν τη βούληση εξουσίασης του νοµέα 
στο πράγµα.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1710 παρ. 1, 1846, 1193, 1198 και 
1199 ΑΚ, προκύπτει ότι η κληρονοµική διαδοχή, είτε αυτή χωρεί από το νόµο (εξ' 
αδιαθέτου ή νόµιµης µοίρας) είτε από διαθήκη αποτελεί παράγωγο τρόπο κτήσεως 
κυριότητας των κινητών και ακινήτων κληρονοµιαίων πραγµάτων, η δε κυριότητα 
των ακινήτων της κληρονοµίας, καθώς και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επ' 
αυτών, µεταβαίνει στον κληρονόµο αναδροµικά από τον θάνατο του 
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κληρονοµουµένου, εφόσον αυτός (κληρονόµος) αποδεχθεί µε δηµόσιο έγγραφο την 
κληρονοµία και η αποδοχή αυτή µεταγραφεί. Ο τρόπος κτήσεως της κυριότητας επί 
ακινήτου της κληρονοµιάς του άµεσου δικαιοπάροχου (κληρονοµουµένου) του 
κληρονόµου στερείται εννόµων συνεπειών, εκτός αν ο εναγόµενος επί διεκδικητικής 
αγωγής, που στηρίζεται στον παράγωγο τρόπο (όπως είναι η κληρονοµική διαδοχή) 
κτήσεως της κυριότητας του διεκδικουµένου ακινήτου, µε τις προτάσεις του της 
πρώτης συζητήσεως ήθελε αµφισβητήσει την επί του επιδίκου κυριότητα του άµεσου 
δικαιοπαρόχου του ενάγοντος, οπότε ο τελευταίος υποχρεούται µε τις προτάσεις του 
της πρώτης συζητήσεως να καθορίσει (και η σχετική απόφαση να διαλάβει) τον 
τρόπο κτήσεως της κυριότητας από τον άµεσο δικαιοπάροχό του και αν υπάρχει 
ανάγκη και των απωτέρων µέχρι πρωτοτύπου τρόπου κτήσεως κυριότητας.  
- Κατά το άρθρο 560 παρ. 1 ΚΠολ∆, το οποίο είναι ταυτόσηµο µε το άρθρο 559 αρ. 1 
ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης για ευθεία παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, αν αυτός δεν εφαρµόσθηκε ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του 
ή αν εφαρµόσθηκε ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον 
εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή. Στην περίπτωση που το 
δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι 
αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και 
ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης 
καθιστούν φανερή την παραβίαση. Τούτο συµβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το 
νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν 
αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και όταν προέβη σε 
εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη, στο πραγµατικό της 
οποίας αυτά δεν υπάγονται (ΟλΑΠ 7/206, 4/2005, ΑΠ 741, 371, 366 και 1179/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1045, 1710, 1846, 1193, 1198, 1199, 
ΚΠολ∆: 226, 559 αριθ. 1, 560, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Κυριότητα - Κληρονοµική διαδοχή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 95 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Κυριότητα δυνάµει κληρονοµικής διαδοχής. Λήψη υπόψη πραγµάτων που δεν 
προτάθηκαν. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 1710 παρ.1, 1712, 1721, 1724, 1738, 
1846, 1193, 1195, 1198, 1199, 999, 1000 και 1001 εδ.α ΑΚ, συνάγεται, ότι η 
κυριότητα ακινήτου αποκτάται παραγώγως, µε κληρονοµική διαδοχή, από το θάνατο 
του κληρονοµουµένου, εφόσον ο κληρονόµος αποδεχθεί την κληρονοµία µε δηµόσιο 
έγγραφο και µεταγράψει την περί αποδοχής δήλωσή του. Για τη µεταβίβαση, µε τον 
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τρόπο αυτό, της κυριότητας του ακινήτου, προϋπόθεση είναι ο αποβιώσας να ήταν 
κύριος του ακινήτου.  
- Ως πράγµα, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ.8 ΚΠολ∆, η λήψη ή 
η µη λήψη του οποίου από το δικαστήριο της ουσίας ιδρύει τον οικείο αναιρετικό 
λόγο, αποτελεί και η βάση της αγωγής (κύρια ή επικουρική), καθώς και τα προς 
θεµελίωση αυτής περιστατικά.  
- Το Εφετείο έκρινε την ανταγωγή ως µη νόµιµη και ως τέτοια την απέρριψε, γιατί 
από κακή εκτίµηση του δικογράφου της έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν. Ειδικότερα, το Εφετείο έκρινε, ότι επιχειρείτο η θεµελίωση της 
ανταγωγής στην επίκληση, ότι ο αντενάγων από κληρονοµιά του πατέρα του, µε τη 
δηµόσια πιο πάνω διαθήκη του, απόκτησε την κυριότητα του αύλειου χώρου, του 
φούρνου, της αποθήκης και του µισού της οικίας, όπως πιο πάνω περιγράφονται, ως 
αποτελούντα συστατικά του ανωτέρω ακινήτου, για τα οποία το Εφετείο, δεχόµενο 
περαιτέρω, ότι κατ' άρθρα 953-955 ΑΚ δεν µπορεί να είναι χωριστά αντικείµενο 
κυριότητας ή άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος, ούτε ότι κατόπιν σύστασης 
οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας (την οποία εξάλλου στην προκείµενη περίπτωση - 
όπως δέχτηκε το Εφετείο - ουδείς των διαδίκων επικαλείται) κατά τα άρθρα 1002, 
1117 ΑΚ, 1 έως και 14 του ν.3741/1929 "περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφου" και 1 έως 
και 4 του ν.δ.1024/1971 περί διηρηµένης ιδιοκτησίας επί οικοδοµηµάτων 
ανεγειροµένων επί ενιαίου οικοπέδου, είναι δυνατή η κτήση χωριστής αποκλειστικής 
κυριότητας επί µέρους οικοδοµήµατος και του υπ' αυτού εδάφους και άλλης χωριστής 
κυριότητας ή συγκυριότητας επί του λοιπού ακάλυπτου µέρους του οικοπέδου, έκρινε 
την ανταγωγή ως µη νόµιµη και ως τέτοια την απέρριψε. Για την κρίση του όµως 
αυτή το Εφετείο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν µε την ένδικη 
ανταγωγή στα οποία και στηρίχθηκε για να αχθεί στην απόρριψη της τελευταίας και, 
έτσι, υπέπεσε στην πληµµέλεια του άρθρου 559 αριθ.8 περ.α' ΚΠολ∆, κατά τους 
βάσιµους περί τούτου - όπως ορθά εκτιµώνται - λόγους αναίρεσης, τρίτο, κατά το 
τρίτο µέρος του, του κύριου δικογράφου και δεύτερο των προσθέτων. Κατ' 
ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η προσβαλλόµενη απόφαση να αναιρεθεί. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 999, 1000, 1001, 1193, 1195, 1198, 1199, 1710, 1712, 1721, 1724, 1738, 1846,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Κυριότητα - Συστατικά ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 662 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κτήση κυριότητας µε ένωση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Παραβίαση 
των διδαγµάτων της κοινής πείρας. 
- Με το άρθρο 1057 του ΑΚ ορίζεται ότι "αν κινητό ενωθεί µε ακίνητο έτσι, ώστε να 
γίνει συστατικό του, η κυριότητα του ακινήτου εκτείνεται και στο κινητό". Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει, ότι αν κινητό ενωθεί µε ακίνητο και γίνει ουσιώδες 
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συστατικό του, δηλαδή µε την έννοια της ΑΚ 953, η κυριότητα του ακινήτου του 
εκτείνεται και σ' αυτό.  
- Κατά το άρθρο 560 αριθ. 1 εδ. α' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης κατά των 
αποφάσεων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, αν 
παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, 
ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν 
δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµοσθεί 
εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005, 36/1988), η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή 
ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006).  
- Ως διδάγµατα της κοινής πείρας θεωρούνται γενικές αρχές που συνάγονται 
επαγωγικώς από την καθηµερινή παρατήρηση της εµπειρικής πραγµατικότητας, τη 
συµµετοχή στις συναλλαγές και τις γενικές τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις, οι 
οποίες έχουν γίνει κοινό κτήµα και χρησιµοποιούνται από το δικαστήριο για την 
εξειδίκευση των αόριστων νοµικών εννοιών και για την έµµεση απόδειξη κρίσιµων 
γεγονότων ή την εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίστηκαν. Η παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας ιδρύει, κατά τη 
σαφή έννοια του άρθρου 560 παρ. 1 εδάφ. β' ΚΠολ∆, λόγο αναίρεσης µόνο αν αυτά 
χρησιµοποιήθηκαν εσφαλµένως από το δικαστήριο κατά την ερµηνεία κανόνων 
δικαίου ή την υπαγωγή σ' αυτούς των πραγµατικών περιστατικών που αποδείχθηκαν 
και όχι προς έµµεση απόδειξη ή προς εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των 
αποδεικτικών µέσων που προσκοµίστηκαν (ΟλΑΠ 2/2008, 8,10,11/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 953, 1057, 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1750 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χρησικτησία. Η χρησικτησία διακόπτεται µε την έγερση, κατά του 
χρησιδεσπόζοντος ή κατέχοντος το πράγµα, διεκδικητικής αγωγής. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Kατά το άρθρο 1049 ΑΚ η χρησικτησία διακόπτεται µε την έγερση, κατά του 
χρησιδεσπόζοντος ή κατέχοντος το πράγµα, διεκδικητικής αγωγής. Η διακοπή αυτή 
επέρχεται µόνο υπέρ του ενάγοντος, οι δε διατάξεις για τη διακοπή της παραγραφής 
µε την έγερση αγωγής εφαρµόζονται αναλόγως. Έτσι κατ'εφαρµογή της διατάξεως 
του 263 του ίδιου κώδικα, εφόσον ο ενάγων παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής 
ή αν η τελευταία απορριφθεί τελεσίδικα για λόγους µη ουσιαστικούς, όπως π.χ. λόγω 
αοριστίας, η διακοπή της χρησικτησίας θεωρείται µη επελθούσα, αλλά αν εντός 
εξαµήνου εγερθεί και πάλι η αγωγή, τότε η διακοπή της χρησικτησίας θα 
λειτουργήσει αναδροµικώς, ήτοι από του χρόνου εγέρσεως της προηγούµενης 
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αγωγής. Ως εκ νέου άσκηση της αγωγής νοείται η έγερση καινούριας µε την ίδια 
ιστορική και νοµική αιτία. (ΑΠ 190/2008, ΑΠ 932/2007 Ελ∆νη 50, σελ.1073 και 
1736). Περαιτέρω πρέπει να λεχθεί ότι αν και η διάταξη του άρθρου 1049 ΑΚ οµιλεί 
µόνο για την έγερση διεκδικητικής αγωγής, το νόηµά της είναι ότι η χρησικτησία 
διακόπτεται όταν στο µέλλον να κτηθεί, βάσει αυτής, δικαίωµα, δηλαδή η κυριότητα 
γίνεται επίδικο. Εποµένως διακοπή της χρησικτησίας επάγεται κάθε πράξη που 
απευθύνεται κατά του χρησιδεσπόζοντος και φέρει το δικαίωµα σε δικαστική 
διάγνωση, ανεξάρτητα µε το δικονοµικό τύπο, µε τον οποίο εµφανίζεται η πράξη 
αυτή.  
Συνεπώς η χρησικτησία θα διακοπεί µόνον υπέρ του ενάγοντος και των διαδόχων του, 
είτε µε την επίδοση αγωγής αναγνωριστικής κυριότητας του τελευταίου ή 
πουβλικιανής αγωγής η αγωγής διανοµής κοινού πράγµατος, είτε µε την άσκηση 
ανταγωγής, κυρίας παρεµβάσεως ή ανακοπής τρίτου στην αναγκαστική εκτέλεση (βλ. 
Κ.Παπαδόπουλου Αγωγές Εµπραγµάτου ∆ικαίου σελ. 88, Βασίλη Τσούµα Νοµική 
Βιβλιοθήκη σελ. 46 επ.). 
- Aπό τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης για 
ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα, ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοστεί, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς 
και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν 
την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης 
αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση 
(ΟλΑΠ 4/2005,ΟλΑΠ 7/2006, ΑΠ 1103/2011). 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η απόφαση 
δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Ελλείψει νόµιµης βάσης, κατά την έννοια της διατάξεως αυτή υπάρχει, όταν 
από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα 
πραγµατικά περιστατικά τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι αναγκαία για την κρίση 
στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρµόστηκε 
ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι εφαρµογής της. Ως ζητήµατα των οποίων η µη 
αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την 
απόφαση τη νόµιµη βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, 
που τείνουν δηλαδή στη θεµελίωση ή κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε 
ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά η νοµικά 
επιχειρήµατα που συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για 
τα οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο 
αναίρεσης (ΟλΑΠ 24/1992). Τα επιχειρήµατα δηλαδή αυτά δεν συνιστούν παραδοχές 
επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου 
δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε να επιδέχεται αυτή στο πλαίσιο της 
διάταξης του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, 
οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτος (ΑΠ 1103/2011). 
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 263, 1049,  
ΚΠολ∆: 237, 269, 527, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
 
 
 
Κυριότητα - Χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1789 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιεκδικητική αγωγή. Τακτική χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1094 ΑΚ, ο κύριος πράγµατος δικαιούται να 
απαιτήσει από το νοµέα ή κάτοχο την αναγνώριση της κυριότητας του και την 
απόδοση του πράγµατος. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται, ότι αναγκαία στοιχεία της 
διεκδικητικής αγωγής είναι η κυριότητα του ενάγοντος επί του διεκδικούµενου 
ακινήτου και η νοµή ή κατοχή του πράγµατος από τον εναγόµενο κατά το χρόνο 
άσκησης της αγωγής, Στην περίπτωση που η διεκδικητική αγωγή θεµελιώνεται σε 
παράγωγη κτήση, ο ενάγων αρκεί να προβάλει όσα περιστατικά απαιτούνται για τη 
µεταβίβαση του δικαιώµατος και, αν αµφισβητείται ότι ο φερόµενος ως 
δικαιοπάροχός του είχε το δικαίωµα, οφείλει, επίσης, να επικαλεστεί και να αποδείξει 
τα γεγονότα που στηρίζουν την κτήση του δικαιώµατος στο πρόσωπο του, 
καταφεύγοντας, αν υπάρξει ανάγκη, σε πρωτότυπη κτήση (χρησικτησία). Αν ο 
ενάγων και ο εναγόµενος ανάγουν την κτήση της κυριότητας, την οποία 
επικαλούνται, στον αυτόν προκτήτορα, δεν επιτρέπεται η εκ µέρους του εναγοµένου 
αµφισβήτηση της κυριότητας του κοινού προκτήτορα χωρίς ο τελευταίος να 
επικαλείται και, αν υπάρχει ανάγκη, να αποδείξει, άλλο από την απόκρουση της 
αγωγής, ειδικό συµφέρον, το οποίο να δικαιολογεί την αµφισβήτηση της κυριότητας 
του κοινού προκτήτορα.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1041, 1042, 1043 και 1044 του ΑΚ, 
προκύπτει, ότι για την απόκτηση από κάποιον της κυριότητας ακινήτου µε τακτική 
χρησικτησία απαιτείται η άσκηση νοµής επί του ακινήτου, µε καλή πίστη και νόµιµο 
ή νοµιζόµενο τίτλο για µια δεκαετία. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών , σε καλή 
πίστη βρίσκεται ο νοµέας όταν χωρίς βαριά αµέλεια έχει την πεποίθηση κατά το 
χρόνο απόκτησης της νοµής ότι απέκτησε την κυριότητα του πράγµατος (ΑΠ 
832/2007), νοµιζόµενος τίτλος υπάρχει και όταν ο νοµέας δικαιολογηµένα, δηλαδή 
όχι από βαριά αµέλεια πίστευε ότι υπάρχει νόµιµος τίτλος κτήσης της κυριότητας , 
ενώ τέτοιος τίτλος δεν υπήρχε, όπως συµβαίνει και στην περίπτωση της δήλωσης περί 
αποδοχής της κληρονοµίας, αν ο κληρονόµος καταλάβει το πράγµα νοµίζοντας 
καλόπιστα ότι ανήκει στην κληρονοµιά ή καταλάβει αυτό νοµίζοντας ότι είναι 
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κληρονόµος (ΑΠ 849/2007, 832 /2007), ο δε χρόνος της τακτικής χρησικτησίας δεν 
αρχίζει να τρέχει πριν από την ηµέρα της µεταγραφής του τίτλου (ΑΠ 33/2008), εκτός 
αν ο νόµος αναγνωρίζει αναδροµικότητα της µεταγραφής, όπως στην περίπτωση 
αποδοχής κληρονοµίας (άρθρ. 1199 ΑΚ), οπότε η µεταγενέστερη µεταγραφή δεν 
εµποδίζει τη χρησικτησία, παρότι έλλειπε κατά τον χρόνο κτήσης της νοµής (ΑΠ 
849/2007, 448/2001, 408/1985,1521/1980),η αναδροµική όµως αυτή ενέργεια της 
µεταγραφής καθιερώνεται µόνο για τον αληθή κληρονόµο. Περαιτέρω, κατά µεν τη 
διάταξη του άρθρου 1710 παρ. 1 ΑΚ, η κληρονοµική διαδοχή από το νόµο επέρχεται 
όταν δεν υπάρχει διαθήκη, ή όταν η διαδοχή από διαθήκη µαταιωθεί ολικά ή µερικά, 
κατά δε τη διάταξη του άρθρου 1771 εδ. β του ίδιου Κώδικα, χρόνος επαγωγής της 
κληρονοµίας είναι ο χρόνος θανάτου του κληρονοµουµένου.  
- Για µεν την ίδρυση του από το άρθρο 559 αριθ.1α ΚΠολ∆ λόγου αναίρεσης, αν 
παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, πρέπει το δικαστήριο να απαίτησε 
περισσότερα στοιχεία ή να αρκέσθηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο 
νόµος, ή να προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την 
αληθινή, ενώ για την ίδρυση του από τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
λόγου αναίρεσης, αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου 
αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, ήτοι σε αυτοτελείς πραγµατικούς 
ισχυρισµούς των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση αγωγής, ανταγωγής 
ένστασης ή αντένστασης, πρέπει από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την 
ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, να µη προκύπτουν, κατά τρόπο 
πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά τα οποία, σύµφωνα µε 
το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι συντρέχουν 
οι όροι της διάταξης που εφαρµόστηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής 
της.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1041, 1042, 1043, 1094, 1199, 1710, 1771,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 94 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Τακτική χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 974, 1041, 1042, 1043 και 1044 ΑΚ 
προκύπτει, ότι για να αποκτήσει κάποιος κυριότητα σε ακίνητο µε τακτική 
χρησικτησία, απαιτούνται φυσική εξουσίαση του πράγµατος µε διάνοια κυρίου 
(νοµή), καλή πίστη, που πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο που αποκτάται η νοµή, 
νόµιµος τίτλος, που πρέπει να υποβληθεί σε µεταγραφή (άρθρα 1192 περ. α'και 1198 
ΑΚ), πράγµα δεκτικό χρησικτησίας και παρέλευση δεκαετίας. Ειδικότερα, ως προς το 
στοιχείο της καλής πίστης, αυτό συντρέχει, όταν ο νοµέας, µε βάση τα εκάστοτε 
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συντρέχοντα περιστατικά, έχει, κατά τη κτήση της νοµής, την πεποίθηση, η οποία δεν 
οφείλεται σε βαριά αµέλεια, ότι απέκτησε την κυριότητα. Ειδικότερα, κατά τη 
διάταξη του άρθρου 1043 παρ.1 ΑΚ, προς χρησικτησία αρκεί και νοµιζόµενος τίτλος, 
εφόσον δικαιολογείται καλή πίστη του νοµέα. Είναι δε νοµιζόµενος ο τίτλος, ο 
οποίος, κατά την πεποίθηση του νοµέα, που δεν οφείλεται σε βαριά αµέλεια, 
υπολαµβάνεται απ' αυτόν ότι υπάρχει, ενώ πράγµατι δεν υπήρξε καθόλου. ∆εν αρκεί 
συνεπώς µόνη η πεποίθηση του νοµέα ότι απέκτησε την κυριότητα, αλλά 
προσαπαιτείται και η καλή πίστη που αφορά τον τίτλο, δηλαδή η πεποίθηση στη 
συγκεκριµένη περίπτωση για την ύπαρξη του τίτλου. Νοµιζόµενος τίτλος υπάρχει και 
όταν ο κληρονόµος ακινήτου, κατά την εφαρµογή του τίτλου του, από συγνωστή 
πλάνη, καταλαµβάνει έκταση µεγαλύτερη από αυτήν του κληρονοµιαίου ακινήτου 
(πρβλ.ΑΠ 35/2008 Ελλ.∆νη 49.1089, Γεωργιάδη, Εµπ.∆ικ., Τ.Ι εκδ.1991, σελ.427-
428).  
- Για την ίδρυση του από το άρθρο 560 αριθ.1α ΚΠολ∆ λόγου αναίρεσης για 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, πρέπει το δικαστήριο να απαίτησε 
περισσότερα στοιχεία ή να αρκέστηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο 
νόµος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1041, 1042, 1043, 1044, 1192, 1198, 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Κυριότητα - Χρησικτησία έναντι του ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 786 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χρησικτησία έναντι του ∆ηµοσίου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Το άρθρο 4 του ν. 3127/2003 ορίζει στις παραγράφους 1 και 2 τα εξής: "1. Σε 
ακίνητο που βρίσκεται µέσα σε σχέδιο πόλεως...ο νοµέας του θεωρείται κύριος έναντι 
του ∆ηµοσίου, εφόσον α) ... ή β) νέµεται, µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, 
το ακίνητο αδιαταράκτως για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ετών, εκτός εάν κατά 
την κτήση της νοµής βρισκόταν σε κακή πίστη. Στο χρόνο νοµής που ορίζεται στις 
περιπτώσεις α' και β' προσµετράται και ο χρόνος νοµής των δικαιοπαρόχων που 
διανύθηκε µε τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε κακή πίστη βρίσκεται ο νοµέας, εφόσον δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1042 ΑΚ. 2. Οι διατάξεις της προηγούµενης 
παραγράφου εφαρµόζονται για ακίνητο εµβαδού µέχρι 2.000 τ.µ. ...". Από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η "κτήση δικαιώµατος κυριότητας επί ενός τέτοιου 
ακινήτου έναντι του ∆ηµοσίου προϋποθέτει, πλην άλλων, τη συµπλήρωση 
τριακονταετούς επ' αυτού νοµής έως τις 19-3-2003 που άρχισε να ισχύει ο ν. 
3127/2003. Για τη διαδικαστική έτσι πληρότητα του δικογράφου της σχετικής αγωγής 
αρκεί, σύµφωνα και µε το άρθρο 216 παρ.1α ΚΠολ∆, να αναφέρεται σ' αυτό ότι ο 
ενάγων ή και οι δικαιοπάροχοί του ενέµοντο, µε συγκεκριµένες εµφανείς υλικές 
πράξεις, το ακίνητο επί τριάντα έτη συνεχώς µέχρι τις 19-3-2003, χωρίς να απαιτείται 



 

[199] 
 

