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ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 
Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού 
δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής 
∆ηµοσίευση: Ελληνική ∆ικαιοσύνη, 2010, σελίδα 929 
 
Μουτσιούλη Αλεξία-Παγώνα: Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ο νοµικός 
χαρακτηρισµός της αντίθετης αίτησης µε τις προτάσεις. Αντίθετη η κρατούσα 
νοµολογία. 
∆ηµοσίευση: Ελληνική ∆ικαιοσύνη, 2010, σελίδα 942 
 
Ρούσσος Κλεάνθης: Συνυπαιτιότητα (άρθρο 300 ΑΚ) 
∆ηµοσίευση: Εφαρµογές Αστικού ∆ικαίου, 2010, σελίδα 747 
 
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισµού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 753 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Στοιχεία. Υπόχρεος προς 
καταβολή. Λύση γάµου. Αξίωση για παροχές που έγιναν ενόψει του γάµου. 
- Κατά το άρθρο 904 παρ. 1 εδ. α' ΑΚ όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόµιµη αιτία 
από την περιουσία άλλου ή µε ζηµία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την 
ωφέλεια. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής βασική προϋπόθεση της απαίτησης 
από αδικαιολόγητο πλουτισµό είναι η ύπαρξη άµεσης περιουσιακής µετακίνησης 
µεταξύ του πλουτισµού του λήπτη και της ζηµίας άλλου, δηλαδή, για να στηριχθεί 
αγωγή από αδικαιολόγητο πλουτισµό, πρέπει να υφίσταται άµεση αιτιώδης συνάφεια 
µεταξύ της παροχής ή της ζηµίας του ενάγοντος και του πλουτισµού του εναγοµένου, 
η οποία δεν υφίσταται στην περίπτωση που παρεµβάλλεται και άλλη τρίτη περιουσία, 
υπό την έννοια ότι η περιουσιακή µετακίνηση πρέπει να πραγµατοποιείται από την 
περιουσία του ζηµιωθέντος στην περιουσία του πλουτίσαντος, χωρίς την παρεµβολή 
τρίτου προσώπου, που να ενεργεί για δικό του λογαριασµό. Έτσι δεν υφίσταται τέτοια 
αιτιώδης συνάφεια και εποµένως αδικαιολόγητος πλουτισµός του εναγοµένου, επί 
παροχής γενοµένης από τον ενάγοντα σε εκτέλεση σύµβασης αυτού µε τρίτο, που 
ενήργησε για λογαριασµό του. Από αυτά παρέπεται, ότι, αν χρηµατική παροχή του 
ενάγοντος, που έγινε σε εκτέλεση σύµβασης εντολής µεταξύ αυτού και τρίτου, 
ενεργήσαντος για δικό του λογαριασµό, προκάλεσε απόσβεση οφειλής του εντολέα 
τρίτου προς τον λήπτη της παροχής, δικαιούχος να αναζητήσει τον πλουτισµό είναι 
µεν ο ενάγων που κατέβαλε ξένο χρέος (του εντολέα) χωρίς ο ίδιος να οφείλει στον 
εναγόµενο λήπτη, πλην όµως αδικαιολόγητα πλουτίσας και υπόχρεος σε απόδοση του 
πλουτισµού είναι ο πραγµατικός οφειλέτης τρίτος, που απαλλάχθηκε από το χρέος 
του και όχι ο εναγόµενος που εισέπραξε την απαίτηση, την οποία είχε και 
αποσβέστηκε µε την είσπραξη (ΑΠ 898/2003). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 904, 
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Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ΧρΙ∆ 2009, σελίδα 31 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 766  
 
Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισµού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 749 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Προϋποθέσεις για το ορισµένο 
της αγωγής. Σύµβαση δανείου. Εφαρµογή κυµαινόµενου επιτοκίου ή άλλως του 
σταθερού επιτοκίου της κατηγορίας του δανείου. Επιτόκιο υπερηµερίας µετά την 
πάροδο εξαµήνου. 
- Κατά το άρθρο 904 παρ. 1 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 ή ανήθικη. Από το συνδυασµό 
των διατάξεων αυτών προκύπτει, ότι για να είναι ορισµένη η αγωγή αδικαιολόγητου 
πλουτισµού ειδικά για απαίτηση αχρεώστητης παροχής και για τη θεµελίωση της 
απαίτησης για απόδοση του πλουτισµού από την αιτία αυτή, αρκεί να ισχυριστεί ο 
ενάγων, εκτός από το γεγονός της παροχής (καταβολής), ότι η παροχή έγινε για την 
εκπλήρωση ορισµένης οφειλής και ότι η οφειλή αυτή, την οποία ήθελε να 
εκπληρώσει, είναι ανύπαρκτη. Ο εναγόµενος ανταποδεικτικά (άρθρο 345 ΚΠολ∆) 
µπορεί να αποδείξει την ύπαρξη της αιτίας της οφειλής.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 5 του N. 2789/2000, που ισχύει από 11-2-2000 
"το ποσό της οφειλής, όπως θα διαµορφωθεί κατ' εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2, 
θα εκτοκίζεται από 1-5-2000 και επί ένα εξάµηνο µε το εκάστοτε ισχύον κυµαινόµενο 
επιτόκιο χορηγήσεων της ίδιας κατηγορίας εκτός αν για τη συγκεκριµένη κατηγορία 
δανείου δεν συνοµολογείται κυµαινόµενο επιτόκιο, οπότε θα εφαρµόζεται το σταθερό 
επιτόκιο της κατηγορίας αυτής. Μετά την πάροδο της ως άνω εξαµηνιαίας περιόδου, 
αν δεν συµφωνηθεί διαφορετικά, η ως άνω οφειλή θα εκτοκίζεται µε το εκάστοτε 
επιτόκιο υπερηµερίας και οι παραγόµενοι τόκοι θα ανατοκίζονται µε το άρθρο 12 του 
N. 2601/1998". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι το συνολικό ποσό της οφειλής, 
όπως αυτό προσδιορίζεται κατ' εφαρµογή των άρθρων 1 και 2 του άρθρου 30 του N. 
2789/2000, θα εκτοκίζεται ελλείψει αντίθετης συµφωνίας µετά την πάροδο έξι µηνών 
από την 1-5-2000 δηλαδή µετά την 1-11-2000 µε το εκάστοτε επιτόκιο υπερηµερίας 
και οι παραγόµενοι τόκοι θα ανατοκίζονται σύµφωνα µε όσα ορίζει το άρθρο 12 του 
Ν. 2601/1998. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 904, 
ΚΠολ∆: 345, 
Νόµοι: 2601/1998, άρθ. 12, 2789/2000, άρθ. 30, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 764  
 
Αδικοπραξία - Αρχή αναλογικότητας 
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∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 519 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη σε 
οικογένεια θύµατος. Πότε εφαρµόζεται η αρχή της αναλογικότητας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 932 του ΑΚ, σε περίπτωση αδικοπραξίας ανεξάρτητα 
από την αποζηµίωση για την περιουσιακή ζηµία, το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει 
εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική ικανοποίηση. Σε περίπτωση θανατώσεως 
προσώπου η χρηµατική αυτή ικανοποίηση µπορεί να επιδικαστεί στην οικογένεια 
λόγω ψυχικής οδύνης. Με τη διάταξη αυτή ο προσδιορισµός του ποσού της 
επιδικαζόµενης εύλογης χρηµατικής ικανοποιήσεως αφέθηκε στην ελεύθερη κρίση 
του δικαστηρίου, η οποία δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, αφού 
σχηµατίζεται από την εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων (άρθρο 651 παρ. 1 ΚΠολ∆) 
χωρίς υπαγωγή του πορίσµατος σε νοµική έννοια, ώστε να µπορεί να εννοηθεί 
εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου είτε ευθέως είτε εκ πλαγίου ή παράβαση διδαγµάτων 
της κοινής πείρας. Η κρίση αυτή του δικαστηρίου της ουσίας δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο ούτε και από άποψη παραβιάσεως ή µη της αρχής της 
αναλογικότητας, που εισάγεται ως νοµικός κανόνας µε τη διάταξη του άρθρου 25 
παρ. 1 του Συντάγµατος. Και τούτο διότι ο δικαστικός έλεγχος της τηρήσεως της 
αρχής της αναλογικότητας περιορίζεται στον έλεγχο της συνταγµατικότητας 
διατάξεως νόµου και συγκεκριµένα, αν ο νοµοθετικός περιορισµός ενός 
συνταγµατικώς προστατευοµένου δικαιώµατος σέβεται ή όχι την αρχή της 
αναλογικότητας. ∆ηλαδή ο έλεγχος από άποψη τηρήσεως της αρχής αυτής γίνεται 
µεταξύ αφενός µεν της συνταγµατικής διατάξεως, που προστατεύει κάποιο δικαίωµα, 
αφετέρου δε της νοµοθετικής διατάξεως, που το περιορίζει. Έξω, όµως, από το πεδίο 
αυτό, τα δικαστικά όργανα δεν έχουν εξουσία να εφαρµόζουν απευθείας την αρχή της 
αναλογικότητας κατά την ενάσκηση της δικαιοδοτικής λειτουργίας τους σε 
συγκεκριµένη υπόθεση, αλλά εφαρµόζουν την οικεία διάταξη του νόµου, ο οποίος 
αναθέτει σε αυτά ν' αποφασίζουν. Εποµένως, δικαστική απόφαση, που δεν προέβη σε 
συγκεκριµένη περίπτωση στον ορθό προσδιορισµό της εύλογης χρηµατικής 
ικανοποιήσεως του άρθρου 932 του ΑΚ, δεν είναι αντίθετη προς την αρχή της 
αναλογικότητας, αλλά είναι εσφαλµένη και θα ελεγχθεί µε τα επιτρεπόµενα ένδικα 
µέσα, µε βάση τους κανόνες, που το ίδιο άρθρο θέτει και στα πλαίσια, που οι 
ρυθµίζουσες τα ένδικα µέσα διατάξεις οριοθετούν τον έλεγχο (ΑΠ 163/2007, 
1670/2006). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 932, 
Σ: 25, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 967  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 4821 
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Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Αυτοκινητικό ατύχηµα. Τραυµατισµός ασφαλισµένου του 
ΙΚΑ σε τροχαίο ατύχηµα. Υποκατάσταση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 10 παρ. 5 του Ν∆ 4104/1960, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4476/1965 και 18 Ν. 1654/1986 
συνάγεται ότι το ΙΚΑ, για τις οφειλόµενες ασφαλιστικές παροχές προς τους 
ασφαλισµένους, οι οποίοι δικαιούνται αποζηµίωση για ζηµία που προξενήθηκε από 
αυτούς λόγω ασθενείας, αναπηρίας κλπ, υποκαθίσταται από το νόµο κατά το ποσό 
των οφειλοµένων στον ζηµιωθέντα ασφαλιστικών παροχών, στην αξίωση του 
τελευταίου κατά του ζηµιώσαντος, η υποκατάσταση δε αυτή προκειµένου για 
απαιτήσεις από αδικοπραξία που τελέστηκε µετά την έναρξη της ισχύος του Ν. 
1654/1986 επέρχεται εκ του νόµου και ανατρέχει στο χρόνο που γεννήθηκε η ζηµία. 
Για τη µεταβίβαση αυτή αρκεί το γεγονός ότι ο ασφαλισµένος δικαιούται 
ασφαλιστικές παροχές (αδιαφόρως αν έχουν καταβληθεί ή όχι), οι οποίες να τελούν 
σε χρονική και ουσιαστική αντιστοιχία µε την αξίωση αποζηµιώσεως (βλ. Κρητικό 
Αποζηµίωση Αυτοκ. Ατυχηµάτων, εκδ. 1992 άρθ. 617-649, ΑΠ 734/91 Ελ∆νη 
33.556, ΕφΠειρ 977/1986 Ελ∆νη 29.358). Η επιδίωξη των σχετικών απαιτήσεων του 
ΙΚΑ µπορεί να γίνει είτε µε άσκηση κυρίας παρεµβάσεως στην µεταξύ του 
ασφαλισµένου αρχικού δικαιούχου της απαιτήσεως και των υπόχρεων προς 
αποζηµίωση του δίκη (εφόσον ο ασφαλισµένος ενάγων περιέλαβε στην αγωγή του, 
προς το ΙΚΑ µεταβιβασθείσες απαιτήσεις του), είτε µε αυτοτελή αγωγή. Στη σχετική 
αγωγή πρέπει να περιέχονται µεταξύ των άλλων και τα γενεσιουργά περιστατικά της 
απαιτήσεως του ασφαλισµένου, η οποία βρίσκεται σε χρονική και ουσιαστική 
αντιστοιχία µε τις οφειλόµενες από το ΙΚΑ παροχές και δεν αρκεί να αναφέρονται 
µόνο τα ποσά των παροχών αυτών. Αν δεν περιέχονται τα περιστατικά αυτά, η αγωγή 
είναι απορριπτέα ως αόριστη (ΕφΠειρ 912/1996 Ελ∆νη 1998.146). 
∆ιατάξεις:  
Νόµοι: 4476/1965 αρθ. 18, 1654/1986 άρθ. 18, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2009, σελίδα 544  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 130 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Ειδική διαδικασία αυτοκινήτων. Η διαδικασία που τηρείται 
για να διαπιστωθεί, εάν ο δράστης τελούσε υπό την επίδραση τοξικών ουσιών κατά 
την τέλεση του αδικήµατος. ∆υνατότητα απόδειξης της επήρειας µε πληθώρα 
αποδεικτικών µέσων και όχι ενός συγκεκριµένου. Λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων 
που δεν πληρούν τους όρους του νόµου. Στοιχεία αναιρετηρίου. Ανάγκη ύπαρξης 
συγκεκριµένου και παραδεκτού λόγου αναίρεσης.  
- Κατά την 13382/Φ705.11/4δ/25-11-1977 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Συγκοινωνιών και ∆ηµόσιας Τάξης, προσδιορίζεται η διαδικασία που πρέπει να 
τηρείται για να διαπιστωθεί στην ποινική δίκη αν ο δράστης τελούσε υπό την 
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επίδραση τοξικών ουσιών κατά την τέλεση του αδικήµατος. ∆εν είναι θεµελιωτικές 
της σχετικής αστικής αγωγής και γι' αυτό η απόδειξη ότι ο οδηγός του ζηµιογόνου 
αυτοκινήτου τελούσε κατά το ατύχηµα υπό την επίδραση τοξικών ουσιών µπορεί να 
προκύψει και από άλλα αποδεικτικά µέσα που αναφέρονται στην απόφαση του 
δικαστηρίου της ουσίας, όπως ο τρόπος οµιλίας, οσµή οινοπνεύµατος, βάδιση κ.ά. Τις 
τυχόν συνταχθείσες εκθέσεις εξέτασης αίµατος του εναγοµένου οδηγού και 
ανίχνευσης οινοπνεύµατος µπορεί να συνεκτιµήσει το δικαστήριο της ουσίας ως 
δικαστικά τεκµήρια. Η εφαρµογή της κοινής αυτής υπουργικής απόφασης δεν 
αποτελεί δηλαδή αποκλειστικό τρόπο διάγνωσης, ότι ο οδηγός του ζηµιογόνου 
οχήµατος τελούσε υπό την επίδραση τοξικών ουσιών. Έτσι, δεν πάσχει το 
αποτέλεσµα της διάγνωσης, αν στηρίχθηκε σε άλλα αποδεικτικά µέσα και δεν 
γνωστοποιήθηκε στον ενδιαφερόµενο προκειµένου αυτός να ζητήσει την εξέταση των 
αντιδειγµάτων, όπως αναφέρεται στην κοινή αυτή υπουργική απόφαση.  
- Κατά το άρθρο 336 ΚΠολ∆, αν συνταχθεί έκθεση εξέτασης αίµατος του 
ελεγχόµενου οδηγού, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της ίδιας υπουργικής 
απόφασης, αυτή δεν είναι ούτε ανυπόστατο, ούτε άκυρο αποδεικτικό µέσο, αλλά είναι 
έγκυρο και επιτρεπόµενο από το νόµο αποδεικτικό µέσο που εκτιµάται ελεύθερα από 
το δικαστήριο της ουσίας ως δικαστικό τεκµήριο. Παρέπεται απ' όλα αυτά, ότι το 
δικαστήριο, τη διαπίστωσης της µέθης του οδηγού, δύναται να στηρίξει και άλλα 
αποδεικτικά µέσα, όπως στους µάρτυρες, στην άρνηση του οδηγού του αυτοκινήτου 
να υποβληθεί σε αιµοληψία κ.ά.  
- Κατά το άρθρο 671 παρ. 1 εδ. α ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται και στην ειδική 
διαδικασία των διαφορών για ζηµιές από αυτοκίνητο, καθώς και από τη σύµβαση της 
ασφάλισής του, το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη και αποδεικτικά µέσα που δεν 
πληρούν τους όρους του νόµου. 
- Κατά τα άρθρα 118 αρθρ. 4, 566 παρ. 1 και 577 παρ. 3 ΚΠολ∆, στο έγγραφο της 
αναίρεσης πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή, ορισµένο και ευσύνοπτο η νοµική 
πληµµέλεια που αποδίδεται στο δικαστήριο που εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόµενη 
απόφαση, ώστε να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν και ποιο συγκεκριµένο λόγο 
αναίρεσης θεµελιώνει η προσβαλλόµενη αιτίαση. ∆ιαφορετικά ο λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως ως αόριστος, χωρίς να είναι επιτρεπτή η συµπλήρωση 
των στοιχείων, που λείπουν, µε παραποµπή σε άλλα διαδικαστικά έγγραφα.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, για να είναι ορισµένος ο σχετικός λόγος 
αναιρέσεως πρέπει να αναφέρονται στο αναιρετήριο µε σαφήνεια: 1) ο φερόµενος ως 
παραβιασθείς κανόνας του ουσιαστικού δικαίου και µάλιστα ενάριθµα 2) οι 
πραγµατικές διαπιστώσεις της ελάσσονος προτάσεως του δικανικού συλλογισµού που 
θεµελίωσαν την κρίση του δικαστηρίου για το βάσιµο ή µη της αγωγής ή του 
ισχυρισµού και η έννοµη συνέπεια που βάσει αυτών καταγνώσθηκε και 3) το νοµικό 
σφάλµα δηλαδή που βρίσκεται η παραβίαση κατά την ερµηνεία ή εφαρµογή του 
κανόνα.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, για να είναι ορισµένος ο σχετικός λόγος 
αναίρεσης, πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο σε τι συνίσταται η έλλειψη 
νόµιµης βάσης, ποιες είναι οι αιτιολογίες της προσβαλλόµενης απόφασης και για ποιο 
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λόγο είναι ανεπαρκείς ή αντιφατικές καθώς και ο κανόνας του ουσιαστικού δικαίου 
που παραβιάστηκε εκ πλαγίου. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 118, 336, 559 αριθ. 1, 19, 566, 577, 671, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 701  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1546 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Αυτοκινητικό ατύχηµα. Παραµόρφωση περιεχοµένου 
εγγράφου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά 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 διατύπωσή της η διάταξη αυτή αφορά µόνο έγγραφο, και όχι µαρτυρική 
κατάθεση ή ένορκη βεβαίωση, ενώ ως έγγραφο νοούνται µόνο όσα προβλέπονται από 
τα άρθρα 339 και 432 επ. του ΚΠολ∆, και όχι τα διαδικαστικά έγγραφα της δίκης. 
Στα έγγραφα όµως µε την προαναφερθείσα έννοια εµπίπτουν και έγγραφα της 
ποινικής δικογραφίας όπως και προανακριτικές εκθέσεις εξέτασης µάρτυρα που 
συνεκτιµώνται ως δικαστικά τεκµήρια στην πολιτική δίκη. 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 περιεχόµενό 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. 
- Από την επισκόπηση των πιο πάνω εγγράφων, που προσκοµίζονται από τον 
αναιρεσείοντα, προκύπτει πράγµατι ότι σε αυτά αναφέρεται ότι το ένδικο ατύχηµα 
συνέβη σε παράδροµο της Εθνικής Οδού, παράλληλο προς την Ν.Ε.Ο.Α.Λ., και όχι 
στο οδόστρωµα της ίδιας Εθνικής Οδού, που δέχτηκε το Εφετείο µε τις 
προαναφερθείσες επί της ουσίας παραδοχές του, παραµορφώνοντας έτσι το 
περιεχόµενο των ίδιων εγγράφων, επί ζητήµατος που έχει σχέση µε την διαγνωσθείσα 
τελικά υπαιτιότητα και συνυπαιτιότητα του πρώτου αναιρεσίβλητου οδηγού και του 
αναιρεσείοντος αντίστοιχα, αλλά και την αιτιώδη συνάφεια µεταξύ του επελθόντος 
ζηµιογόνου αποτελέσµατος και της διαγνωσθείσας αντίστοιχα υπαιτιότητας και 
συνυπαιτιότητας, κατά τις ίδιες παραδοχές του Εφετείου. 
∆ιατάξεις:  
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ΚΠολ∆: 559 αριθ. 20,  
ΚΟΚ: 12, 19, 20, 38, 
Νόµοι: 2696/1999 άρθ. 12, 19, 20, 38, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Αδικοπραξία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Ειρηνοδικείο Ρόδου 
Αριθµός απόφασης: 74 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Οργάνωση ταξιδιών. Τουριστικές επιχειρήσεις. 
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Τραυµατισµός ανηλίκου. Χρηµατική ικανοποίηση για 
ηθική βλάβη. 
- Σύµφωνα µε την Οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα "οργανωµένα ταξίδια και τις 
οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις" που ενσωµατώθηκε στο εθνικό µας δίκαιο µε 
το Π∆ 339 της 11.9.1999 και ειδικότερα από το άρθρο 5 αυτής ο διοργανωτής ή και ο 
πωλητής που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη σύµβαση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
2 παρ. 5, φέρουν ευθύνη έναντι του καταναλωτή για την καλή εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω σύµβαση, ασχέτως του αν οι 
υποχρεώσεις αυτές πρόκειται να εκτελεστούν από τους ίδιους ή από άλλους 
παρέχοντες υπηρεσίες, εφόσον αυτές αποτελούν τµήµα της σύµβασης και µε την 
επιφύλαξη του δικαιώµατος αναγωγής του διοργανωτή και ή του πωλητή κατά των 
παρεχόντων υπηρεσίες. Όσον αφορά τις ζηµίες που προκύπτουν σε βάρος του 
καταναλωτή λόγω µη εκτελέσεως ή πληµµελούς εκτελέσεως της συµβάσεως, τα 
κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε ο διοργανωτής ή και ο πωλητής να 
φέρουν ευθύνη, εκτός αν αυτή η µη εκτέλεση ή πληµµελής εκτέλεση δεν οφείλεται 
ούτε σε δική τους υπαιτιότητα ούτε σε υπαιτιότητα κάποιου άλλου παρέχοντος 
υπηρεσίες. Κατά τη διάταξη δε του άρθρου 2 της ιδίας Οδηγίας, ως διοργανωτής 
ορίζεται το πρόσωπο το οποίο, κατά τρόπο µη ευκαιριακό, διοργανώνει ορισµένα 
ταξίδια και τα πωλεί ή τα προσφέρει προς πώληση απ΄ ευθείας ή µέσω πωλητή, ως 
πωλητής ορίζεται το πρόσωπο που πωλεί ή προσφέρει προς πώληση το οργανωµένο 
ταξίδι που έχει προγραµµατίσει ο διοργανωτής και ως καταναλωτής ορίζεται το 
πρόσωπο που αγοράζει το οργανωµένο ταξίδι (κύριος συµβαλλόµενος) ή κάθε 
πρόσωπο εξ ονόµατος του οποίου ο κύριος συµβαλλόµενος αναλαµβάνει να αγοράσει 
το οργανωµένο ταξίδι (άλλοι δικαιούχοι) ή κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο ο κύριος 
συµβαλλόµενος ή ένας από τους άλλους δικαιούχους εκχωρεί το οργανωµένο ταξίδι 
(εκδοχεύς). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 922, 930, 932, 1510, 
ΚΠολ∆: 14, 22, 35, 76, 176, 219, 
ΠΚ: 438, 
Οδηγίες: 90/314/ΕΟΚ 
Π∆: 339/1999,  
Σχόλια: 
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∆ηµοσίευση: ΕπισκΕ∆ 2008, σελίδα 623, σχολιασµός Κωνσταντίνος Παµπούκης  
 