και η επίκληση συνδροµής στο πρόσωπο αυτών καλής πίστεως, δηλαδή πεποιθήσεώς 
τους ότι είχαν αποκτήσει την κυριότητα. Αντιθέτως, το εναγόµενο ∆ηµόσιο, στο 
πλαίσιο του καθιερούµενου, µε το άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3127/2003 διακωλυτικού της 
κτήσεως κυριότητας κανόνα, φέρει το βάρος επικλήσεως (και αποδείξεως) της κακής 
πίστεως του ενάγοντος ή και των δικαιοπαρόχων του, ότι δηλαδή αυτοί γνώριζαν ή 
υπαιτίως (από βαριά αµέλεια) αγνοούσαν ότι δεν είχαν γίνει κύριοι του ακινήτου 
κατά το χρόνο κτήσεως της νοµής του.  
- Kατά το άρθρο 559 αριθ.1 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν παραβιάσθηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αν, για την εφαρµογή κανόνα ουσιαστικού δικαίου, το 
δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή αρκέσθηκε σε λιγότερα στοιχεία από 
εκείνα που απαιτεί ο νόµος, καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον 
εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή. Στην περίπτωση, που το 
δικαστήριο έκρινε κατ' ουσία την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου 
κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι 
αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο, ιδρύεται 
δε ο λόγος αυτός, όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχτηκαν δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή 
δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για 
την εφαρµογή του, καθώς και όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών 
περιστατικών σε διάταξη στο πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1042,  
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 3127/2003, άρθ. 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Χρησικτησία έναντι των ΟΤΑ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 787 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χρησικτησία έναντι των ΟΤΑ. Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.∆. 31/1968 "περί προστασίας της 
περιουσίας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως" που άρχισε να ισχύει, κατά το 
άρθρο 7 αυτού, από 2-12-1968, "αι διατάξεις των άρθρων 1 έως 24 του ΑΝ 
1539/1938 περί προστασίας των δηµοσίων κτηµάτων, ως αύται ισχύουν εκάστοτε και 
αι συναφείς προς αυτάς υπέρ του ∆ηµοσίου διατάξεις εφαρµόζονται αναλόγως και επί 
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως δια την προστασίαν των κτηµάτων αυτών 
...". Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 4 του ΑΝ 1539/1938, "τα επί ακινήτων 
κτηµάτων δικαιώµατα του ∆ηµοσίου εις ουδεµίαν υπόκεινται παραγραφήν. 
Παραγραφή δικαιώµατος του ∆ηµοσίου επί ακινήτου κτήµατος, αρξαµένη προ της 
ισχύος του παρόντος νόµου, ουδεµίαν νόµιµον συνέπειαν έχει, αν αυτή δεν 
συνεπληρώθη µέχρι τούδε κατά τους προϊσχύσαντας νόµους". Από τις ανωτέρω 
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διατάξεις προκύπτει ότι για ακίνητα, τα οποία κατέχονται, κατά την άσκηση της 
διεκδικητικής αγωγής, από Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, είναι επιτρεπτή η 
έκτακτη χρησικτησία από εκείνον που την διεκδικεί, για την οποία απαιτείται, κατά 
τις διατάξεις του βυζαντινορωµαϊκού δικαίου, ανεπίληπτη νοµή επί τριάντα έτη και 
υπό τον Αστικό Κώδικα, σύµφωνα µε το άρθρο 1045 αυτού, συνεχής νοµή επί είκοσι 
έτη, εφόσον αυτή είχε συµπληρωθεί µέχρι την 2-12-1968, ότε άρχισε να ισχύει το Ν∆ 
31/1968.  
- Οι προβλεπόµενοι στο άρθρο 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολ∆, λόγοι αναίρεσης 
ιδρύονται, ο µεν πρώτος, όταν το δικαστήριο της ουσίας προέβη σε εσφαλµένη 
ερµηνεία των προϋποθέσεων εφαρµογής του κατάλληλου κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου ή σε εσφαλµένη υπαγωγή ή µη υπαγωγή των πραγµατικών του διαπιστώσεων 
στον εν λόγω κανόνα, ο δε δεύτερος όταν στη δεύτερη (ελάσσονα) πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης δεν περιέχονται καθόλου ή 
δεν αναφέρονται µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα 
γεγονότα που είναι αναγκαία για να κριθεί, αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή αν 
έγινε ή όχι ορθός νοµικός χαρακτηρισµός των κρισίµων πραγµατικών γεγονότων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1045, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
ΑΝ: 1539/1938, άρθ. 1 - 24, 
Ν∆: 31/1968, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Μεσιτεία - Aµοιβή µεσίτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 695 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μεσιτεία. Αµοιβή µεσίτη. Ανάκληση εντολής. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται 
η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 703 παρ. 1 Α.Κ. εκείνος που υποσχέθηκε αµοιβή σε κάποιον 
(µεσίτη) για τη µεσολάβηση ή την υπόδειξη ευκαιρίας, για τη σύναψη µιας 
συµβάσεως, έχει υποχρέωση να πληρώσει µόνο αν η σύµβαση καταρτιστεί ως 
συνέπεια αυτής της µεσολαβήσεως ή της υποδείξεως ευκαιρίας. Από την εν λόγω 
διάταξη σαφώς προκύπτει ότι κύριες προϋποθέσεις για την εφαρµογή αυτής είναι α) η 
υπόσχεση αµοιβής για τη µεσολάβηση ή την υπόδειξη ευκαιρίας προς σύναψη 
συµβάσεως και β) η κατάρτιση της συµβάσεως ως συνέπεια της µεσολαβήσεως ή της 
υποδείξεως του µεσίτη. Επίσης, για να δικαιούται ο τελευταίος αµοιβή πρέπει, εκτός 
των ανωτέρω, να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της µεσιτικής δραστηριότητας 
και της καταρτίσεως της πράξεως, για την οποία δόθηκε η εντολή. Η ύπαρξη τέτοιας 
αιτιώδους συνάφειας σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, αν δηλαδή η µεσολάβηση ή η 
υπόδειξη ευκαιρίας βρίσκεται σε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος, οπότε και µόνο 
δηµιουργείται υποχρέωση για την καταβολή της µεσιτικής αµοιβής, είναι πραγµατικό 
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ζήτηµα και κρίνεται από το δικαστήριο της ουσίας. Εξάλλου, η σύµβαση µεσιτείας 
λύεται, εκτός από τους γενικούς λόγους λύσεως των συµβάσεων, µονοµερώς και µε 
την ανάκληση της µεσιτικής εντολής από τον εντολέα κατ' άρθρο 724 ΑΚ. Η 
ανάκληση είναι κατά πάντα χρόνο ελεύθερη, δεν απαιτείται να αιτιολογηθεί και 
επιφέρει την ανατροπή της συµβάσεως για το µέλλον (ex nunc). Έτσι, σε περίπτωση 
ανακλήσεως της µεσιτικής εντολής, ο εντολέας έχει υποχρέωση να πληρώσει τη 
µεσιτική αµοιβή µόνον σε περίπτωση που προγενέστερη της ανακλήσεως ενέργεια 
του µεσίτη υπήρξε η αιτία της µετά την ανάκληση πραγµατώσεως της συµβάσεως.  
- Ο αναιρετικός λόγος του αριθµού 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ιδρύεται, όταν στο 
αιτιολογικό της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας δεν περιέχονται καθόλου ή 
δεν περιγράφονται µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά 
εκείνα γεγονότα που είναι αναγκαία για να κριθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του εφαρµοσθέντος κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ή αν έγινε ή όχι ορθός νοµικός χαρακτηρισµός των κρίσιµων 
πραγµατικών γεγονότων, όχι όµως όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση 
του συναχθέντος από αυτές και µε σαφήνεια διατυπωµένου αποδεικτικού πορίσµατος. 
Η θεµελίωση του τελευταίου λόγου προϋποθέτει ελλείψεις σε ζητήµατα που ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, όπως είναι οι αυτοτελείς πραγµατικοί 
ισχυρισµοί που συνθέτουν την ιστορική βάση και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, 
ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 703, 724,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Νοµή - Προσβολή νοµής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1068 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσβολή νοµής. Παραγραφή. Η αίτηση για λήψη ασφαλιστικών µέτρων δεν 
αποτελεί έγερση αγωγής και η επακολουθούσα επ' αυτής διαδικασία και η εκτέλεση 
της αποφάσεως που θα εκδοθεί επί της αιτήσεως αυτής, δεν διακόπτουν την ανωτέρω 
ετήσια παραγραφή. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής το 
δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικώς, όταν η συµπεριφορά του 
δικαιούχου που προηγήθηκε ή η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το 
χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε, χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν την γένεση ή να 
επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή την µεταγενέστερη 
άσκησή του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού 
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ανθρώπου, αφού τείνει στην ανατροπή καταστάσεως που δηµιουργήθηκε υπό 
ορισµένες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε για πολύ χρόνο, µε επακόλουθο να 
συνεπάγεται επαχθείς συνέπειες για τον υπόχρεο. Απαιτείται, δηλαδή, για να 
χαρακτηρισθεί καταχρηστική η άσκηση του δικαιώµατος, να έχει δηµιουργηθεί στον 
υπόχρεο, από την συµπεριφορά του δικαιούχου, σε συνάρτηση και µε εκείνη του 
υποχρέου και µάλιστα ευλόγως, η πεποίθηση, ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται να 
ασκήσει το δικαίωµά του. Απαιτείται ακόµη οι πράξεις του υποχρέου και η υπ' αυτού 
δηµιουργηθείσα κατάσταση, επαγοµένη ιδιαιτέρως επαχθείς για τον υπόχρεο 
επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη σύνδεσµο µε την προηγηθείσα συµπεριφορά του 
δικαιούχου. Μόνη η µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και όταν ακόµη 
δηµιούργησε την εύλογη πεποίθηση στον υπόχρεο ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα ή ότι 
δεν πρόκειται αυτό να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική την 
µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλά απαιτείται να συντρέχουν, προσθέτως, ειδικές 
συνθήκες και περιστάσεις, προερχόµενες, κυρίως, από την προηγηθείσα συµπεριφορά 
του δικαιούχου και του υποχρέου, ενόψει των οποίων και της αδρανείας του 
δικαιούχου, η επακολουθούσα άσκηση του δικαιώµατος, τείνουσα στην ανατροπή της 
διαµορφωθείσης καταστάσεως υπό τις ανωτέρω ειδικές συνθήκες και διατηρηθείσης 
για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, να εξέρχεται των υπό της ανωτέρω διατάξεως 
διαγραφοµένων ορίων. Η ειρηµένη δε αδράνεια του δικαιούχου, που δεν είναι 
απαραίτητο να προκαλεί αφόρητες ή δυσβάστακτες για τον υπόχρεο συνέπειες, 
αρκούσης της επελεύσεως δυσµενών απλώς για τα συµφέροντά του επιπτώσεων, 
πρέπει να υφίσταται επί µακρό χρονικό διάστηµα, πλην ελάσσονα του διά την 
παραγραφή του δικαιώµατος υπό του νόµου προβλεποµένου, από τότε που ο 
δικαιούχος µπορούσε να ασκήσει το δικαίωµά του. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 992 ΑΚ, οι αξιώσεις από την αποβολή και την 
διατάραξη παραγράφονται µετά ένα έτος από την αποβολή ή την διατάραξη. Από την 
διάταξη αυτή και το συνδυασµό της προς τις αντίστοιχες των άρθρων 984 παρ 1, 987 
και 989 ΑΚ προκύπτει, ότι αφετήριος χρόνος της προνοουµένης από αυτήν ενιαυσίου 
παραγραφής των αξιώσεων του νοµέως ή οιονεί νοµέως από την αποβολή ή 
διατάραξη, είναι η αποβολή ή η διατάραξη, αντιστοίχως. Αρχίζει δε, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 241 παρ. 1, 242, 243 παρ. 3 ΑΚ, από την εποµένη ηµέρα, κατά 
την οποία συνεπληρώθη η αποβολή ή από την εποµένη ηµέρα, κατά την οποία έλαβε 
χώρα η διατάραξη, αντιστοίχως, και λήγει, κάθε µία από αυτές, όταν παρέλθει η 
τελευταία ηµέρα, ήτοι η αντίστοιχη προς την ηµέρα ενάρξεως ηµέρα του έτους. Επί 
δε διαταράξεως, εάν αυτή συνίσταται σε ενέργεια διαρκή, ενέχουσα σταθερά 
αποτελέσµατα, η άνω παραγραφή αρχίζει από της πρώτης πράξεως, εάν όµως οι 
παράνοµες πράξεις του διαταράσσοντος είναι αυτοτελείς επαναλαµβανόµενες κατ' 
αραιά χρονικά διαστήµατα, η κάθε µία από αυτές συνιστά νέα διατάραξη και 
εποµένως η άνω παραγραφή αρχίζει αµέσως µε την τελευταία διατάραξη, λόγω της 
αυτοτελείας εκάστης ενεργείας. Εξ' άλλου, όπως συνάγεται από τα άρθρα 992 και 261 
ΑΚ η αίτηση για λήψη ασφαλιστικών µέτρων δεν αποτελεί έγερση αγωγής και η 
επακολουθούσα επ' αυτής διαδικασία και η εκτέλεση της αποφάσεως που θα εκδοθεί 
επί της αιτήσεως αυτής, δεν διακόπτουν την ανωτέρω ετήσια παραγραφή, διότι δεν 
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υπόκειται περίπτωση ασκήσεως αγωγής, δια της οποίας εισάγεται για οριστική 
διάγνωση η αξίωση περί νοµής. 
- Κατά το άρθρο 560 αρ. 1 του ΚΠολ∆, προκειµένου περί αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται επί εφέσεων 
κατ' αποφάσεων των ειρηνοδικείων αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάσθηκε κανόνας 
του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες 
των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό ή ξένο, 
εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ευθεία παραβίαση κανόνος ουσιαστικού δικαίου 
υπάρχει όταν το δικαστήριο παρέλειψε να εφαρµόσει κανόνα ουσιαστικού δικαίου, 
καίτοι ήταν εφαρµοστέος στην συγκεκριµένη περίπτωση βάσει των παραδοχών του, ή 
εφήρµοσε κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που, µε βάση τις ίδιες παραδοχές, δεν έπρεπε 
να εφαρµόσει. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 241, 242, 243, 261, 281, 984, 987, 989, 992, 
ΚΠολ∆: 286, 287, 291, 292, 560, 568, 573, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2013. 726, σχολιασµός Ι.Ν. Κατράς  
 
Οροφοκτησία - Πυλωτή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 943 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρνητική αγωγή. Οροφoκτησία. Πυλωτή. Θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτου. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Kατά τη διάταξη του άρθρου 1108 ΑΚ, αν η κυριότητα προσβάλλεται µε άλλο 
τρόπο εκτός από αφαίρεση ή κατακράτηση του πράγµατος, ο κύριος δικαιούται να 
απαιτήσει από εκείνον που προσέβαλε την κυριότητα να άρει την προσβολή και να 
την παραλείπει στο µέλλον. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η αρνητική αγωγή 
ασκείται σε περίπτωση µερικής προσβολής της κυριότητας, δηλαδή όταν ο κύριος 
διαταράσσεται στη νοµή του που ασκεί επί του πράγµατος. ∆ιατάραξη της 
κυριότητας αποτελεί κάθε έµπρακτη εναντίωση στο θετικό ή αποθετικό περιεχόµενο 
της κυριότητας, δηλαδή όταν ο εναγόµενος ενεργεί στο πράγµα πράξεις, τις οποίες 
µόνο ο κύριος δικαιούται να ενεργήσει ή όταν εµποδίζει τον κύριο να ενεργήσει στο 
δικό του πράγµα, η δε διατάραξη αυτή έχει ως συνέπεια την µη ελεύθερη και 
ανενόχλητη χρησιµοποίηση, εκµετάλλευση και απόλαυση ορισµένων µόνον εξουσιών 
από την κυριότητα επί του πράγµατος. 
- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 1002, 1117 ΑΚ. 1, 2 παρ. 1, 3 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5 και 
13 του N. 3741/1929 "περί ιδιοκτησίας κατ' ορόφους", προκύπτει ότι επί ιδιοκτησίας 
κατ' ορόφους (οριζόντιας ιδιοκτησίας) δηµιουργείται χωριστή κυριότητα επί ορόφου 
ή διαµερίσµατος ορόφου και αναγκαστική συγκυριότητα που αποκτάται αυτοδικαίως, 
κατ' ανάλογη µερίδα, επί του εδάφους και επί των µερών της οικοδοµής που 
χρησιµεύουν στην κοινή χρήση όλων των οροφοκτητών. Μόνο οι όροφοι και τα 
διαµερίσµατα ορόφων, µε την παραπάνω έννοια, καθώς και τα εξοµοιούµενα από το 
νόµο µε ορόφους υπόγεια και δωµάτια κάτω από την στέγη (άρθρα 1002 εδ. Β ΑΚ 
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και 1 παρ. 2 του N. 3741/1929) µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο οριζόντιας 
ιδιοκτησίας. Κατ' εξαίρεση, αντικείµενο οριζόντιας ιδιοκτησίας µπορούν, σύµφωνα 
µε τις ειδικές ρυθµίσεις του N. 690/1979, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του 
N. 1221/1981, να αποτελέσουν και οι θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων, που δεν 
δηµιουργούνται στον ελεύθερο ισόγειο χώρο του κτιρίου, όταν αυτό κατασκευάζεται 
επί υποστυλωµάτων (ρilotis). Συγκεκριµένα, οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 εδ. α 
και β του N. 960/1979,όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 1 του ν. 1221/1981, 
προβλέπουν ότι προκειµένου για θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων που βρίσκονται σε 
στεγασµένους χώρους κτιρίου, το οποίο έχει υπαχθεί στο σύστηµα της διαιρεµένης 
ιδιοκτησίας, κάθε µία από αυτές αποτελεί διαιρεµένη ιδιοκτησία, της οποίας 
επιτρέπεται η αυτοτελής µεταβίβαση και σε τρίτους που δεν έχουν σχέση µε το κτίριο 
(ΟλΑΠ 5/1991). Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του από 10.4.1991 Π∆, 
"Καθορισµός του απαιτουµένου αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων αναλόγως 
των χρήσεων και του µεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών" που 
ισχύει για τις οικοδοµικές άδειες που εκδόθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση του Π∆ 
230/1993, ήτοι µέχρι 15-6-1993, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 1 του εν λόγω Π∆: 1. 
Για τον υπολογισµό της συνολικής επιφάνειας του δηµιουργούµενου χώρου 
στάθµευσης ο αριθµός θέσεων που προκύπτει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα 
άρθρα 2 και 3 ανάγεται σε επιφάνεια χώρου στάθµευσης ως εξής: α) Για µία θέση 
στάθµευσης λαµβάνονται 25 τ.µ. επιφάνειας χώρου στάθµευσης ... 2. Ο υπολογισµός 
των απαιτουµένων χώρων στάθµευσης ανάλογα µε τη χρήση και το µέγεθος του 
κτιρίου υπολογίζεται ως εξής: 3. ∆ιαιρείται το σύνολο των επιφανειών κάθε χρήσης 
του κτιρίου µε την επιφάνεια τ.µ. που απαιτείται για µία θέση, σύµφωνα µε τα άρθρα 
2 και 3. 
- Aπό τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι λόγος αναίρεσης για 
ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόστηκε, 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµόστηκε ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική 
από την αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε, ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας 
και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης αν οι 
πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση και τούτο 
συµβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά 
που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν 
εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για την 
εφαρµογή του καθώς και όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των περιστατικών 
στην διάταξη στο πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1002, 1108, 1117, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 561, 
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 2, 3, 4, 5, 13,  
Νόµοι: 960/1979, άρθ. 1,  
Νόµοι: 1221/1981, άρθ. 1,  
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Π∆: 230/1993,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πληρεξουσιότητα - Παύση πληρεξουσιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1737 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παύση πληρεξουσιότητας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 201, 206, 209, 211, 216, 217, 222, 224, 229, 235 και 
361 ΑΚ συνάγεται α) ότι η πληρεξουσιότητα παύει είτε για λόγους γενικούς, όπως 
είναι η µαταίωση της αναβλητικής αίρεσης υπό την οποία τελεί, είτε για λόγους 
ειδικούς, όπως είναι η λήξη της εσωτερικής έννοµης σχέσης που την στηρίζει και η 
οποία (λήξη) µπορεί να επέλθει και µε την υπαναχώρηση ή την καταγγελία από έναν 
από τους συµβαλλοµένους και β) ότι, αν το αντικείµενο της πληρεξουσιότητας είναι η 
εκ µέρους του πληρεξουσίου (αντιπροσώπου) κατάρτιση στο όνοµα του 
αντιπροσωπευοµένου συµβάσεως, µε τρίτον ή µε τον εαυτό του ατοµικώς 
(αυτοσύµβαση), για τη µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου, τότε η καταρτισθείσα 
µετά την παύση της πληρεξουσιότητας ως άνω σύµβαση, στη µεν πρώτη περίπτωση 
(µαταίωση της αναβλητικής αιρέσεως), είναι αυτοδικαίως άκυρη (άρθρο 206 ΑΚ), 
στη δε δεύτερη περίπτωση (λήξη της εσωτερικής έννοµης σχέσης), δεν ισχύει (δηλ. 
δεν είναι δεσµευτική) έναντι του αντιπροσωπευοµένου, εκτός αν την παύση της 
πληρεξουσιότητας αγνοούσαν τόσο ο πληρεξούσιος, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του, 
όσο και ο τρίτος, ανυπαιτίως, ή αν εγκρίνει τη σύµβαση ο αντιπροσωπευόµενος 
(άρθρα 224 και 229 ΑΚ).  
- Ο αναιρετικός λόγος του αριθµού 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται αν το 
δικαστήριο της ουσίας προέβη σε εσφαλµένη ερµηνεία των προϋποθέσεων 
εφαρµογής του κατάλληλου κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή σε εσφαλµένη υπαγωγή ή 
µη υπαγωγή των πραγµατικών του διαπιστώσεων στο εννοιολογικό περιεχόµενο του 
εν λόγω κανόνα. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 201, 206, 209, 211, 216, 217, 222, 224, 229, 235, 361, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2013. 727 
 
Πληρεξουσιότητα - Υπέρβαση ορίων πληρεξουσιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1532 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση πληρεξουσιότητας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη 
υπόψη πραγµάτων. Παρά το νόµο λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν προσκοµίστηκαν. 
Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραβίαση των ορισµών του νόµου σχετικά 
µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων, που 



 

[206] 
 

έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. 
Αδίκαστη αίτηση. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. Ως "πράγµα" κατά την 
έννοια του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ θεωρείται και ο περί πλαστότητας εγγράφου 
ισχυρισµός του διαδίκου κατά του οποίου προσκοµίζεται τούτο από τον αντίδικό του.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 211, 216, 218, 219, 200 και 281 ΑΚ 
συνάγεται, ότι ο αντιπρόσωπος οφείλει να κάνει χρήση της πληρεξουσιότητας 
συµφώνως προς τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών και ότι η 
πληρεξουσιότητα, σαν δικαίωµα, υπόκειται στη γενική απαγόρευση της 
καταχρηστικής άσκησης του άρθρου 281 ΑΚ. Είναι δε καταχρηστική η άσκηση της 
πληρεξουσιότητας, όταν οι πράξεις, που επιχείρησε µε βάση αυτή ο αντιπρόσωπος, 
εµπίπτουν µεν στα όρια της δοθείσας πληρεξουσιότητας, αλλά είναι προφανώς 
αντίθετες προς τα συµφέροντα του αντιπροσωπευοµένου ή του σκοπού για τον οποίο 
δόθηκε αυτή, ώστε να προκύπτει, ότι ο αντιπροσωπευόµενος ουδέποτε θα 
επιχειρούσε την πράξη. Η κατάχρηση του δικαιώµατος, απαγορευµένη από το άρθρο 
281 ΑΚ, συνιστά παράβαση νόµου, δηλαδή παράνοµη πράξη. Εφόσον δε η άσκηση 
του δικαιώµατος αποτελεί δικαιοπραξία, αυτή ως αντικείµενη σε απαγορευτική 
διάταξη του νόµου είναι άκυρη κατ' άρθρο 174 ΑΚ.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ.19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, ιδρύεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, υπάρχει έλλειψη νόµιµης 
βάσης, λόγω ανεπαρκών ή αντιφατικών αιτιολογιών, όταν από το αιτιολογικό της 
απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν 
προκύπτουν, κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά 
περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση στη 
συγκεκριµένη περίπτωση ότι συντρέχουν οι όροι εφαρµογής της διάταξης που 
εφαρµόστηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο 
λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για 
το αν ορθώς εφαρµόστηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. Αναφέρεται σε 
πληµµέλειες αναγόµενες στη διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και δεν 
ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και 
ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει 
εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται σαφώς, πλήρως και χωρίς αντιφάσεις. Ως 
ζητήµατα δε, των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή 
αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη νόµιµη βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί 
που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν, δηλαδή, στη θεµελίωση ή την κατάλυση 
του δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως 
και τα πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα που συνέχονται µε την αξιολόγηση και 
στάθµιση των αποδείξεων, για την οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 περ.α' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης 
και όταν το δικαστήριο της ουσίας, παρά το νόµο, έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγµατα, κατά 
την έννοια της διάταξης αυτής νοούνται οι νόµιµοι, παραδεκτοί, ορισµένοι και 
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λυσιτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων που τείνουν στη θεµελίωση, αγωγής 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, όχι δε και οι µη νόµιµοι, απαράδεκτοι, αόριστοι 
και αλυσιτελείς ισχυρισµοί, οι οποίοι δεν ασκούν επίδραση στην έκβαση της δίκης 
και το δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει σ' αυτούς (ΟλΑΠ 14/2004), ούτε οι 
αρνητικοί ισχυρισµοί που συνέχονται µε την ιστορική βάση της αγωγής, ένστασης ή 
αντένστασης και αποτελούν αιτιολογηµένη άρνηση καθεµιάς εξ αυτών, αφού αυτοί 
αποκρούονται µε την παραδοχή ως βασίµων των θεµελιωτικών τους γεγονότων 
(ΟλΑΠ 469/1984), ούτε τέλος τα επιχειρήµατα και συµπεράσµατα των διαδίκων ή 
του δικαστηρίου από την εκτίµηση των αποδείξεων και το περιεχόµενο αυτών. Προς 
τους µη προταθέντες ισχυρισµούς εξοµοιώνονται και οι ισχυρισµοί, τους οποίους οι 
διάδικοι δεν είχαν προβάλλει παραδεκτά και νόµιµα στο δικαστήριο της ουσίας.  
- Ως "ζητήµατα" των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο 
ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί την απόφαση νόµιµης βάσης, νοούνται µόνο οι 
ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που τείνουν στη θεµελίωση ή 
κατάλυσης του δικαιώµατος που ασκήθηκε, ως επιθετικό ή αµυντικό µέσο, όχι όµως 
και η µη αναφορά και ο προσδιορισµός καθενός από τα αποδεικτικά µέσα που 
προσκοµίσθηκαν από τους διαδίκους, ούτε και η αξιολόγηση του καθενός από αυτά, 
διότι αυτό δεν προκύπτει από την επιταγή του άρθρου 340 εδ.2 ΚΠολ∆.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. β' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν 
το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίστηκαν. Κατά 
την αληθινή έννοια της διάταξης αυτής, που προκύπτει και από το συνδυασµό της 
προς τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 εδ. 1 στοιχ. β' , 346 και 453 παρ. 1 ΚΠολ∆, 
ως αποδείξεις που δεν προσκοµίστηκαν νοούνται και εκείνες των οποίων δεν έγινε 
σαφής και ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του διαδίκου που τις προσκόµισε.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης της 
απόφασης και όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού 
αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν το δικαστήριο της ουσίας 
έλαβε υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι 
διάδικοι, τα οποία ήταν υποχρεωµένο να λάβει υπόψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 335, 338, 339, 340, 341 και 346 ΚΠολ∆, όπως ίσχυαν πριν από το 
ν.2915/2001, υπό την προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός που επικαλείται ο 
διάδικος προς απόδειξη µε το αποδεικτικό µέσο ασκεί επίδραση στην έκβαση της 
δίκης (ΟλΑΠ 2/2008), επιδρά δηλαδή στο διατακτικό της απόφασης. Καµία, ωστόσο, 
διάταξη δεν επιβάλλει την ειδική µνεία και τη χωριστή αξιολόγηση καθενός από τα 
αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι, αλλ' αρκεί η 
γενική µνεία των κατ' είδος αποδεικτικών µέσων που λήφθηκαν υπόψη. Μόνο αν από 
τη γενική αυτή αναφορά, σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο της απόφασης, δεν 
προκύπτει κατά τρόπο αναµφίβολο ότι λήφθηκε υπόψη κάποιο συγκεκριµένο 
αποδεικτικό µέσο, στοιχειοθετείται ο αναιρετικός αυτός λόγος.  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 12 ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης, διότι το δικαστήριο της 
ουσίας παραβίασε τους ορισµούς του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών 
µέσων ιδρύεται µόνον όταν αυτό αποδίδει σε ορισµένο αποδεικτικό µέσο µεγαλύτερη 
ή µικρότερη αποδεικτική δύναµη από εκείνη που προσδίδει στο αποδεικτικό µέσο ο 
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νόµος, ενώ δε δηµιουργείται όταν το δικαστήριο, εκτιµώντας ελεύθερα τα 
αποδεικτικά µέσα, αποδίδει µεγαλύτερη ή µικρότερη αποδεικτική δύναµη σε ένα ή 
ορισµένα από αυτά.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά 
το νόµο δέχθηκε πράγµατα, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως 
αληθινά χωρίς απόδειξη. Ο λόγος αυτός ιδρύεται όταν το δικαστήριο δέχεται ως 
αληθινά γεγονότα, που ασκούν ουσιώδη επίδραση, χωρίς να εκθέτει ούτε γενικώς από 
ποια αποδεικτικά µέσα άντλησε την απόδειξη, χωρίς να απαιτείται να αξιολογεί τα 
επί µέρους αποδεικτικά µέσα ή να εξειδικεύει τα έγγραφα. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 9 εδ'. γ' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης 
και αν το δικαστήριο άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως αίτηση, κατά την έννοια της 
διάταξης αυτής, νοείται κάθε αυτοτελής αίτηση των διαδίκων, δηλαδή κάθε αίτηση µε 
την οποία ζητείται η παροχή έννοµης προστασίας, υπό οποιαδήποτε νόµιµη µορφή 
της και η οποία δηµιουργεί αντίστοιχη εκκρεµότητα δίκης, ιδίως δε η αγωγή, η 
ανταγωγή, η κύρια παρέµβαση, η αυτοτελής πρόσθετη παρέµβαση, κάθε ένδικο µέσο, 
η ανακοπή και η τριτανακοπή, όχι όµως και οποιαδήποτε αίτηση που υποβάλλεται 
από τους διαδίκους, όπως οι ενστάσεις και αντενστάσεις, η µη λήψη υπόψη των 
οποίων καλύπτεται από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 του ΚΠολ∆.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 340 ΑΚ συνάγεται ότι, το 
δικαστήριο για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιµότητα ή 
µη των προβαλλόµενων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων που ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα 
νόµιµα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι. Μεταξύ 
των αποδεικτικών αυτών µέσων είναι και τα εν γένει αποδεικτικά έγγραφα, στα οποία 
περιλαµβάνονται και οι έγγραφες υπεύθυνες κατά το Ν. 1599/1986 δηλώσεις των 
ίδιων των διαδίκων-δοθέντος ότι οι χάριν της δίκης γενόµενες υπεύθυνες αυτές 
δηλώσεις δεν αποτελούν καν αποδεικτικά µέσα, όταν έγιναν, όχι από τους διαδίκους, 
αλλά από τρίτους (ΟλΑΠ 8/1987). 
- Ως "πράγµα" κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ θεωρείται και ο περί 
πλαστότητας εγγράφου ισχυρισµός του διαδίκου κατά του οποίου προσκοµίζεται 
τούτο από τον αντίδικό του. Όµως για να γεννηθεί υποχρέωση του δικαστηρίου τους 
ουσίας να ερευνήσει τον προβληθέντα και αποτελούντα "πράγµα" ισχυρισµό θα 
πρέπει ο τελευταίος να προβάλλεται κατά τρόπο παραδεκτό. Αν προτείνεται 
απαραδέκτως, τότε ο σχετικός ισχυρισµός θεωρείται ως µη προταθείς και, συνεπώς, 
δεν ιδρύεται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης. 
Εξάλλου, κατά το άρθρο 463 ΚΠολ∆, όποιος προβάλλει ισχυρισµό για πλαστότητα 
εγγράφου είναι ταυτόχρονα υποχρεωµένος να προσκοµίσει τα έγγραφα που 
αποδεικνύουν την πλαστότητα και να αναφέρει ονοµαστικά τους µάρτυρες και τα 
άλλα αποδεικτικά µέσα, αλλιώς ο ισχυρισµός του είναι απαράδεκτος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 211, 216, 218, 219, 200, 281, 
ΚΠολ∆: 340, 409, 463, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 
11γ, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2013. 729 
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Πολεοδοµικά θέµατα - Σχέδια πόλης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1703 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σχέδια πόλης. Πράξης εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης. Κυριότητα και 
διεκδικητική αγωγή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Από τις διατάξεις του αρθρ. 12 Ν. 1337/1983 για επέκταση των πολεοδοµικών 
σχεδίων και οικιστική ανάπτυξη, σε συνδυασµό µε εκείνες του αρθρ. 49 παρ. 2 και 3 
Ν. 947/1979 περί οικιστικών περιοχών, συνάγεται ότι µε την κύρωση της πράξης 
εφαρµογής της πολεοδοµικής µελέτης οριστικοποιούνται οι αναφερόµενες σε αυτή 
εδαφικές µεταβολές, σε συσχετισµό µε τους φεροµένους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι 
από της µεταγραφής της αποκτούν πρωτότυπα κυριότητα στις αναγραφόµενες 
ιδιοκτησίες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι οι πραγµατικοί κύριοι των ακινήτων που 
αποτέλεσαν τη βάση διαµόρφωσης τους. Αν δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, ο 
αληθινός κύριος του ως άνω βασικού ακινήτου δύναται να διεκδικήσει το αντίστοιχο 
που διαµορφώθηκε, ασκώντας τη σχετική αγωγή κατά του φεροµένου στον 
κτηµατολογικό πίνακα ως δικαιούχου ή των διαδόχων του (πρβλ. ΟλΑΠ 1236/1982 
και ΟλΣτΕ 1730/2000), εποµένως και αναγνωριστική κυριότητας αγωγή. Αυτό 
συνάγεται σαφώς από τις διατάξεις του προαναφερόµενου αρθρ. 12 Ν. 1337/1983, 
κατά το πνεύµα των οποίων οριστικοποίηση της πράξης εφαρµογής που επέρχεται µε 
την κύρωση της αναφέρεται στις περιεχόµενες σε αυτή σε µεταβολές, που κρίθηκαν 
αναγκαίες για την ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού, γι' αυτό και ορίζεται 
ότι τυχόν διαφορές ως προς το µέγεθος της εισφοράς σε γη και το µέγεθος των 
ιδιοκτησιών, που βεβαιώνεται µε απόφαση των αρµόδιων δικαστηρίων, 
µετατρέπονται σε χρηµατική αποζηµίωση (ΑΠ 261/2003 Ελλ∆ 2004, 801). 
Περαιτέρω, σύµφωνα µε το ως άνω άρθρ. 49 παρ. 3 Ν. 947/1979, που εφαρµόζεται 
εδώ αναλογικά, "εάν το εισφερόµενον ακίνητον διεκδικείται υπό τρίτου, από της 
µεταγραφής του παραχωρητηρίου αντικείµενον της δίκης καθίσταται το νέον 
ακίνητον. Επί διεκδικήσεως τµήµατος ή ιδανικού µεριδίου επί του εισφεροµένου 
ακινήτου αντικείµενον αυτής καθίσταται από της ως άνω µεταγραφής η αξία του, 
επιφυλασσοµένης της εφαρµογής των άρθρων 1097 και 1099 του αστικού κώδικος 
...". Από τα παραπάνω συνάγεται σαφώς ότι αυτός ο οποίος διεκδικούσε δικαίωµα 
κυριότητας σε µεταβαλλόµενο, κατ' εφαρµογή του Ν. 1337/1983, ακίνητο, µετά τη 
µεταγραφή της κυρωθείσας πράξεως εφαρµογής και της συνακόλουθης απόσβεσης 
του δικαιώµατος του επί του ακινήτου αυτού, δικαιούται να διεκδικήσει το νέο 
ακίνητο, το οποίο στα πλαίσια των ρυθµίσεων του ίδιου νόµου τυχόν περιήλθε στον 
φερόµενο στην πράξη εφαρµογής ως κύριο του µεταβληθέντος ακινήτου - καθ' ου η 
αρχική διεκδίκηση ή, όταν διεκδικείται τµήµα ή ιδανικό µερίδιο του εισφεροµένου 
ακίνητου, την αξία του και προφανώς όχι το ίδιο το µεταβληθέν ακίνητο το οποίο 
ανήκει πλέον στην κυριότητα τρίτου, κατά του οποίου δεν παρέχεται στον 
διεκδικούντα καµία αξίωση, ούτε από τις προαναφερόµενες διατάξεις αλλά και ούτε 
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από οποιαδήποτε διάταξη νόµου, εφόσον ο τρίτος αυτός αποκτά την κυριότητα 
πρωτοτύπως, έχοντας µάλιστα εισφέρει ισάξιο αντάλλαγµα στη γενική διαχείριση που 
πραγµατοποιήθηκε µε την πράξη εφαρµογής και δεν είναι διάδοχος του φερόµενου 
ως αρχικού κυρίου του µεταβληθέντος ακινήτου. Σε κάθε περίπτωση, όταν η δίκη 
αφορά τµήµα ή ιδανικό µερίδιο επί του εισφεροµένου ακινήτου, αντικείµενο της 
µπορεί να είναι µόνο η αξία των εξ αδιαιρέτου ποσοστών του νέου ακινήτου. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοστεί 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα, αντιστοίχως δε, όταν στην ελάσσονα 
πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά 
ή όταν τα εκθεµένα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του 
πραγµατικού κανόνα δικαίου για την επέλευση της απαγγελθείσας έννοµης συνέπειας 
ή την άρνηση της.  
- Κατά την έννοια του αριθ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ανεπαρκής ή αντιφατική 
αιτιολογία που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νοµίµου βάσεως, υπάρχει 
όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι αναγκαία 
για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, όχι όµως και όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος 
που έχει εξαχθεί από αυτές, εφόσον τούτο εκτίθεται σαφώς. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1097, 1099, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 947/1979, άρθ. 49,  
Νόµοι: 1337/1983, άρθ. 12, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 636 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω 
ηθικής βλάβης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 23 του Ν. 2472/1997, για την προστασία του ατόµου από την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, "φυσικό πρόσωπο ή νοµικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που κατά παράβαση του παρόντος νόµου, προκαλεί 
περιουσιακή βλάβη, υποχρεούται σε πλήρη αποζηµίωση. Αν προκάλεσε ηθική βλάβη, 
υποχρεούται σε χρηµατική ικανοποίηση. Η ευθύνη υπάρχει και όταν ο υπόχρεος 
όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα να επέλθει βλάβη σε άλλον. Η κατά το άρθρο 932 
Α.Κ. χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, για παράβαση του παρόντος 
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νόµου, ορίζεται, κατ' ελάχιστο όριο στο ποσό των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) 
δραχµών, εκτός εάν ζητήθηκε από τον ενάγοντα µικρότερο ποσό ή η παράβαση 
οφείλεται σε αµέλεια. Η χρηµατική αυτή ικανοποίηση επιδικάζεται, ανεξαρτήτως από 
την αιτούµενη αποζηµίωση για περιουσιακή βλάβη".  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν 
παραβιάζεται κανόνας ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις, για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006).  
- Έτσι, όµως, που έκρινε το εφετείο και σύµφωνα µε τα όσα δέχθηκε, παραβίασε την 
ως άνω διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 2472/1997, καθόσον αφορά ειδικότερα το 
ύψος της καταβλητέας χρηµατικής ικανοποίησης, αφού το κατώτερο ποσό, που 
µπορούσε να επιδικασθεί ανερχόταν σε 5.870,67 ευρώ (2.000.000/340,70) και όχι στο 
ποσό των 5.000 ευρώ (που αντιστοιχεί στο ποσό των 1.703.500 δραχµών- 
5.000Χ340,70), όπως αναγνώρισε το εφετείο, αφού δέχθηκε ότι οι αναιρεσίβλητοι 
γνώριζαν ότι η ανακοίνωση και η επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδοµένων 
του αναιρεσείοντος προκαλεί ηθική βλάβη σ' αυτόν και, συνεπώς, η από µέρους τους 
παράβαση του νόµου δεν οφειλόταν σε αµέλεια. Εποµένως και κατά παραδοχή της 
ένδικης αιτήσεως, µε την οποία ο αναιρεσείων αποδίδει στην προσβαλλόµενη 
απόφαση αναιρετικές πληµµέλειες από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, πρέπει 
να αναιρεθεί αυτή, ως προς την ως άνω πληµµέλειά της. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2472/1997, άρθ. 23, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Νοµικά πρόσωπα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1303 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας νοµικού προσώπου. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική 
βλάβη. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Με τις διατάξεις των άρθρων 57 και 59 του ΑΚ προστατεύεται το δικαίωµα της 
προσωπικότητας που αποτελεί ένα πλέγµα αγαθών που συνθέτουν την υπόσταση του 
προσώπου µε το οποίο είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένα. Τέτοια αγαθά είναι, εκτός 
των άλλων, η τιµή και η υπόληψη κάθε ανθρώπου, η οποία αντικατοπτρίζεται στην 
αντίληψη και την εκτίµηση που έχουν οι άλλοι γι' αυτόν. Από τις διατάξεις δε αυτές 
(των άρθρων 57 και 59 ΑΚ), σε συνδυασµό προς τις διατάξεις των άρθρων 914 και 
932 του ΑΚ, προκύπτει, ότι επί προσβολής της προσωπικότητας η αξίωση 
ικανοποίησης για την ηθική βλάβη προϋποθέτει προσβολή των παραπάνω 
δικαιωµάτων, παράνοµη και υπαίτια. Η αξίωση όµως αυτή αποκλείεται, όταν η πράξη 
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αυτή έγινε για τη διαφύλαξη (προστασία) δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο 
ενδιαφέρον, οπότε δεν είναι παράνοµη. Περαιτέρω και το νοµικό πρόσωπο, εφόσον 
κηρύσσεται ικανό δικαίου και ικανό προς δικαιοπραξία (άρθρα 61 και 70 ΑΚ), έχει 
δικαίωµα επί της προσωπικότητας αυτού στην έκφανση της πίστης, της υπόληψης, 
της φήµης, του κύρους, του επαγγέλµατος, του µέλλοντος και των λοιπών 
αναγνωριζόµενων σ' αυτό άυλων αγαθών. 
Συνεπώς, σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας αυτού σε οποιαδήποτε των 
εκφάνσεων τούτων, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα άρθρα 57 και 59 του ΑΚ 
προστασία, καθώς και την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης (που υπέστη από την 
προσβολή) που µπορεί να συνίσταται και στην καταβολή χρηµατικού ποσού. Επίσης, 
από τις πιο πάνω διατάξεις των άρθρων 57 και 59 του ΑΚ συνάγεται, ότι, προς 
θεµελίωση αξίωσης προς προστασία της προσωπικότητας νοµικού προσώπου, 
απαιτείται πράξη που επάγεται µειωτική διαταραχή αυτής σε κάποια των ανωτέρω 
εκφάνσεων της και που είναι παράνοµη. Είναι δε παράνοµη η προσβολή, όταν 
υπάρχει διάταξη η οποία απαγορεύει συγκεκριµένη πράξη που προσβάλλει κάποια 
έκφανση της προσωπικότητας και είναι αδιάφορο αν η απαγόρευση βρίσκεται στο 
αστικό ή ποινικό δίκαιο ή σε άλλους κανόνες δηµοσίου δικαίου ή και ειδικούς 
νόµους. Ακόµη, από τα άρθρα 298, 299 και 932 του ΑΚ προκύπτει, ότι τα νοµικά 
πρόσωπα δικαιούνται να αξιώσουν χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, αν 
υπέστησαν προσβολή που αναφέρεται στην πίστη, την υπόληψη, το µέλλον και 
γενικά στα αναγνωριζόµενα σε αυτά αγαθά από αδικοπραξία, µε την έννοια του 
άρθρου 914 του ΑΚ. Κατά την έννοια δε του άρθρου τούτου, προς θεµελίωση 
ευθύνης από αδικοπραξία απαιτείται, εκτός των άλλων, να προξενηθεί σε άλλον 
ζηµία από υπαίτια ενέργεια ή παράλειψη του δράστη και η ζηµία να είναι παράνοµη. 
Παράνοµη είναι η ζηµία, όταν µε την ενέργεια ή παράλειψη του δράστη 
προσβάλλεται δικαίωµα εκείνου που υπέστη τη βλάβη το οποίο προστατεύεται από το 
νόµο ή και συµφέρον αυτού. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 εδ. α' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δε δικαίου 
παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν πρέπει καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 
36/1988).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 του ίδιου ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 61, 70, 298, 299, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Συκοφαντική δυσφήµηση - ∆υσφηµητικές 
διαδόσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
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Αριθµός απόφασης: 538 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
Προσβολή της προσωπικότητας. ∆υσφήµηση. Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση 
για ηθική βλάβη. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. 
Προσωποκράτηση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 57 του ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην 
προσωπικότητά του έχει δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην 
επαναληφθεί στο µέλλον, ενώ αξίωση αποζηµίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις 
αδικοπραξίες δεν αποκλείεται, κατά δε το άρθρο 59 ΑΚ και στην περίπτωση του 
άρθρου 57 του ίδιου Κώδικα, το δικαστήριο µε την απόφασή του, ύστερα από αίτηση 
αυτού που έχει προσβληθεί και αφού λάβει υπόψη το είδος της προσβολής, µπορεί 
επιπλέον να καταδικάσει τον υπαίτιο να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού που 
έχει προσβληθεί. Η ικανοποίηση συνίσταται σε πληρωµή χρηµατικού ποσού, σε 
δηµοσίευµα, ή σε οτιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις. Τέτοιο προστατευόµενο 
έννοµο αγαθό είναι και η τιµή και η υπόληψη κάθε ανθρώπου. 
- Κατά το άρθρο 914 ΑΚ, όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει 
υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, κατά δε το άρθρο 932 του ίδιου Κώδικα, σε 
περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζηµίωση για την περιουσιακή 
ζηµία, το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που έπαθε προσβολή 
της υγείας, της τιµής ή της αγνείας του ή στερήθηκε την ελευθερία του. Για να 
γεννηθεί αξίωση προστασίας από προσβολή της προσωπικότητας κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 57, 59, 914, 932 του ΑΚ θα πρέπει η προσβολή να είναι παράνοµη, να 
αντίκειται δηλαδή σε διάταξη που απαγόρευε συγκεκριµένη πράξη, µε την οποία 
προσβάλλεται έκφανση αυτής, είναι δε αδιάφορο σε ποιο τµήµα δικαίου βρίσκεται η 
διάταξη που απαγορεύει την προσβολή. Έτσι, η προσβολή µπορεί να προέλθει και 
από ποινικά κολάσιµη πράξη, όπως εξύβριση, απλή δυσφήµηση ή συκοφαντική 
δυσφήµηση που προβλέπονται και τιµωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 361, 
362 και 363 του Π.Κ. Ειδικότερα, από τη διάταξη του άρθρου 361 παρ.1 ΠΚ, κατά 
την οποία όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της δυσφήµησης (άρθρα 362 και 363), 
προσβάλλει την τιµή άλλου µε λόγο ή µε έργο ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους ή µε χρηµατική ποινή, συνάγεται ότι για τη 
στοιχειοθέτηση της αξιόποινης πράξης της εξυβρίσεως, που συνιστά συγχρόνως και 
αδικοπραξία κατά τις ΑΚ 57-59 και 914, απαιτείται ο δράστης να εκδηλώνει 
αµφισβήτηση για την ηθική ή κοινωνική αξία κάποιου προσώπου ή καταφρόνηση. Η 
εκδήλωση αυτή του δράστη µπορεί να συντελεσθεί είτε προφορικά είτε εγγράφως, 
είτε µε έργο, αρκεί να κατατείνει στην µείωση της τιµής ή της υπολήψεως του 
παθόντος. Για την υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος αυτού απαιτείται ο 
δράστης να γνωρίζει και να θέλει µε την ενέργειά του να προσβάλει την τιµή και 
υπόληψη του παθόντος. Απλές κρίσεις και γνώµες ή χαρακτηρισµοί που ενέχουν 
αµφισβήτηση κατά την κοινή αντίληψη της κοινωνικής ή ηθικής αξίας του παθόντος 
ή εκδήλωση καταφρονήσεως ή ονειδισµού αυτού είναι δυνατόν να θεµελιώσουν το 
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έγκληµα της εξύβρισης όχι όµως εκείνο της δυσφηµήσεως (απλής ή συκοφαντικής). 
Όµως, κατά το άρθρο 367 παρ. 1 περ. α'- δ' ΠΚ το άδικο των προβλεπόµενων στα 
άρθρα 361 επ. του ίδιου Κώδικα πράξεων αίρεται, µεταξύ των άλλων περιπτώσεων 
που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, και όταν πρόκειται για εκδηλώσεις που γίνονται 
για την εκτέλεση νόµιµων καθηκόντων, την άσκηση νόµιµης εξουσίας ή για τη 
διαφύλαξη (προστασία) δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον ή σε 
ανάλογες περιπτώσεις (περ. γ' και δ'). Η τελευταία αυτή διάταξη (ΠΚ 367) για την 
ενότητα της έννοµης τάξης εφαρµόζεται αναλογικά και στο χώρο του ιδιωτικού 
δικαίου, όπως αυτός οριοθετείται από τις προαναφερόµενες διατάξεις των άρθρων 57-
59 και 914 επ. ΑΚ. Εποµένως, αιροµένου του άδικου χαρακτήρα των 
προαναφερθεισών αξιόποινων πράξεων (µε την επιφύλαξη, όπως κατωτέρω, της ΠΚ 
367 παρ. 2) αποκλείεται και το στοιχείο του παρανόµου της επιζήµιας συµπεριφοράς 
ως όρος της αντίστοιχης αδικοπραξίας του αστικού δικαίου. Έτσι, η προβολή 
περιπτώσεως του άρθρου 367 παρ. 1 του ΠΚ αποτελεί αυτοτελή ισχυρισµό 
καταλυτικό της αγωγής του προσβληθέντος (ένσταση), λόγω άρσεως του παρανόµου 
της προσβολής. Ωστόσο, κατά την παρ. 2 του άρθρου 367 Π.Κ., η προαναφερόµενη 
άρση του άδικου χαρακτήρα της προσβολής µε δυσφήµηση ή εξύβριση ανατρέπεται, 
αν από τον τρόπο που έλαβαν χώρα οι δυσφηµιστικές ή υβριστικές εκδηλώσεις 
προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως, δηλαδή σκοπός εκφράσεως καταφρονήσεως από τον 
προσβολέα προς εκείνον που προσβάλλεται. Ειδικός σκοπός εξυβρίσεως, που ως 
νοµική έννοια ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, υπάρχει στον τρόπο εκδηλώσεως της 
προσβλητικής της τιµής του άλλου συµπεριφοράς, όταν αυτός δεν ήταν αντικειµενικά 
αναγκαίος για τη δέουσα απόδοση του περιεχοµένου της σκέψης εκείνου που φέρεται 
ότι ενεργεί από δικαιολογηµένο ενδιαφέρον και ο οποίος, µολονότι γνώριζε τούτο, 
χρησιµοποίησε τον τρόπο αυτόν για να προσβάλει την τιµή του άλλου. Έτσι, ο 
ειδικός σκοπός εξύβρισης έγκειται στην ενσυνείδητη υπέρβαση των ορίων του 
δικαιώµατος, η οποία κατατείνει ειδικά στην προσβολή της τιµής και αποτελεί 
πρόσθετο στοιχείο της υποκειµενικής υπόστασης του αδικήµατος. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με το λόγο 
αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα του 
ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση 
του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, 