Αδικοπραξία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1901 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Αδικοπραξία. Αιτιώδης συνάφεια. Ζηµιογόνος συµπεριφορά 
εκ µέρους του λογιστή που είχε αναλάβει να τηρεί τα λογιστικά βιβλία εταιρείας και 
επιβλήθηκαν πρόστιµα για πληµµελή τήρηση. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Το Εφετείο µε την προσβαλλόµενη απόφαση του, αφού δέχτηκε την έφεση του 
εναγοµένου και εξαφάνισε την απόφαση του πρωτοβαθµίου µε την οποία είχε γίνει 
δεκτή εν µέρει η αγωγή, απέρριψε την αγωγή ως µη νόµιµη, δεχόµενο ότι η 
επικαλουµένη από την ενάγουσα ζηµιογόνος συµπεριφορά του εναγοµένου, 
συνισταµένη στην υπαίτια (εξ αµελείας) αυτού παράλειψη να τηρεί τα λογιστικά 
βιβλία της, συνιστά παραβίαση των συµβατικών υποχρεώσεων του έναντι της 
ενάγουσας, και όχι αδικοπραξία, διότι χωρίς τη σύµβαση η παράλειψη αυτή δεν είναι 
παράνοµη. 'Ετσι που έκρινε το Εφετείο παρά το νόµο δεν εφάρµοσε τις εφαρµοστέες 
στην προκειµένη περίπτωση ουσιαστικού δικαίου διάταξη των άρθρων 330, 297, 298 
ΑΚ, 2, 8 παρ. 1 και 4 και 12 του Π∆ 340/1998 και του άρθρου 8 του Ν. 2251/1994, 
υποπίπτοντας στην από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ πληµµέλεια, αφού κατά τα 
εκτιθέµενα στην αγωγή ο εναγόµενος παρείχε τις ανεξάρτητες υπηρεσίες του στην 
ενάγουσα ως λογιστής και µε την µεταξύ τους σύµβαση είχε ανατεθεί σ' αυτόν και η 
διεξαγωγή των λογιστικών εργασιών, που αναφέρονται στην αγωγή και συνεπεία της 
µη κανονικής διεξαγωγής αυτών επιβλήθηκαν στην ενάγουσα, από την αρµόδια 
φορολογική αρχή φορολογικές επιβαρύνσεις τις οποίες κατέβαλε η εντολέας 
ενάγουσα και κατά το ποσό των οποίων ζηµιώθηκε από υπαιτιότητα (αµέλεια) του 
εναγοµένου, κατά την εκπλήρωση της συµβατικώς καθορισµένης παροχής του, κατά 
τα επικαλούµενα στην αγωγή. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 330,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
Νόµοι: 2251/1994, άρθ. 8, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 *∆ΕΕ 2009, σελίδα 714 * ΧρΙ∆ 2009, σελίδα 757 
*Ελ∆νη 2010, σελίδα 747 
 
Αδικοπραξία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1900 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Αδικοπραξία. Ευθύνη για αποζηµίωση. Η χωρίς δικαίωµα 
παρά τη θέληση του νοµέα αποβολή αυτού από τη νοµή πράγµατος. ∆ιαφυγόν 
κέρδος. 
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 914, 926, 297 και 298 ΑΚ προκύπτει, ότι για τη 
θεµελίωση ευθύνης προς αποζηµίωση λόγω αδικοπραξίας απαιτείται, παράνοµη και 
υπαίτια συµπεριφορά του υποχρέου, υπαιτιότητα, µε τη µορφή της αµέλειας ή του 
δόλου, επέλευση ζηµίας και αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της παράνοµης 
συµπεριφοράς και της επελθούσας ζηµίας, η οποία υπάρχει όταν, κατά τα διδάγµατα 
της κοινής πείρας η συµπεριφορά του δράστη ήταν αντικειµενκώς ικανή να επιφέρει, 
κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων το επιζήµιο αποτέλεσµα. 
Παράνοµη είναι η συµπεριφορά που αντίκειται σε απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα 
δικαίου, ο οποίος απονέµει δικαίωµα ή προστατεύσει συγκεκριµένο συµφέρον του 
ζηµιωθέντος, µπορεί δε η συµπεριφορά αυτή να συνίσταται σε θετική ενέργεια ή σε 
παράλειψη ορισµένης ενέργειας που παραλείφθηκε. Τέτοια υποχρέωση (µη 
παράλειψης) µπορεί να υπάρχει είτε από δικαιοπραξία, είτε από ειδική διάταξη 
νόµου, είτε από την καλή πίστη όπως αυτή διαµορφώνεται από την κρατούσα 
κοινωνική αντίληψη. Υπαίτια δε είναι η συµπεριφορά στην περίπτωση της αµέλειας, 
όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, σύµφωνα µε το 
άρθρο 330 εδ. β' ΑΚ, ενώ στην περίπτωση του δόλου (πρόθεσης) είτε µε τη µορφή 
του άµεσου δόλου, ο οποίος υπάρχει όταν ο υπαίτιος επιδιώκει (θέλει) την επέλευση 
του ζηµιογόνου αποτελέσµατος καθώς και όταν δεν επιδιώκει το ζηµιογόνο 
αποτέλεσµα προβλέπει όµως αυτό ως αναγκαία συνέπεια της συµπεριφοράς του και 
παρά ταύτα δεν αφίσταται, είτε µε τη µορφή του ενδεχοµένου δόλου, ο οποίος 
υπάρχει όταν ο υπαίτιος προβλέπει το αποτέλεσµα ως ενδεχόµενη συνέπεια της 
συµπεριφοράς του και το αποδέχεται. Αν από παράνοµη και υπαίτια κατά τα άνω 
κοινή πράξη περισσοτέρων προκλήθηκε ζηµία σε άλλον, ευθύνονται όλοι εις 
ολόκληρο. Κοινή είναι η πράξη ή παράλειψη περισσοτέρων, όταν αυτοί συµµετείχαν 
ταυτόχρονα ή διαδοχικά στην τέλεση της πράξης ή παράλειψης, είτε ως 
συναυτουργοί, είτε ως άµεσοι ή απλοί συνεργοί, δεν έχει δε σηµασία αν ορισµένοι 
από αυτούς ενήργησαν µε δόλο και άλλοι από αµέλεια. ∆εν έχει επίσης σηµασία αν η 
συµµετοχή των περισσοτέρων συνέβαλε στην εκτέλεση της κυρίας πράξεως ή άλλης 
που συνοδεύει την κυρία ή έλαβε χώρα σε προγενέστερο ή µεταγενέστερο της κυρίας 
πράξεως χρόνο ή απλώς στη διατήρηση του επιζηµίου αποτελέσµατος. Αδικοπραξία 
κατά την έννοια του άνω άρθρου 914 ΑΚ, η οποία θεµελιώνει αξίωση προς 
αποζηµίωση, αποτελεί, σύµφωνα µε το άρθρο 1099 ΑΚ, και η χωρίς δικαίωµα παρά 
τη θέληση του νοµέα αποβολή αυτού από τη νοµή πράγµατος.  
- Η αποζηµίωση που προβλέπεται από τα άρθρα 297 και 298 ΑΚ, παρεχόµενη από 
τον υπόχρεο σε χρήµα, περιλαµβάνει τόσο τη θετική ζηµία όσο και το διαφυγόν 
κέρδος που προσδοκάται µε πιθανότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων. Για 
την πληρότητα της αγωγής, µε την οποία επιδιώκεται επιδίκαση διαφυγόντος 
κέρδους, τα περιστατικά που προσδιορίζουν την προσδοκία ορισµένου κέρδους, µε 
βάση την κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων πιθανότητα, πρέπει, κατά το άρθρο 
216 ΚΠολ∆, να εκτίθενται στην αγωγή. ∆εν είναι όµως ανάγκη να αναγράφεται στην 
αγωγή ότι ο ενάγων δεν εξοικονόµησε δαπάνη ή να προσδιορίζεται και να αφαιρείται 
η τυχόν εξοικονοµηθείσα, διότι τα περιστατικά αυτά ανάγονται στην καθορισµό του 
ύψους της ζηµίας που γίνεται βάσει των αποδείξεων, ύστερα από πρόταση του 
εναγόµενου ή και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, ακόµη και από το Εφετείο, 
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εφόσον το ζήτηµα του ύψους της αποθετικής ζηµίας καταστεί αντικείµενο της κατ' 
έφεση δίκης (ΟλΑΠ 22/1995). Εν τούτοις τα περιστατικά που προσδιορίζουν την 
προσδοκία ορισµένου κέρδους µε βάση την κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων 
πιθανότητα, καθώς και οι ειδικές περιστάσεις, όπως και τα ληφθέντα 
προπαρασκευαστικά µέτρα, πρέπει, κατά το άρθρο 216 ΚΠολ∆, να εκτίθενται στην 
αγωγή. ∆εν αρκεί η απλή επανάληψη των εκφράσεων του άρθρου 298 ΑΚ, ούτε η 
αναφορά του συνολικά φερόµενου ως διαφυγόντος κέρδους, αλλά απαιτείται η 
εξειδικευµένη κατά περίπτωση µνεία των συγκεκριµένων περιστάσεων και µέτρων 
που καθιστούν πιθανό το κέρδος ως προς τα επί µέρους κονδύλια, καθώς και η 
επίκληση των κονδυλίων αυτών, ώστε να µπορεί να διαταχθεί απόδειξη και να 
παρέχεται η δυνατότητα στον εναγόµενο να αµυνθεί. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914, 926, 1099,  
ΚΠολ∆: 216, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 682 
 
Αδικοπραξία - Ενδεχόµενος δόλος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 230 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Αδικοπραξία και αποζηµίωση. Θετική ζηµία και θετικό 
διαφέρον. Ευθύνη λόγω πταίσµατος. Ενδεχόµενος δόλος. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Μη νόµιµη βάση απόφασης. Αντιφατικές ή ανεπαρκείς 
αιτιολογίες. ∆εν ελέγχεται αναιρετικά η εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών.  
- Κατά τα άρθρα 297, 298, 330, 914 ΑΚ και 27 του ΠΚ, όποιος ζηµιώσει άλλον 
παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. Προϋποθέσεις της 
υποχρέωσης προς αποζηµίωση είναι: 1) ζηµιογόνος συµπεριφορά, 2) παράνοµος 
χαρακτήρας της πράξης ή παράλειψης, 3) υπαιτιότητα και 4) πρόσφορος αιτιώδης 
σύνδεσµος, µεταξύ ζηµιογόνου συµπεριφοράς και αποτελέσµατος. Γενεσιουργό λόγο 
της υποχρέωσης σε αποζηµίωση αποτελεί και η απάτη σε βάρος του ζηµιωθέντος, η 
οποία υπάρχει, όταν κάποιος από δόλο προκαλεί, ενισχύει ή διατηρεί µε κάθε µέσο ή 
τέχνασµα σε άλλον τη σφαλερή αντίληψη πραγµατικών γεγονότων, ένεκα της οποίας 
αυτός προβαίνει σε δήλωση βουλήσεως ή επιχείρηση πράξης, από την οποία 
υφίσταται ζηµία, εφόσον το χρησιµοποιηθέν απατηλό µέσο υπήρξε αποφασιστικό για 
τη γενόµενη δήλωση βούλησης ή την επιχειρηθείσα πράξη, ενώ δεν αποκλείεται η 
τυχόν χρησιµοποιηθείσα για την απάτη ψευδής παράσταση να αναφέρεται και σε 
µελλοντικό γεγονός. Εξάλλου, δόλος συντρέχει όχι µόνον όταν ο δράστης επιδιώκει 
την πρόκληση ζηµίας σε άλλον άλλα και όταν, χωρίς να την αποσκοπεί, προβλέπει 
και αποδέχεται την επέλευση της ζηµίας αυτής είτε ως αναγκαία είτε ως ενδεχόµενη 
συνέπεια της παράνοµης συµπεριφοράς του.  
- Κατά τα άρθρα 298 εδ. β' του ΑΚ και 336 παρ. 4 του ΚΠολ∆, η απαραίτητη για τη 
θεµελίωση της αξίωσης αποζηµίωσης αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της παράνοµης 
συµπεριφοράς και της προκληθείσας ζηµίας υπάρχει, όταν, κατά τα διδάγµατα της 
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κοινής πείρας, η φερόµενη ως ζηµιογόνος πράξη ή παράλειψη κατά τη συνηθισµένη 
πορεία των πραγµάτων ή τις ειδικές περιστάσεις της συγκεκριµένης περίπτωσης ήταν 
επαρκώς ικανή 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 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 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. 
- Κατά το άρθρο 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. Ο προβλεπόµενος αυτός λόγος αναίρεσης ιδρύεται, όταν στην ελάσσονα 
πρόταση του νοµικού συλλογισµού υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας, ή ανεπαρκής 
αιτιολογία, ή αντιφατική αιτιολογία. ∆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. 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.  
- Κατά το άρθρο 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆, 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: 
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ΑΚ: 297, 298, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 336, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 561, 
ΠΚ: 27, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 
 
 
Αδικοπραξία - Ευθύνη προστήσαντος ή προστηθέντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 959 
Έτος: 2004 
Σύντοµη Περίληψη: - Αδικοπραξία. Ευθύνη προστήσαντος.  
- 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 τρίτον παράνοµα κατά την υπηρεσία του. Η διάταξη έχει εφαρµογή επί 
προστήσαντος φυσικού ή νοµικού προσώπου, το οποίο δεν συνδέεται συµβατικά µε 
τον ζηµιωθέντα τρίτο. Η εφαρµογή της προϋποθέτει: α΄) σχέση προστήσεως, η οποία 
υπάρχει όταν ο προστήσας διατηρεί το δικαίωµα να δίδει οδηγίες στον προστηθέντα, 
εν σχέσει µε τον τρόπο εκπληρώσεως της υπηρεσίας του και εξουσία αυτού επί του 
προστηθέντος κατά το χρόνο τελέσεως της πράξεως, β΄) ενέργεια του προστηθέντος 
παράνοµη και υπαίτια, δηλαδή αδικοπραξία πληρούσα τις προϋποθέσεις του άρθρου 
914 ΑΚ και γ΄) η ενέργεια αυτή του προστηθέντος να έγινε κατά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας που του είχε ανατεθεί ή επ' ευκαιρία ή εξ αφορµής της υπηρεσίας του, ή 
ακόµη και κατά κατάχρηση της υπηρεσίας του αυτής. Η τελευταία (κατάχρηση 
υπηρεσίας) υπάρχει, όταν η ζηµιογόνος πράξη τελέσθηκε, καθ' υπέρβαση των ορίων 
των καθηκόντων του προστηθέντος και κατά παράβαση των εντολών και οδηγιών του 
προστήσαντος, όµως µεταξύ αυτής (ζηµιογόνου πράξεως) και της υπηρεσίας που είχε 
ανατεθεί στον προστηθέντα, υφίσταται εσωτερική συνάφεια, υπό την έννοια ότι αυτή 
(πράξη) δεν µπορούσε να υπάρξει χωρίς την πρόστηση και ο ζηµιωθείς τρίτος δεν 
γνώριζε την κατάχρηση, ούτε όφειλε να την γνωρίζει. Η έννοια της προστήσεως είναι 
νοµική και η ύπαρξη ή µη ευθύνης του προστήσαντος, υπό τα ανελέγκτως από το 
ουσιαστικό δικαστήριο, δεκτά γενόµενα περιστατικά, ελέγχεται αναιρετικά και εκ του 
άρθρου 559 αρ. 1 και 19 του ΚΠολ∆. 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 914, 922, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2004  
 