ένσταση κ.λπ. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν 
(ΟλΑΠ 27 και 28/1998). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
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αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983). Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της 
ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις 
παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται 
αµφιβολίες (ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και 
στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς 
αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). ∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε 
είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 1547/1997). Τα επιχειρήµατα δε του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων δεν συνιστούν 
παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ 
τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της 
ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ να επιδέχεται αυτή µοµφή 
για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του 
αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς 
επιχειρήµατα των διαδίκων, όποτε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 1987/2007).  
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 8 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ δίδεται όταν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν, ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ως "πράγµατα" θεωρούνται οι 
πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που ασκήθηκε 
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είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης ή λόγου έφεσης, όχι δε οι αιτιολογηµένες 
αρνήσεις τους, ούτε οι ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται από την εκτίµηση των αποδείξεων 
(ΟλΑΠ 3/1997, ΑΠ 1933/2006).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 522 του ΚΠολ∆, που ορίζει ότι "µε την άσκηση της 
έφεσης η υπόθεση µεταβιβάζεται στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο µέσα στα όρια που 
καθορίζονται από την έφεση και τους προσθέτους λόγους", συνάγεται ότι το 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο κρίνει για την ορθότητα ή µη της εκκαλουµένης απόφασης 
µε βάση τους λόγους της έφεσης, δηλαδή τα σφάλµατα ή παραλείψεις του 
πρωτοβαθµίου δικαστηρίου που αποδίδονται σ' αυτήν µε την έφεση. Εποµένως, 
σφάλµατα ή παραλείψεις του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου, που δεν έχουν προσβληθεί 
µε λόγο έφεσης, δεν εξετάζονται αυτεπάγγελτα από το δευτεροβάθµιο δικαστήριο, 
ούτε επιτρέπεται σ' αυτό να ερευνά µη προταθέντες νοµίµως ισχυρισµούς των 
διαδίκων, η παράλειψη δε της έρευνας τέτοιων σφαλµάτων που δεν προβλήθηκαν µε 
λόγο έφεσης ή ισχυρισµού που δεν προτάθηκε νόµιµα, δεν ιδρύει τον εκ του αριθµ. 8 
του άρθρου 559 Κ.Πολ.∆. αναιρετικό λόγο. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 216, 338, 522, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 
19, 561, 1047,  
ΠΚ: 361, 362, 363, 367, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Συκοφαντική δυσφήµηση - ∆υσφηµητικές 
διαδόσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 877 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Αδικοπραξία. Συκοφαντική δυσφήµηση. Μη λήψη 
υπόψη πραγµάτων. Παραβίαση των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των 
αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά το άρθρο 57 ΑΚ "Όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην προσωπικότητά του 
έχει δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην επαναληφθεί στο µέλλον 
... Αξίωση αποζηµίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν 
αποκλείεται". Κατά το άρθρο 59 ΑΚ "Στις περιπτώσεις των δύο προηγούµενων 
άρθρων το δικαστήριο µε την απόφασή του, ύστερα από αίτηση αυτού που έχει 
προσβληθεί και αφού λάβει υπόψη το είδος της προσβολής, µπορεί επιπλέον να 
καταδικάσει τον υπαίτιο να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού που έχει 
προσβληθεί. Η ικανοποίηση συνίσταται σε πληρωµή χρηµατικού ποσού, σε 
δηµοσίευµα ή σε οτιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις". 
- Κατά το άρθρο 914 ΑΚ "Όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει 
υποχρέωση να τον αποζηµιώσει". Κατά το άρθρο 920 ΑΚ "Όποιος, γνωρίζοντας ή 
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υπαίτια αγνοώντας, υποστηρίζει ή διαδίδει αναληθείς ειδήσεις που εκθέτουν σε 
κίνδυνο την πίστη, το επάγγελµα ή το µέλλον άλλου, έχει την υποχρέωση να τον 
αποζηµιώσει", ενώ κατά το άρθρο 932 εδ.α και β του ίδιου κώδικα: "Σε περίπτωση 
αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζηµίωση για την περιουσιακή ζηµία, το 
δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική ικανοποίηση 
λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που έπαθε προσβολή της υγείας, 
της τιµής ή της αγνείας του ή στερήθηκε την ελευθερία του". Τέλος σύµφωνα µε τη 
διάταξη 361 παρ. 1 ΠΚ "Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της δυσφήµησης (άρθρα 
362 και 363), προσβάλλει την τιµή άλλου µε λόγο ή µε έργο ή µε οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο, τιµωρείται ...", µε τη διάταξη του άρθρου 362 του ίδιου κώδικα "Όποιος µε 
οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός 
που µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του τιµωρείται ..." και µε τη διάταξη 
του άρθρου 363 του αυτού ως άνω κώδικα "Αν στην περίπτωση του άρθρου 362 το 
γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές τιµωρείται ...". 
Από τις αµέσως ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 362 και 363 Π.Κ. προκύπτει ότι για 
την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του αδικήµατος της συκοφαντικής 
δυσφηµήσεως απαιτείται: α) ισχυρισµός ή διάδοση γεγονότος ενώπιον τρίτου σε 
βάρος ορισµένου προσώπου, β) το γεγονός να είναι δυνατόν να βλάψει την τιµή ή την 
υπόληψη του άλλου προσώπου και γ) να είναι ψευδές και ο υπαίτιος να γνώριζε ότι 
αυτό είναι ψευδές (ΑΠ 34/2010). 
- Κατά το άρθρο 367 παρ. 1 περ. γ ΠΚ το άδικο των προβλεπόµενων στα άρθρα 361 
επ. του ίδιου κώδικα πράξεων αίρεται, µεταξύ των άλλων περιπτώσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο αυτό, και όταν πρόκειται για εκδηλώσεις που γίνονται για 
τη διαφύλαξη (προστασία) δικαιώµατος. Η τελευταία αυτή διάταξη (του άρθρου 367 
ΠΚ) για την ενότητα της έννοµης τάξεως εφαρµόζεται αναλογικά και στο χώρο του 
ιδιωτικού δικαίου, όπως αυτός οριοθετείται από τις προαναφερθείσες διατάξεις των 
άρθρων 57-59 και 914 επ. ΑΚ Εποµένως αιροµένου του άδικου χαρακτήρα των 
προαναφερθεισών αξιόποινων πράξεων αποκλείεται και το στοιχείο του παρανόµου 
της επιζήµιας συµπεριφοράς ως όρος της αντίστοιχης αδικοπραξίας του αστικού 
δικαίου. Όµως ο άδικος χαρακτήρας της πράξεως δεν αίρεται λόγω διαφυλάξεως 
(προστασίας) δικαιώµατος κ.λ.π. και συνεπώς παραµένει η ποινική ευθύνη του 
υπαιτίου, άρα και η υποχρέωσή του προς αποζηµίωση και χρηµατική ικανοποίηση 
κατά το αστικό δίκαιο, όταν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις του άρθρου 367 παρ.2 
Π.Κ., δηλαδή όταν οι επίµαχες εκδηλώσεις περιέχουν τα συστατικά στοιχεία του 
αδικήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως των άρθρων 363-362 Π.Κ. ή όταν από 
τον τρόπο εκδηλώσεως ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη 
προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως, δηλαδή πρόθεση που κατευθύνεται ειδικά στην 
προσβολή της τιµής του άλλου (ΑΠ 624/2011). 
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. β ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Με τον όρο 
πράγµατα νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την 
ιστορική βάση (εποµένως στηρίζουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως και όχι οι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής, ανταγωγής, 
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ενστάσεως ή αντενστάσεως ή επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά τα οποία 
αντλούνται από το νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 399/2011). 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.12 ΚΠολ∆, κατά την οποία αναίρεση 
επιτρέπεται αν το δικαστήριο παραβίασε τους ορισµούς του νόµου σχετικά µε τη 
δύναµη των αποδεικτικών µέσων, προκύπτει ότι ο σχετικός λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται αν το δικαστήριο της ουσίας κατά την εκτίµηση των αποδείξεων προσέδωσε 
σε αποδεικτικό µέσο αυξηµένη αποδεικτική δύναµη που δεν την είχε κατά νόµο ή δεν 
του προσέδωσε τέτοια δύναµη µολονότι την είχε κατά νόµο (ΑΠ 26/2010). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 914, 919, 920, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 12, 
ΠΚ: 361, 362, 363, 367, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Συκοφαντική δυσφήµηση - ∆υσφηµητικές 
διαδόσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1802 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Συκοφαντική δυσφήµηση. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά τους ορισµούς του άρθρου 57 παρ. 1 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνοµα 
στην προσωπικότητα του έχει δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να 
µην επαναληφθεί στο µέλλον, κατά δε την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, αξίωση 
αποζηµίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται. 
Προσβολή της προσωπικότητας, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, υπάρχει σε 
κάθε µειωτική επέµβαση από τρίτο στη σφαίρα αυτής, δηλαδή σε οποιοδήποτε από τα 
αγαθά που συνθέτουν την προσωπικότητα του άλλου, που συνιστούν συντελεστές, 
προσδιοριστικά στοιχεία της ταυτότητας του ανθρώπου, µε την οποία διαταράσσεται 
η κατάσταση σε µία ή περισσότερες εκδηλώσεις της σωµατικής ή ψυχικής 
πνευµατικής και κοινωνικής προσωπικότητας του βλαπτοµένου κατά το χρονικό 
σηµείο της προσβολής. Η προσβολή είναι παράνοµη, όταν η επέµβαση στην 
προσωπικότητα του άλλου δεν είναι επιτρεπτή από το δίκαιο ή γίνεται σε ενάσκηση 
δικαιώµατος το οποίο όµως είναι είτε από άποψη έννοµης τάξεως µικρότερης 
σπουδαιότητας, είτε ασκείται καταχρηστικά. Ενόψει της συγκρούσεως των 
προστατευοµένων αγαθών προς τα προστατευόµενα αγαθά της προσωπικότητας 
άλλων ή προς το συµφέρον της ολότητας, θα πρέπει να αξιολογούνται και να 
σταθµίζονται στη συγκεκριµένη περίπτωση τα συγκρινόµενα έννοµα συµφέροντα για 
τη διακρίβωση της υπάρξεως προσβολής του δικαιώµατος επί της προσωπικότητας 
και ο παράνοµος χαρακτήρας της. Για την προστασία της προσωπικότητας δεν 
απαιτείται η ύπαρξη πταίσµατος, δόλου ή αµέλειας, αυτού που προσβάλλει. 
Απαιτείται, όµως, για την αξίωση αποζηµιώσεως και χρηµατικής ικανοποιήσεως 
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λόγω ηθικής βλάβης, αφού το άρθρο 57 παρ. 3 του ΑΚ παραπέµπει στις διατάξεις 
περί αδικοπραξιών, κατά δε το άρθρο 914 ΑΚ "όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και 
υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει". Για να γεννηθεί αξίωση προστασίας 
από προσβολή της προσωπικότητας κατά τις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 914 και 
932 του ΑΚ θα πρέπει η προσβολή να είναι παράνοµη, να αντίκειται δηλαδή σε 
διάταξη που απαγόρευε συγκεκριµένη πράξη, µε την οποία προσβάλλεται ορισµένη 
έκφανση αυτής, είναι δε αδιάφορο σε ποιο τµήµα του δικαίου βρίσκεται η διάταξη 
που απαγορεύει την προσβολή. Έτσι, η προσβολή µπορεί να προέλθει και από 
ποινικά κολάσιµη πράξη, όπως εξύβριση, απλή δυσφήµηση ή συκοφαντική 
δυσφήµηση, που προβλέπονται και τιµωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 361, 
362 και 363 του ΠΚ.  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 361 παρ. 1, 362 και 363 ΠΚ, όποιος µε 
οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλο γεγονός 
που µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του, διαπράττει το έγκληµα της 
δυσφηµήσεως, και αν το γεγονός αυτό είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι τούτο 
είναι ψευδές τότε διαπράττει το έγκληµα της συκοφαντικής δυσφήµησης. Έτσι, για τη 
στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής υπόστασης αµφοτέρων των άνω εγκληµάτων 
απαιτείται ισχυρισµός ή διάδοση από τον υπαίτιο, µε οποιονδήποτε τρόπο, ενώπιον 
τρίτου, για κάποιον άλλο γεγονότος που θα µπορούσε να βλάψει την τιµή ή την 
υπόληψη του. Ως γεγονός δε, κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, το οποίο 
στη συκοφαντική δυσφήµηση πρέπει να είναι και ψευδές, νοείται κάθε συγκεκριµένο 
περιστατικό του εξωτερικού κόσµου που ανάγεται στο παρελθόν ή παρόν, υποπίπτει 
στις αισθήσεις και είναι δεκτικό απόδειξης, καθώς και κάθε συγκεκριµένη σχέση ή 
συµπεριφορά, αναφεροµένη στο παρελθόν ή παρόν που υποπίπτει στις αισθήσεις και 
αντίκειται στην ηθική και την ευπρέπεια και προσβάλλει την τιµή και υπόληψη. του 
προσώπου στα στοιχεία της προσωπικότητας του. Εξάλλου, για τη στοιχειοθέτηση 
της υποκειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος της δυσφήµησης απαιτείται γνώση ότι 
το ισχυριζόµενο ή διαδιδόµενο ενώπιον τρίτου γεγονός είναι κατάλληλο να βλάψει 
την τιµή ή την υπόληψη άλλου και θέληση του δράστη να ισχυρισθεί ενώπιον τρίτου 
ή να διαδώσει το βλαπτικό γεγονός, για δε την στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής 
υπόστασης του εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως, απαιτείται επιπλέον και 
γνώση του δράστη ότι το γεγονός είναι ψευδές. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο δράστης 
δεν γνώριζε το ψευδές του γεγονότος που ισχυρίσθηκε ή διέδωσε ή είχε αµφιβολίες γι' 
αυτό, δεν στοιχειοθετείται το έγκληµα της συκοφαντικής δυσφήµησης, παραµένει 
όµως η απλή δυσφήµηση ως προσβάλλουσα επίσης την προσωπικότητα σε βαθµό µη 
ανεκτό, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις προβλεπόµενες από το άρθρο 367 παρ. 1 
ΠΚ περιπτώσεις, οι οποίες αίρουν τον άδικο χαρακτήρα της πράξεως. Έτσι, σύµφωνα 
µε την παρ.1 του άρθρου 367 ΠΚ, ο άδικος χαρακτήρας της δυσφηµιστικής 
εκδήλωσης κατ' αρχήν αίρεται και όταν αυτή γίνεται για την εκτέλεση νοµίµων 
καθηκόντων, την άσκηση νόµιµης εξουσίας ή για τη διαφύλαξη [προστασία] 
δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον ή σε ανάλογες περιπτώσεις Κατ' 
εξαίρεση, όµως, το αποτέλεσµα αυτό δεν επέρχεται, σύµφωνα µε την παρ,2 του 
άρθρου 367 ΠK, και παραµένει η ποινική ευθύνη, όταν από τον τρόπο της εκδήλωσης 
ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκε η πράξη προκύπτει σκοπός 
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εξύβρισης, που κατευθύνεται ειδικώς σε προσβολή της τιµής άλλου, µε αµφισβήτηση 
της ηθικής ή κοινωνικής αξίας του προσώπου του και περιφρόνηση αυτού. Ειδικός 
σκοπός εξύβρισης υπάρχει στον τρόπο εκδήλωσης της προσβλητικής συµπεριφοράς, 
όταν αυτός δεν ήταν κατ' αντικειµενική κρίση αναγκαίος για την ακριβή και 
πρέπουσα απόδοση των στοχασµών του προσβολέα, ο οποίος µολονότι τελούσε σε 
επίγνωση τούτου, χρησιµοποίησε τον τρόπο αυτό για να προσβάλει την τιµή και 
υπόληψη του άλλου. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 11 γ ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το δικαστήριο 
της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν, είτε προς άµεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή δικαστικών 
τεκµηρίων, προς απόδειξη ή ανταπόδειξη πραγµατικού ισχυρισµού, που έχει ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως για την 
στοιχειοθέτηση του αναιρετικού αυτού λόγου αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών 
για τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας προσκοµισθέντων µε την επίκληση 
αποδεικτικών µέσων, τα οποία έχει υποχρέωση να λάβει υπόψη κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 335, 338, 339 και 346 ΚΠολ∆ (Β' ΟλΑΠ 2/2008). Μη λήψη, πάντως, δεν 
σηµαίνει από µόνο το γεγονός ότι µνηµονεύονται όλα τα έγγραφα, πλην εκείνου, στο 
οποίο αναφέρεται η αναιρετική αιτίαση. 
- Κατά στη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 20 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο της ουσίας παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου, µε το να δεχθεί 
πραγµατικά γεγονότα προφανώς διάφορα από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο 
αυτό. Παραµόρφωση, κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, συντρέχει όταν 
υπάρχει διαγνωστικό σφάλµα του δικαστηρίου της ουσίας, δηλαδή λάθος ανάγνωση 
του κειµένου του εγγράφου. Η παραµόρφωση µπορεί να γίνει θετικά, µε τη µεταβολή 
του κειµένου του εγγράφου, ή αρνητικά µε την παράλειψη χρήσιµων περικοπών και 
το ζήτηµα πρέπει να αναφέρεται σε ουσιώδη πραγµατικό ισχυρισµό. ∆εν ιδρύεται 
όµως ο λόγος αυτός αναιρέσεως όταν αναφέρεται στην εκτίµηση του περιεχοµένου 
του εγγράφου για τη συναγωγή οποιουδήποτε πορίσµατος, διαφορετικού από εκείνο 
που θεωρεί ορθό ο αναιρεσείων. Για τον έλεγχο όµως της ουσιαστικής βασιµότητας 
των λόγων αυτών αναιρέσεως είναι αναγκαία η προσκόµιση των αποδεικτικών µέσων 
και εγγράφων, τα οποία αφορούν οι εν λόγω λόγοι αναιρετικές αιτιάσεις, 
προκειµένου να διακριβωθεί το επικαλούµενο περιεχόµενο αυτών, µε βάση το οποίο 
θα ελεγχθεί η µη λήψη τους υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας (ΚΠολ∆ 559 αρ. 
11γ) και αν παραµορφώθηκε το περιεχόµενο αυτών (ΚΠολ∆ 559 αρ. 20). 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται για (ευθεία) 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, αν το δικαστήριο της ουσίας, µε βάση τα 
αναιρετικώς ανέλεγκτα γενόµενα δεκτά από εκείνο, ως αποδειχθέντα, πραγµατικά 
περιστατικά, δεν εφαρµόσει τον συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εφαρµόσει αυτόν, ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν εφαρµόσει αυτόν εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται, είτε µε 
ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη ή µη υπαγωγή των 
πραγµατικών περιστατικών στον κανόνα δικαίου. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο, κατ' εσφαλµένη εκτίµηση των διαδικαστικών εγγράφων, παρά το νόµο 
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δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν ή έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που τείνουν στην θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση αντένσταση 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος. ∆εν αποτελούν όµως "πράγµατα" και 
εποµένως δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως αν δεν ληφθεί υπόψη, µεταξύ 
άλλων, η αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, ανταγωγής ή ενστάσεως, τα 
επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων, οι νοµικοί 
ισχυρισµοί και η νοµική επιχειρηµατολογία των διαδίκων, οι αλυσιτελείς ισχυρισµοί 
που δεν θεµελιώνουν αυτοτελή ισχυρισµό, οι αποδείξεις ή τα περιστατικά που 
προκύπτουν από αυτές. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 20, 
ΠΚ: 361, 362, 363, 367, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Συκοφαντική δυσφήµηση - ∆υσφηµητικές 
διαδόσεις 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 94 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Συκοφαντική δυσφήµηση. Άρση του άδικου 
χαρακτήρα. Προσβολή προσωπικότητας νοµικού προσώπου. 
- Από τα άρθρα 57 και 59 ΑΚ συνάγονται τα εξής: Όποιος παράνοµα προσβάλλεται 
στην προσωπικότητά του, νοούµενη ως το προστατευόµενο από το Σύνταγµα (άρθρ. 
2 παρ. 1) σύνολο των αξιών, που απαρτίζουν την ουσία του ανθρώπου, έχει το 
δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην επαναληφθεί στο µέλλον. Σε 
περίπτωση δε, που η παράνοµη προσβολή της προσωπικότητας υπήρξε και υπαίτια το 
δικαστήριο µπορεί επιπλέον να καταδικάσει τον προσβολέα να ικανοποιήσει την 
ηθική βλάβη, που τυχόν έχει επέλθει, ιδίως µε πληρωµή χρηµατικού ποσού. 
Προσβολή της προσωπικότητας προκαλείται µε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη 
τρίτου, µε την οποία διαταράσσεται η κατάσταση, που υπάρχει σε µία ή περισσότερες 
εκδηλώσεις της σωµατικής, ψυχικής, πνευµατικής και κοινωνικής ατοµικότητας του 
βλαπτόµενου κατά την στιγµή της προσβολής. Η προσβολή είναι παράνοµη όταν η 
επέµβαση στην προσωπικότητα του άλλου δεν είναι επιτρεπτή από το δίκαιο ή γίνεται 
σε ενάσκηση δικαιώµατος, το οποίο όµως είναι από άποψη έννοµης τάξης µικρότερης 
σπουδαιότητας, είτε ασκείται καταχρηστικά. Ενόψει της σύγκρουσης των 
προστατευοµένων αγαθών προς τα προστατευόµενα αγαθά της προσωπικότητας των 
άλλων ή προς το συµφέρον της ολότητας, θα πρέπει να αιτιολογούνται και να 
σταθµίζονται στη συγκεκριµένη περίπτωση τα συγκρινόµενα έννοµα αγαθά και 
συµφέροντα για τη διακρίβωση της ύπαρξης προσβολής του δικαιώµατος επί της 
προσωπικότητας και ο παράνοµος χαρακτήρας της. Τα έννοµα αγαθά, που 
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περικλείονται στο δικαίωµα της προσωπικότητας (η τιµή, η ιδιωτική ζωή, η εικόνα, η 
σφαίρα του απορρήτου κλπ.) δεν αποτελούν αυτοτελή δικαιώµατα, αλλά επιµέρους 
εκδηλώσεις, εκφάνσεις ή πλευρές του ενιαίου δικαιώµατος επί της ιδίας 
προσωπικότητας, έτσι ώστε η προσβολή οποιασδήποτε έκφανσης της 
προσωπικότητας να σηµαίνει και προσβολή της συνολικής έννοιας της 
προσωπικότητας (βλ. ΑΠ 195/2007 Ελ∆νη 48.1436). Για την προστασία της 
προσωπικότητας δεν απαιτείται η ύπαρξη πταίσµατος (δόλου ή αµέλειας) αυτού, που 
προσβάλλει. Απαιτείται όµως για την αξίωση αποζηµιώσεως και χρηµατικής 
ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης, αφού το άρθρο 57 παρ. 2 ΑΚ παραπέµπει στις 
περί αδικοπραξιών διατάξεις (άρθρο 914 ΑΚ).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 362 ΠΚ, µε την οποία τιµωρείται το έγκληµα της απλής 
δυσφήµησης, προκύπτει ότι το έγκληµα αυτό τελείται όταν κάποιος ισχυρίζεται µε 
οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτων ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός, που 
µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του, ενώ από το άρθρο 363 ΠΚ, προκύπτει 
ότι, αν στην περίπτωση του άρθρου 362 το γεγονός είναι ψευδές και αυτός, που το 
ισχυρίζεται ή το διαδίδει τελεί εν γνώσει αυτού, τότε τελείται το έγκληµα της 
συκοφαντικής δυσφήµησης. Για τη στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής υπόστασης 
του εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφήµησης, λοιπόν, απαιτείται ισχυρισµός ή 
διάδοση γεγονότος ενώπιον τρίτου σε βάρος ορισµένου προσώπου, το γεγονός να 
είναι δυνατόν να βλάψει την τιµή και την υπόληψη αυτού, να είναι ψευδές και ο 
υπαίτιος να γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές. Σε όσες περιπτώσεις το γεγονός δεν είναι 
ψευδές ή ο υπαίτιος δεν γνώριζε το ψευδές του γεγονότος, πρόκειται για το έγκληµα 
της απλής δυσφήµησης. 
- Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι για την υποκειµενική θεµελίωση του 
εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφήµησης απαιτείται άµεσος δόλος, που συνίσταται 
σε ηθεληµένη ενέργεια του ισχυρισµού ή της διάδοσης ενώπιον τρίτου του ως άνω 
γεγονότος, εν γνώσει του δράστη ότι αυτό είναι ψευδές και είναι δυνατόν να βλάψει 
την τιµή ή την υπόληψη άλλου και δεν αρκεί ενδεχόµενος δόλος (ΑΠ 506/2005 Ποιν 
Λογ. 2005.466). Με ενδεχόµενο δε δόλο πράττει εκείνος, που προβλέπει το 
εγκληµατικό αποτέλεσµα ως δυνατή συνέχεια της πράξεώς του και το αποδέχεται 
(ΑΠ 831/2006). Ως γεγονός κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων νοείται όχι 
µόνο κάθε πράξη ή παράλειψη, αλλά και γενικότερα κάθε συγκεκριµένο συµβάν του 
εξωτερικού κόσµου, παρελθόν ή παρόν που υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι 
δεκτικό αποδείξεως, αλλά και κάθε συµπεριφορά ή συγκεκριµένη σχέση 
αναφερόµενη στο παρελθόν ή το παρόν και υποπίπτουσα στις αισθήσεις, αντικειµένη 
στην ηθική και ευπρέπεια, η οποία ανακοινούµενη σε τρίτον µπορεί να βλάψει την 
τιµή ή την υπόληψή του άλλου. Απλές µόνο κρίσεις ή γνώµες, που εκφράζει κάποιος, 
χωρίς να αναφέρει συγκεκριµένα γεγονότα, δεν αρκούν προς ύπαρξη δυσφήµησης. 
Ωστόσο, η έκφραση γνώµης ή συµπεράσµατος ή αξιολογικής κρίσης, µπορούν να 
στοιχειοθετήσουν εξύβριση, εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητοι όροι και 
προϋποθέσεις, που αναγράφει το άρθρο 361 ΠΚ, δηλαδή οι χρησιµοποιούµενες λέξεις 
ή φράσεις, κατά την κοινή αντίληψη, να περιέχουν είτε αµφισβήτηση της ηθικής και 
κοινωνικής αξίας του προσώπου, είτε περιφρόνηση αυτού από τον υπαίτιο, ο οποίος 
γνωρίζει ότι µε τέτοια οικειοθελή ενέργειά του προσβάλλει την τιµή του άλλου (ΑΠ 
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688/2003 Ελ∆νη 44.1966). Ακόµη, από τη διάταξη του άρθρου 367 παρ. 1 ΠΚ, η 
οποία εφαρµόζεται, για την ενότητα της έννοµης τάξης, αναλογικά και στον χώρο του 
ιδιωτικού δικαίου και αφορά σε περιπτώσεις άρσεως του άδικου χαρακτήρα των 
προαναφερθεισών αξιόποινων πράξεων, οπότε αποκλείεται και το στοιχείο του 
παρανόµου της επιζήµιας συµπεριφοράς ως όρος της αντίστοιχης αδικοπραξίας του 
αστικού δικαίου (βλ. ΑΠ 44/2009 Ελ∆νη 50.519, Ιωάννη Κατρά Αγωγές ΑΚ και 
ενστάσεις, σελ. 284), προκύπτει ότι δεν αποτελούν άδικη πράξη και συνεπώς δεν 
δηµιουργούν υποχρέωση αποζηµίωσης και χρηµατικής ικανοποίησης, λόγω ηθικής 
βλάβης, µεταξύ των άλλων και οι εκδηλώσεις, που γίνονται για την εκτέλεση 
νοµίµων καθηκόντων ή για τη διαφύλαξη (προστασία) δικαιώµατος ή από άλλο 
δικαιολογηµένο ενδιαφέρον και ότι αυτό δεν εφαρµόζεται, όταν οι παραπάνω 
εκδηλώσεις περιέχουν τα συστατικά στοιχεία της συκοφαντικής δυσφήµησης (άρθρο 
367 παρ. 2 εδ. α΄ Π.Κ.) καθώς και από τον τρόπο της εκδήλωσης ή από τις 
περιστάσεις, υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη, προκύπτει σκοπός εξύβρισης, δηλ. 
σκοπός, που κατευθύνεται ειδικώς σε προσβολή άλλου µε αµφισβήτηση της ηθικής ή 
κοινωνικής αξίας του προσώπου του ή µε περιφρόνηση αυτού (AΠ 1048/2010 Ελ∆νη 
52,791, ΑΠ 1647/2006 Ελ∆νη 47,1552, Εφ Αθ 377/2007 δηµ. ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»).  
Από τον συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι αποκλείεται ο άδικος 
χαρακτήρας µόνο των πράξεων της προσβολής µε απλή δυσφήµηση ή εξύβριση, όχι 
όµως µε συκοφαντική δυσφήµηση, στην περίπτωση, που οι σχετικές εκδηλώσεις 
γίνονται για εκτέλεση νοµίµων καθηκόντων ή για διαφύλαξη νοµίµου δικαιώµατος ή 
από δικαιολογηµένο ενδιαφέρον ή σε ανάλογες περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι 
στη συγκεκριµένη περίπτωση αποτελούν το επιβαλλόµενο και αντικειµενικώς 
αναγκαίο µέσο για τη διαφύλαξη του δικαιώµατος ή την ικανοποίηση του 
δικαιολογηµένου ενδιαφέροντος και ο σκοπός του δράστη δεν κατευθύνεται στην 
προσβολή της τιµής του άλλου (βλ. ΑΠ 73/2002 Ελ∆νη 43,857, Ιωαν. Κατράς όπ. π. 
σελ. 285). Όµως και στην περίπτωση αυτή αίρεται και συνεπώς παραµένει η 
παρανοµία ως συστατικό στοιχείο της αδικοπραξίας, όταν η εκδήλωση περιέχει 
συστατικά στοιχεία συκοφαντικής δυσφήµησης ή όταν από τον τρόπο και από τις 