 
Αδικοπραξία - Ευθύνη προστήσαντος ή προστηθέντος 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Ρόδου 
Αριθµός απόφασης: 13 
Έτος: 2009 
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Σύντοµη Περίληψη: - Αδικοπραξία. Ευθύνη προστήσαντος. Ευθύνη λόγω 
πταίσµατος. Υπεξαίρεση χρηµάτων πελατών από ασφαλιστικό σύµβουλο. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 922 ΑΚ ο κύριος ή ο προστήσας άλλον σε υπηρεσία 
ευθύνεται για τη ζηµία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον 
παράνοµα κατά την υπηρεσία του. Κατά την έννοια της εν λόγω διάταξης 
"προστηθείς", για την αδικοπραξία του οποίου ευθύνεται, κατά τους όρους της 
διάταξης αυτής, το πρόσωπο που δέχεται τις υπηρεσίες του, είναι εκείνος που µε τη 
βούληση του τελευταίου ως "προστήσαντος" απασχολείται διαρκώς ή παροδικώς στη 
διεκπεραίωση υποθέσεως και γενικά στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων αυτού 
κάτω από τις οδηγίες και τις εντολές τούτου ως προς τον τρόπο εκπλήρωσης των 
καθηκόντων του. Από την ως άνω δε διάταξη του άρθρου αυτού (922 ΑΚ) προκύπτει, 
ότι για την ίδρυση ευθύνης του προστήσαντος από την αδικοπραξία του 
προστηθέντος προϋποτίθενται: α) σχέση πρόστησης, η οποία υπάρχει όταν ο 
προστήσας διατηρεί το δικαίωµα να δίνει οδηγίες στον προστηθέντα, σε σχέση µε τον 
τρόπο εκπλήρωσης της υπηρεσίας του και εξουσία αυτού επί του προστηθέντος κατά 
το χρόνο τέλεσης της πράξης, β) ενέργεια του προστηθέντος παράνοµη και υπαίτια, 
δηλαδή αδικοπραξία κατ΄ άρθρο 914 ΑΚ και γ) η ενέργεια αυτή του προστηθέντος να 
έγινε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που του είχε ανατεθεί ή µε την ευκαιρία ή µε 
αφορµή την υπηρεσία του ή, ακόµη, και κατά κατάχρηση της υπηρεσίας του αυτής. Ο 
προστήσας, τότε, ευθύνεται αντικειµενικά προς αποζηµίωση του τρίτου, ο οποίος 
ζηµιώθηκε από την αδικοπραξία που τελέστηκε από τον προστηθέντα (ΑΠ 1325/2007 
Ελ∆νη 2008.1656, ΑΠ 1185/2006 ΧρΙ∆ 6.888, ΑΠ 1507/2005 ΧρΙ∆ 6.263, ΑΠ 
306/2005 Ελ∆νη 2006.1346. ΑΠ 1530/2004 ΧρΙ∆ 5.510, ΑΠ 1011/2004 ΧρΙ∆ 5.166, 
ΑΠ 959/2004 Ελ∆νη 2004.1603, ΑΠ 926/2004 Ελ∆νη 2005.1659, ΑΠ 778/2003 
Ελ∆νη 2004.80, ΕφΑθ 44/2007 ΕπισκΕµπ∆ 2007.486). Από την ίδια ως άνω διάταξη 
συνάγεται ότι ο προστήσας ευθύνεται για τις ζηµίες που προξένησε ο προστηθείς σε 
τρίτον, όχι µόνο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που ανατέθηκε σ΄ αυτόν, αλλά και 
κατά κατάχρηση της υπηρεσίας του, η οποία υπάρχει όταν η ζηµιογόνος πράξη 
τελέστηκε µέσα στα όρια των καθηκόντων που ανατέθηκαν στον προστηθέντα ή µε 
την ευκαιρία ή µε αφορµή την υπηρεσία, αλλά κατά παράβαση των εντολών και 
οδηγιών που δόθησαν σ΄ αυτόν ή καθ΄ υπέρβαση των καθηκόντων του, εφόσον, 
όµως, µεταξύ της ζηµιογόνου ενέργειας του προστηθέντος και της υπηρεσίας που του 
ανατέθηκε υπάρχει εσωτερική συνάφεια, υπό την έννοια ότι η αδικοπραξία δε θα 
ήταν δυνατό να υπάρξει χωρίς την πρόστηση ή ότι η τελευταία υπήρξε το αναγκαίο 
µέσο για την τέλεση της αδικοπραξίας (ΑΠ 959/2004 ό.π., ΑΠ 957/2003 Ελ∆νη 
2003.1558, ΑΠ 651/2001 Ελ∆νη 2001.1540, ΑΠ 555/2000 Ελ∆νη 2000.1578, 
Γεωργιάδη - Σταθόπουλου Αστικός Κώδιξ υπό άρθρο 922 αριθ. 32-36, Ι. ∆εληγιάννη 
- Π. Κορνηλάκη, Ειδικό Ενοχικό ∆ίκαιο, τόµος 3ος, έκδ. 1992, παρ. 356 αριθ. 3 σελ. 
187 επ., Απ. Γεωργιάδης, Ενοχικό ∆ίκαιο, Γενικό Μέρος, έκδ. 1999 σελ. 629). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 330 ΑΚ, η οποία εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση 
ζηµίας και εποµένως και σε ζηµία η οποία προκλήθηκε από αδικοπραξία κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 914 επόµ., όταν στη γένεση ή στην επέλευση της ζηµίας 
συντέλεσε και πταίσµα του ζηµιωθέντος, το δικαστήριο της ουσίας µπορεί, αφού 
σταθµίσει τις περιστάσεις και ιδιαίτερα το βαθµό πταίσµατος, ή να µην επιδικάσει 
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αποζηµίωση ή να µειώσει το ποσό της (ΑΠ 315/2008, ΑΠ 427/2008, ΑΠ 1253/2007, 
ΑΠ 1345/2006, ΑΠ 1197/2005).  
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 330, 914, 922, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Αδικοπραξία - Ευθύνη προστήσαντος ή προστηθέντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1856 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Αδικοπραξία. Πρόστηση. Ευθύνη προστήσαντος. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικού µέσου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση (άρθ. 559 αριθ. 
11γ). 
- Για τη θεµελίωση της ευθύνης του προστήσαντος σύµφωνα µε τη διάταξη του 
άρθρου 922 ΑΚ δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενοχικής σχέσης µεταξύ 
προστήσαντος και προστηθέντος, αφού η σχέση της πρόστησης µπορεί να στηρίζεται 
και σε πραγµατικό γεγονός ή να ανακύψει ευκαιριακά για µια και µόνο πράξη. 
Απαιτείται όµως ο προστηθείς να υπόκειται στον έλεγχο ή µόνο στην επίβλεψη του 
προστήσαντος κατά την εκτέλεση της εργασίας που του ανατέθηκε. Απαιτείται ακόµη 
πταίσµα του προστηθέντος (πράξη παράνοµη και υπαίτια) και η πράξη του να 
βρίσκεται σε αιτιώδη συνάφεια (σχέση) µε την εκτέλεση της υπηρεσίας που ανέλαβε. 
Ειδικώς, επί συµβάσεως έργου ο εργολάβος δεν θεωρείται ότι βρίσκεται σε σχέση 
εξάρτησης από τον εργοδότη. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 341 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το 
δικαστήριο, για να σχηµατίσει την αποδεικτική του κρίση ως προς την αλήθεια ή µη 
των προβαλλόµενων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων που ασκούν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λάβει υπόψη του όλα τα 
νόµιµα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για άµεση 
ή έµµεση απόδειξη, χωρίς όµως να είναι αναγκαίο να προβεί και σε ειδική µνεία και 
χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά. ∆εν 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 καθίσταται απολύτως 
βέβαιο από το ίδιο περιεχόµενο της απόφασης ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα 
αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρεώσεως 
αυτής ιδρύει το λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 αρθ. 11 παρ. γ' του ΚΠολ∆, υπό 
την προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός που επικαλείται ο διάδικος, ως 
αποδεικνυόµενο ή ανταποδεικνυόµενο, ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης, αφού µόνο ένα τέτοιο γεγονός καθίσταται αντικείµενο αποδείξεως. 
- Tο Εφετείο, προκειµένου να καταλήξει στο περιεχόµενο σ' αυτήν αποδεικτικό 
πόρισµα ως προς κρίσιµους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, έλαβε υπόψη 
του και συνεκτίµησε τις καταθέσεις των µαρτύρων και όλα τα έγγραφα που νοµίµως 
επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι. Από τη γενική αυτή βεβαίωση, σε 
συνδυασµό και µε το όλο αιτιολογικό της απόφασης επί των προβαλλοµένων 
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ισχυρισµών, δεν καθίσταται βέβαιο, αλλά, αντιθέτως, καταλείπονται αµφιβολίες για 
την εκ µέρους του Εφετείου συνεκτίµηση του υπ' αρ. 724/2006 απαλλακτικού 
βουλεύµατος του Συµβουλίου Πλ/κών Αθηνών, το οποίο παραδεκτώς προσκόµισε και 
επικαλέσθηκε η αναιρεσείουσα (2η εναγοµένη) στην δευτεροβάθµια δίκη, όπως 
προκύπτει από τις προτάσεις της και µε τον οποίο βούλευµα ο 1ος εναγόµενος 
(προστηθείς από την αναιρεσείουσα) απηλλάγη της κατηγορίας της απάτης κατ' 
άρθρο 386 ΠΚ, σε υπόθεση όπου η βάση της αδικοπραξίας, που φέρεται ότι τέλεσε 
αυτός παράνοµα και υπαίτια σε βάρος της αναιρεσίβλητης (ενάγουσας), ήταν αυτό 
τούτο το ποινικό αδίκηµα. Το εν λόγω βούλευµα προσκοµίσθηκε προς (αντ-)απόδειξη 
της ελλείψεως παράνοµης και υπαίτιας συµπεριφοράς του 1ου εναγοµένου 
(προστηθέντος από την αναιρεσείουσα), γεγονός που θα απέκλειε τη θεµελίωση 
ευθύνης και της αναιρεσείουσας (προστήσασας), εις ολόκληρον µε τον 1ο εναγόµενο. 
Για το αποδεικτικό αυτό έγγραφο σε ουδεµία µνεία ή σχολιασµό προέβη το Εφετείο, 
(όπως έπραξε για τα άλλα αποδεικτικά µέσα), παρά την αποδεικτική του 
σπουδαιότητα, δεδοµένου ότι, υπό το εκτιθέµενο περιεχόµενό του, µπορεί να 
χρησιµεύσει στην συναγωγή τεκµηρίου για την αβασιµότητα των αγωγικών 
ισχυρισµών και, ως εκ τούτου, το Εφετείο, παρόλο που δεν δεσµεύεται από το 
περιεχόµενο του άνω βουλεύµατος και µπορούσε να καταλήξει (όπως και κατέληξε) 
σε αντίθετο µε το τελευταίο πόρισµα, έπρεπε, ενόψει της σοβαρότητάς του, να το 
αντικρούσει. Εποµένως, ο πρώτος λόγος της αιτήσεως αναίρεσης κατά το δεύτερο 
µέρος του, µε το οποίο, υπαγόµενο κατ' εκτίµηση στη ρύθµιση του άρθρου 559 αρ. 11 
ΚΠολ∆, αποδίδεται στο Εφετείο η πληµµέλεια ότι δεν έλαβε υπόψη το άνω έγγραφο, 
είναι βάσιµος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 922, 
ΚΠολ∆: 335, 338, 341, 559 αριθ. 11γ, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΝοΒ 2010, σελίδα 1180, σχολιασµός Ηλίας 
Κωνσταντόπουλος * ΕΕµπ∆ 2010, σελίδα 935  
 
Αδικοπραξία - Ευθύνη προστήσαντος ή προστηθέντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1768 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Προϋπόθεση ικανοποίησης ηθικής βλάβης αποτελεί η 
παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά. Ευθύνη του προστήσαντος για τη ζηµία του 
προστηθέντος. Σύµβαση επιταγής µεταξύ της τράπεζας και του εκδότη. Παράλειψη 
των προστηθέντων της Τράπεζας να ελέγξουν την αξιοπιστία του πελάτη της 
προκαλεί ευθύνη αποζηµίωσης της Τράπεζας.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 298, 299, 330 εδ. β' , 914, 926, 927 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, από την οποία προσβάλλεται ιδιωτικό δικαίωµα ή βλάπτεται άλλο ατοµικό 
συµφέρον του προσώπου που δεν αποτελεί περιεχόµενο ιδιωτικού δικαιώµατος, 



 

[18] 
 

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. Για την 
κατάφαση της παρανοµίας δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριµένου κανόνα δικαίου, 
αλλά αρκεί η αντίθεση της συµπεριφοράς στο γενικότερο πνεύµα του δικαίου ή στις 
επιταγές της έννοµης τάξεως Για να υπάρξει όµως δικαίωµα αποζηµίωσης από το 
άρθρο 914 ΑΚ σε περίπτωση προσβολής ατοµικού συµφέροντος, απαιτείται όπως η 
παραβιαζοµένη διάταξη να είναι κατά το γράµµα της ή το σκοπό του νοµοθέτη, 
προστατευτική του προσβαλλοµένου ατοµικού συµφέροντος ή και αυτού. Αµέλεια, 
ως µορφή υπαιτιότητας, υπάρχει όταν, εξαιτίας της παραλείψεως του δράστη να 
καταβάλει την επιµέλεια που αν κατέβαλε -µε µέτρο τη συµπεριφορά του µέσου 
συνετού και επιµελούς εκπροσώπου του κύκλου δραστηριότητάς του- θα ήταν δυνατή 
η αποτροπή του ζηµιογόνου αποτελέσµατος, αυτός (δράστης) είτε δεν προέβλεψε την 
επέλευση του εν λόγω αποτελέσµατος, είτε προέβλεψε µεν το ενδεχόµενο 
επελεύσεώς του, ήλπιζε όµως ότι θα το αποφύγει. Αιτιώδης σύνδεσµος υπάρχει όταν 
η παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά του δράστη, ήταν καθ' εαυτή ικανή και είχε τη 
δυνατότητα, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας και τη συνηθισµένη και 
κανονική πορεία των πραγµάτων, χωρίς τη µεσολάβηση εκτάκτων ή ασυνήθιστων 
περιστατικών, να επιφέρει το επιζήµιο αποτέλεσµα επέφερε δε πράγµατι αυτό στη 
συγκεκριµένη περίπτωση. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, περί του εάν τα 
ανελέγκτως διαπιστωθέντα από αυτό πραγµατικά περιστατικά, γενικώς και 
αφηρηµένα λαµβανόµενα, επιτρέπουν το συµπέρασµα, ότι η πράξη ή παράλειψη 
µπορεί να θεωρηθεί αντικειµενικά ως πρόσφορη αιτία του ζηµιογόνου 
αποτελέσµατος, υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 559 
αρ. 1 και 19 ΚΠολ∆, αφού σχηµατίζεται µε τη χρησιµοποίηση των διδαγµάτων της 
κοινής πείρας, κατά την υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών στην αόριστη 
νοµική έννοια της αιτιώδους συναφείας. Η κρίση όµως του δικαστηρίου, ότι στη 
συγκεκριµένη περίπτωση ή πράξη ή παράλειψη αποτέλεσε την αιτία του ζηµιογόνου 
αποτελέσµατος, ως αναγόµενη στην εκτίµηση των πραγµατικών γεγονότων (άρθρο 
561 παρ. 1 ΚΠολ∆) δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. 
- Από το άρθρο 922 ΑΚ που ορίζει ότι ο κύριος ή ο προστήσας άλλον σε υπηρεσία 
ευθύνεται για τη ζηµία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον 
παράνοµα, κατά την υπηρεσία του. προκύπτει ότι για την ίδρυση ευθύνης του 
προστήσαντος από την αδικοπραξία του προστηθέντος πρέπει ο τελευταίος να τελεί 
υπό τις εντολές και οδηγίες του προστήσαντος ως προς τον τρόπο εκπληρώσεως των 
καθηκόντων του, προς τις οποίες και να είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται. Από 
την ίδια διάταξη συνάγεται ότι ο προστήσας ευθύνεται για τις ζηµίες που προξένησε ο 
προστηθείς σε τρίτον όχι µόνον κατά την εκτέλεση της ανατεθείσας σ' αυτόν 
υπηρεσίας, αλλά και κατά κατάχρηση της υπηρεσίας του, η οποία υφίσταται, όταν η 
ζηµιογόνος πράξη τελέστηκε εντός των ορίων και καθηκόντων που ανατέθηκαν στον 
προστηθέντα ή επ' ευκαιρία ή εξ αφορµής της υπηρεσίας, αλλά κατά παράβαση των 
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εντολών και οδηγιών που δόθηκαν σ' αυτόν ή καθ' υπέρβαση των καθηκόντων του, 
εφόσον µεταξύ της ζηµιογόνου ενεργείας του προστηθέντος και της υπηρεσίας που 
ανατέθηκε σ' αυτόν υπάρχει εσωτερική συνάφεια. Σχέση προστήσεως υπάρχει όταν, 
στο πλαίσιο υφιστάµενης µεταξύ δύο προσώπων (φυσικών ή νοµικών) 
δικαιοπρακτικής ή οποιασδήποτε άλλης βιοτικής σχέσεως, διαρκούς ή ευκαιριακής, 
το ένα από τα πρόσωπα αυτά (προστήσας) αναθέτει στο άλλο (προστηθέντα), µε ή 
χωρίς αµοιβή, την εκτέλεση ορισµένης υπηρεσίας, υλικής ή νοµικής φύσεως, η οποία 
αποβλέπει στη διεκπεραίωση υποθέσεων και γενικότερα στην εξυπηρέτηση των 
επαγγελµατικών, οικονοµικών ή άλλων συµφερόντων του πρώτου και κατά τη οποία 
ο δεύτερος υπόκειται στον έλεγχο ή έστω στις γενικές οδηγίες και εντολές ή µόνο 
στην επίβλεψη του πρώτου. Πάντως, όταν η εκτέλεση µιας υπηρεσίας έχει ανατεθεί 
σε πρόσωπα µε εξειδικευµένες επιστηµονικές ή τεχνικές γνώσεις, ο άνω έλεγχος δεν 
είναι απαραίτητο να εκτείνεται στον τρόπο εργασίας των εν λόγω προσώπων, ως προς 
τον οποίο άλλωστε ο κύριος της υποθέσεως, ελλείψει των σχετικών γνώσεων, δεν 
είναι σε θέση να τα ελέγξει, αλλά µπορεί και αρκεί (ο έλεγχος) να αφορά στην 
παροχή οδηγιών, έστω και γενικού περιεχοµένου, ως προς τον τόπο, τον χρόνο και 
τους λοιπούς όρους εργασίας των ειδικευµένων προσώπων. 'Ετσι, πρόστηση µπορεί 
να υπάρχει και επί συµβάσεως παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, όπως είναι και η 
κατά το άρθρο 94 του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν∆ 3026/54) σύµβαση έµµισθης εντολής 
µε πάγια περιοδική αµοιβή, µεταξύ δικηγόρου και εντολέα του, δυνάµει της οποίας ο 
δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει στον εντολέα του τις νοµικές του υπηρεσίες. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, για τον χαρακτηρισµό του δικηγόρου ως προστηθέντος 
του εντολέα του, αρκεί η εκ µέρους του εντολέα παροχή γενικών µόνο οδηγιών στον 
δικηγόρο, ως προς τον τόπο, τον χρόνο και τους όρους εργασίας του τελευταίου. Και 
τούτο, γιατί η παροχή ειδικών οδηγιών στον δικηγόρο για τον τρόπο προσφοράς των 
νοµικών του υπηρεσιών δεν είναι δυνατή, αφού, όπως προκύπτει από τα άρθρα 1, 39-
57 Ν∆ 3026/54 ο δικηγόρος είναι άµισθος δηµόσιος υπάλληλος, υποχρεωµένος, κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων του, να ενεργήσει όχι σύµφωνα µε τις τυχόν ειδικές 
αυτές οδηγίες του εντολέα του, αλλά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα 
∆ικηγόρων και λοιπούς νόµους. Εποµένως, αν από αµελή κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του συµπεριφορά του προστηθέντος δικηγόρου επήλθε ζηµία ή και 
ηθική βλάβη σε τρίτο ευθύνονται εις ολόκληρο ο υπαίτιος και ο προστήσας Η ευθύνη 
του προστήσαντος είναι γνησία αντικειµενική, δικαιολογητικό λόγο της οποίας 
αποτελεί το γεγονός ότι ο προστήσας ωφελείται από τις υπηρεσίες του προστηθέντος, 
δευρύνοντας το πεδίο της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας, και ως εκ τούτου 
είναι εύλογο να φέρει την ευθύνη για τους κινδύνους που προκύπτουν από τη 
δραστηριότητα του προστηθέντος. Στον προστήσαντα δεν παρέχεται η δυνατότητα 
απαλλαγής του από την ευθύνη, αν αποδείξει ότι δεν βαρύνεται µε πταίσµα (αµέλεια) 
ως προς την εκ µέρους του επιλογή του προστηθέντος ή ως προς τις οδηγίες που του 
παρείχε, ούτε αν αποδείξει ότι ο προστηθείς ανέπτυξε πρωτοβουλία εντός του πεδίου 
δράσεως εκείνου (προστήσαντος). ∆ηλαδή η υπέρβαση ή η κατάχρηση από τον 
προστηθέντα της υπηρεσίας που του ανατέθηκε είναι δηµιουργική ευθύνης για τον 
προστήσαντα, µε βάση τη σχέση της πρόστησης, γιατί η υπηρεσία αποτέλεσε το 
αναγκαίο µέσο για την επιχείρηση της ζηµιογόνου πράξης.  
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- Περαιτέρω, από τις διατάξεις του άρθρου 3 Ν. 5960/1933 "Περί επιταγής" και 361 
ΑΚ προκύπτει ότι, εκτός αν µεταξύ των συµβλήθέντων συµφωνήθηκε διαφορετικά, 
µε την ρητώς ή σιωπηρώς καταρτιζόµενη, µεταξύ τράπεζας και του πελάτη αυτής 
σύµβαση επιταγής, η τράπεζα, µε την ιδιότητα του πληρωτή, έναντι συνήθως 
αµοιβής, υποχρεούται να διαθέτει τα κεφάλαια του πελάτη της ή το ποσό της προς 
αυτόν πίστωσης, µε την εµπρόθεσµη προς τούτο εµφάνιση προς πληρωµή, επιταγών 
που νοµίµως έχει εκδώσει ο πελάτης και για το σκοπό αυτό η τράπεζα χορηγεί σ' 
αυτόν βιβλιάριο (µπλόκ) επιταγών. Η πληρώτρια τράπεζα αναλαµβάνει, έναντι µόνου 
του εντολέα πελάτη της την υποχρέωση πληρωµής των επιταγών που αυτός θα 
εκδώσει, εντός του πλαισίου των υφισταµένων κεφαλαιών ή της πίστωσης αυτού 
(πρόβλεψη), µη επηρεαζοµένου όµως του κύρους της τυχόν εκδοθείσης πέραν του 
ποσού της πρόβλεψης επιταγής. Από τη σύµβαση αυτή επιταγής µεταξύ τράπεζας και 
εκδότη των επιταγών πελάτη της ουδεµία απαίτηση έχει ο νόµιµος κοµιστής, ως 
τρίτος, έναντι της πληρώτριας τράπεζας από την τυχόν µη πληρωµή της επιταγής, η 
δε πληρώτρια τράπεζα δεν υποχρεούται ούτε έναντι του εντολέα της εκδότη των 
προσκοµιζοµένων σ' αυτή προς πληρωµή επιταγών να προβαίνει σε τακτικούς 
ελέγχους για τη διαπίστωση της υπάρξεως ή µη κεφαλαίων προς πληρωµή. Πρόκειται 
όµως για σύµβαση προστατευτική και του εννόµου συµφέροντος του νόµιµου 
κοµιστή της επιταγής να εισπράξει το ποσό αυτής από την πληρώτρια τράπεζα, κατά 
τη νόµιµη εµφάνιση της επιταγής προς πληρωµή και η τράπεζα για τη χορήγηση του 
µπλόκ επιταγών στον πελάτη της, πρέπει, να προβαίνει σε έλεγχο της αξιοπιστίας και 
του αξιοχρέου αυτού, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών, αφού µε τη χορήγηση του µπλόκ επιταγών στον πελάτη της, 
δηµιουργείται πηγή κινδύνου για τα έννοµα συµφέροντα των κοµιστών των επιταγών. 
Η υποχρέωση αυτή της τράπεζας για έλεγχο, επιβάλλεται και από τις διατάξεις της υπ' 
αριθµ. 502/20.8/ 9.9.92 απόφασης της Επιτροπής Νοµισµατικών Θεµάτων (ΦΕΚ Α 
149), "∆ιακίνηση ιδιωτικών επιταγών µέσω του τραπεζικού συστήµατος κλπ", όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ' αριθµ. 513/92 απόφαση της ιδίας επιτροπής, µε τις 
διατάξεις της οποίας ορίζονται και τα εξής: α) οι ιδιωτικές επιταγές φέρονται σε 
χρέωση των λογαριασµών εις βάρος των οποίων σύρονται µε αξία (VALEUR) της 
ηµεροµηνίας πληρωµής τους από τις τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύµατα. Οι 
τράπεζες στις οποίες τηρούνται οι λογαριασµοί, υποχρεούνται, εφόσον διαπιστώσουν 
ότι οι επιταγές είναι ακάλυπτες, να τις αναγγείλουν στην 'Ενωση Ελληνικών 
Τραπεζών από την εποµένη εργάσιµη ηµέρα της εµφάνισής τους προς πληρωµή, β) η 
εταιρία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ" υποχρεούται µέχρι την 20η κάθε µήνα να αναγγέλει στην 
Εισαγγελική Αρχή, για την ποινική δίωξη των εκδοτών, τις ακάλυπτες επιταγές, 
γ)εφόσον ο δικαιούχος λογαριασµού καταθέσεως όψεως εκδώσει σε διάστηµα 
δώδεκα µηνών ακάλυπτες επιταγές συνολικού ποσού που υπερβαίνει το ποσό των 
200.000 δρχ., οι τράπεζες που τηρούν λογαριασµούς όψεως του ιδίου καταθέτη 
οφείλουν να ενεργήσουν για την επιστροφή των βιβλιαρίων επιταγών που τυχόν 
βρίσκονται στην κατοχή του. Νέο βιβλιάριο επιταγών επιτρέπεται να χορηγηθεί µετά 
παρέλευση δώδεκα τουλάχιστον µηνών από την έκδοση της τελευταίας ακάλυπτης 
επιταγής και εφόσον στο µεταξύ έχουν τακτοποιηθεί οι σχετικές οφειλές.  
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 288, 281, 330, 332, 914, 922, 932 ΑΚ, συνάγεται ότι 
η υπαίτια, από δόλο ή αµέλεια, παράλειψη των προστηθέντων από την τράπεζα να 
ελέγξουν, πριν τη χορήγηση του βιβλιαρίου επιταγών, το αξιόχρεο και αξιόπιστο του 
πελάτη της, καθώς και τη συνδροµή των άνω από την απόφαση της Επιτροπής 
Νοµισµατικών Θεµάτων προϋποθέσεων, για την έκδοση βιβλιαρίου επιταγών, και η 
εν συνεχεία έκδοση επιταγών από τον λήπτη του σχετικού βιβλιαρίου. οι οποίες δεν 
πληρώθηκαν κατά τη νόµιµη εµφάνισή τους, συνιστά αδικοπραξία και η εκδότρια του 
βιβλιαρίου τράπεζα υποχρεούται σε αποζηµίωση ή και χρηµατική ικανοποίηση του 
κοµιστή των επιταγών.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 298, 299, 330, 332, 361, 914, 922, 926, 927, 932,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 3, 3026/1954, αρθ. 1, 39-57, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικοπραξία - Ηθική Βλάβη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πατρών 
Αριθµός απόφασης: 29 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Ηθική βλάβη νοµικού προσώπου. Πότε υφίσταται. 
Αυτοκινητικό ατύχηµα. ∆ιαφυγόντα κέρδη. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ 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. Από τη 
φύση της χρηµατικής ικανοποίησης προκύπτει ότι η τελευταία αφορά φυσικά 
πρόσωπα. Έτσι, όταν ο κύριος του βλαβέντος αυτοκινήτου είναι νοµικό πρόσωπο, δεν 
νοµιµοποιείται ενεργητικώς να ζητήσει την σ΄ αυτό επιδίκαση χρηµατικής 
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Και τούτο διότι το νοµικό πρόσωπο δεν είναι 
δυνατό να υποστεί ηθική βλάβη, εφ΄ όσον αυτή προϋποθέτει την ιδιότητα του 
φυσικού προσώπου το οποίο υφίσταται την από την αδικοπραξία εκπηγάσασα ψυχική 
ταραχή. Έτσι και αν ακόµη ο νόµιµος φυσικός εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου 
υπέστη ψυχική ταραχή από την προσβολή δικαιώµατος του νοµικού προσώπου από 
τον ζηµιώσαντα αυτό, ήθελε θεωρηθεί ως προστηθείς, η εκ του άρθρου 932 ΑΚ 
αξίωση, η οποία είναι αµεταβίβαστη (άρθρο 933 ΑΚ), δεν δύναται να µεταφερθεί στο 
νοµικό πρόσωπο (ΕφΠατρ 256/1984 ΝοΒ 32.1567, ΕφΘεσ 1735/1993 Ελ∆νη 35. 
676). 
Αντίθετα, αξίωση από ηθική βλάβη καθιδρύεται προτογενώς υπέρ του νοµικού 
προσώπου, µόνον εφ΄ όσον δια της εκ βάρος του τελούµενης αδικοπραξίας ή 
αξιοποίνου πράξεως πλήττεται αµέσως η πίστη, η υπόληψη, η δραστηριότητα ή το 
µέλλον αυτού (βλ. ΟλΑΠ 402/1981 ΠοινΧρ ΛΑ. 664, ΕφΠατρ 256/1984 ό.π., ΕφΘεσ 
1735/1993 ό.π., ΕφΑθ 4556/2005 Ελ∆νη 48.868, Α. Γεωργιάδη - Μ. Σταθόπουλου 
στην ΕρµΑΚ υπ΄ άρθρο 932 αρ. 13, Αθ. Κρητικού, Αποζηµίωση από τροχαία 
Αυτοκινητικά Ατυχήµατα, έκδοση 1998, ορ. 952). Κάτι τέτοιο όµως δεν µπορεί να 
συµβεί σε περίπτωση προκλήσεως υλικών ζηµιών στο αυτοκίνητο της εταιρείας, 
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κυρίας ή κατόχου του βλαβέντος αυτοκινήτου, δια του οποίου εκτελούνται οι 
µεταφορές των εµπορευµάτων στους πελάτες της (βλ. ΕφΠατρ 256/1984, ΕφΘεσ 
1735/1993, Αθ. Κρητικού, Αποζηµίωση από τροχαία Αυτοκινητικό Ατυχήµατα ο.π.). 
- Ως προς το διαφυγόν κέρδος, για την πληρότητα του δικογράφου της αγωγής πρέπει 
να εκτίθενται σ΄ αυτήν τα περιστατικά που προσδιορίζουν την προσδοκία ορισµένου 
κέρδους, µε βάση την, κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, πιθανότητα, καθώς 
και οι ειδικές περιστάσεις και τα ληφθέντα προπαρασκευαστικά µέτρα. ∆εν αρκεί 
δηλαδή η αφηρηµένη επανάληψη των εκφράσεων του άρθρου 298 ΑΚ, ούτε του 
συνολικώς φερόµενου ως διαφυγόντος κέρδους, αλλ΄ απαιτείται η εξειδικευµένη και 
λεπτοµερής, κατά περίπτωση, µνεία των συγκεκριµένων περιστατικών, περιστάσεων 
και µέτρων, που καθιστούσαν πιθανό το κέρδος ως προς το ένα, ή επί περισσοτέρων, 
ως προς τα επί µέρους κονδύλιο, καθώς και ιδιαίτερη επίκληση των κονδυλίων 
αυτών, ώστε να µπορεί να διαταχθεί απόδειξη (βλ. σχετ. ΟλΑΠ 20/1992 Ελ∆νη 
33.1435, ΑΠ 1457/1995 Ελ∆νη 38.1532, ΕφΑθ 4351/2002 Ελ∆νη 44.198). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 298, 914, 932, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΑχΝ 2009, σελίδα 40  
 
Αδικοπραξία - Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1069 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ίκαιο που ρυθµίζει ενοχές από σύµβαση. Αδικοπραξία. 
Σύµβαση ασφαλίσεως που διέπεται από αλλοδαπό δίκαιο. Ενοχή εκ του νόµου. 
Ειδικότερα στο γερµανικό δίκαιο. Παράβαση ουσιαστικού κανόνα. Εκτέλεση της 
αποφάσεως που αναιρέθηκε. Επαναφορά πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 25 του ΑΚ "Οι ενοχές από σύµβαση ρυθµίζονται από το δίκαιο, στο 
οποίο έχουν υποβληθεί τα µέρη. Αν δεν υπάρχει τέτοιο, εφαρµόζεται το δίκαιο, που 
αρµόζει στη σύµβαση από το σύνολο των ειδικών συνθηκών". Κατά το επόµενο 
άρθρο 26 του ίδιου Κώδικα "Οι ενοχές από αδίκηµα διέπονται από το δίκαιο της 
πολιτείας, όπου διαπράχθηκε το αδίκηµα". Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών 
προκύπτει, ότι, όταν τα δικαιώµατα του δανειστή από αδικοπραξία συνεπεία τροχαίου 
ατυχήµατος δεν ασκούνται κατά της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας, στην οποία 
ήταν ασφαλισµένο το ζηµιογόνο αυτοκίνητο, µε βάση της σύµβαση ασφαλίσεως, που 
καταρτίστηκε στην αλλοδαπή και διέπεται από το οικείο αλλοδαπό δίκαιο, αλλά κατ' 
άλλου δανειστή από την ίδια αδικοπραξία εξ αναγωγής (ex lege) υποχρέου, διότι 
εισέπραξε όλο το ποσό του ασφαλίσµατος και έτσι εξαντλήθηκε η από τη σύµβαση, 
πάντοτε κατά το αλλοδαπό δίκαιο, υποχρέωση της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας, 
τότε η εκ του νόµου ενοχή αυτή διέπεται όχι από το δίκαιο της πολιτείας, όπου 
διαπράχθηκε το αδίκηµα, αφού στην περίπτωση αυτή πρόκειται για ενοχή εκ του 
νόµου στα πλαίσια της ασφαλιστικής συµβάσεως, η δε αξίωση του µη 
ικανοποιηθέντος, για νόµιµο κώλυµα, δανειστή από την ασφαλιστική εταιρία κατά 
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του ικανοποιηθέντος άλλου δανειστή, έχει άµεσο έρεισµα το νόµο και δεν απορρέει 
από την αδικοπραξία, αλλά από το δίκαιο, που διέπει τη σχέση, στην οποία 
στηρίζεται η ικανοποίηση των εν λόγω δανειστών από την αλλοδαπή ασφαλιστική 
εταιρία, δηλαδή από το δίκαιο, που διέπει τη σχέση ασφαλίσεως µεταξύ του 
ασφαλίσαντος το ζηµιογόνο αυτοκίνητο και της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας 
που το ασφάλισε. Το δίκαιο δε αυτό θεωρούµενο ως lex causae της αναγωγής θα 
εφαρµοστεί κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 25 του ΑΚ (ΟλΑΠ 19/1995).  
- Το γερµανικό δίκαιο δεν περιλαµβάνει διάταξη απολύτως αντίστοιχη προς αυτή του 
άρθρου 10 παρ. 3 του ελληνικού νόµου 489/1976. Ειδικότερα κατά τη διάταξη του 
άρθρου 156 παρ. 3 του γερµανικού νόµου περί ασφαλιστικών συµβάσεων του 1908 " 
Επί πλειόνων τρίτων, των οποίων οι αξιώσεις από το γεγονός που γέννησε την ευθύνη 
του ασφαλισµένου, υπερβαίνουν το ασφαλιστικό ποσό, ο ασφαλισµένος οφείλει, κατ' 
αναλογία προς την παράγραφο 2, να ικανοποιήσει τις αξιώσεις ανάλογα µε το ύψος 
τους. Αν κατά τη διαδικασία αυτή το ασφαλιστικό ποσό εξαντληθεί, τρίτος που δεν 
έχει ληφθεί υπόψη κατά την κατανοµή, δεν µπορεί να επικαλεστεί εκ των υστέρων 
την παράγραφο 1, αν ο ασφαλιστής δικαιολογηµένα δεν έλαβε υπόψη την προβολή 
της αξιώσεως". Επίσης η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου (που έχει ως τίτλο 
"καταβολή σε τρίτους") ορίζει ότι η διάθεση της αξιώσεως αποζηµιώσεως βάσει της 
ασφαλιστικής συµβάσεως είναι ανίσχυρη έναντι τρίτων. Σε περίπτωση πλειόνων 
ζηµιωθέντων, ως "τρίτος" νοείται καθένας από αυτούς σε σχέση µε τους λοιπούς. (Η 
παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται στην περίπτωση προσδιορισµού του 
ποσού της καταβαλλοµένης από τον ασφαλιστή αποζηµιώσεως µε συµφωνία µεταξύ 
υπαιτίου και ζηµιωθέντος, αναγνώριση της υποχρεώσεως από την πλευρά του 
υπαιτίου ή δικαστική απόφαση). Από τις άνω διατάξεις του άρθρου 156 του εν λόγω 
νόµου του γερµανικού δικαίου προκύπτουν τα εξής: Αν το ασφαλιστικό ποσό δεν 
επαρκεί για την ικανοποίηση του συνόλου των απαιτήσεων, ο ασφαλιστής καταρτίζει 
έναν πίνακα κατανοµής (verteilungs plan) ανάλογα µε το ύψος των απαιτήσεων. Αν ο 
ασφαλιστής δεν προβεί στην κατάρτιση του εν λόγω πίνακα εγκαίρως και καταβάλει 
ανεπιφύλακτα ποσά καθ' υπέρβαση, έχει ως προς αυτά αξίωση αποδόσεως κατά τις 
διατάξεις των παρ. 812 επ. του γερµανικού αστικού Κώδικα. Εποµένως, αν ο 
ασφαλιστής δεν έλαβε υπόψη την προβολή αξιώσεως τρίτου δικαιολογηµένα, ο 
τελευταίος δεν µπορεί να στραφεί κατά του ασφαλιστή. Αν, όµως, ο ασφαλιστής δεν 
επέδειξε τη δέουσα επιµέλεια, οφείλει να καταρτίσει εκ νέου πίνακα κατανοµής 
λαµβάνοντας υπόψη την αξίωση του τρίτου, που παρέλειψε αδικαιολόγητα, ο δε 
τρίτος έχει αντίστοιχη αξίωση κατά του ασφαλιστή. ∆ηλαδή, ο τρίτος που πρόβαλε 
την αξίωσή του καθυστερηµένα και δεν ικανοποιήθηκε λόγω ανεπάρκειας του 
ασφαλιστικού ποσού, δεν µπορεί να στραφεί κατά των λοιπών που ικανοποιήθηκαν 
αναλόγως.  
- Κατά το άρθρο 560 παρ. 1 του ΚΠολ∆ επιτρέπεται αναίρεση κατά των αποφάσεων 
των πρωτοδικείων, που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων και αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορα αν 
πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο 
κανόνας παραβιάζεται, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, και µε εσφαλµένη 
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εφαρµογή, η οποία συντελείται, όταν εφαρµόζεται κανόνας, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του ή όταν δεν εφαρµόζεται ο κανόνας, καίτοι συνέτρεχαν 
οι προϋποθέσεις εφαρµογής του. Κανόνες ουσιαστικού δικαίου είναι και οι διατάξεις 
του ιδιωτικού δικαίου του ΑΚ, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και εκείνες των 
άρθρων 25 και 26 αυτού. Έτσι, όταν η διαφορά, κατά τις παραδοχές του ως εφετείου 
δικάσαντος πολυµελούς πρωτοδικείου φέρει στοιχεία αλλοδαπότητας, που καθιστά 
αναγκαία την προσφυγή στις οικείες διατάξεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, αλλά 
το δικαστήριο δεν προσφύγει σ' αυτές, προκειµένου να ανεύρει το εφαρµοστέο δίκαιο 
και εφαρµόζει το µη εφαρµοζόµενο ελληνικό δίκαιο, τότε παραβιάζει ευθέως, µε τη 
µη εφαρµογή της, καίτοι ήταν εφαρµοστέα, την οικεία διάταξη του ιδδ του ΑΚ και 
υποπίπτει εντεύθεν στην πληµµέλεια του αριθµού 1 του άρθρου 560 του ΑΚ. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 579 παρ. 2 του ΚΠολ∆, αν αποδεικνύεται 
προαποδεικτικώς εκούσια ή αναγκαστική εκτέλεση της αποφάσεως, που αναιρέθηκε, 
ο Άρειος Πάγος, αν υποβληθεί αίτηση µε το αναιρετήριο ή µε τις προτάσεις ή µε 
αυτοτελές δικόγραφο, που κατατίθεται στη γραµµατεία του Αρείου Πάγου έως την 
παραµονή της συζητήσεως, διατάσσει µε την αναιρετική απόφαση την επαναφορά 
των πραγµάτων στην κατάσταση, που υπήρχε πριν από την εκτέλεση. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: άρθ. 25, 26 
ΚΠολ∆: άρθ. 176, 183, 291, 292, 560, 561, 573, 579, 580 
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 10 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ΧρΙ∆ 2009, σελίδα 146 * ΕφΑ∆ 2009, σελίδα 331 * 
Ελ∆νη 2010, σελίδα 1008 
 