περιστάσεις, που έγινε αυτή, προκύπτει σκοπός εξύβρισης, δηλ. σκοπός, που 
κατευθύνεται ειδικώς σε προσβολή άλλου, µε αµφισβήτηση της ηθικής και 
κοινωνικής αξίας του προσώπου ή µε περιφρόνηση αυτού (ΑΠ 1735/2009 Τ.Ν.Π 
«ΝΟΜΟΣ»). Με την πρώτη παράγραφο του ανωτέρω άρθρου αναγνωρίζονται κατ΄ 
αρχήν λόγοι αίροντες, δηλαδή αποκλείοντες τον άδικο χαρακτήρα πράξεων, που 
προσβάλλουν την τιµή κάποιου, θεµιτές προσβολές της τιµής, λόγω συγκρούσεως 
εννόµων συµφερόντων, συνεπεία της οποίας σύγκρουσης, αυτές δεν αποδοκιµάζονται 
από το δίκαιο, διότι δεν ισοσταθµίζονται από την εξυπηρέτηση άλλων συµφερόντων 
(ΑΠ 1385/1993 Υπεράσπιση 1993, 1148, Ν. Χωραφάς Ποιν. ∆ίκαιο 1966, σελ. 232, 
Α. Μπουρόπουλος Ερµηνεία Ποινικού Κώδικος Τ.Β΄, 677).  
- Η προστασία των άρθρων 57 και 59 ΑΚ καλύπτει και τα νοµικά πρόσωπα, που 
έχουν ικανότητα δικαίου προς δικαιοπραξία (άρθρ. 61 και 70 ΑΚ), αφού και αυτά 
είναι φορείς έννοµων αγαθών. ΄Ετσι, δικαιούχοι χρηµατικής ικανοποίησης, λόγω 
ηθικής βλάβης µπορεί να είναι και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, 
όπως είναι και οι εταιρείες, αν µε την αδικοπραξία προσβλήθηκε η εµπορική τους 
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πίστη, η επαγγελµατική τους υπόληψη και φήµη και γενικά το εµπορικό τους µέλλον. 
Το αν συνέβη αυτό, πρέπει να το αποδείξει µε κάθε νόµιµο αποδεικτικό µέσο η 
ενάγουσα εταιρεία, διότι η ηθική βλάβη στα νοµικά πρόσωπα δεν αναφέρεται, όπως 
στα φυσικά πρόσωπα, σε ευδιάθετο αίσθηµα, αναγόµενο στον εσωτερικό κόσµο και 
κρινόµενο µε τα δεδοµένα της ανθρώπινης λογικής, χωρίς αποδείξεις, αλλά σε µία 
συγκεκριµένη βλάβη, που έχει υλική υπόσταση (βλ. Α.Π. 1718/2007 Ελ∆νη 48,1414, 
Εφ. Αθ. 2783/2006 αδηµ., Ιωαν Καρράς, όπ.π. σελ. 282). Τέλος, τα κριτήρια του 
καθορισµού της χρηµατικής ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης, δεν καθορίζονται 
στο νόµο, λόγω της εγγενούς αδυναµίας του - εκ των προτέρων - καθορισµού τους. 
Ετσι, ο δικαστής, προς σχηµατισµό της σχετικής αξιολογικής του κρίσεως προς 
επιδίκαση εύλογης χρηµατικής ικανοποιήσεως, οφείλει να εκτιµήσει : τη βαρύτητα 
της προσβολής, την υπαιτιότητα και το βαθµό της, τον τόπο και τη διάρκεια της 
προσβολής, το επάγγελµα, την περιουσιακή κατάσταση και τις συνθήκες ζωής αυτού 
που προσβλήθηκε και εκείνου, που ενήργησε την προσβολή, την τυχόν δηµοσιότητα 
της προβολής και την συµπεριφορά του υπευθύνου µετά την αδικοπραξία (βλ. 
Γεωργιάδη σε Γεωργιάδη - Σταθόπουλο ΑΚ, IV, άρθρ. 932, αριθ. 22 επ.). Σε 
περίπτωση προσδιορισµού του ποσού της χρηµατικής ικανοποίησης, λόγω ηθικής 
βλάβης, το δικαστήριο της ουσίας δεν πρέπει να υποβαθµίζει την απαξία της πράξεως 
επιδικάζοντας χαµηλό ποσόν, συγχρόνως δε δεν πρέπει µε ακραίες εκτιµήσεις να 
καταλήγει σε εξουθένωση του ενός µέρους και αντίστοιχο υπέρµετρο πλουτισµό του 
άλλου (βλ. Σ. Ματθία το πεδίο λειτουργίας της αρχής της αναλογικότητας, Ελ∆νη 39, 
667, ΕφΑθ 3498/2011 Ελ∆νη 53.778). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 61, 70, 914, 932, 
ΠΚ: 361, 362, 363, 367, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Πώληση - Εικονική πώληση ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 920 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εικονικότητα. Εικονική µεταβίβαση ακινήτου. Εικονικό προσύµφωνο. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 138, 139, 180, 211 και 214 ΑΚ προκύπτουν τα εξής: 
∆ήλωση βουλήσεως που δεν έγινε στα σοβαρά παρά µόνον φαινοµενικά είναι 
εικονική και άκυρη, θεωρουµένη ως εάν να µην έγινε. Εικονική δε είναι η δήλωση 
δικαιοπρακτικής δηλώσεως βουλήσεως, η οποία σε γνώση του δηλούντος δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Σκοπός της εν λόγω δηλώσεως είναι να 
δηµιουργηθεί στους άλλους η εντύπωση περί της γενοµένης µεταβολής στην 
υπάρχουσα νοµική κατάσταση, χωρίς να υπάρχει στον δηλούντα πρόθεση τοιαύτης 
µεταβολής. Εικονικότητα µπορεί να υπάρχει τόσο επί µονοµερούς δικαιοπραξίας, 
όσον και επί συµβάσεως, στην τελευταία, όµως, περίπτωση για την επέλευση της 
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ακυρότητος της συµβάσεως απαιτείται γνώση της εικονικότητος από τον 
αντισυµβαλλόµενο. Η υπό την εικονική δε δικαιοπραξία καλυπτοµένη άλλη είναι 
έγκυρη αν τα µέρη την ήθελαν και συντρέχουν οι όροι για την σύστασή της.  
Εξ' άλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 369, 1033 και 1192 ΑΚ, συνάγεται, ότι, για 
την µεταβίβαση της κυριότητος επί ακινήτου, απαιτείται συµφωνία µεταξύ του 
κυρίου και αυτού που αποκτά, υποκειµένη στον έγγραφο συστατικό τύπο του 
συµβολαιογραφικού εγγράφου, ότι για κάποια νόµιµη αιτία µεταβιβάζεται σε αυτόν η 
κυριότητα και καταχώριση του συµβολαίου στα οικεία βιβλία µεταγραφών. Νόµιµη 
αιτία είναι ο νοµικός σκοπός, για τον οποίο µεταβιβάζεται η κυριότητα και ο οποίος 
αναγνωρίζεται από τον νόµο ως λόγος µεταβιβάσεώς της. Τοιαύτη νόµιµη αιτία είναι 
µεν και η πώληση, δεδοµένου ότι αυτή προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 513 
του ΑΚ ως αιτία µεταβιβάσεως, πλην άλλων, και της κυριότητος πραγµάτων, όχι 
όµως και η εξασφάλιση απαιτήσεως εκείνου προς τον οποίο γίνεται η µεταβίβαση, η 
οποία δεν αναγνωρίζεται υπό του νόµου ως justa causa µεταβιβαστική κυριότητος και 
για τον λόγο αυτό η για την τελευταία αυτή αιτία γενοµένη σύµβαση µεταβιβάσεως 
ακινήτου είναι άκυρη κατά το άρθρο 174 ΑΚ ως αντικειµένη στην από λόγους 
γενικοτέρου συµφέροντος υπαγορευθείσα επιτακτική διάταξη του άρθρου 1033 σε 
συνδυασµό και προς το άρθρο 1239 ΑΚ. Εποµένως, εικονική σύµβαση πωλήσεως, 
καθώς και η τυχόν υποκρυπτοµένη σ' αυτή σύµβαση περί µεταβιβάσεως της 
κυριότητος ακινήτου προς εξασφάλιση απαιτήσεως εκείνου προς τον οποίο γίνεται η 
µεταβίβαση αυτής, είναι άκυρη και δεν µετάγει την κυριότητα του ακινήτου στον 
εικονικό αγοραστή, έστω και αν γίνει µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και υποβληθεί 
σε µεταγραφή.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ.1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάσθηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό ή 
ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ευθεία παραβίαση κανόνος ουσιαστικού 
δικαίου υπάρχει, όταν το δικαστήριο παρέλειψε να εφαρµόσει κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, καίτοι ήταν εφαρµοστέος στην συγκεκριµένη περίπτωση βάσει των 
παραδοχών του, ή εφήρµοσε κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που, µε βάση τις ίδιες 
παραδοχές, δεν έπρεπε να εφαρµόσει.  
- Κατά την έννοια του εδαφίου 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
έλλειψη νοµίµου βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται, όταν από τις αιτιολογίες δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για να κριθεί, αν, στην 
συγκεκριµένη περίπτωση, συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της ουσιαστικής διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, καθώς και 
όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς και 
αντιφατικές ως προς τον νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα 
οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 12-
13/95).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη του 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως 
"πράγµατα", κατά την έννοια του νόµου, θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί 
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ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση (και συνεπώς 
θεµελιώνουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής κυρίας παρεµβάσεως, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως (ΟλΑΠ. 3/1997). Συνεπώς, δεν είναι πράγµατα µε την πιο πάνω 
έννοια, η αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, ανακοπής κ.λ.π. ή τα επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΟλΑΠ 469/1984), ενώ, αντιθέτως, 
αποτελούν "πράγµατα" οι λόγοι εφέσεως και αντεφέσεως και οι πρόσθετοι λόγοι 
εφέσεως, που περιέχουν ισχυρισµούς λυσιτελείς, ασκούντες ουσιώδη επιρροή στην 
έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 11/1996). ∆εν θεµελιώνεται, όµως, ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως εάν το δικαστήριο έλαβε υπόψη του προταθέντα ισχυρισµό και τον 
απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό η ουσιαστικό (ΟλΑΠ 25/2003).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει ή παρά το νόµο 
έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά 
µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Από δε τις διατάξεις των 
άρθρων 335 και 338 έως 341 του ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι το δικαστήριο της ουσίας 
είναι υποχρεωµένο να λάβει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
προσκοµίζουν και επικαλούνται νοµίµως, τα οποία είναι χρήσιµα προς άµεση ή 
έµµεση (µε τεκµήρια) απόδειξη γεγονότων, που συγκροτούν ισχυρισµό λυσιτελή, 
δηλαδή που επιδρούν στο διατακτικό, παραδεκτό και νόµω βάσιµο ή ισχυρισµό περί 
αρχής εγγράφου αποδείξεως (ΟλΑΠ 11 1982). Και έχει µεν την υποχρέωση, 
σύµφωνα µε τις πιο πάνω διατάξεις και εκείνες του άρθρου 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος, να αιτιολογήσει την απόφασή του, να αναφέρει δηλαδή τους λόγους 
που το οδήγησαν στον σχηµατισµό της δικανικής του πεποιθήσεως, όχι όµως και να 
κάνει ειδική µνεία και αξιολόγηση εκάστου αποδεικτικού µέσου, αρκεί να γίνεται 
αδιστάκτως βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της αποφάσεως, ότι, προς σχηµατισµό 
του αποδεικτικού πορίσµατος, έλαβε υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που νοµίµως 
προσεκόµισαν και επικαλέσθηκαν οι διάδικοι.  
- Από την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 20 του ΚΠολ∆, κατά την οποία αναίρεση 
επιτρέπεται αν το δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου µε το να 
δεχθεί πραγµατικά γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο 
έγγραφο αυτό, συνάγεται ότι ο δι' αυτής προβλεπόµενος λόγος αναιρέσεως ιδρύεται 
µόνον, όταν το δικαστήριο κατά προφανή παρανόηση, ήτοι µη ορθή ανάγνωση του 
περιεχοµένου αποδεικτικού, κατά την έννοια των άρθρων 432 επ. Κ.Πολ.∆., 
εγγράφου, εδέχθη ως µνηµονευόµενα σ' αυτό πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, 
όµως, είναι καταδήλως διάφορα των πράγµατι διαλαµβανοµένων στο έγγραφο αυτό, 
ακολούθως δε, στηριζόµενο αποκλειστικώς στο εν λόγω έγγραφο ή κυρίως σε αυτό, 
οδηγείται σε ουσιαστική κρίση βλαπτική για τον επικαλούµενο τον ως άνω 
αναιρετικό λόγο. Ο λόγος όµως αυτός αναιρέσεως δεν ιδρύεται, οσάκις το δικαστήριο 
της ουσίας σχηµάτισε την κρίση του για την βασιµότητα της αγωγής, ενστάσεως 
κ.λ.π., στηριζόµενο σε περισσότερα αποδεικτικά µέσα, το δε φερόµενο ως 
παραµορφωθέν έγγραφο το συνεξετίµησε µε τις λοιπές αποδείξεις, χωρίς να στηριχθεί 
κυρίως ή αποκλειστικώς σ' αυτό, εκ της εν λόγω δε συνεκτιµήσεως άγεται σε κρίση 
διαφορετική από εκείνη, την οποία εκλαµβάνει ως ορθή ο προβάλλων ότι εχώρησε 
παραµόρφωση του εγγράφου. Τούτο δε διότι η τοιαύτη κρίση του δικαστηρίου της 
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ουσίας, εξαχθείσα από την συνεκτίµηση άλλων αποδεικτικών µέσων, είναι, κατά την 
διάταξη του άρθρου 561 παρ 1 Κ.Πολ.∆., αναιρετικώς ανέλεγκτη. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 138, 139, 174, 180, 211, 214, 369, 1033, 1192, 1239, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πώληση - Εικονική πώληση ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 770 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εικονική σύµβαση. Μεταβίβαση ακινήτων σε παραµεθόρειες περιοχές. 
Εικονικότητα ως προς το πρόσωπο του αποκτώντος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραπέµπει στην πλήρη Ολοµέλεια του Αρείου 
Πάγου. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 138 ΑΚ, η σύµβαση που συνοµολογήθηκε εικονικώς είναι 
άκυρη, εκτός εάν υπό την εικονική δικαιοπραξία καλύπτεται άλλη, οπότε ισχύει αυτή 
κατά την θέληση των συµβληθέντων, εφόσον συντρέχουν οι απαιτούµενοι όροι προς 
σύστασή της. Η εικονικότητα αυτή µπορεί να αναφέρεται και στο πρόσωπο υπέρ του 
οποίου επέρχονται τα δικαιώµατα από την εικονική δικαιοπραξία, όταν συµβάλλεται 
αντί αυτού άλλο πρόσωπο µε την συµφωνία όλων των συµβαλλοµένων, εικονικών 
και πραγµατικών, ότι τα αποτελέσµατα της συµβάσεως θα επέλθουν όχι υπέρ του 
φαινοµενικά συµβαλλοµένου, αλλ' υπέρ του καλυπτοµένου αληθινού. Έτσι, και η 
πώληση ακινήτου που καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και στην οποία 
κατά την πραγµατική θέληση των συµβαλλοµένων, αγοραστής δεν είναι το 
φαινόµενο, αλλ' έτερο υποκρυπτόµενο πρόσωπο, είναι έγκυρη και ισχύει υπέρ του 
καλυπτοµένου αγοραστού, η δε µεταγραφή του πωλητηρίου υπέρ του πρώτου µετάγει 
την κυριότητα του αγορασθέντος στον δεύτερο, ο οποίος δύναται να ζητήσει την 
αναγνώριση της κυριότητός του κατά του πωλητού και του φαινοµένου αγοραστού ή 
και του ενός από αυτούς. Τούτο συµβαίνει και όταν ο κατ' επίφαση αγοραστής κατά 
την κατάρτιση της συµβάσεως εκπροσωπήθηκε από άµεσο αντιπρόσωπο, οπότε τα 
ελαττώµατα της βουλήσεως, συνεπώς και η εικονικότητα, κρίνονται από το πρόσωπο 
του αντιπροσώπου, χωρίς να απαιτείται και έγκριση από τον πραγµατικό αγοραστή.  
- Στο άρθρο 25 παρ. 1 και 2 του ν. 1892/1990 ορίζονται τα εξής : (1) "Απαγορεύεται 
κάθε δικαιοπραξία εν ζωή µε την οποία συνιστάται υπέρ φυσικών ή νοµικών 
προσώπων οποιοδήποτε εµπράγµατο ή ενοχικό δικαίωµα, που αφορά ακίνητα, 
κείµενα στις παραµεθόριες περιοχές, καθώς και η µεταβίβαση µετοχών ή εταιρικών 
µεριδίων ή η µεταβολή του προσώπου εταίρων εταιρειών οποιασδήποτε µορφής που 
έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα στις περιοχές αυτές. Από την απαγόρευση αυτήν 
εξαιρούνται οι µεταβιβάσεις µετοχών εισηγµένων σε ελληνικό χρηµατιστήριο. Οι 
συµβάσεις γονικής παροχής, µισθώσεως µέχρι έξι ετών, κανονισµού ορίων, διανοµής 
κοινού και µεταβιβάσεως ποσοστού αδιαιρέτου µεταξύ συγκυρίων". (2) "Η 
απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν αποκτούν τα πιο πάνω δικαιώµατα το Ελληνικό 
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∆ηµόσιο, οι δήµοι και οι κοινότητες τα νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου τοµέα, αυτοί 
που αποκαθίστανται κατά τις διατάξεις της αγροτικής νοµοθεσίας, η εταιρεία στην 
οποία θα εισφερθεί ο κλάδος των ΒΙ.ΠΕ. από την Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.". Στο άρθρο 26 παρ. 
1α και 1β του ιδίου νόµου ορίζονται τα εξής: (1α) "Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
ελληνικής ιθαγένειας και οµογενείς, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι Κύπριοι, 
καθώς και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια ενός των κρατών 
µελών των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, µπορούν να ζητήσουν την άρση της 
απαγόρευσης της παραγράφου 1 του προηγουµένου άρθρου µε αίτησή τους, στην 
οποία πρέπει να αναφέρεται και ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιµοποιηθεί το 
ακίνητο". (1β) "Η αίτηση αυτή υποβάλλεται σε επιτροπή που συνιστάται µε θητεία 
τριών (3) ετών σε κάθε νοµό µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της περιφέρειας 
και απαρτίζεται από το Γενικό Γραµµατέα της περιφέρειας ως πρόεδρο και από έναν 
εκπρόσωπο των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονοµίας, 
∆ηµόσιας Τάξης και Γεωργίας ...". Και κατά την διάταξη του άρθρου 30 του ιδίου 
νόµου "∆ικαιοπραξίες που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων του νόµου 
αυτού είναι απολύτως άκυρες. Οι συµβολαιογράφοι που συντάσσουν 
συµβολαιογραφικά έγγραφα και οι συµβαλλόµενοι σ' αυτά τιµωρούνται µε φυλάκιση 
µέχρι ενός έτους και µε χρηµατική ποινή. Οι συµβολαιογράφοι υπέχουν και 
πειθαρχική ευθύνη". Από τις παρατεθείσες διατάξεις, που είναι δηµοσίας τάξεως, 
ενόψει του σκοπού των, εγκειµένου στην κατοχύρωση της εθνικής ασφαλείας της 
χώρας, σε συνδυασµό και προς την διάταξη του άρθρου 174 ΑΚ, συνάγεται ότι 
απαγορεύεται, µε ορισµένες µόνο εξαιρέσεις που αφορούν τις συµβάσεις γονικής 
παροχής κλπ περιοριστικώς αναφερόµενες στο άρθρο 25 παρ.1 εδ.γ' του ανωτέρω 
νόµου, κάθε δικαιοπραξία εν ζωή, µε την οποία συνιστάται εµπράγµατο ή ενοχικό 
δικαίωµα επί ακινήτων κειµένων σε παραµεθόριες περιοχές, µεταξύ των οποίων και η 
περιοχή της Χίου. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας µπορούν να 
ζητήσουν την άρση της εν λόγω απαγορεύσεως µε σχετική αίτησή τους, στην οποία 
πρέπει να αναφέρεται και ο σκοπός, για τον οποίο θα χρησιµοποιηθεί το ακίνητο, 
υποβαλλοµένη σε διοικητική επιτροπή, απαρτιζόµενη από τον κατά τόπο αρµόδιο 
νοµάρχη και από εκπροσώπους των Υπουργείων Εθνικής Αµύνης, Εθνικής 
Οικονοµίας, ∆ηµοσίας Τάξεως και Γεωργίας. ∆ικαιοπραξίες που καταρτίζονται κατά 
παράβαση των ανωτέρω διατάξεων είναι απολύτως άκυρες, ως αντικείµενες σε 
απαγορευτικές διατάξεις του νόµου (άρθρο 174 ΑΚ). Μάλιστα, για την ταυτότητα 
του νοµικού λόγου, ούτε διά τακτικής ή εκτάκτου χρησικτησίας µπορεί να αποκτηθεί 
κυριότητα επί ακινήτου κειµένου σε παραµεθόριες περιοχές, αφού και αυτή επίσης 
άγει στην απόκτηση κυριότητος και υπό την αντίθετη εκδοχή θα µπορούσε να 
µαταιωθεί ο επιδιωκόµενος ανωτέρω σκοπός του νοµοθέτου (ΟλΑΠ 9/2010). Οι 
ανωτέρω δε διατάξεις που απαγορεύουν, επί ποινή ακυρότητος, την κατάρτιση των 
άνω δικαιοπραξιών, και µε την απειλή ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων σ' 
εκείνους (συµβαλλοµένους, συµβολαιογράφους) που τις παραβαίνουν, εφαρµόζονται 
και στις περιπτώσεις του άρθρου 138 παρ.2 του ΑΚ, διότι, υπό την αντίθετη 
ερµηνευτική εκδοχή, θα εµαταιούτο ο επιδιωκόµενος ως άνω σκοπός της 
απαγορεύσεως, αφού θα ήταν δυνατή η κτήση των άνω δικαιωµάτων από πρόσωπο 
χωρίς την τήρηση των προαναφεροµένων αυστηρών διατυπώσεων, µέσω παρενθέτου 
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προσώπου, εικονικώς συµβαλλοµένου, προς το οποίο είχε χορηγηθεί η σχετική άδεια, 
ισχύουσα όµως µόνο για το συγκεκριµένο πρόσωπο, προς το οποίο η αρµοδία 
διοικητική αρχή, ύστερα από σχετικό έλεγχο της συνδροµής των ουσιαστικών 
προϋποθέσεων για την χορήγησή της, συναρτωµένων µε την εθνική ασφάλεια της 
χώρας, επέτρεψε την απόκτηση των άνω δικαιωµάτων, όχι όµως και για οποιοδήποτε 
τρίτο.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάσθηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο, ή έθιµο, ελληνικό ή 
ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ευθεία παραβίαση κανόνος ουσιαστικού 
δικαίου υπάρχει όταν το δικαστήριο παρέλειψε να εφαρµόσει κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, καίτοι ήταν εφαρµοστέος στην συγκεκριµένη περίπτωση βάσει των 
παραδοχών του, ή εφήρµοσε κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που, µε βάση τις ίδιες 
παραδοχές, δεν έπρεπε να εφαρµόσει.  
- Κατά την έννοια του εδαφίου 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
έλλειψη νοµίµου βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται, όταν από τις αιτιολογίες δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για να κριθεί, αν, στην 
συγκεκριµένη περίπτωση, συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της ουσιαστικής διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, καθώς και 
όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς και 
αντιφατικές ως προς τον νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα 
οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 12-
13/95).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 138, 174, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 1892/1990, άρθ. 25, 30, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πώληση - Εικονική πώληση ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 160 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Εικονικότητα. Εικονική µεταβίβαση ακινήτου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. 
Αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως 
αληθινών χωρίς απόδειξη. Αντίφαση στο διατακτικό της προσβαλλόµενης απόφασης. 
Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 138, 180, 211 και 214 ΑΚ προκύπτουν τα εξής: 
∆ήλωση βούλησης που δεν έγινε στα σοβαρά παρά µόνο φαινοµενικά αποκαλείται 
εικονική και είναι άκυρη, θεωρούµενη σαν να µην έγινε. Εικονική είναι λοιπόν η 
δήλωση βούλησης, η οποία σε γνώση του δηλούντος δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα. Σκοπός της εν λόγω δήλωσης είναι να δηµιουργηθεί στους άλλους η 
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εντύπωση µεταβολής της νοµικής κατάστασης χωρίς να υπάρχει στο δηλούντα 
πρόθεση τέτοιας πραγµατικής µεταβολής. Εικονική µπορεί να είναι η δήλωση 
βούλησης όχι µόνο σε µονοµερή δικαιοπραξία, αλλά και σε σύµβαση, στην τελευταία 
δε αυτή περίπτωση για την αντίστοιχη ακυρότητα της σύµβασης προϋποτίθεται 
γνώση της εικονικότητας από τον αντισυµβαλλόµενο του δηλούντος. Σε περίπτωση 
που ο δηλών είναι άµεσος αντιπρόσωπος άλλου, εικονική είναι η δήλωση βούλησης, 
η οποία σε γνώση του αντιπροσώπου και όχι του αντιπροσωπευοµένου δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα (ΑΠ 633/2006). Ειδικότερα, από τη διάταξη 
του άρθρου 139 ΑΚ, κατά την οποία η εικονικότητα δεν βλάπτει εκείνον που 
συναλλάχθηκε αγνοώντας την, προκύπτει ότι η εικονικότητα και η από αυτήν 
ακυρότητα υπάρχει µόνο έναντι εκείνου που συναλλάχθηκε εν γνώσει αυτής, όχι δε 
και κατά εκείνου που την αγνοεί. Έτσι, στην εικονικότητα µιας σύµβασης, ουσιώδες 
στοιχείο είναι η γνώση και συµφωνία όλων των κατά το χρόνο της κατάρτισής της 
συµβαλλοµένων για το ότι η σύµβαση που συνάφθηκε είναι εικονική και δεν παράγει 
έννοµες συνέπειες. Για την εικονικότητα, δηλαδή, της δικαιοπραξίας, αρκεί το 
γεγονός ότι η δηλωθείσα βούληση των δικαιοπρακτούντων βαρύνεται µε ελάττωµα, 
που συνίσταται στο ότι δεν αποσκοπεί πράγµατι στην παραγωγή των έννοµων 
αποτελεσµάτων της δικαιοπραξίας που καταρτίζεται. Ως εκ τούτου, δεν είναι ανάγκη 
να προκύπτει ο σκοπός ή τα αίτια που οδήγησαν στην ελαττωµατική αυτή δήλωση, 
ούτε αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξή της ο δόλος του οφειλέτη στρεφόµενος 
κατά των δανειστών του (όπως απαιτείται στην περίπτωση του άρθρου 939 Α.Κ.) ή 
γενικότερα πρόθεση εξαπατήσεως κάποιου τρίτου, αλλά ούτε κα η ύπαρξη 
απαιτήσεως προγενέστερη της εικονικής εκποιήσεως. Η κατά τα άνω ακυρότητα της 
δικαιοπραξίας είναι απόλυτη, δηλαδή µπορεί να προταθεί από καθέναν που έχει 
έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 180 ΑΚ και 68 και 70 
ΚΠολ∆. Έτσι οι τρίτοι, ιδίως δε οι δανειστές του δηλώσαντος, για τυχόν 
παραπλάνηση των οποίων καταρτίσθηκε η δικαιοπραξία αυτή, έχουν συµφέρον ν' 
αποκαλύψουν την ανυπαρξία της δικαιοπραξίας, προκειµένου να προχωρήσουν σε 
αναγκαστική εκτέλεση του ακινήτου που µεταβιβάσθηκε εικονικά, αφού τούτο δεν 
έπαψε να ανήκει στον τελευταίο, χωρίς να είναι αναγκαίο η απαίτησή τους να 
ανάγεται στο χρόνο καταρτίσεως της εικονικής δικαιοπραξίας ή της µεταγραφής 
αυτής ή σε προγενέστερο αυτού χρόνο, ούτε η καταρτισθείσα εικονική δικαιοπραξία 
να απέβλεπε στη µαταίωση ικανοποίησης της απαίτησής τους.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 513 ΑΚ προκύπτει ότι ουσιώδη στοιχεία της πωλήσεως, 
είναι το πράγµα, το τίµηµα και η περί τούτων συµφωνία, η έλλειψη δε και ενός εκ 
των στοιχείων αυτών καθιστά άκυρη την πώληση. Από το συνδυασµό της διάταξης 
αυτής προς εκείνες των άρθρων 138, 180 και 1033 ΑΚ συνάγεται, ότι σε περίπτωση 
καταχωρισµένης σε συµβολαιογραφικό έγγραφο συµβάσεως πώλησης και, εξαιτίας 
της πώλησης, µεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου από τον κύριο του ακινήτου σε 
άλλον, αν οι αντίστοιχες για την πώληση δηλώσεις βούλησης αφενός του πωλητή και 
αφετέρου του αγοραστή ήταν εικονικές υπό την έννοια ότι δεν έγιναν στα σοβαρά 
παρά έγιναν µόνο φαινοµενικά, διότι οι βουλήσεις εκείνων ήταν είτε να µην 
υπάρχουν η υποχρέωση του πωλητή να µεταβιβάσει την κυριότητα και παραδώσει το 
πωλούµενο και η υποχρέωση του αγοραστή να πληρώσει το τίµηµα, είτε να µην 
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υπάρχει η µία µόνο από αυτές τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις, η σύµβαση πώλησης 
είναι, λόγω της εικονικότητας, άκυρη, θεωρούµενη γι' αυτό ως µη γενόµενη, αυτή δε 
η ακυρότητα επισύρει και την ακυρότητα της σύµβασης µεταβίβασης της κυριότητας, 
λόγω του αιτιώδους χαρακτήρα της τελευταίας. Εξάλλου, το τίµηµα, ήτοι η 
αντιπαροχή που οφείλεται από τον αγοραστή για την παροχή του πράγµατος ή του 
δικαιώµατος πρέπει να είναι αληθινό, δηλαδή η περί αυτού συµφωνία να είναι 
ειλικρινής και σπουδαία, διότι ναι µεν η µη καταβολή του δεν επηρεάζει το κύρος της 
συµβάσεως, αφού η ενοχή προς καταβολή του µπορεί να αφεθεί ή κατ' άλλο τρόπο να 
αποσβεσθεί, πλην όµως µπορεί το στοιχείο τούτο, κατά την έρευνα περί της 
συναλλακτικής προθέσεως των συµβληθέντων, να αποτελέσει, κατά τις περιστάσεις, 
τεκµήριο περί της εικονικότητας και έτσι, εάν η συµφωνία που αφορά το τίµηµα έγινε 
κατά το φαινόµενο µόνο, υπάρχει εικονικότητα κατά την έννοια του άρθρου 138 παρ. 
1 ΑΚ, η οποία επιφέρει την ακυρότητα της υποσχετικής συµβάσεως της πωλήσεως, 
κατ' επέκταση δε και της εµπράγµατης µεταβιβαστικής της κυριότητας του 
πωληθέντος πράγµατος, εάν αφορά ακίνητο, αφού αυτή κατ' άρθρο 1033 ΑΚ είναι 
αιτιώδης.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 εδαφ. α' του ΚΠολ∆, αναίρεση 
επιτρέπεται µόνον αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου 
παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για 
την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, 
καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή 
ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 
4/2005).  
Με το λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα 
του ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την 
εκτίµηση του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και 
τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, 
αν η αγωγή, ένσταση κ.λπ. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση 
ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή 
κατ' ουσίαν (ΟλΑΠ 27 και 28/1998).  
- Κατά την έννοια του λόγου αναίρεσης από τον αριθµό 19 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και υφίσταται έτσι εκ πλαγίου παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, όταν από τις παραδοχές της, που περιλαµβάνονται στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού της και αποτελούν το αιτιολογικό της, 
δεν προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγµατικά 
περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του για ζήτηµα 
µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, µε αποτέλεσµα έτσι να µην µπορεί να 
ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν 
εφαρµόσθηκε. (ΟλΑΠ 1/1999). Ειδικότερα αντιφατικές αιτιολογίες έχει η απόφαση, 
όταν τα πραγµατικά περιστατικά που στηρίζουν το αποδεικτικό πόρισµά της για 
κρίσιµο ζήτηµα, δηλαδή για ζήτηµα αναφορικά µε ισχυρισµό των διαδίκων που τείνει 
στη θεµελίωση ή στην κατάλυση του επίδικου δικαιώµατος, συγκρούονται µεταξύ 
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τους και αλληλοαναιρούνται, αποδυναµώνοντας έτσι την κρίση της απόφασης για την 
υπαγωγή ή µη της ατοµικής περίπτωσης στο πραγµατικό συγκεκριµένου κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που συνιστά και το νοµικό χαρακτηρισµό της ατοµικής 
περίπτωσης. Αντίστοιχα ανεπάρκεια αιτιολογίας υπάρχει όταν από την απόφαση δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είτε είναι κατά το νόµο αναγκαία για τη 
στοιχειοθέτηση της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε στην ένδικη 
περίπτωση είτε αποκλείουν την εφαρµογή της, όχι δε και όταν υφίστανται ελλείψεις 
στην ανάλυση, στάθµιση και γενικώς στην εκτίµηση των αποδείξεων, εφόσον το 
πόρισµα από την εκτίµηση αυτή εκτίθεται µε σαφήνεια και πληρότητα (ΟλΑΠ 
15/2006). ∆ηλαδή δεν υπάρχει ανεπάρκεια αιτιολογίας, όταν η απόφαση περιέχει 
συνοπτική, αλλά πλήρη αιτιολογία, αφού αναγκαίο να εκτίθεται σαφώς στην 
απόφαση είναι µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε και όχι ο λόγος για τον 
οποίο αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Συνακόλουθα τα επιχειρήµατα του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση απλώς των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές διαµορφωτικές του αποδεικτικού πορίσµατός του και εποµένως αιτιολογία 
της απόφασης ικανή να ελεγχθεί αναιρετικά µε τον παραπάνω λόγο για ανεπάρκεια ή 
αντιφατικότητα, ούτε ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν το δικαστήριο της ουσίας 
δεν ανέλυσε ιδιαιτέρως ή διεξοδικά τα επιχειρήµατα των διαδίκων που δεν συνιστούν 
αυτοτελείς ισχυρισµούς τους.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.  
- Ως διδάγµατα της κοινής πείρας θεωρούνται γενικές αρχές που συνάγονται 
επαγωγικά από την καθηµερινή παρατήρηση της εµπειρικής πραγµατικότητας, τη 
συµµετοχή στις συναλλαγές και τις γενικές τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις, οι 
οποίες έχουν γίνει κοινό κτήµα και χρησιµοποιούνται από το δικαστήριο για την 
εξειδίκευση των αόριστων νοµικών εννοιών και για την έµµεση απόδειξη κρίσιµων 
γεγονότων ή την εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίστηκαν. Εξάλλου κατά τη σαφή έννοια του άρθρου 559 αριθ.1 εδ. β ΚΠολ∆ 
η παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας ιδρύει λόγο αναιρέσεως µόνο αν 
αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών 
γεγονότων σ' αυτούς, δηλαδή όταν το δικαστήριο χρησιµοποιεί εσφαλµένα ή 
παραλείπει εσφαλµένα να χρησιµοποιήσει διδάγµατα της κοινής πείρας για να βρει 
την έννοια κάποιου κανόνα δικαίου ή να υπαγάγει σ' αυτόν τα πραγµατικά 
περιστατικά της διαφοράς, όχι δε και όταν χρησιµεύουν για την εξακρίβωση από το 
δικαστήριο της υπάρξεως ή µη πραγµατικών περιστατικών ή προς εκτίµηση της 
αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που προσκοµίστηκαν, γιατί στην 
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περίπτωση αυτή πρόκειται για εκτίµηση πραγµάτων, η οποία είναι αναιρετικώς 
ανέλεγκτη (ΟλΑΠ 10/2005, ΑΠ 218/2010).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.10 ΚΠολ∆, κατά την οποία, αναίρεση 
επιτρέπεται, αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχτηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη, συνάγεται ότι ο λόγος 
αυτός ιδρύεται, όταν το δικαστήριο δέχεται πράγµατα, δηλαδή αυτοτελείς 
πραγµατικούς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του δικαιώµατος, που ασκείται µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, 
χωρίς να έχει προσαχθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα πράγµατα αυτά, ή όταν δεν 
εκθέτει από ποια αποδεικτικά στοιχεία άντλησε την απόδειξη γι' αυτά.  
- Για να ιδρυθεί ο από το άρθρο 559 αρ. 17 του ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, πρέπει η 
αντίφαση να υπάρχει στο διατακτικό της προσβαλλόµενης απόφασης, έτσι ώστε, 
εξαιτίας αυτής, να καθίσταται αδύνατη η εκτέλεσή της ή να εµποδίζεται η παραγωγή 
και η ενέργεια του δεδικασµένου. Αντίθετα, δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός, όταν η 
αντίφαση βρίσκεται στις αιτιολογίες της προσβαλλόµενης απόφασης, εκτός αν 
επέχουν θέση διατακτικού.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο παρά 
το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα 
που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από τη 
διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 106, 335 και 338 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι "πράγµατα" κατά την έννοια της πρώτης από αυτές (άρθρο 559 αριθ. 8) 
που προτάθηκαν ή δεν προτάθηκαν, των οποίων η λήψη ή µη λήψη υπόψη από το 
δικαστήριο ιδρύει τον προβλεπόµενο από αυτή λόγο αναιρέσεως, αποτελούν οι 
αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που θεµελιώνουν ή καταλύουν τη βάση της 
αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως, και ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, όχι δε και ο ισχυρισµός που συνέχεται µε την ιστορική αιτία της 
αγωγής, της ένστασης ή της αντένστασης, ο οποίος αποκρούεται ή γίνεται δεκτός µε 
την παραδοχή ή την απόρριψη, αντίστοιχα, ως αβασίµων ή βασίµων των 
θεµελιωτικών της αγωγής, ένστασης ή αντένστασης πραγµατικών γεγονότων. 
Εξάλλου, δεν αποτελούν "πράγµατα" και τα επικαλούµενα από τους διαδίκους 
αποδεικτικά µέσα και, πολύ περισσότερο, η αξιολόγηση από το δικαστήριο του 
περιεχοµένου των εγγράφων και των λοιπών αποδεικτικών µέσων. Εποµένως, δεν 
ιδρύεται ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως αν δεν λήφθηκαν υπόψη επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων, έστω και αν προτείνονται ως 
λόγος εφέσεως, όπως και οι νοµικοί ισχυρισµοί ή η νοµική επιχειρηµατολογία των 
διαδίκων, ούτε οι ισχυρισµοί που ανάγονται στην κατ' ορθή ερµηνεία έννοια του 
εφαρµοστέου νόµου (ΟλΑΠ 3/1997). Επίσης, δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός 
αναίρεσης όταν το δικαστήριο έλαβε υπόψη προταθέντα ισχυρισµό (πράγµα) και τον 
απέρριψε ευθέως για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 12/1997), αλλά 
και όταν το δικαστήριο αντιµετωπίζει και απορρίπτει στην ουσία εκ των πραγµάτων 
προβληθέντα ισχυρισµό, µε την παραδοχή ως αποδειχθέντων γεγονότων αντίθετων 
προς αυτά που τον συγκροτούν (ΟλΑΠ 11/1996). Περαιτέρω, για το ορισµένο του εκ 
του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆ λόγου αναιρέσεως, πρέπει, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 118 αρ.4, 566 παρ.1, 577 παρ.4 και 578 του ΚΠολ∆, στο αναιρετήριο να 
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αναφέρονται: α) ποια ήταν τα "πράγµατα", δηλαδή οι αυτοτελείς και θεµελιωτικοί ή 
καταλυτικοί ή διακωλυτικοί ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος ισχυρισµοί που 
συγκροτούσαν την ιστορική βάση αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως ή 
λόγου εφέσεως η αντεφέσεως και τους οποίους το δικαστήριο έλαβε υπόψη, ενώ δεν 
προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη παρά το ότι είχαν προταθεί από τον αναιρεσείοντα, 
β)τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι οι ισχυρισµοί προτάθηκαν παραδεκτά από 
τον αναιρεσείοντα στο Εφετείο και ήταν νόµιµοι ή συντρέχει µία από τις περιπτώσεις 
του άρθρου 562 παρ.2 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 43/1990) και γ) τα περιστατικά από τα οποία 
προκύπτει ότι οι ισχυρισµοί θα ασκούσαν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, 
δηλαδή το σφάλµα από τη µη λήψη υπόψη των ισχυρισµών.  
- Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αριθµ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν είτε προς άµεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή 
δικαστικών τεκµηρίων. Εξάλλου, κατά την έννοια του πιο πάνω εδαφίου, για την 
ίδρυση του λόγου αυτού αναιρέσεως αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για τη 
λήψη υπόψη από το δικαστήριο προσκοµισθέντων µε επίκληση αποδεικτικών µέσων, 
τα οποία το δικαστήριο έχει υποχρέωση να λαµβάνει υπόψη κατά τις συνδυασµένες 
διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 341 και 346 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 2/2008). Ο 
ανωτέρω λόγος απορρίπτεται, ως κατ' ουσίαν αβάσιµος, αν αποδεικνύεται από την 
απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία προσκοµίσθηκαν 
και των οποίων έγινε επίκληση. Συνήθως αρκεί προς τούτο η γενική αναφορά του 
είδους του αποδεικτικού µέσου (µάρτυρες, έγγραφα κλπ), χωρίς ανάγκη ειδικής 
αξιολογήσεως καθενός και χωρίς διάκριση από ποια αποδεικτικά µέσα προκύπτει 
άµεση και από ποια έµµεση απόδειξη. Μη λήψη υπόψη, πάντως, δεν συνάγεται από 
µόνο το γεγονός ότι µνηµονεύονται στην απόφαση ορισµένα µόνο από τα 
προσκοµισθέντα µε επίκληση αποδεικτικά µέσα, όχι όµως και τα επίδικα (ΑΠ 
1573/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 138, 139, 180, 211, 214, 513, 853 επ., 939, 1033,  
ΚΠολ∆: 68, 70, 553, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 
17, 559 αριθ. 19, 561, 
ΕισΝΑΚ: 112, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Πώληση - Ελαττώµατα ακινήτου (Νοµικά και Πραγµατικά) 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 654 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πώληση. Πραγµατικό ελάττωµα. Θάνατος διαδίκου. 
- Κατά τα άρθρα 534 και 535 ΑΚ, που έχουν διαχρονικώς εφαρµογή στην κρινόµενη 
περίπτωση, όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους µε το άρθρο 1 παρ.1 του 
ν. 3043/2002, που άρχισε να ισχύει από τις 21-8-2002, χρόνο δηµοσιεύσεώς του στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α-192), ο πωλητής ευθύνεται, αν, κατά το χρόνο 
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που ο κίνδυνος µεταβαίνει στον αγοραστή, το πράγµα έχει πραγµατικά ελαττώµατα 
που αναιρούν ή µειώνουν ουσιωδώς την αξία ή την χρησιµότητά του ή δεν έχει τις 
συµφωνηµένες ιδιότητες, ενώ κατά το άρθρο 540 ΑΚ, στις περιπτώσεις ευθύνης του 
πωλητή για πραγµατικό ελάττωµα ή για έλλειψη συµφωνηµένης ιδιότητας, ο 
αγοραστής έχει δικαίωµα να απαιτήσει είτε την αναστροφή της πώλησης είτε τη 
µείωση του τιµήµατος. Ως πραγµατικό ελάττωµα, κατά τη διάταξη αυτή, νοείται η 
προς το χειρότερο παρέκκλιση του πράγµατος από την οµαλή αυτού κατάσταση, που 
οφείλεται κατά κανόνα στον ατελή τρόπο κατασκευής και που έχει ως συνέπεια 
αρνητική επίπτωση στην αξία του πράγµατος ή στη χρησιµότητα αυτού, ενόψει των 
συνοµολογηθέντων µε τη σύµβαση της πωλήσεως. Ως δε συµφωνηµένη ιδιότητα 
νοείται, εκτός από τα φυσικά γνωρίσµατα ή πλεονεκτήµατα αυτού, και οποιαδήποτε 
σχέση, η οποία, λόγω του είδους και της διαρκείας της, επιδρά κατά τις συναλλαγές 
στην αξία ή τη χρησιµότητά του. Περαιτέρω, συνιστά συνοµολόγηση ιδιότητας η 
συµφωνία περί ελλείψεως ορισµένου πραγµατικού ελαττώµατος. Ανεξάρτητα, όµως, 
από την ύπαρξη ελαττωµατικότητας στην υλική υπόσταση του πράγµατος, ελάττωµα 
πραγµατικό υπάρχει, και, όταν η ατέλεια αυτού ανάγεται στη νοµική του κατάσταση, 
εφόσον αυτό δεν προέρχεται από δικαίωµα τρίτου (ΟλΑΠ 29/1990).  
- Με αυτά, που δέχτηκε, και, έτσι, που έκρινε, το Εφετείο, δεν παραβίασε τις 
προαναφερθείσες ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 534, 535 και 540 Α.Κ., 
όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν. 3043/2002, 
τις οποίες ορθά ερµήνευσε και εφάρµοσε, και δεν στέρησε την απόφασή του νόµιµης 
βάσης, αφού διέλαβε σ' αυτήν πλήρεις, σαφείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες, οι 
οποίες επιτρέπουν τον αναιρετικό έλεγχο, ως προς το ουσιώδες ζήτηµα, ότι η έλλειψη 
δυνατότητας παροχής προγεύµατος στους πελάτες του ξενοδοχείου δεν συνιστά 
ατέλεια στη φυσική ιδιοσυστασία του πωληθέντος, αφού δεν εµποδίζει τη 
χρησιµοποίησή του γενικά ως ξενοδοχείου Γ' κατηγορίας, αποτελεί όµως στοιχείο 
που επιδρά στην αξία ή στην χρησιµότητά του, ότι όµως η παροχή προγεύµατος 
στους πελάτες ουδόλως αποτέλεσε αντικείµενο ρητής συµφωνίας µεταξύ των 
διαδίκων και ότι την πασιφανή αυτή έλλειψη γνώριζε και αποδέχτηκε ο αγοραστής 
αναιρεσείων και δεν αποκρύφτηκε από τον πωλητή αρχικό αναιρεσίβλητο. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 62, 73, 286 επ. και 313 Κ.Πολ.∆. 
προκύπτει, ότι, αν κάποιος διάδικος αποβιώσει κατά την διάρκεια της δίκης και µέχρι 
το τέλος της προφορικής συζητήσεως, µετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση, 
και εφόσον τηρηθούν οι νόµιµες διατυπώσεις, µεταξύ των οποίων είναι και εκείνη της 
γνωστοποιήσεως του θανάτου στον αντίδικο του αποβιώσαντος, επέρχεται διακοπή 
της δίκης και όλες οι διαδικαστικές πράξεις που επιχειρούνται µέχρι την νόµιµη 
επανάληψη της διαδικασίας λογίζονται άκυρες. Αν δεν γίνει η γνωστοποίηση του 
θανάτου, δεν επέρχεται διακοπή της δίκης, η δε απόφαση που εκδίδεται είναι 
υποστατή και µπορεί να προσβληθεί µε το ένδικο µέσο της αναιρέσεως. Σε 
περίπτωση που ο διάδικος αποβιώσει µετά το πέρας της προφορικής συζητήσεως, 
µετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση ή πολύ περισσότερο µετά την έκδοση 
της τελευταίας, όταν δηλαδή δεν υφίσταται πλέον εκκρεµής δικαστικός αγών, δεν 
υπάρχει στάδιο εφαρµογής των διατάξεων περί διακοπής της δίκης. Σε κάθε 
περίπτωση τα ένδικα µέσα που ασκούνται κατά της οριστικής αποφάσεως, άρα και η 
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αίτηση αναιρέσεως, πρέπει να απευθύνονται, σύµφωνα µε το άρθρο 558 ΚΠολ∆ κατά 
των καθολικών διαδόχων (κληρονόµων) του αποβιώσαντος, απευθυνόµενα δε κατ' 
αυτού είναι άκυρα, υπό την προϋπόθεση, ότι ο αναιρεσείων διάδικος είχε λάβει 
γνώση του θανάτου του αντιδίκου του µε οποιονδήποτε τρόπο, ώστε να διαπιστώσει 
τους κληρονόµους του και να απευθύνει κατ' αυτών την αναίρεση. Εποµένως, η 
αναίρεση που απευθύνεται κατά αποβιώσαντος, χωρίς όµως να γνωρίζει τον θάνατο ο 
αναιρεσείων, δεν είναι άκυρη και η συζήτησή της χωρεί νοµίµως µε τους 
κληρονόµους του αποβιώσαντος, οι οποίοι καλούνται προς τούτο ή εµφανίζονται 
κατά την συζήτηση µε την ιδιότητα αυτή, στην θέση του αποβιώσαντος 
αναιρεσιβλήτου και προβάλλουν υπεράσπιση επί της ουσίας της διαφοράς (ΟλΑΠ 
27/1987).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 534, 535, 540, 
ΚΠολ∆: 62, 73, 286 επ., 313, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πώληση - Πώληση ακινήτου (Γενικά) 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 658 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πώληση ορισµένης έκτασης. Έλλειψη συµφωνηµένης ιδιότητας. Ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων. Απάντηση σε ισχυρισµούς. Παρά το νόµο λήψη υπόψη απόδειξης που δεν 
προσκοµίστηκε. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 550 ΑΚ που ορίζει ότι αν ο πωλητής ακινήτου 
διαβεβαίωσε τον αγοραστή ότι το ακίνητο έχει ορισµένη έκταση, ευθύνεται όπως και 
για συµφωνηµένη ιδιότητα, συνάγεται ότι είναι ζήτηµα ερµηνείας της συµβάσεως 
πότε υπάρχει διαβεβαίωση του πωλητή προς τον αγοραστή περί ορισµένης εκτάσεως 
του πωληθέντος ακινήτου και ότι ο προσδιορισµός στη σύµβαση της εκτάσεως και η 
απλή δήλωση του πωλητή περί αυτής, δεν έχει πάντοτε την έννοια υποσχεθείσης 
ιδιότητας, αφού είναι δυνατόν ο προσδιορισµός να έγινε για τον καθορισµό της 
ταυτότητας του ακινήτου και να αποτελεί µέρος της περιγραφής αυτού. Περαιτέρω, 
εάν το πωληθέν ακίνητο ευρεθεί να έχει έκταση µικρότερη της αναγραφοµένης στο 
συµβόλαιο, το δε τίµηµα έχει ορισθεί ενιαίως για όλη την έκταση και όχι κατά 
µονάδα, πρόδηλο είναι ότι τα µέρη µε τον καθορισµό ενιαίου τιµήµατος δεν 
απέβλεψαν εις ορισµένη έκταση αλλά στην πώληση του συγκεκριµένου ακινήτου, 
αδιαφόρως της ακριβούς εκτάσεως αυτού, εκτός εάν ο προσδιορισµός του τελικώς 
οφειλοµένου από τον αγοραστή τιµήµατος γίνεται στο µεταβιβαστικό συµβόλαιο επί 
τη βάσει του ειδικώς συµφωνηθέντος τιµήµατος ανά µονάδα µετρήσεως της 
εκτάσεως που µεταβιβάζεται. Στην περίπτωση δε που το ουσιαστικό δικαστήριο 
διαπιστώσει ανέλεγκτα την ύπαρξη κενού ή αµφιβολίας σε σχέση µε την ύπαρξη της 
αληθούς βούλησης των συµβληθέντων ως προς το εάν η πραγµατική έκταση του 
πωληθέντος ακινήτου αποτελεί ή όχι συνοµολογηθείσα ιδιότητά του, τότε στο 
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πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 173 και 200 Α.Κ. συνεκτιµά τις 
δηλώσεις των µερών προς άλληλα και τη φορολογική αρχή, το περιεχόµενο των 
καταρτισθέντων συµβολαιογραφικών εγγράφων, τις τυχόν προηγηθείσες 
διαπραγµατεύσεις, το µέγεθος της διαφοράς µεταξύ των αναγραφοµένων και αληθών 
εµβαδών και οτιδήποτε άλλο οδηγεί στη διαπίστωση της αληθούς βούλησης των 
συµβληθέντων.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). (ΟλΑΠ 1/1999). Ο 
προβλεπόµενος από το άρθρο 559, αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης 
βάσης µε την έννοια της ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες 
αποκλειστικά στη διατύπωση του αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη 
συνδροµή ή µη γεγονότων, που στη συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το 
πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την 
ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεση τους, να µην µπορεί να κριθεί αν η απόφαση 
στηρίζεται ή όχι νοµικώς (ΟλΑΠ 13/1995). Η ύπαρξη νόµιµης βάσης και η 
αντίστοιχη έλλειψη της πρέπει να προκύπτουν αµέσως από την προσβαλλόµενη 
απόφαση, ο δε Άρειος Πάγος διαπιστώνει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του 
προκειµένου λόγου αναίρεσης, ελέγχοντας µόνο την προσβαλλόµενη απόφαση και το 
αιτιολογικό της και όχι το περιεχόµενο άλλων εγγράφων ή αποφάσεων σε εφαρµογή 
της διάταξης του άρθρου 561 παρ. 2 του ΚΠολ∆. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη 
νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου 
από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανέλεγκτα, κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα 
και για το λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
- Κατά την έννοια του αρθρ. 559 αριθ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆ ως "αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν", για την ίδρυση του αναιρετικού 
λόγου της µη λήψης υπόψη τέτοιων µέσων, νοούνται εκείνα τα µέσα, των οποίων 
έγινε σαφής και ορισµένη επίκληση. Η επίκληση αυτή χωρίς την οποία δεν 
λαµβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το ∆ικαστήριο τα έγγραφα έστω και αν 
περιλαµβάνονται στη δικογραφία (ΑΠ 1524/2010) µπορεί να γίνει στις ενώπιον του 
δικαστηρίου της ουσίας προτάσεις µε αναφορά σε προτάσεις προηγούµενης 
συζήτησης, υπό την προϋπόθεση όµως ότι η εν λόγω αναφορά θα γίνεται σε 
συγκεκριµένο µέρος των προτάσεων της προηγούµενης συζήτησης, όπου θα γίνεται 
σαφής και ορισµένη επίκληση των εν λόγω µέσων. ∆εν συνιστά δε κατά το άρθρο 
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240 του ΚΠολ∆, που έχει εφαρµογή για την ταυτότητα του νοµικού λόγου και στην 
επίκληση εγγράφων, "νόµιµη επίκληση" η ενσωµάτωση των προτάσεων της 
προηγούµενης συζήτησες του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, στις οποίες µνηµονεύονται 
τα έγγραφα και η γενική και µόνο αναφορά στα έγγραφα αυτά, µε τις προτάσεις που 
κατατέθηκαν στο Εφετείο (ΟλΑΠ 9/2000). Το νόµιµο δε της επίκλησης κρίνεται µόνο 
από τις προτάσεις του διαδίκου και όχι από το περιεχόµενο της αναιρεσιβαλλόµενης.  
- Κατά το άρθρο 261 εδ. β' του ΚΠολ∆ "Εφ' όσον δεν αµφισβητήθηκε η αλήθεια 
κάποιου πραγµατικού ισχυρισµού, απόκειται στο δικαστήριο να κρίνει, σε συνδυασµό 
µε τη γενική άρνηση και το σύνολο των ισχυρισµών των διαδίκων, αν συνάγεται 
οµολογία ή άρνηση". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι προϋπόθεση για να 
συναγάγει το δικαστήριο της ουσίας από τη γενική άρνηση του διαδίκου και το 
σύνολο των ισχυρισµών του οµολογία για κάποιο πραγµατικό ισχυρισµό, που 
αποτελεί στοιχείο της αγωγής ή της ένστασης, είναι η µη αµφισβήτηση του 
πραγµατικού αυτού ισχυρισµού. Εποµένως, αν δεν υπάρχει η ειδική αυτή 
αµφισβήτηση, η ύπαρξη της οποίας και µόνο ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, ο 
τρόπος άσκησης της διακριτικής ευχέρειας του δικαστηρίου, δηλαδή η ευχέρεια να 
συναγάγει οµολογία ή άρνηση του συγκεκριµένου ισχυρισµού δεν υπόκειται στον 
αναιρετικό έλεγχο διότι αποτελεί εκτίµηση πραγµάτων. Μόνο δε εάν υπάρχει τέτοια 
ειδική αµφισβήτηση του κρίσιµου ισχυρισµού, η ύπαρξη της οποίας επίσης ελέγχεται 
από τον Άρειο Πάγο, και παρά ταύτα το δικαστήριο της ουσίας συνήγαγε οµολογία 
αυτού, υποπίπτει τούτο στην πληµµέλεια που προβλέπεται από το άρθρο 559 αριθ. 11 
περ. β' του ΚΠολ∆, δηλαδή εκείνη της παρά το νόµο λήψης υπόψη απόδειξης που δεν 
προσκοµίστηκε. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 550, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Σύµβαση έργου - Καταγγελία  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1598 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σύµβαση έργου. Καταγγελία εκ µέρους του εργοδότη. Έξοδα εξοφλητικής 
απόδειξης. ΦΠΑ. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 700 του ΑΚ "ο εργοδότης έχει δικαίωµα έως την αποπεράτωση του 
έργου να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύµβαση. Αν γίνει καταγγελία, οφείλεται στον 
εργολάβο η συµφωνηµένη αµοιβή, αφαιρείται όµως απ` αυτήν η δαπάνη που 
εξοικονοµήθηκε από τη µαταίωση της σύµβασης, καθώς και ο,τιδήποτε άλλο 
ωφελήθηκε ο εργολάβος από άλλη εργασία του ή παρέλειψε µε δόλο να ωφεληθεί". 
Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι, αν γίνει καταγγελία από τον εργοδότη της 
συµβάσεως µισθώσεως έργου πριν από την περάτωση του έργου, οφείλεται στον 
εργολάβο ολόκληρη η συµφωνηµένη αµοιβή, δηλαδή εκείνη που θα παρεχόταν σ` 
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αυτόν, αν δεν µεσολαβούσε η καταγγελία και περατωνόταν το έργο, εφόσον δεν 
υπάρχουν λόγοι περιορισµού της αµοιβής από τους αναφερόµενους στην εν λόγω 
διάταξη ειδικούς λόγους έκπτωσης, που µπορούν να προβληθούν κατ` ένσταση από 
τον εργοδότη. Η καταγγελία είναι µονοµερής δικαιοπραξία που απορρέει από 
διαπλαστικό δικαίωµα και επιτρέπεται να γίνει µέχρι την περάτωση του έργου, δεν 
έχει ως προϋπόθεση την ύπαρξη ορισµένου λόγου, ούτε για το κύρος της απαιτείται 
σχετική υπαιτιότητα του εργολάβου ή προσφορά της συµφωνηµένης αµοιβής του. 
Μετά την καταγγελία η σύµβαση εργολαβίας, θεωρείται ότι έχει λυθεί για το µέλλον, 
διατηρεί όµως αυτή την ισχύ της µέχρι την καταγγελία και συνεπώς ο εργοδότης 
διασώζει τα δικαιώµατά του από τα άρθρα 688-691 Α.Κ., αν το τµήµα του έργου που 
κατασκευάσθηκε µέχρι την καταγγελία έχει τέτοιες ελλείψεις, ώστε να καθίσταται 
αδύνατη η χρησιµοποίησή του για τη συνέχιση της κατασκευής του από άλλον 
εργολάβο. Η επερχόµενη µε την καταγγελία του εργοδότη λύση της συµβάσεως 
µισθώσεως έργου δηµιουργεί αυτοµάτως αµοιβαίες υποχρεώσεις, για τον µεν 
εργοδότη να καταβάλει στον εργολάβο ολόκληρη τη συµφωνηµένη αµοιβή του, 
εφόσον δεν υπάρχουν λόγοι περιορισµού αυτής µε τους προτεινόµενους κατ` ένστασή 
του ειδικούς λόγους έκπτωσης από το άρθρο 700 εδ. β` Α.Κ., για τον δε εργολάβο να 
παραδώσει το εκτελεσθέν από αυτόν τµήµα του έργου στον εργοδότη, ως οφειλόµενη 
συµβατική αντιπαροχή του, η µη εκπλήρωση της οποίας δικαιολογεί την άρνηση 
πληρωµής της αµοιβής του από τον εργοδότη, κατ` εφαρµογή των διατάξεων των 
άρθρων 374-378 Α.Κ. 
Εξάλλου, η άσκηση από τον εργοδότη της κατ' άρθρον 700 Α.Κ. καταγγελίας, η 
οποία ενεργεί για το µέλλον και επιφέρει τα προεκτιθέµενα αποτελέσµατα, δεν 
λειτουργεί συγχρόνως και ως υπαναχώρηση, κατ' άρθρο 689 του ίδιου Κώδικα, η 
οποία, σε αντίθεση µε την καταγγελία, ενεργεί αναδροµικώς και επιφέρει απόσβεση 
εξαρχής των αµοιβαίων υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων. Περαιτέρω, κατά την 
διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με το λόγο 
αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα του 
ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση 
του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, 
ένσταση κ.λπ. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ` ουσίαν 
(ΟλΑΠ 27 και 28/1998). 
- Κατά το άρθρο 425 ΑΚ, κατά το οποίο, "τα έξοδα της εξοφλητικής απόδειξης φέρει 
ο οφειλέτης αν δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη σχέση", προκύπτει ότι τα έξοδα που 
βεβαιώνουν την εξόφληση (µερική ή ολική) της απαιτήσεως, µε την έκδοση 
εξοφλητικής αποδείξεως ή τιµολογίου από το δανειστή που ικανοποιείται από την 
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εξόφληση, - τέτοια δε είναι και τα τέλη χαρτοσήµου ή ο φόρος προστιθέµενης αξίας - 
εµπίπτουν στην έννοια των εξόδων του άρθρου 525 ΑΚ, και βαρύνουν τον οφειλέτη, 
στην περίπτωση δε που ο δανειστής, αν όπως συµβαίνει συνήθως στην πράξη έχει 
προκαταβάλει τα έξοδα αυτά, µπορεί να στραφεί κατά του οφειλέτη και να τα ζητήσει 
κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού (άρθρα 904 επ. ΑΚ), εφόσον 
βεβαίως δεν υπάρχει µεταξύ τους διαφορετική συµφωνία, την οποία οφείλει να 
επικαλεσθεί και αποδείξει ο οφειλέτης, ή δεν υφίσταται ειδική διάταξη που 
υπερισχύει της γενικής τοιαύτης του άρθρου 525 ΑΚ, µε την οποία ορίζεται 
διαφορετικά (ΑΠ 1100/1996, Κατσαντώνης, στον ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, υπό 
το άρθρο 425 αριθ. 3).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ.1, 12 παρ.1, 13 παρ.1, 2 περ.δ' , 15 παρ.1, 28 
παρ.1γ, και 31 του Ν. 1642/1986 "Φόρος Προστιθέµενης Αξίας", οι οποίες ως ειδικές, 
υπερισχύουν αυτών του ενδοτικού δικαίου, όπως είναι και η διάταξη του άρθρου 425 
του ΑΚ, σαφώς προκύπτει, ότι στην περίπτωση συµβάσεως έργου, κατά την οποία ο 
εργολάβος παρέχει τις υπηρεσίες του στον εργοδότη για την εκτέλεση του έργου 
έναντι αµοιβής, για την οποία είναι υπόχρεος στην έκδοση τιµολογίων και την 
απόδοση του αναλογούντος σ' αυτά Φ.Π.Α., ο οποίος επιρρίπτεται στον εργοδότη, ως 
λήπτη των παρεχόµενων σ' αυτόν υπηρεσιών και υπόχρεο συνεπεία τούτου στην 
καταβολή του, εφόσον ο εργολάβος προβεί στην έκδοση των σχετικών τιµολογίων, 
που τον υποχρεώνουν στην απόδοση του αναλογούντος σ' αυτά Φ.Π.Α. στην αρµόδια 
∆.Ο.Υ., εντός των χρονικών ορίων που τίθενται από τις σχετικές διατάξεις του ως 
άνω νόµου, χωρίς ωστόσο να έχει προεισπράξει τον φόρο αυτό από τον εργοδότη, 
δικαιούται να τον επιδιώξει απ' αυτόν, κατά τις ως άνω διατάξεις, και επικουρικώς, 
εκείνες του αδικαιολόγητου πλουτισµού, εκτός αν ο εργοδότης επικαλεσθεί και 
αποδείξει ειδική συµφωνία µεταξύ αυτού και του εργολάβου, µε την οποία ο 
τελευταίος αναλαµβάνει την τοιαύτη υποχρέωσή του. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 425, 525, 688, 689, 691, 700, 904, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 1642/1986, άρθ. 1, 2, 12, 13, 15, 28, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Σύµβαση έργου - Υπαναχώρηση εργοδότη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1376 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  