Αδικοπραξία - Καταστροφή πράγµατος 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 664 
Έτος: 2002 
Σύντοµη Περίληψη: - Καταστροφή αυθαίρετου κτίσµατος. Η καταστροφή από 
κύριο γειτονικού ακινήτου ή άλλον τρίτο χωρίς τη συναίνεση του κυρίoυ αυτής και 
χωρίς να συντρέχει κάποιος άλλος λόγος που να αποκλείει ή να αίρει τον παράνοµο 
(άδικο) χαρακτήρα της καταστροφικής πράξης, τότε, εφόσον συντρέχουν και οι 
λοιποί όροι της αδικοπρακτικής ευθύνης, θεµελιώνεται αξίωση αποζηµίωσης υπέρ 
του κυρίου του αυθαίρετου κτίσµατος ή κατασκευάσµατος. 
- Εάν ο κύριος οικοδοµής κατασκευάσει στο δώµα αυτής δεξαµενή νερού καθ΄ 
υπέρβαση της αδείας που έλαβε για την ανέγερση της οικοδοµής του, χαρακτηριστεί 
δε κατά την προβλεπόµενη διαδικασία η δεξαµενή αυτή αυθαίρετη και κατεδαφιστέα 
και δεν ασκηθεί ή ασκηθεί και απορριφθεί η προαναφερόµενη ένσταση κατά της 
σχετικής έκθεσης, τότε δηµιουργείται α) υποχρέωση του κυρίου (ή των συγκυρίων) 
της οικοδοµής να κατεδαφίσει την αυθαίρετη δεξαµενή και β) εξουσιαστική ευχέρεια 
της αρµόδιας πολεοδοµικής αρχής να προβεί σε κατεδάφιση αυτής και να επιβάλει τη 
σχετική δαπάνη σε βάρος του κυρίου ή των συγκυρίων της οικοδοµής. Επίσης µέχρι 
να κατεδαφιστεί από τον κύριο ή την πολεοδοµική αρχή η αυθαίρετη δεξαµενή, δεν 



 

[25] 
 

επιτρέπεται µε ποινή αυτοδίκαιης ακυρότητας η µεταβίβαση του σχετικού οικοπέδου 
και της οικοδοµής, καθώς και η σύσταση εµπραγµάτων δικαιωµάτων σ΄ αυτά. Ακόµη 
δεν επιτρέπεται η σύνδεση της οικοδοµής µε τα δίκτυα παροχής αγαθών κοινής 
ωφέλειας (ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ.). ∆ιαµορφώνεται δηλαδή για τον κύριο ή 
συγκύριο της οικοδοµής και του όλου ακινήτου ένα καθεστώς απαγόρευσης ενός 
µέρους των εξουσιών της κυριότητας (µεταβίβαση του πράγµατος και επιβάρυνση 
αυτού µε εµπράγµατα δικαιώµατα τρίτων) και δυσχέρανσης στην πρακτική άσκηση 
ενός άλλου µέρους των εξουσιών της κυριότητας (χρήση της οικοδοµής από τον ίδιο, 
εκµίσθωση ή εκµετάλλευση αυτής µε άλλον τρόπο). Το καθεστώς αυτό περιορίζει 
σηµαντικά αλλά δεν καταλύει ούτε τη δυνατότητα του κυρίου να χρησιµοποιεί και να 
εκµεταλλεύεται το αυθαίρετο κατασκεύασµα, ούτε πολύ περισσότερο καταλύει την 
κυριότητά του κυριότητα του σ΄ αυτό, πράγµα που επέρχεται µόνο µε την κατεδάφιση 
από τον ίδιο ή την πολεοδοµική αρχή ή την καταστροφή του από άλλη αιτία, οπότε 
παύει να υπάρχει ως αυθύπαρκτη οντότητα. Το εν λόγω περιοριστικό καθεστώς παύει 
να ισχύει, όταν εκλείψει το αυθαίρετο κτίσµα ή όταν ανακληθεί η σχετική διοικητική 
πράξη ή νοµιµοποιηθεί µεταγενέστερα µε κάποιο νόµιµο τρόπο, κατά το χρονικό δε 
διάστηµα που αυτό διατηρεί την ιδιότητα του αυθαιρέτου υπόκειται κατά τα λοιπά 
στο νοµικό πλαίσιο που ισχύει και για τα νόµιµα κτίσµατα, όπως λ.χ. στη 
φορολόγηση των εισοδηµάτων που αποφέρει στον κύριο του ή στη φορολόγηση της 
αξίας του (βλ. ΣτΕ 2285/93). Εάν η αυθαίρετη κατασκευή κατεδαφιστεί από την 
πολεοδοµική αρχή, η οποία έχει τη σχετική εξουσία, η κατεδάφιση δεν είναι 
παράνοµη και δεν γεννά υποχρέωση αποζηµίωσης κατά τις διατάξεις των 
αδικοπραξιών. Εάν, όµως, καταστραφεί από κύριο γειτονικού ακινήτου ή άλλον τρίτο 
χωρίς τη συναίνεση του κυρίoυ αυτής και χωρίς να συντρέχει κάποιος άλλος λόγος 
που να αποκλείει ή να αίρει τον παράνοµο (άδικο) χαρακτήρα της καταστροφικής 
πράξης, τότε, εφόσον συντρέχουν και οι λοιποί όροι της αδικοπρακτικής ευθύνης, 
θεµελιώνεται αξίωση αποζηµίωσης υπέρ του κυρίου του αυθαίρετου κτίσµατος ή 
κατασκευάσµατος, ο οποίος χάνει την κυριότητά του σ΄ αυτό και παθαίνει παράνοµη 
ζηµία, σύµφωνα µε τις νοµικές σκέψεις που προαναφέρθηκαν. Συνίσταται δε η ζηµία 
του στη δαπάνη που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτίσµατος που 
καταστράφηκε από την παράνοµη και υπαίτια πράξη του τρίτου, ώστε να 
αποκατασταθεί η δυνατότητα αυτού για απόκτηση οµοίου πράγµατος (ή συστατικού 
πράγµατος) µε εκείνο που διέθετε πριν από την καταστροφή, καθώς και για χρήση και 
εκµετάλλευσή του. Ο τρίτος ιδιοκτήτης όµορου ακινήτου δεν δικαιούται να 
επικαλεστεί την ιδιότητα του κτίσµατος που κατέστρεψε ως αυθαιρέτου και 
κατεδαφιστέου σαν λόγο για την άρση του παράνοµου χαρακτήρα της πράξης του, 
αφού, όπως επίσης προαναφέρθηκε, η εν λόγω ιδιότητα παρέχει εξουσία κατεδάφισης 
του αυθαιρέτου µόνο στην πολεοδοµική αρχή, και όχι σ΄ αυτόν, ο οποίος δεν 
νοµιµοποιείται, µε αφορµή την πολεοδοµική παράβαση στο όµορο ακίνητο, να 
υποκαταστήσει τη δηµόσια εξουσία στο έργο της. Η δε παράβαση από τον κύριο του 
αυθαιρέτου των πολεοδοµικών διατάξεων, οι οποίες προστατεύουν µόνο το δηµόσιο 
συµφέρον, δεν θεµελιώνει καθεαυτή ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου δικαιώµατα του 
τρίτου, αλλά (θεµελιώνει) µόνο το έννοµο συµφέρον αυτού να επιδιώξει την 
ακύρωση της άδειας οικοδοµής που χορηγήθηκε στον κύριο του αυθαιρέτου για 
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παραβάσεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας (βλ. ΣτΕ 2189/1994 ό.π.). Τέλος, το 
ενδεχόµενο κατεδάφισης από την πολεοδοµική αρχή σε µεταγενέστερο χρόνο του 
αυθαίρετου κατασκευάσµατος που κατέστρεψε ήδη ο τρίτος, και αν ακόµη µια τέτοια 
εξέλιξη µπορούσε να θεωρηθεί βέβαιη (υποθετική αιτιότητα), δεν αναιρεί, όπως 
προαναφέρθηκε, την ύπαρξη πρόσφορου αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της ζηµίας και 
της ζηµιογόνου πράξης του τρίτου, ούτε την αδικοπρακτική ευθύνη αυτού. 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 297, 298, 330, 914, 973, 1094 επ., 
ΠΚ: 381,  
Νόµοι: 1337/1983, 1577/1985 αρθ. 22, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2003, σελίδα 200 
 
Αδικοπραξία - Παραγραφή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Θράκης 
Αριθµός απόφασης: 637 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Αδικοπραξία. Πλαστογράφηση τιµολογίων. Παραγραφή. 
- H ένδικη αξίωση του ενάγοντος υπέπεσε στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 937 
ΑΚ δεδοµένου ότι για την έναρξή της δεν απαιτούνταν να είναι σε θέση ο ενάγων να 
προσδιορίσει κατά ποσό το ύψος και την έκταση της ζηµίας (ΑΠ 374/2001 Ελ∆νη 
2002.155), δεν αποδείχθηκε δε λόγος αναστολής ή διακοπής της παραγραφής. 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 914, 932, 937, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 785  
 
Αδικοπραξία - Παραγραφή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1024 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Παραγραφή αδικοπραξίας. Χρόνος τέλεσης της πράξης. 
- Κατά το άρθρο 937 παρ. 1 ΑΚ, η απαίτηση από αδικοπραξία παραγράφεται µετά 
πενταετία, αφότου ο παθών έλαβε γνώση της ζηµίας και του υποχρέου σε 
αποζηµίωση. Κατ' αρχήν η προκύπτουσα από την αδικοπραξία ζηµία, ανεξάρτητα 
από τον χρόνο εµφανίσεώς της, είναι ενιαία και αντιστοίχως η αξίωση είναι µια. Έτσι 
σε περίπτωση εξακολουθητικής ζηµίας δεν αναγεννάται η αξίωση αποζηµιώσεως 
εξακολουθητικώς, αλλά η αξίωση, τόσο για την επελθούσα ήδη ζηµία όσο και την 
µέλλουσα, γεννάται εξαρχής, αφότου η πράξη άρχισε να αναδίδει επιζήµιες 
συνέπειες, εφόσον µπορεί, κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, να προβλεφθεί. 
Εφόσον δε η ικανοποίηση της αξιώσεως αυτής είναι και δικαστικώς επιδιώξιµη, 
πράγµα που πάντοτε συντρέχει, αν δεν παρεµβληθεί νοµικό κώλυµα για έγερση της 
σχετικής αγωγής, αρχίζει αµέσως να τρέχει ο χρόνος της παραγραφής για την όλη 
ζηµία. Ως γνώση της ζηµίας, για την έναρξη της πενταετούς παραγραφής, νοείται η 
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γνώση των πρώτων επιζήµιων συνεπειών της πράξεως, όχι δε η γνώση της ακριβούς 
εκτάσεως της ζηµίας ή του ποσού της αποζηµιώσεως (ΟλΑΠ 24/2003). Τα ανωτέρω 
προϋποθέτουν ότι η ζηµία απορρέει από ενιαία και αποπερατωθείσα αδικοπραξία. 
Όταν όµως η εξακολούθηση της ζηµίας οφείλεται όχι στην άπαξ τελεσθείσα 
αδικοπραξία, αλλά σε παράνοµη, υπαίτια παράλειψη του δράστη να προβεί σε άρση 
της ζηµιογόνου καταστάσεως, η αδικοπραξία δεν µπορεί, εφόσον συνεχίζεται η 
παράνοµη παράλειψη, να θεωρηθεί αποπερατωθείσα και συνεπώς η παραγραφή της 
αξιώσεως αρχίζει αφότου ο παθών έλαβε γνώση ολόκληρης της ζηµίας. Στην 
περίπτωση που η αδικοπραξία συνίσταται σε σύναψη συµβάσεως µισθώσεως που 
επιτεύχθηκε κατ' ακολουθίαν δόλιας παραπλανήσεως του µισθωτή σε σχέση µε την 
ύπαρξη ζηµιογόνων ελλείψεων του µισθίου, (αστική απάτη - άρθρ. 147, 149, 914 
ΑΚ), η παράλειψη της άρσεως ή τη αθέτηση της υποσχέσεως άρσεως των ελλείψεων 
αυτών δεν συνιστά παράνοµη παράλειψη κατά την ανωτέρω έννοια. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 147, 149, 914, 937, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ΧρΙ∆ 2009, σελίδα 503 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 967  
 
Αδικοπραξία - Παραγραφή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 2 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Αυτοκινητικό ατύχηµα. Αδικοπραξία. Παραγραφές. 
Σωρευτική αναδοχή χρέους. Εκταση της ευθύνης του αναδοχέα 
- Από τη διάταξη του αρθ. 43 παρ. 6 Ν. 614/1997 (ΚΟΚ), µε την οποία ορίζεται ότι 
"δεν έχουν εφαρµογή επί αυτοκινήτων οχηµάτων, κατά την έννοια του παρόντος 
Κώδικος, οι περί κρατήσεως υπό της Αστυνοµικής Αρχής διατάξεις του αρθ. 11 Ν. 
ΓΠΝ/1911, εάν ο οδηγός συνεµορφώθη προς τας διατάξεις της παραγρ. 2 του 
παρόντος άρθρου και καταθέσει αποδεικτικό ασφαλίσεως (βεβαίωση 
αναγνωρισµένης εν Ελλάδι Ασφαλιστικής Εταιρείας) του οχήµατος...." συνάγεται ότι 
κατά ρητή νοµοθετική επιταγή ειδικώς η από τον οδηγό ζηµιογόνου αυτοκινήτου 
κατάθεση βεβαιώσεως ασφαλίσεως του αυτοκινήτου από αναγνωρισµένη στην 
Ελλάδα ασφαλιστική εταιρία ή η από τον οδηγό απόδειξη ότι είναι κάτοχος δελτίου 
διεθνούς ασφαλίσεως, αποτελούν κατά πλάσµα του νόµου πρόταση της ασφαλιστικής 
εταιρίας που εξέδωσε την βεβαίωση ή το δελτίο αυτό, σύµφωνα µε την οποία, 
απευθυνόµενη αορίστως προς τους δικαιούχους αποζηµιώσεως τρίτους, σε περίπτωση 
πραγµατώσεως του ασφαλιστικού κινδύνου, ο προτείνων ασφαλιστής προσφέρεται να 
ικανοποιήσει τις αξιώσεις των τελευταίων, εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν το 
ασφαλιστικό ποσό και δεν είναι κατώτερες από τα ισχύοντα ελάχιστα ποσά 
ασφαλιστικής καλύψεως που προβλέπονται κάθε φορά από τα νοµίµως εγκεκριµένα 
τιµολόγια ασφαλίστρων, και έτσι µε αποδοχή αυτής της προτάσεως, η οποία µπορεί 
να γίνει και µε την έγερση από τον ενδιαφερόµενο αγωγής κατά του ασφαλιστή, 
καταρτίζεται σύµβαση σωρευτικής αναδοχής χρέους, που ιδρύει, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 361 και 477 ΑΚ, άµεση ευθύνη του αναδεχόµενου έναντι του προσώπου που 
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ζηµιώθηκε από το ατύχηµα µέχρι του παραπάνω ποσού. Στην περίπτωση αυτή της 
συµβατικής σωρευτικής αναδοχής χρέους, η έκταση της ευθύνης του αναδοχέα 
ρυθµίζεται κατά τις λοιπές γενικές διατάξεις των άρθρων 472 έως και 475 ΑΚ και 
εποµένως αυτός, δηλαδή εδώ ο ασφαλιστής, υπέχει, έναντι του παθόντος, όµοια 
υποχρέωση όπως και ο οφειλέτης - ζηµιώσας, µε όλα τα πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα και, εποµένως, εφόσον η απαίτηση του ζηµιωθέντος προσώπου, 
στηρίζεται σε αδικοπραξία, που υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, κατά τους όρους 
του άρθρου 937 του ΑΚ, ο συµβατικός αναδοχέας ασφαλιστής αυτή την παραγραφή 
της απαιτήσεως µπορεί να προτείνει (βλ. ΑΠ 519/2007, ΑΠ 1612/2007, ΑΠ 
1650/2002). Περαιτέρω, η αξίωση του ζηµιωθέντος τρίτου, κατά µεν του υπόχρεου σε 
αποζηµίωση προσώπου υπόκειται σε διετή (άρθρο 7 N. ΓπΝ/1911) ή πενταετή (άρθρο 
937 ΑΚ) παραγραφή, ανάλογα σε ποια διάταξη στηρίζεται, κατά δε του ασφαλιστή σε 
διετή παραγραφή (άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 489/1976).  
- Από τα άρθρα 247, 251, 298, 914 και 937 ΑΚ συνάγεται, ότι σε περίπτωση 
αδικοπραξίας, αφότου εκδηλώθηκε το ζηµιογόνο γεγονός, γεννάται υπέρ του 
ζηµιωθέντος αξίωση αποζηµίωσης για την όλη ζηµία, θετική και αποθετική, παρούσα 
ή µέλλουσα, αν είναι προβλεπτή κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων και εφόσον 
η δικαστική της επιδίωξη είναι δυνατή, η δε πενταετής παραγραφή της αξίωσης αυτής 
αρχίζει να τρέχει για όλες τις ζηµίες ενιαίως, από τότε που ο ζηµιωθείς έλαβε γνώση 
των πρώτων επιζήµιων συνεπειών και του υπόχρεου σε αποζηµίωση. Αντίθετα, από 
τα άρθρα 10 παρ. 2 του N. 489/1976 και 241 ΑΚ προκύπτει, ότι η διετής παραγραφή 
για αξίωση αποζηµίωσης κατά του ασφαλιστή αρχίζει από την επόµενη ηµέρα του 
ατυχήµατος και δεν έχει σηµασία αν και πότε λαµβάνει γνώση της ζηµίας ο 
ζηµιωθείς. Ως προς την αφετηρία της, η διετής αυτή παραγραφή καλύπτει την 
περίπτωση της προβλεπτής από την αρχή ζηµίας του παθόντος, δεν εφαρµόζεται δε 
αν η ζηµία είναι από την αρχή απρόβλεπτη, πράγµα που µπορεί να συµβεί σε 
απρόβλεπτη, κατά τα ιατρικά δεδοµένα, επιδείνωση της υγείας του παθόντος. Στους 
πιο πάνω χρόνους παραγραφής ισχύουν οι γενικές ρυθµίσεις του ΑΚ ως προς την 
αναστολή (ΑΚ 255 επ.) και διακοπή της παραγραφής (ΑΚ 260 επ.). Αν ασκηθεί 
αγωγή για µέρος της αξίωσης για αποζηµίωση, η επίδοση της διακόπτει την 
παραγραφή µόνο για το µέρος αυτό, ως προς το οποίο δηµιουργείται αντίστοιχα 
εκκρεµοδικία (ΑΚ 261α και ΚΠολ∆ 221 παρ. 3). ∆εν απαιτείται για την έναρξη της 
παραγραφής ο παθών να είναι σε θέση να προσδιορίσει το ύψος και την έκταση της 
ζηµίας κατά ποσό, ούτε ακόµη και τη µέλλουσα ζηµία από το ζηµιογόνο γεγονός, 
εφόσον η µέλλουσα ζηµία συνδέεται αιτιωδώς µε το ζηµιογόνο γεγονός και ο παθών 
γνωρίζει το σύνδεσµο αυτό. Η µελλοντική ζηµία αποκαθίσταται µόνον αν η επέλευση 
της είναι βέβαιη και η έκταση της µπορεί να προσδιοριστεί, όχι όµως όταν είναι 
ενδεχόµενη και υποθετική.  
- Από το άρθρο 268 εδ. α' ΑΚ προκύπτει, ότι σε περίπτωση βεβαίωσης µε τελεσίδικη 
απόφαση της ύπαρξης αξίωσης για θετική και αποθετική ζηµία από αδικοπραξία, 
επέρχεται καταρχήν η επιµήκυνση της πενταετούς (ΑΚ 937) ή διετούς (αρθ. 10 παρ. 2 
N. 489/1976) παραγραφής σε εικοσαετή, αρχόµενη από την τελεσιδικία και ως προς 
το µέρος της όλης αξίωσης αποζηµίωσης για αποθετική ζηµία, της αναγόµενης 
δηλαδή και σε χρόνο µεταγενέστερο εκείνου, για τον οποίο επιδικάστηκε η 
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αποζηµίωση. Όµως η επιµήκυνση αυτή προϋποθέτει αναγκαίως την ύπαρξη αξίωσης 
που δεν έχει υποκύψει ακόµη στη µέχρι της τελεσιδικίας ισχύουσα βραχυχρόνια 
παραγραφή, διότι η τελεσίδικη επιδίκαση της επίδικης τότε αξίωσης δεν επιφέρει 
αναβίωση της αξίωσης και κατά το µέρος που δεν έχει ασκηθεί και έχει πλέον 
απoσβεστεί λόγω παραγραφής που διέδραµε χωρίς διακοπή, κατά το άρθρο 261 ΑΚ 
(ΟλΑΠ 24/2003, ΟλΑΠ 38/1996, ΑΠ 996/2007, ΑΠ 749/2006, ΑΠ 1012/2004). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 247, 251, 255 επ., 260 επ., 268, 298, 472, 475, 477, 914, 937, 
Νόµοι: 489/1976, 614/1997, άρθ. 43, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΕφΑ∆ 2010, σελίδα 557 * ΝοΒ 2010, σελίδα 1157 * 
Ελ∆νη 2010, σελίδα 979  
 
Αδικοπραξία - Χρηµατική ικανοποίηση σε οικογένεια θύµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 525 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Αδικοπραξία. Θανατηφόρο αυτοκινητικό ατύχηµα. Θύµα 
αλλοδαπός υπήκοος. Κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης σε οικογένεια θύµατος. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Οι κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που περιέχονται στα άρθρα 4-33 ΑΚ 
καθορίζουν το στοιχείο το οποίο δηµιουργεί το σύνδεσµο ενός προσώπου ή µιας 
βιοτικής σχέσης µε ορισµένη πολιτεία και λόγω του συνδέσµου αυτού, η σχέση ή η 
κατάσταση που προκύπτει υποβάλλεται στη ρύθµιση της πολιτείας αυτής. Οι εν λόγω 
κανόνες αποτελούν µέρος του εγχώριου ουσιαστικού δικαίου και η παραβίαση τους 
ιδρύει λόγω αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 26 ΑΚ, οι ενοχές από αδίκηµα διέπονται από το δίκαιο του 
τόπου, όπου διαπράχθηκε το αδίκηµα. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η σχέση, 
που δηµιουργείται µε τη διάπραξη αδικήµατος στην Ελλάδα, διέπεται από το 
ελληνικό δίκαιο (ΟλΑΠ 14/1997) και εποµένως σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο 
καθορίζεται και ποιος είναι ο δικαιούχος της αποζηµίωσης. Ειδικότερα, σε περίπτωση 
θανάτωσης αλλοδαπού στο ελληνικό έδαφος από αδικοπραξία εφαρµόζεται το άρθρο 
932 ΑΚ, το οποίο προβλέπει ότι µπορεί να επιδικαστεί χρηµατική ικανοποίηση στην 
οικογένεια του θύµατος λόγω ψυχικής οδύνης. Ο κύκλος των προσώπων που ανήκει 
στην οικογένεια του θύµατος που δικαιούται να αξιώσει χρηµατική ικανοποίηση έχει 
προσδιοριστεί νοµολογιακά µε την ερµηνεία της αόριστης νοµικής έννοιας 
«οικογένεια» και µόνο η εγκυρότητα ή όχι της ύπαρξης συγγενικής σχέσης θα κριθεί 
µε προσφυγή στις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 17, 18, 22, 23 ΑΚ. 
- Το Εφετείο έκρινε ότι για τον προσδιορισµό των προσώπων που είναι δικαιούχοι 
της αξίωσης για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης εφαρµόζεται το δίκαιο 
της Μεγάλης Βρετανίας, αφού η θανούσα είχε την υπηκοότητα αυτής της χώρας και 
ερµηνεύοντας τον προσκοµισθέντα σε αντίγραφο αγγλικό νόµο για τα θανατηφόρα 
ατυχήµατα α) απέρριψε την αγωγή καθόσον αφορά τους γονείς ως αόριστη, διότι δεν 
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προσδιορίζεται η ηλικία της θανούσας κόρης τους και β) απέρριψε την αγωγή 
καθόσον αφορά την αδελφή και τη γιαγιά της θανούσας ως µη νόµιµη.  
Με αυτά που δέχθηκε το Εφετείο εσφαλµένα ερµήνευσε και εφάρµοσε τις ανωτέρω 
µνηµονευόµενες διατάξεις ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και, συνεπώς, υπέπεσε στην 
πληµµέλεια από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 13, 14, 17, 18, 22, 23, 26, 932, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010σχολιασµός * ΝοΒ 2010, σελίδα 1161 Ηλίας 
Κωνσταντόπουλος * Ελ∆νη 2010, σελίδα 1009 Ι. Ν. Κ.  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ανάκληση απαλλοτρίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 528 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ικαίωµα της ιδιοκτησίας. Αρµόδιο δικαστήριο για την 
εκδίκαση σχετικών µε τις απαλλοτριώσεις διαφορών. Ανάκληση αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης. Ρυµοτοµική απαλλοτρίωση. Οι συνέπειες της αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης εκτιµώνται συνολικά σε ενιαία διαδικασία. Παράβαση κανόνα 
δικαίου. Αδίκαστη αίτηση. Εσφαλµένη κρίση του δικαστηρίου περί αρµοδιότητας. 
Κήρυξη απαραδέκτου παρά το νόµο. 
- Κατά το άρθρο 17 παρ. 1, 2, 4 του Συντάγµατος, η ιδιοκτησία τελεί υπό την 
προστασία του Κράτους, τα δικαιώµατα όµως που απορρέουν από αυτή δεν µπορούν 
να ασκούνται σε βάρος του γενικού συµφέροντος. Κανένας δεν στερείται την 
ιδιοκτησία του, παρά µόνο για δηµόσια ωφέλεια και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης 
αποζηµίωση. Η αποζηµίωση ορίζεται από τα αρµόδια δικαστήρια. Νόµος µπορεί να 
προβλέπει την εγκαθίδρυση ενιαίας δικαιοδοσίας, για όλες τις διαφορές και υποθέσεις 
που σχετίζονται µε απαλλοτρίωση.  
- Οι σχετικές µε τις απαλλοτριώσεις διαφορές δικάζονται σύµφωνα µε τον ΚΑΑΑ, 
τον ΚΠολ∆ και τον Κ∆∆ αναλόγως της φύσεως της διαφοράς. Κατά το άρθρο 1 του 
N. 2994/2001, στην αρµοδιότητα του τριµελούς διοικητικού Εφετείου υπάγεται η 
εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως ατοµικών διοικητικών αρχών που αφορούν την 
ανάκληση µη συντελεσµένων ρυµοτοµικών απαλλοτριώσεων και την άρση 
διατηρούµενων επί µακρόν ρυµοτοµικών βαρών.  
- Κατά το N. 2882/2001 άρθρο 11, η αρχή που κήρυξε την αναγκαστική 
απαλλοτρίωση δύναται µε απόφαση της να την ανακαλέσει, πριν συντελεσθεί. Εάν 
περάσουν άπρακτες οι προθεσµίες ή εκδοθεί πράξη αρνητική, κάθε ενδιαφερόµενος 
δύναται να ζητήσει από το τριµελές διοικητικό πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του 
οποίου βρίσκεται το απαλλοτριωµένο ακίνητο, την έκδοση δικαστικής απόφασης, µε 
την οποία να ακυρώνεται η προσβληθείσα πράξη και να βεβαιώνεται η αυτοδίκαιη 
άρση της απαλλοτρίωσης. Αγωγή ερειδόµενη στις διατάξεις των άρθρων 105, 106 του 
ΕισΝΑΚ και έχουσα ως αντικείµενο αποζηµίωση λόγω παρανόµων πράξεων των 
οργάνων της ∆ιοικήσεως κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους στο πλαίσιο της 



 

[31] 
 