 

[241] 
 

- Σύµβαση έργου. Υπερηµερία εργολάβου. Υπαναχώρηση εργοδότη. Καταγγελία από 
τον εργοδότη. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
Αναιρείται εν µέρει η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 686 του ΑΚ: "Αν ο εργολάβος δεν αρχίσει εγκαίρως 
την εκτέλεση του έργου ή αν χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη επιβραδύνει την 
εκτέλεση στο σύνολό της ή εν µέρει µε τρόπο που αντιβαίνει στη σύµβαση και 
καθιστά αδύνατη την έγκαιρη περάτωση του έργου, ο εργοδότης µπορεί να 
υπαναχωρήσει από τη σύµβαση, χωρίς να περιµένει το χρόνο της παράδοσης του 
έργου. Όταν υπάρχει υπερηµερία του εργολάβου, διατηρούνται ακέραια τα 
δικαιώµατα που έχει ο εργοδότης εξαιτίας της". Από την διάταξη αυτή προκύπτει, ότι 
µεταξύ των υποχρεώσεων του εργολάβου, είναι η έγκαιρη και προσήκουσα εκτέλεση 
του συµφωνηθέντος έργου, έτσι ώστε αν αυτός επιβραδύνει την εκτέλεσή του, εν όλω 
ή εν µέρει, χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη, κατά τρόπο που αντιβαίνει στη σύµβαση 
και καθιστά ανέφικτη την έγκαιρη περάτωσή του, µπορεί ο εργοδότης µε δήλωσή του 
κατά τη διάταξη του άρθρου 390 του ΑΚ, να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση, 
ανεξαρτήτως πταίσµατος του εργολάβου, οπότε η σύµβαση καταργείται αναδροµικώς 
και επέρχεται απόσβεση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή, οι δε 
παροχές των µερών αποδίδονται κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισµού. 
Εποµένως, θεωρείται αποσβεσθείσα η υποχρέωση του εργοδότη προς καταβολή της 
αµοιβής του εργολάβου, ο οποίος για την µέχρι την υπαναχώρηση εργασία του έχει 
αξίωση µόνο προς απόδοση του από αυτή πλουτισµού του εργοδότη. 
- Σε περίπτωση υπερηµερίας του εργολάβου, η οποία επέρχεται κατ' άρθρο 341 § 1 
του ΑΚ και µε την παρέλευση της δήλης ηµέρας που συµφωνήθηκε, ο εργοδότης έχει 
τα κατ' άρθρο 383 του ΑΚ δικαιώµατα. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 700 του ΑΚ, ο εργοδότης έχει δικαίωµα µέχρι την 
αποπεράτωση του έργου να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύµβαση, οπότε αυτή λύεται 
για το µέλλον, oφείλει όµως να καταβάλει στον εργολάβο τη συµφωνηθείσα αµοιβή, 
ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 682 ΑΚ, αµοιβή λογίζεται πως έχει συµφωνηθεί 
σιωπηρά, αν το έργο συνηθίζεται να εκτελείται µόνον µε αµοιβή. Τέλος, η δήλωση 
βουλήσεως του εργοδότη περί υπαναχώρησης κατά το άρθρο 686 του ΑΚ ή 
καταγγελίας κατά το άρθρο 700 του ΑΚ µπορεί να είναι είτε ρητή, είτε σιωπηρή, η 
κρίση δε του δικαστηρίου της ουσίας, ότι συνάγεται υπαναχώρηση ή καταγγελία ως 
προς τα κατ' ουσίαν γενόµενα δεκτά ανελέγκτως πραγµατικά περιστατικά, υπόκειται 
στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Ως ουσιώδη ζητήµατα, σε σχέση µε τα οποία η έλλειψη, η 
αντιφατικότητα ή η ανεπάρκεια των αιτιολογιών στερεί από νόµιµη βάση την 
απόφαση, νοούνται οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν δηλαδή 
στη θεµελίωση, την κατάλυση ή την παρακώλυση του ασκούµενου δικαιώµατος, 
όπως είναι και τα περιστατικά που συγκροτούν την ιστορική βάση της αγωγής ή 
καταλυτικής αυτής ένστασης. 
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- Ο από το άρθρο 559 αρ. 11γ ΚΠολ∆ αναιρετικός λόγος της µη λήψης υπόψη 
αποδεικτικών µέσων που οι διάδικοι προσκόµισαν και επικαλέσθηκαν, είναι 
αβάσιµος, όταν το δικαστήριο βεβαιώνει µε την απόφασή του ότι έλαβε υπόψη τα 
συγκεκριµένα αποδεικτικά µέσα, για τα οποία προτείνεται ο αναιρετικός λόγος ή 
έλαβε υπόψη όλα τα µε επίκληση προσκοµιζόµενα έγγραφα, έστω και χωρίς να 
γίνεται µνεία και χωριστή αξιολόγηση, εκτός αν, παρά τη βεβαίωση αυτή, από το 
περιεχόµενο της αποφάσεως και ιδίως από τις αιτιολογίες, καταλείπονται αµφιβολίες 
για την συνεκτίµηση όλων ή συγκεκριµένων εγγράφων. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 341, 390, 686, 700, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Τόκοι - Τόκοι υπερηµερίας δηµοσίου και νπδδ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 786 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Τόκοι ΝΠ∆∆. ∆ηµόσια Νοσηλευτικά Ιδρύµατα. 
- Aπό τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του Συντάγµατος, κατά την οποία οι Έλληνες 
είναι ίσοι ενώπιον του νόµου, προκύπτει, ότι το Σύνταγµα θεσπίζει και την ισότητα 
του νόµου έναντι των Ελλήνων πολιτών, υπό την έννοια, ότι ο νοµοθέτης δεσµεύεται, 
όταν ρυθµίζει ουσιωδώς όµοια πράγµατα, σχέσεις ή καταστάσεις, που αφορούν 
περισσότερες κατηγορίες προσώπων, να µην εισάγει αδικαιολόγητες εξαιρέσεις και 
διακρίσεις, εκτός αν αυτές επιβάλλονται από λόγους γενικότερου, κοινωνικού ή 
δηµόσιου, συµφέροντος,την ύπαρξη των οποίων ελέγχουν τα δικαστήρια (ΟλΑΠ 
23/2004, ΟλΑΠ11/2003, πρβλ. ΟλΣτΕ 2807/2002).  
Tα άρθρα 20 του Συντάγµατος, 6 παρ.1 της ∆ιεθνούς Σύµβασης της Ρώµης της 4-11-
1950,που κυρώθηκε µε το Ν.∆.53/1974 και έχει υπερνοµοθετική ισχύ(άρθρο 28 παρ.1 
του Συντάγµατος), τα οποία εξασφαλίζουν σε κάθε πρόσωπο το δικαίωµα της 
παροχής έννοµης προστασίας µε το συνακόλουθο δικαίωµα διασφάλισης ίσων 
δικαιωµάτων και εγγυήσεων για δίκαιη (χρηστή) δίκη, δεν στερούν τον κοινό 
νοµοθέτη από την εξουσία να θεσµοθετεί ειδικές ρυθµίσεις για ορισµένες κατηγορίες 
προσώπων, αν τούτο επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου 
συµφέροντος, όπως στην περίπτωση των νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου, 
µεταξύ των οποίων και τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, που λειτουργούν µε τη µορφή 
αυτή, τα οποία από τη φύση και το καταστατικό τους, έχουν αποστολή και έργο να 
εξυπηρετούν, αδιακρίτως, την δηµόσια υγεία µε την παροχή υγειονοµικής 
περίθαλψης στους πολίτες και στων οποί ων την περιουσία και την οικονοµική 
κατάσταση συµβάλλουν οι φορολογούµενοι πολίτες, µε την καταβολή φόρων. Το 
συµφέρον αυτό, πρωτίστως, εξυπηρετεί, η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του 
Ν.∆.496/1974"περί λογιστικού των ν.π. δ.δ",ανάλογη µε το άρθρο 21 του δευτέρου 
κεφαλαίου του κώδικα νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου (β.δ. της 26.6/ 10.7. 1944),µε 
την οποία ορίζεται, ότι ο νόµιµος και ο της υπερηµερίας τόκος κάθε οφειλής του 
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νοµικού προσώπου ανέρχεται σε 6% ετησίως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά µε 
σύµβαση ή ειδικό νόµο και αρχίζει από την επίδοση της αγωγής. Η ρύθµιση αυτή, µε 
την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωµα,στα ν.π.δ.δ να καταβάλουν, µε την ιδιότητα του 
οφειλέτη, επί υπερηµερίας, ποσοστό τόκου (6%),µικρότερο εκείνου που έχουν 
υποχρέωση να καταβάλουν οι ιδιώτες ως οφειλέτες, εισάγει επιτρεπτή, υπέρ των 
νοµικών αυτών προσώπων εξαίρεση, ο οποίος υπαγορεύεται από το σκοπό που 
προαναφέρθηκε και δεν βρίσκεται σε αντίθετη ούτε προς τις διατάξεις του Πρώτου 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ίδιας σύµβασης, που προστατεύει την περιουσία του 
δανειστή. Και τούτο διότι, η προστασία της περιουσίας Νοσηλευτικού Ιδρύµατος, 
που λειτουργεί µε τη µορφή του νοµικού προσώπου δηµόσιου δικαίου, είναι 
αναγκαία για να είναι τούτο σε θέση να εκπληρώνει απρόσκοπτα, τους προέχοντες 
καταστατικούς του σκοπούς και να εξυπηρετεί το γενικότερο κοινωνικό και δηµόσιο 
συµφέρον, µε την προστασία της δηµόσιας υγείας των πολιτών (ΟλΑΠ 3/2006).  
∆ιατάξεις: 
Σ: 4, 20,  
Ν∆: 53/1974,  
Ν∆: 496/1974, άρθ. 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Τόκοι - Τόκοι υπερηµερίας δηµοσίου και νπδδ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 12 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆εν εφαρµόζονται για την "ΕΡΤ Α.Ε." οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του Ν. 
1730/1987, οι οποίες προβλέπουν χαµηλό τόκο υπερηµερίας. Πρόσθετη παρέµβαση. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Με τις παραδοχές του, όµως, αυτές, το Εφετείο αναγνώρισε υπέρ της 
αναιρεσίβλητης ευνοϊκή µεταχείριση, ως προς το θέµα της επιδικάσεως τόκων, µε 
αποτέλεσµα να τίθεται αυτή σε θέση πλεονεκτικότερη από εκείνη της 
αναιρεσείουσας, χωρίς να δικαιολογείται τούτο από λόγους δηµοσίου συµφέροντος, 
δοθέντος ότι το απλό ταµειακό συµφέρον του νοµικού αυτού προσώπου και δη 
ιδιωτικού δικαίου δεν ταυτίζεται µε το δηµόσιο ή το γενικό συµφέρον και δεν µπορεί 
να δικαιολογήσει την παραβίαση του δικαιώµατος των πιστωτών στην περιουσία τους 
και την επιδίκαση για τις αξιώσεις τους τόκου µικρότερου εκείνου που καταβάλλουν 
οι ιδιώτες. Εξάλλου, δεν συνιστά τέτοιο λόγο δηµοσίου συµφέροντος το γεγονός ότι η 
Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση (η οποία είναι Ν.Π.Ι.∆. και λειτουργεί µε την 
µορφή ανώνυµης εταιρίας υπό την επωνυµία "ΕΡΤ Α.Ε." κατά τους κανόνες της 
ιδιωτικής οικονοµίας), είναι δηµόσια επιχείρηση, που ανήκει στον δηµόσιο τοµέα (ν. 
1256/1982), ελέγχεται και εποπτεύεται από το Κράτος, το κεφάλαιό της ανήκει 
αποκλειστικά στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, στο όνοµα του οποίου εκδίδεται ένας 
ονοµαστικός αναπαλλοτρίωτος τίτλος (µετοχή) και δεν επιδιώκει την απόκτηση 
κέρδους. Η επέκταση αυτή και στην αναιρεσίβλητη ΕΡΤ Α.Ε. της διατάξεως του 
άρθρου 21 του δευτέρου κεφαλαίου του κώδικα νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου (ν.δ. 



 

[244] 
 

της 26.6/10-7-1944), η οποία ορίζει ότι ανάµεσα στα ουσιαστικά προνόµια του 
∆ηµοσίου συγκαταλέγεται και το ποσοστό του τόκου υπερηµερίας που καταβάλλεται 
από το ∆ηµόσιο και το οποίο ανέρχεται σε 6%, δηλαδή σε ποσοστό µικρότερο από 
εκείνο που υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης του ∆ηµοσίου και το οποίο ισχύει 
για όλους τους άλλους διαδίκους, έρχεται σε αντίθεση α) µε τα άρθρα 4 παρ. 1 και 20 
παρ. 1 του Συντάγµατος, αφού µε αυτή αναγνωρίζεται υπέρ της ΕΡΤ Α.Ε. ευνοϊκή 
µεταχείριση, ενώ τίθεται σε δυσµενέστερη θέση έναντι αυτής ο άλλος διάδικος, β) µε 
το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α, αφού δεν προκύπτει ότι υφίσταται λόγος δηµοσίου 
συµφέροντος, που να καθιστά ανεκτή τη διαφοροποίηση αυτή και γ) µε τη διάταξη 
του άρθρου 1 του πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, ενόψει του ότι 
γίνεται προσβολή της περιουσίας του δανειστή της ΕΡΤ Α.Ε. (στην προκειµένη 
περίπτωση της αναιρεσείουσας), χωρίς να γίνεται επίκληση σοβαρού λόγου δηµοσίου 
συµφέροντος. Το προαναφερόµενο προνόµιο δεν είναι νοµικά λογικό να εφαρµόζεται 
υπέρ µιας ανώνυµης εταιρίας, όπως είναι η ΕΡΤ ΑΕ, η οποία αναπτύσσει και 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες, µέσω των θυγατρικών της εταιριών, ενόψει του ότι 
στην παρ. 1 του άρθρου 14 ορίζεται, µεταξύ των άλλων, και ότι πόροι της ΕΡΤ είναι 
και τα έσοδα από διαφηµίσεις και από κάθε άλλη πηγή και ακόµη ότι οι 
ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές της ΕΡΤ ΑΕ, αποτελούν παροχή προς το κοινό από 
επαχθή αιτία και, συνεπώς, είναι πλέον νοµικά ισότιµη µε κάθε άλλη ανώνυµη 
εταιρία και λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες της ελεύθερης οικονοµίας (πρβλ. 
ΟλΑΠ (πλήρη) 5/2011, µε την οποία κρίθηκε ότι η προβλεπόµενη επέκταση της ως 
άνω διατάξεως του άρθρου 21 του Κώδικα νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου, ως προς 
το ποσοστό του επιτοκίου και στον ΟΛΠ ΑΕ., που αποτελεί επίσης επιχείρηση κοινής 
ωφέλειας, αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α). Έπρεπε, εποµένως, το Εφετείο να µην εφαρµόσει τις 
ανωτέρω ουσιαστικού δικαίου διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 1730/1987, οι 
οποίες προβλέπουν χαµηλό τόκο υπερηµερίας υπέρ της αναιρεσίβλητης ΕΡΤ ΑΕ (βλ. 
ΟλΑΠ 4/2012, µε την οποία κρίθηκε οµοίως). 
- Από τη διάταξη του άρθρου 80 του ΚΠολ∆, µε την οποία ορίζεται ότι "αν σε δίκη 
που εκκρεµεί µεταξύ άλλων τρίτος έχει έννοµο συµφέρον να νικήσει κάποιος 
διάδικος, έχει δικαίωµα, έως την έκδοση αµετάκλητης απόφασης, να ασκήσει 
πρόσθετη παρέµβαση για να υποστηρίξει το διάδικο αυτόν", προκύπτει ότι η 
πρόσθετη παρέµβαση από κάποιο πρόσωπο µπορεί να ασκηθεί και το πρώτον 
ενώπιον της Ολοµελείας του Αρείου Πάγου. Περαιτέρω, από την ως άνω διάταξη σε 
συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 68 του ιδίου Κώδικα, προκύπτει ότι αναγκαίος όρος 
για την άσκηση πρόσθετης παρεµβάσεως είναι η ύπαρξη εννόµου συµφέροντος στο 
πρόσωπο του παρεµβαίνοντος. Υφίσταται έννοµο συµφέρον προς παρέµβαση όταν µε 
αυτήν µπορεί να προστατευθεί δικαίωµα του παρεµβαίνοντος ή να αποτραπεί η 
δηµιουργία σε βάρος του νοµικής υποχρεώσεως. Πρέπει, όµως, αυτά είτε να 
απειλούνται από τη δεσµευτικότητα ή εκτελεστότητα της αποφάσεως που θα εκδοθεί, 
είτε να υπάρχει κίνδυνος προσβολής τους από τις αντανακλαστικές συνέπειες (ΟλΑΠ 
14/2008, 4/2009). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 68, 80,  
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