διαδικασίας της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, υπάγεται στη δικαιοδοσία των 
διοικητικών δικαστηρίων. 
- Η ρυµοτοµική απαλλοτρίωση µε το καθεστώς του Ν∆ της 17.7/16.8.1923, 
κηρύσσεται µε τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ του σχετικού προεδρικού διατάγµατος 
έγκρισης ή τροποποίησης του ρυµοτοµικού σχεδίου. Επίσης, στις απαλλοτριώσεις για 
την εφαρµογή εγκεκριµένου σχεδίου πόλης, για την έναρξη της δίκης καθορισµού της 
αποζηµίωσης και της αναγνώρισης δικαιούχων, είναι αναγκαία η προδικασία 
σύµφωνα µε τα άρθρα 277, 278, 279, 300, 301 ΚΒΠΝ. Συγκεκριµένα, απαιτείται η 
σύνταξη της πράξης τακτοποίησης και αναλογισµού από την αρµόδια Πολεοδοµική 
Υπηρεσία, η οποία, αφού κυρωθεί από το Νοµάρχη, αποτελεί προϋπόθεση κίνησης 
της δίκης.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α της 
Συµβάσεως της Ρώµης, κάθε πρόσωπο δικαιούται σεβασµού της περιουσίας του, και 
η εφαρµογή κάθε µέτρου που συνιστά επέµβαση στο δικαίωµα αυτό του προσώπου, 
οφείλει να γίνεται µε την τήρηση δίκαιης ισορροπίας, µεταξύ των απαιτήσεων του 
γενικού συµφέροντος του κοινωνικού συνόλου και της προστασίας των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων του. Έτσι, οι δυσµενείς για τον καθού η απαλλοτρίωση συνέπειες 
πρέπει να εκτιµώνται συνολικά στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας. Έτσι, κρίθηκε 
ανίσχυρη, η προβλεπόµενη στη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 του Ν∆ 797/1971 
ρύθµιση, του περιορισµού της αρµοδιότητας του Εφετείου στη δίκη για τον 
καθορισµό της οριστικής αποζηµίωσης, αποκλειστικά και µόνο στον προσδιορισµό 
της τιµής µονάδος αποζηµίωσης. Εποµένως, το Εφετείο, κατά την εκδίκαση αιτήσεως 
για τον καθορισµό της οριστικής τιµής µονάδος του απαλλοτριούµενου ακινήτου, 
είναι, επιπλέον, αρµόδιο να εξετάσει την αναγνώριση των δικαιούχων αποζηµίωσης, 
την ύπαρξη ή όχι ωφέλειας του ιδιοκτήτη, που αποκτά µετά την απαλλοτρίωση, 
πρόσωπο σε διανοιγόµενη οδό, και το αίτηµα περί ορισµού της οφειλόµενης 
δικαστικής δαπάνης. Η επιβαλλόµενη ενιαία εκδίκαση των περισσότερων αυτών 
θεµάτων, προϋποθέτει ότι τα εν λόγω αιτήµατα θα υποβληθούν ενώπιον του Εφετείου 
κατά τρόπο παραδεκτό. Και τούτο διότι το Ε∆∆Α δεν υποκαθιστά τον εθνικό 
νοµοθέτη στη θέσπιση του εφαρµοστέου δικονοµικού συστήµατος, αλλά µόνον 
ελέγχει, αν οι κανόνες αυτοί ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινοτικής έννοµης 
τάξης.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, µε 
εσφαλµένη ερµηνεία ή όταν εφαρµόζεται ή δεν εφαρµόζεται κανόνας ουσιαστικού 
δικαίου αν και δεν υπάρχουν ή υπάρχουν, αντίστοιχα, οι πραγµατικές προϋποθέσεις 
για την εφαρµογή του. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και όταν το 
δικαστήρια άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως αίτηση, νοείται κάθε αυτοτελής αίτηση των 
διαδίκων µε την οποία ζητείται η παροχή έννοµης προστασίας και αποτελεί ιδιαίτερο 
κεφάλαιο της δίκης. Για τη θεµελίωση του λόγου αυτού απαιτείται η παντελής σιωπή 
του δικαστηρίου της ουσίας σε αίτηση των διαδίκων να υπάρχει και στο διατακτικό. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 5 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο σε 
περίπτωση καθ’ ύλη αρµοδιότητας εσφαλµένα δέχτηκε ότι είναι αρµόδιο ή 
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αναρµόδιο, κατά δε τον αριθµού 14 ιδρύεται λόγος αναίρεσης και όταν δικαστήριο 
παρά το νόµο κήρυξε απαράδεκτο. 
∆ιατάξεις: 
ΕισΝΑΚ: 105, 106, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 5, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 14, 
ΕΣ∆Α: 1, 
Ν∆: 797/1971, άρθ. 17, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 11, 2994/2001, άρθ.  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ∆ 2009, σελίδα 1134 Κώστας Μπέης * Ελ∆νη 2010, 
σελίδα 973  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ανάκληση απαλλοτρίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 975 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Προσδιορισµός 
αποζηµίωσης. Οφειλή τόκων µετά την επίδοση της αγωγής. Προϋποθέσεις διόρθωσης 
απόφασης. Παράβαση κανόνα δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 4 εδ δ' του Συντάγµατος σε συνδυασµό 
µε εκείνη του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν∆ 797/1971, προκειµένου περί αναγκαστικής 
απαλλοτριώσεως η αποζηµίωση που ορίστηκε καταβάλλεται υποχρεωτικά το 
αργότερο µέσα σε ενάµισυ έτος από τη δηµοσίευση της απόφασης για τον προσωρινό 
προσδιορισµό της αποζηµίωσης και σε περίπτωση απευθείας αίτησης για οριστικό 
προσδιορισµό της αποζηµίωσης, από τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης του 
δικαστηρίου, διαφορετικά η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως. Περαιτέρω στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Ν∆ 797/1971, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 3 του νόµου 212/1975 ορίζεται ότι η ως άνω αυτοδικαίως επερχόµενη 
ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης θεωρείται ως µη γενόµενη, όταν εντός 
ετήσιας ανατρεπτικής προθεσµίας από την εκπνοή της παραπάνω προθεσµίας των 18 
µηνών, ο καθού η απαλλοτρίωση, υποβάλλει στη ∆ιεύθυνση Απαλλοτριώσεως του 
Υπουργείου Οικονοµικών, έγγραφη δήλωση ότι επιθυµεί την περαιτέρω διατήρηση 
της απαλλοτριώσεως. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι η αξίωση του καθού 
η απαλλοτρίωση προς καταβολή της αποζηµίωσης είναι ληξιπρόθεσµη και απαιτητή 
ευθύς ως παρέλθει η προθεσµία του ενός και ηµίσεος έτους, που τάσσεται από το 
Σύνταγµα στον υπόχρεο για καταβολή της. Η αυτοδίκαιη ανάκληση της 
απαλλοτριώσεως µε την πάροδο του δεκαοκταµήνου δεν λαµβάνεται αυτεπαγγέλτως 
υπόψη από το δικαστήριο, αλλά θα πρέπει να προβάλλεται από τον καθού η 
απαλλοτρίωση. Από την εκ µέρους του έγερση αγωγής προς επιδίκαση της 
αποζηµίωσης µέσα σε προθεσµία ενός έτους από την πάροδο της παραπάνω 
δεκαοκτάµηνης προθεσµίας, συνάγεται σαφώς η βούλησή του να µην ασκήσει το 
προς το συµφέρον του θεσπιζόµενο δικαίωµα να καταστήσει ανίσχυρη την 
απαλλοτρίωση, επικαλούµενος την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, αλλά να διατηρηθεί η 
απαλλοτρίωση, οπότε η άρση θεωρείται ως µη γενόµενη. Με την καταψηφιστική 
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αυτή αγωγή για επιδίκαση της αποζηµιώσεως ο καθού η απαλλοτρίωση-ενάγων 
δικαιούται να ζητήσει και νόµιµους τόκους από την επίδοσή της, αφού, όπως 
αναφέρεται παραπάνω, η αξίωσή του προς αποζηµίωση είναι ληξιπρόθεσµη και 
απαιτητή.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 346 ΑΚ µε την οποία ορίζεται ότι ο οφειλέτης 
χρηµατικής οφειλής και αν δεν είναι υπερήµερος οφείλει τόκους αφότου επιδόθηκε η 
αγωγή για το ληξιπρόθεσµο χρέος, προκύπτει ότι απαραίτητο στοιχείο οφειλής τόκων 
κατά τη διάταξη αυτή είναι το ληξιπρόθεσµο ή απαιτητό της παροχής. Ληξιπρόθεσµη 
είναι η παροχή όταν ο µεν δανειστής δικαιούται να την απαιτήσει και ο οφειλέτης 
υποχρεούται να την εκπληρώσει. Αν ο νόµος τάσσει ορισµένη προθεσµία στον 
οφειλέτη για την εκπλήρωση της παροχής του, ο δανειστής δικαιούται να απαιτήσει 
την παροχή όταν παρέλθει η προθεσµία αυτή.  
- Με τη διάταξη του άρθρου 315 ΚΠολ∆ θεσπίζεται η δυνατότητα του δικαστηρίου 
να διορθώσει την απόφασή του, ανεξάρτητα αν πρόκειται για µη οριστική, τελεσίδικη 
ή αµετάκλητη απόφαση χωρίς να αποτελεί παράβαση των αρχών του δεδικασµένου, 
έστω και αν επέρχεται µεταβολή του διατακτικού της, αν από παραδροµή κατά τη 
σύνταξή της εµφιλοχώρησαν λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό διατυπώθηκε 
κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, δηλαδή σφάλµατα που οφείλονται σε ασυµφωνία 
µεταξύ αυτού που θέλησε το δικαστήριο και εκείνου που διατυπώθηκε στην απόφαση 
ή σε µαθηµατικό εσφαλµένο υπολογισµό και όχι σε διαγνωστικά σφάλµατα ή 
σφάλµατα που αναφέρονται στην ερµηνεία ή εφαρµογή κάποιας ουσιαστικής 
διατάξεως νόµου. Εξάλλου, η παραβίαση των κανόνων του δικονοµικού δικαίου, 
δηλαδή εκείνων που καθορίζουν τα όργανα, τον τρόπο και τη µορφή της ένδικης 
προστασίας, δεν ελέγχεται µε το λόγο αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ 1 ΚΠολ∆, η 
διάταξη δε του άρθρου 315 ΚΠολ∆ για διόρθωση ή ερµηνεία αποφάσεων είναι 
δικονοµικού δικαίου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 346,  
ΚΠολ∆: 315, 559 αριθ. 1, 
Ν∆: 797/1971, αρθ. 11, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 975 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 978 
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Απαλλοτρίωση µέρους του ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1960 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Τεκµήριο ωφέλειας ιδιοκτητών. 
- Το αίτηµα της αναγνώρισης της ανυπαρξίας υποχρέωσης του ιδιοκτήτη του 
απαλλοτριωµένου ακινήτου σε αποζηµίωση τρίτων ή σε αυτοαποζηµίωση, ως µη 
ωφελουµένου από την απαλλοτρίωση, µπορεί να υποβληθεί και εκτός του πλαισίου 
της δίκης καθορισµού της οριστικής αποζηµίωσης, µε αυτοτελή αίτηση ενώπιον του 
αρµόδιου για τη δίκη αυτή Εφετείου, καθώς και εκτός πλαισίου της δίκης για την 
αναγνώριση των δικαιούχων της αποζηµίωσης αυτής. Τούτο ρητά πλέον ορίζεται µε 
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το άρθρο 33 του Ν. 2971/2001, µε το οποίο το τεκµήριο της ωφέλειας των ιδιοκτητών 
κατά τις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 653/1977 έγινε µαχητό. Κατά συνέπεια, από τις 
τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων για τον προσδιορισµό της οριστικής 
αποζηµίωσης και την αναγνώριση των δικαιούχων αυτής δεν πηγάζει δεδικασµένο 
και για το δικαίωµα του ιδιοκτήτη του απαλλοτριωµένου ακινήτου για την ανατροπή 
του κατά τα άνω τεκµηρίου ωφελείας του και την αναγνώριση ότι δεν υποχρεούται σε 
αποζηµίωση τρίτων ή σε αυτοαποζηµίωση ως µη ωφελούµενος από την 
απαλλοτρίωση, το οποίο (δικαίωµα) δεν είχε εισαχθεί και δεν είχε κριθεί στις δίκες 
αυτές, διότι το δεδικασµένο αυτό δεν εκτείνεται και στο δικαίωµα αυτό, αφού είναι 
δυνατή η άσκηση του µε αυτοτελή αίτηση εκτός των πλαισίων των δικών αυτών 
(άρθρο 330 ΚΠολ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΕΣ∆Α: 1, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 16, 
Νόµοι: 653/1977, άρθ. 1 
Ν∆: 947/1979, άρθ. 62, 2298/1995, άρθ. 12, 2971/2001, άρθ. 33, 37, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 693  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 174 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αποζηµίωση και προϋποθέσεις. 
Πώς συντελείται. Παραγραφή και προθεσµίες.  
- Κατά τα άρθρα 17 παρ. 2 του Συντάγµατος και 1 του Πρώτου Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του παρά µόνο για 
δηµόσια ωφέλεια και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζηµίωση που να 
ανταποκρίνεται στην αξία που είχε το απαλλοτριούµενο κατά το χρόνο της σχετικής 
συζήτησης στο δικαστήριο. Για τον προσδιορισµό της πλήρους αποζηµιώσεως, 
λαµβάνεται υπόψη και κάθε δαπάνη του ιδιοκτήτη του απαλλοτριούµενου ακινήτου, 
η οποία, ναι µεν δεν συνδέεται άµεσα µε την αξία του ακινήτου, είναι όµως συνέπεια 
της απαλλοτριώσεως και εποµένως ως καταβλητέα αποζηµίωση για τη συντέλεση της 
απαλλοτριώσεως και τη δυνατότητα καταλήψεως του απαλλοτριουµένου νοείται η 
κατά τα ανωτέρω πλήρης αποζηµίωση, µέρος της οποίας αποτελεί και η 
επιδικαζόµενη µε την απόφαση περί καθορισµού της αποζηµιώσεως δικαστική 
δαπάνη, στην οποία υποβάλλεται αναγκαίως, δεδοµένου ότι στη σχετική συζήτηση 
είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου, µε συνέπεια να αποτελεί 
παρακολούθηµα αυτής και χωρίς την καταβολή της να µην επέρχεται η συντέλεση 
της απαλλοτριώσεως. 
- Κατά τα άρθρα 7 παρ. 1 εδ. α, 9 παρ. 4, 21, 29 παρ. 3 του Ν. 2282/2001, 31 εδ. α και 
β του Ν. 3130/2003, 7 παρ 6 του Ν. 1730/1999, 28 του Συντάγµατος και 6 του 
Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, η αναγκαστική απαλλοτρίωση 
συντελείται µε την καταβολή στον δικαστικώς αναγνωρισθέντα ή αληθινό δικαιούχο 
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της αποζηµιώσεως ή και µε τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
γνωστοποιήσεως ότι η αποζηµίωση, η δικαστική δαπάνη που επιδικάστηκε καθώς και 
η αµοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων κατατέθηκε στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων. Η συντέλεση της απαλλοτριώσεως επέρχεται µόνο µε την παρακατάθεση ή 
την καταβολή της αποζηµιώσεως χωρίς να απαιτείται δηµοσίευση της σχετικής 
ειδοποιήσεως στο ΦΕΚ. Οι περί παραγραφής και προθεσµιών διατάξεις του Ν. 
2882/2001 εφαρµόζονται και για τις απαλλοτριώσεις, που έχουν κηρυχθεί από 1-2-
1971 και εφεξής, ο δε χρόνος ενάρξεως είναι εκείνος που ορίζεται από τις νέες 
διατάξεις. Γι' αυτό, ο βραχύτερος χρόνος των έξι µηνών από της γνώσεως αρχίζει και 
αυτός από της ισχύος του Ν. 2882/2001, ενώ η γνώση αναφέρεται στον καθορισµό 
της αποζηµιώσεως και όχι στη συντέλεση της απαλλοτριώσεως. Σύµφωνα µε αυτά, οι 
απαλλοτριώσεις που έχουν κηρυχθεί µετά την 1-2-1971 και η συντέλεση έλαβε χώρα 
πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 2882/2001, η προθεσµία για την άσκηση της 
αξιώσεως για τον καθορισµό µεγαλύτερης οριστικής αποζηµιώσεως εκείνου που δεν 
έλαβε µέρος, ούτε κλήθηκε στη δίκη για τον καθορισµό της αποζηµιώσεως είναι 
πενταετής και αρχίζει από 7-5-2001 και στην περίπτωση που αποδεικνύεται ότι έχει 
λάβει γνώση είναι εξάµηνη και αρχίζει και πάλι από 7-5-2001, εκτός αν η γνώση 
ανάγεται σε χρόνο µετά τη χρονολογία αυτή, οπότε αρχίζει από της γνώσεως.  
∆ιατάξεις: 
Σ: 17, 
Ν∆: 797/1971, άρθ. 7, 1730/1999, άρθ. 7, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 7, 9, 21, 29, 3130/2003, άρθ. 31, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΧρΙ∆ 2009, σελίδα 715 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 698  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1780 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζηµίωση λόγω ηθικής 
βλάβης ή ψυχικής οδύνης. ∆ιαφορές που υπάγονται στη διαδικασία των διοικητικών 
δικαστηρίων. Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισµός αποζηµίωσης. Αµοιβή 
δικηγόρου εξ αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Αποδοχή του πολιτικού δικαστηρίου 
δικαιοδοσίας που υπάγεται στο διοικητικό δικαστήριο. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 298, 299, 330 εδ. β' , 914 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. Για την 
κατάφαση της παρανοµίας δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριµένου κανόνα δικαίου, 
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αλλά αρκεί η αντίθεση της συµπεριφοράς στο γενικότερο πνεύµα του δικαίου ή στις 
επιταγές της έννοµης τάξεως. 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 δικαιικής αρχής της συνεπούς 
συµπεριφοράς απορρέουσας, υποχρεώσεως λήψεως ορισµένων µέτρων επιµέλειας για 
την αποφυγή προκλήσεως ζηµίας σε έννοµα αγαθά τρίτων προσώπων. Παράνοµη 
είναι και η προσβολή του ενοχικού δικαιώµατος, ως αυτοτελούς αγαθού, που γίνεται 
µε επέµβαση τρίτου, αµέτοχου του ενοχικού δεσµού ή µετέχοντος σ'αυτόν µε βάση 
αντισυνταγµατικό νόµο, µε τον οποίο προσβάλλεται συνταγµατικώς προστατευόµενο 
δικαίωµα του φορέα της απαίτησης, όπως είναι το δικαίωµα του ιδιοκτήτη 
αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντος ακινήτου, να εισπράξει την δικαστικώς 
καθορισθείσα πλήρη αποζηµίωση. Αµέλεια, ως µορφή υπαιτιότητας, υπάρχει όταν, 
εξαιτίας της παραλείψεως του δράστη να καταβάλει την επιµέλεια που αν κατέβαλλε 
-µε µέτρο τη συµπεριφορά του µέσου συνετού και επιµελούς εκπροσώπου του 
κύκλου δραστηριότητάς του- θα ήταν δυνατή η αποτροπή του ζηµιογόνου 
αποτελέσµατος, αυτός (δράστης) είτε δεν προέβλεψε την επέλευση του εν λόγω 
αποτελέσµατος, είτε προέβλεψε µεν το ενδεχόµενο επελεύσεώς του, ήλπιζε όµως ότι 
θα το αποφύγει. 
- Στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1406/1983, που εκδόθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 94 παρ. 
2 του Συντάγµατος, όπως ίσχυε πριν την αναθεώρησή του µε το από 6.4.2001 
Ψήφισµα της Ζ Αναθεωρητικής Βουλής, ορίζεται ότι "Υπάγονται στη δικαιοδοσία 
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων όλες οι διοικητικές διαφορές ουσίας που δεν 
έχουν µέχρι σήµερα υπαχθεί σ' αυτή. Στις διαφορές αυτές περιλαµβάνονται ιδίως 
αυτές που αναφύονται κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά: α) ... η) την 
ευθύνη του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου προς αποζηµίωση, σύµφωνα µε τα άρθρα 105 και 106 
του Εισαγωγικού Νόµου του Αστικού Κώδικα". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι 
στα διοικητικά δικαστήρια υπάγεται η διαφορά για αποζηµίωση που απορρέει από 
παράνοµες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆ κατά 
την ενάσκηση της δηµόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί σ' αυτά και η παράνοµη 
συµπεριφορά συντελείται µε εκτελεστές διοικητικές πράξεις των οργάνων τους ή 
παραλείψεις προς έκδοση τέτοιων πράξεων, αλλά και από υλικές ενέργειες που 
συντελέσθηκαν σε συνάρτηση προς την οργάνωση και λειτουργία της δηµόσιας 
υπηρεσίας ή εξ αιτίας τους, εφόσον όµως δεν συνδέονται µε την ιδιωτική διαχείριση 
της περιουσίας τους, ούτε οφείλονται σε πταίσµα του οργάνου, το οποίο ενήργησε 
εκτός του κύκλου των καθηκόντων του. Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, είναι 
κατά το άρθρο 194 του ∆ικηγορικού Κώδικα και οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι, οι οποίοι 
κατά το εν λόγω άρθρο, έχουν ιδία περιουσία και υπόκεινται στις διατάξεις του 
κοινού δικαίου ως προς την απόκτηση δικαιωµάτων, την ανάληψη υποχρεώσεων και 
την εν γένει διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους, για την οποία (διαχείριση 
και αξιοποίηση) µπορούν να ιδρύουν νοµικά πρόσωπα µε εταιρική ή µη µορφή.  
- Στο άρθρο 17 παρ. 4 εδ. β' του Συντάγµατος, όπως ισχύει µετά την αναθεώρησή του 
µε το άνω Ψήφισµα της Ζ Αναθεωρητικής Βουλής, ίσχυε δε κατά τον κρίσιµο στην 
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προκειµένη περίπτωση χρόνο άσκησης της αγωγής επί της οποίας εκδόθηκε η 
προσβαλλόµενη απόφαση, ορίζεται ότι "Νόµος µπορεί να προβλέπει την εγκαθίδρυση 
ενιαίας δικαιοδοσίας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94, για όλες τις διαφορές και 
υποθέσεις που σχετίζονται µε απαλλοτρίωση, καθώς και την κατά προτεραιότητα 
διεξαγωγή των σχετικών δικών" στο δε άρθρο 94 παρ.3 του αναθεωρηµένου, ως άνω 
Συντάγµατος ορίζεται ότι "Σε ειδικές περιπτώσεις και προκειµένου να επιτυγχάνεται 
η ενιαία εφαρµογή της αυτής νοµοθεσίας µπορεί να ανατεθεί µε νόµο η εκδίκαση 
κατηγοριών ιδιωτικών διαφορών στα διοικητικά δικαστήριο ή κατηγοριών 
διοικητικών διαφορών ουσίας στα πολιτικά δικαστήρια". Σε εκτέλεση των 
συνταγµατικών αυτών διατάξεων εκδόθηκε η από 21.12.2001 Πράξη Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 288Α), "Αρµοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις 
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων κλπ" η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2990/2002, µε το 
άρθρο 1 της οποίας ορίζονται τα εξής: "1. Ο προσδιορισµός της αποζηµίωσης για την 
αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου υπάγεται λόγω συναφείας µε τη διαδικασία 
αναγνώρισης δικαιούχων στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται ειδικότερα στον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, ο οποίος 
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2882/2001, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 2. 
Αρµόδιο να αποφαίνεται ανεκκλήτως και µε την ίδια διαδικασία για διαφορές από 
ατοµικές διοικητικές πράξεις διοικητικών αρχών, οι οποίες αφορούν την ανάκληση 
µη συντελεσµένων ρυµοτοµικών απαλλοτριώσεων και την άρση διατηρουµένων επί 
µακρόν ρυµοτοµικών βαρών, είναι το διοικητικό δικαστήριο του άρθρου 11 παρ.4 του 
Κ.Α.Α.Α." Περαιτέρω, στις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.2, 4 εδ.α'και δ του 
Συντάγµατος, όπως ίσχυε πριν την αναθεώρησή του µε το από 6.4.2001 Ψήφισµα της 
Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής, και εφαρµόζονται στην προκειµένη περίπτωση, ως εκ του 
χρόνου κήρυξης και συντέλεσης της ένδικης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, σύµφωνα 
µε τα άρθρα 31 παρ. 1 Ν∆ 797/71 και 29 παρ. 2 Ν. 2882/2001, ορίζονται τα εξής: 
"Κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του.... παρά µόνο για δηµόσια ωφέλεια και 
πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζηµίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία που 
είχε το απαλλοτριούµενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον 
προσωρινό προσδιορισµό της αποζηµίωσης, "Η αποζηµίωση ορίζεται πάντοτε από τα 
πολιτικά δικαστήρια", "Η αποζηµίωση δεν υπόκειται, ως αποζηµίωση, σε κανένα 
φόρο, κράτηση ή τέλος". Περαιτέρω στο 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. 53/1974 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 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 διαφορών ή προστίµων". 
Από τις διατάξεις αυτές συνάγονται τα εξής: α) κατοχυρώνεται ο σεβασµός της 
περιουσίας του προσώπου, το οποίο µπορεί να τη στερηθεί µόνο για λόγους δηµόσιας 
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ωφέλειας. Στην έννοια της περιουσίας περιλαµβάνονται όχι µόνο τα εµπράγµατα 
δικαιώµατα αλλά και όλα τα δικαιώµατα "περιουσιακής φύσεως" και τα κεκτηµένα 
"οικονοµικά συµφέροντα". Καλύπτονται έτσι τα ενοχικά περιουσιακά δικαιώµατα και 
ειδικώτερα απαιτήσεις, είτε αναγνωρισµένες µε δικαστική ή διαιτητική απόφαση, είτε 
απλώς γεννηµένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόµιµη προσδοκία, µε 
βάση το ισχύον, έως την προσφυγή στο δικαστήριο, δίκαιο, ότι µπορούν να 
ικανοποιηθούν δικαστικά και β) η οφειλοµένη από τον υπόχρεο αποζηµίωση λόγω 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, πρέπει να είναι πλήρης, να ανταποκρίνεται δηλαδή 
στην αξία αυτού κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης, στο αρµόδιο κατά περίπτωση 
πολιτικό δικαστήριο, για τον προσωρινό ή απ' ευθείας οριστικό προσδιορισµό της, µε 
την έννοια ότι είναι ανάλογη µε την αξία του απαλλοτριωθέντος ακινήτου και την 
ωφέλεια που από αυτό πορίζεται ο κύριος, χωρίς να φαλκιδεύεται µε την επιβάρυνσή 
του δικαιούχου, έστω και µε µέρος των δικαστικών εξόδων της διαδικασίας για τον 
δικαστικό προσδιορισµό της. Περαιτέρω, στο Ν∆ 797/71 "περί αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων" ορίζονται τα εξής: α) η συντέλεση της απαλλοτρίωσης, η οποία 
επιφέρει την αποστέρηση της ιδιοκτησίας υπέρ του υπέρ ού η απαλλοτρίωση, 
επέρχεται µε την καταβολή στον δικαιούχο της αποζηµίωσης που καθορίστηκε 
προσωρινά ή οριστικά κατά το άρθρο 18 ή από την παρακατάθεση αυτής υπέρ του 
δικαιούχου στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και της δηµοσίευσης στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της γενόµενης στο ως άνω Ταµείο παρακατάθεσης 
(άρθρο 7 παρ.1), β) Το ∆ηµόσιο και το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
καταβάλλοντας στους δικαστικώς αναγνωρισθέντες δικαιούχους, απαλλάσσεται 
πάσης υποχρεώσεως και ευθύνης, έναντι οποιουδήποτε τρίτου δικεκδικητή ή που 
εµφανίζει τον εαυτό του ως, εν όλω ή εν µέρει, αληθινό δικαιούχο, διατηρουµένης της 
ευθύνης του εισπράξαντος την αποζηµίωση έναντι του αληθινού δικαιούχου (άρθρο 8 
παρ.5), γ) η δικαστική δαπάνη βαρύνει τον υπόχρεο προς καταβολή της αποζηµίωσης 
και επιδικάζεται πάντοτε από το αρµόδιο δικαστήριο µε την ίδια απόφαση µε την 
οποία καθορίζεται η αποζηµίωση, εφαρµοζοµένης της διατάξεως του άρθρου 22 N. 
3693/57, προκειµένου περί απαλλοτριώσεων υπέρ του ∆ηµοσίου και µε δαπάνες 
αυτού ή άλλων ΝΠ∆∆, ή υπέρ και µε δαπάνες προσώπων των οποίων η νοµική 
υπηρεσία διεξάγεται από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (άρθρο 17 παρ.4 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 Ν∆ 446/74).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 161 παρ. 7 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, η 
αµοιβή του δικηγόρου "προκαταβάλλεται εις τον οικείον δικηγορικόν σύλλογον ο 
οποίος εκδίδει τριπλότυπον απόδειξιν. Εκ της προκαταβαλλοµένης αµοιβής δύναται ο 
οικείος δικηγορικός σύλλογος να παρακρατήσει ποσοστόν ταύτης οριζόµενον δι' 
αποφάσεως του Υπουργού ∆ικαιοσύνης µετ' απόφασιν του οικείου δικηγορικού 
Συλλόγου λαµβανοµένην δια πλειοψηφίας των 2/3 των µελών". Στο άρθρο 9 του Ν. 
1093/80, "περί τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικος περί ∆ικηγόρων", όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 Ν. 1868/89, ορίστηκαν και τα εξής: α) "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∆ 3026/1954, αύτη δεν 
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δύναται να είναι κατωτέρα των υπό των άρθρων 100 και επόµ. προβλεποµένων 
ελαχίστων ορίων" (παρ. 1), β) "µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ύστερα από 
σύµφωνη γνώµη του διοικητικού Συµβουλίου του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου, 
καθορίζεται το ποσοστό αµοιβής των δικηγόρων των διαδίκων που αξιώνουν 
κυριότητα στο απαλλοτριούµενο ή άλλο σ' αυτό εµπράγµατο δικαίωµα. Το ποσοστό 
αυτό δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το προβλεπόµενο στη διάταξη του άρθρου 
100 και επόµενα ελάχιστο όριο" (παρ. 1α), γ) "το υπό του οικείου Συλλόγου 
παρακρατούµενο, κατ' εφαρµογήν των εν λόγω διατάξεων, ποσοστόν αµοιβής δεν 
δύναται να υπερβαίνει δια τας υποθέσεις ταύτας το 75%, του υπολοίπου 
αποδιδοµένου εις τον δικαιούχον δικηγόρον" (παρ. 2), δ) "οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι 
υποχρεούνται όπως διανέµουν τουλάχιστον δις του έτους εις τα µέλη των , 
συµµέτρως, τα υπ' αυτών κατά την παράγραφον 2 του παρόντος και την κατά την 
παρ.7 του άρθρου 161 του Ν∆ 3026/54, ως προσετέθη δια του άρθρου 25 του Ν. 
723/77, παρακρατηθέντα ποσά, αποδίδουν δε το εις τους δικαιούχους δικηγόρους 
αναλογούν µέρος µετά παρέλευσιν δεκαπέντε ηµερών" (παρ. 4), ε) "αι διατάξεις των 
άρθρων 178 και 179 του Κώδικος Πολιτικής ∆ικονοµίας δεν εφαρµόζονται επί δικών 
διεξαγοµένων κατά την ειδικήν διαδικασίαν περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Η 
δικαστική δαπάνη επιβάλλεται πάντοτε πλήρης, αποκλειστικώς δε εις βάρος του 
υποχρέου 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". (παρ. 5) και στ), "Ο υπόχρεος προς αποζηµίωση παρακρατεί την 
αµοιβή του δικηγόρου του καθού η απαλλοτρίωση που καθορίζεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1α του παρόντος. Αν δεν παρακρατηθεί από αυτόν και κατατεθεί η 
αποζηµίωση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τότε η υποχρέωση για την 
παρακράτηση αυτής βαρύνει το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Ο υπόχρεος 
προς αποζηµίωση ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων αποδίδουν την αµοιβή 
που παρακράτησαν στο δικηγορικό σύλλογο που ανήκει ο δικαιούχος δικηγόρος". 
Επακολούθησε ο Ν. 2915/2001 µε το άρθρο 33 του οποίου αντικαταστάθηκε η παρ.3 
του άρθρου 9 του άνω Ν. 1093/80 και ορίσθηκε ότι από το µέρος της 
παρακρατούµενης από τον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο αµοιβής, ποσοστό που 
καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και το οποίο δεν µπορεί να είναι 
ανώτερο του 5%, παραµένει στο Ταµείο του Συλλόγου για την κάλυψη εξόδων 
διαχείρισης του οικείου λογαριασµού. Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων 
συνάγονται τα εξής: Το δικαστήριο µε την απόφαση καθορισµού τιµής µονάδας 
αποζηµίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, πέραν του καθορισµού της 
αποζηµίωσης, επιβάλλει τη δικαστική δαπάνη, η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 189 
ΚΠολ∆, περιλαµβάνει και την αµοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του δικαιούχου 
της αποζηµίωσης. Η αµοιβή αυτή του δικηγόρου επιβάλλεται πάντοτε σύµφωνα µε 
την µη καταργηθείσα παράγραφο 5 του άρθρου 9, εις βάρος του υποχρέου προς 
αποζηµίωση και δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από το όριο που προβλέπουν οι 
διατάξεις των άρθρων 100 επόµ. του Ν∆ 3026/1954, δηλαδή κάτω από το 3% του 
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αντικειµένου της δίκης, ούτε µπορεί να συµψηφισθεί κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 
3693/1957 στην περίπτωση κατά την οποία υπόχρεο σε αποζηµίωση είναι το ∆ηµόσιο 
ή ΝΠ∆∆, γιατί τούτο θα προσέκρουε στη συνταγµατική αρχή της πλήρους 
αποζηµιώσεως των καθών η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Και ενώ, η καταργηθείσα 
διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Ν. 1093/1980 όριζε ότι ο υπόχρεος προς 
αποζηµίωση ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων θα παρακρατήσουν, 
προκειµένου να αποδώσουν στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, την αµοιβή του 
πληρεξουσίου δικηγόρου του δικαιούχου την οποία είχε επιβάλει εις βάρος του 
(υποχρέου) η δικαστική απόφαση, µε τις νέες διατάξεις των παραγράφων 1α και 6, ο 
υπόχρεος προς αποζηµίωση ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων θα 
παρακρατήσουν και θα αποδώσουν στο δικηγορικό σύλλογο όχι την αµοιβή αυτή, ή 
την αµοιβή που συµφωνήθηκε µεταξύ του δικαιούχου της αποζηµίωσης και του 
δικηγόρου του στο πλαίσιο του άρθρου 92 παρ. 3 του ∆ικηγορικού Κώδικα, αλλά το 
ποσό που όρισε δεσµευτικά ως αµοιβή η Υπουργική απόφαση σε ποσοστό επί της 
αποζηµίωσης, το οποίο για τους περισσότερους δικηγορικούς συλλόγους είναι πολύ 
ανώτερο των ισχυόντων ελάχιστων ορίων των άρθρων 100 επόµ. του ∆ικηγορικού 
Κώδικα. Με τον τρόπο αυτό οι ως άνω διατάξεις επιρρίπτουν την αµοιβή του 
δικηγόρου του δικαιούχου όχι εις βάρος του υποχρέου, αλλά εις βάρος του 
δικαιούχου και µάλιστα την αφαιρούν από την αποζηµίωσή του. 'Ετσι όµως 
φαλκιδεύεται η δικαιουµένη από αυτόν πλήρης αποζηµίωση, γεγονός που αντίκειται 
στο άρθρο 17 παρ. 2 και 4 του Συντάγµατος, και το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου 
Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, αφού, κατά την καταβολή της αποζηµίωσης µε την οποία 
συντελείται η απαλλοτρίωση, η αποζηµίωση αυτή δεν είναι πλήρης. Από τις διατάξεις 
αυτές προκύπτει ότι ο καθού η απαλλοτρίωση ακινήτου δικαιούχος της αποζηµίωσης, 
έχει, έναντι του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου, που εισέπραξε από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε βάση τις άνω αντισυνταγµατικές διατάξεις, το ποσό 
της αµοιβής του δικηγόρου, το οποίο αποτελεί µέρος της οφειλόµενης στον δικαιούχο 
πλήρους αποζηµίωσης, ενοχική απαίτηση προς επιστροφή του ποσού αυτού, η 
απαίτηση αυτή δε αυτή µπορεί να στηριχθεί στην προαναφερόµενη διάταξη του 
άρθρου 8 παρ. 5 Ν∆ 797/71, σε συνδυασµό και µε τις περί αδικοπραξιών διατάξεις 
των άρθρων 914, 297, 298 ΑΚ ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισµού διατάξεις των 
άρθρων 904 επ. του ίδιου Κώδικα. Η σχετική διαφορά, µεταξύ του δικαιούχου της 
αποζηµίωσης και του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου, προς επιστροφή του 
εισπραχθέντος από τον τελευταίο, ως αµοιβή του δικηγόρου, ποσού της 
αποζηµίωσης, και αν ακόµη θεµελιώνεται στις περί αδικοπραξιών διατάξεις, είναι 
διαφορά που έχει ως βάση την απαλλοτρίωση και την εξ αυτής αξίωση του καθού να 
εισπράξει την δικαστικώς καθορισθείσα, πλήρη αποζηµίωση για το απαλλοτριωθέν 
ακίνητο της ιδιοκτησίας του, υπαγόµενη στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 
και όχι στα διοικητικά δικαστήρια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 1406/83, αφού 
αφενός µεν, όπως παραπάνω αναφέρθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.1 της άνω 
Π.Ν.Π. στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων υπάγονται οι διαφορές για 
καθορισµό της αποζηµίωσης και για αναγνώριση δικαιούχων λόγω αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης, αφετέρου δε δεν συνέχεται µε την άσκηση δηµόσιας εξουσίας, αλλά 
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συνδέεται µε τη διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του οικείου ∆ικηγορικού 
Συλλόγου.  
- Ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθ. 4 ΚΠολ∆ ιδρύεται, όταν το πολιτικό 
δικαστήριο δέχθηκε ότι έχει δικαιοδοσία σε υπόθεση που, κατά νόµο, υπάγεται στη 
δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Ο λόγος αυτός ιδρύεται και αν ακόµη δεν 
έγινε σχετική επίκληση της έλλειψης δικαιοδοσίας ενώπιον του δικαστηρίου της 
ουσίας, αφού αφορά τη δηµόσια τάξη (άρθρο 562 παρ. 2 εδ. γ' ΚΠολ∆). 
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Αναδοχή χρέους - Μεταβίβαση οµάδας περιουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 909 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Αναδοχή χρέους. Μεταβίβαση οµάδας περιουσίας. Σωρευτική 
αναδοχή. Κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαρισµού. Λήψη υπόψη µη επιτραπέντων 
αποδεικτικών µέσων.  
- Με τη διάταξη του άρθρου 479 του ΑΚ, στην οποία ορίζεται ότι "αν µε σύµβαση 
µεταβιβάστηκε περιουσία ή επιχείρηση αυτός που αποκτά ευθύνεται απέναντι στο 
δανειστή έως την αξία των µεταβιβαζοµένων στοιχείων για χρέη που ανήκουν στην 
περιουσία ή στην επιχείρηση. Η ευθύνη αυτού που µεταβιβάζει εξακολουθεί να 
υπάρχει...", καθιερώνεται αναγκαστική εκ του νόµου σωρευτική αναδοχή των χρεών 
µε την έννοια του άρθρου 477 του ΑΚ και δηµιουργείται έτσι παθητική εις 
ολόκληρον ενοχή µεταξύ του µεταβιβάζοντος και του αποκτώντος, από αυτούς δε 
τους δύο ο µεν πρώτος ευθύνεται απεριόριστα, ο δε δεύτερος περιορισµένα και 
συγκεκριµένα µέχρι την αξία των µεταβιβαζοµένων κατά τον χρόνο της µεταβίβασης. 
Για τη δηµιουργία, όµως, της σωρευτικής αυτής αναδοχής απαιτείται να περιλαµβάνει 
η µεταβίβαση ένα προς ένα όλα τα στοιχεία, που συνιστούν το ενεργητικό της 
περιουσίας, έστω και αν εξαιρέθηκαν από αυτή αντικείµενα ασήµαντης αξίας. Επί 
µεταβιβάσεως µεµονωµένων αντικειµένων, πρέπει αυτά να αποτελούν όλο το 
ενεργητικό της περιουσίας ή το σηµαντικότερο ποσοστό αυτής. Επιπλέον, πρέπει να 
τελούσε εν γνώσει ο αποκτών, ότι του µεταβιβάστηκε η όλη περιουσία ως σύνολο ή 
το σηµαντικότερο ποσοστό της. Η γνώση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει και όταν, 
ενόψει των συνθηκών υπό τις οποίες έγινε η µεταβίβαση, γνώριζε ο αποκτών την εν 
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γένει περιουσιακή κατάσταση του µεταβιβάζοντος και µπορούσε να αντιληφθεί ότι η 
περιουσία που του µεταβιβάστηκε αποτελούσε το σύνολο αυτής ή το σηµαντικότερο 
ποσοστό της. Οι πιο πάνω ρυθµίσεις ισχύουν και όταν ολόκληρη η περιουσία ή 
επιχείρηση του οφειλέτη µεταβιβάζεται σε άλλον όχι µε µία αλλά µε περισσότερες 
µεταβιβαστικές πράξεις και µάλιστα είτε συγχρόνως είτε διαδοχικά, µε την 
προϋπόθεση όµως, στην τελευταία περίπτωση, οι πράξεις να αποτελούν µεταξύ τους 
ενότητα ή, µε άλλη διατύπωση, να βρίσκονται σε στενή χρονική και οικονοµική 
σχέση. Οι διατάξεις όµως αυτές δεν εφαρµόζονται όταν το σύνολο περιουσίας ή 
επιχειρήσεως µεταβιβάζεται τµηµατικά σε περισσότερα διαφορετικά πρόσωπα, εκτός 
αν εκείνοι που αποκτούν γνωρίζουν αυτό, ότι δηλαδή οι πλείονες συµβάσεις έγιναν 
µε τον αυτό σκοπό της µεταβίβασης της περιουσίας, οπότε η ευθύνη καθενός από 
αυτούς περιορίζεται ανάλογα µε το τµήµα της περιουσίας που αποκτούν. Ως χρέη της 
περιουσίας που µεταβιβάστηκε, νοούνται οποιασδήποτε φύσεως, είτε εκ συµβάσεως 
είτε εξ αδικοπραξίας (εκτός των προσωποπαγών), αρκεί ο γενεσιουργός αυτών 
νοµικός λόγος να υπήρχε κατά τον χρόνο της µεταβίβασης, µε την έννοια δε αυτή 
περιλαµβάνονται και εκείνα που, κατά τον χρόνο της µεταβιβαστικής σύµβασης, 
τελούν υπό προθεσµία ή αίρεση, καθώς και εκείνα που προέρχονται από µεταβολή ή 
επέκταση της ενοχής, η οποία υπήρχε κατά τον χρόνο τη µεταβίβασης. Για την 
ευθύνη του αποκτώντος δεν απαιτείται να γνώριζε αυτός την ύπαρξη των χρεών, κατά 
τον χρόνο της µεταβίβασης, ούτε επίσης απαιτείται αυτά να είχαν αναγνωρισθεί 
δικαστικώς σε δίκη µεταξύ του µεταβιβάζοντος οφειλέτη και του δανειστή, µέχρι του 
χρόνου της µεταβίβασης.  
- Ο από το άρθρο 559 αρ. 11 περ. α' ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται αν το 
δικαστήριο της ουσίας για την απόδειξη ή ανταπόδειξη ουσιώδους για την έκβαση Ι 
της δίκης ισχυρισµού των διαδίκων έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα, από τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 339 του ίδιου Κώδικα, που στη συγκεκριµένη περίπτωση 
δεν επιτρέπονται από το νόµο. Για να είναι, εποµένως, ορισµένος και παραδεκτός ο 
λόγος αυτός πρέπει να καθορίζεται στο αναιρετήριο και η σχετική διάταξη αυτός 
νόµου που απαγορεύει το φερόµενο ως παρά τον νόµο ληφθέν υπόψη αποδεικτικό 
µέσο στη συγκεκριµένη περίπτωση. Εξ άλλου, η περιλαµβανόµενη στη σύµβαση 
παροχής πιστώσεως µε ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασµό ειδική συµφωνία ότι η 
οφειλή του πιστούχου προς την πιστώτρια Τράπεζα, που θα προκύψει από το 
οριστικό κλείσιµο της πιστώσεως, θα αποδεικνύεται από το απόσπασµα των 
εµπορικών βιβλίων της Τράπεζας, είναι, ως δικονοµική σύµβαση, έγκυρη. Το 
απόσπασµα αυτό, στο οποίο αποτυπώνεται η κίνηση, το κλείσιµο του λογαριασµού 
και το κατάλοιπο, επέχει θέση αποδεικτικού µέσου µε ισχύ ιδιωτικού εγγράφου, το 
αντίγραφο δε αυτού έχει αποδεικτική δύναµη ίση µε το πρωτότυπο, εφόσον η 
ακρίβεια τούτου βεβαιώνεται από αρµόδια αρχή ή δικηγόρο, δεν µπορεί δε να 
προσδώσει την αποδεικτική αυτή δύναµη η βεβαίωση της ακρίβειας του αντιγράφου 
από τον αρµόδιο υπάλληλο της πιστώτριας Τράπεζας.  
- Xρέος της περιουσίας που µεταβιβάστηκε από τον οφειλέτη αποτελεί και το 
κατάλοιπο του, κατά τα άρθρα 874 ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ και 64-67 του ν.δ. της 17/7-
13/8.1923 "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων εταιρειών", αλληλοχρέου 
λογαριασµού, που τηρείται για την εξυπηρέτηση παροχής πίστωσης από τράπεζα 
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στον οφειλέτη εφόσον η σχετική σύµβαση παροχής πίστωσης έχει καταρτισθεί πριν 
τη µεταβιβαστική της περιουσίας του οφειλέτη σύµβαση, ανεξαρτήτως αν το οριστικό 
κλείσιµο του λογαριασµού έγινε από την πιστώτρια, σύµφωνα µε τους όρους της 
πιστωτικής σύµβασης, µετά την κατάρτιση της µεταβιβαστικής σύµβασης, αφού και 
στην περίπτωση αυτή η γενεσιουργός της απαίτησης της πιστώτριας τράπεζας ενοχή 
υπήρχε κατά τον χρόνο της µεταβίβασης, τα δε σχετικά κονδύλια των 
πιστωχρεώσεων του λογαριασµού αποβάλλουν, µε την καταχώρησή τους σ' αυτόν, 
την αυτοτέλεια τους και καθίστανται κονδύλια του λογαριασµού, ώστε απαιτητό να 
είναι το προκύπτον κατά το κλείσιµο αυτού κατάλοιπο. ∆ιάφορη εκδοχή θα κατέληγε 
στο άτοπο να είναι ελεύθερος ο πιστούχος, γνωρίζοντας σε δεδοµένη στιγµή την 
παθητική σε βάρος του κατάσταση, που προκύπτει από την αντιπαραβολή των 
κονδυλίων πίστωσης και χρέωσης, να προβαίνει χωρίς κύρωση και χωρίς τον κίνδυνο, 
σε µεταβίβαση όλων των περιουσιακών του στοιχείων, πριν από το οριστικό κλείσιµο 
του λογαριασµού, προς βλάβη του δανειστή του. Η αγωγή του δανειστή, µε έρεισµα 
την ύπαρξη συµβάσεως περί µεταβιβάσεως περιουσίας ή ποσοστού αυτής, πρέπει να 
διαλαµβάνει α) την ύπαρξη τέτοιας συµβάσεως, β) τις κατά του µεταβιβάσαντος 
απαιτήσεις του, που είχαν γεννηθεί πριν από τη σύµβαση και γ) σε περίπτωση 
µεταβιβάσεως µεµονωµένων περιουσιακών στοιχείων που εξαντλούν την περιουσία ή 
αποτελούν το πλέον σηµαντικό τµήµα αυτής, το γεγονός ότι εκείνος που απέκτησε 
γνώριζε αυτό ή ήταν σε θέση να το γνωρίζει, κατά τις αντιλήψεις των συναλλαγών. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 477, 479, 873, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 999  
 
Αντιπροσώπευση - ∆ήλωση του αντιπροσώπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 258 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Άµεση αντιπροσώπευση και αποτελέσµατα αυτής. Λήψη ή µη 
υπόψη από το δικαστήριο ουσιωδών ισχυρισµών. Λήψη ή µη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων. ∆ύναµη αποδεικτικών µέσων. Παράβαση ουσιαστικού κανόνα. 
- Κατά τα άρθρα 211, 212, και 216 ΑΚ, για να ενεργήσει η δήλωση βουλήσεως υπέρ 
και κατά του αντιπροσωπευοµένου, πρέπει ο αντιπρόσωπος να επιχειρήσει τη 
δικαιοπραξία στο όνοµα εκείνου και να καταστήσει γνωστό σε αυτόν µε τον οποίο 
συναλλάσσεται ότι η ενέργεια από τη δικαιοπραξία θα παραχθεί για τον 
αντιπροσωπευόµενο, πράγµα το οποίο µπορεί να συναχθεί και από τις περιστάσεις. 
∆εν απαιτείται ακριβής προσδιορισµός του αντιπροσωπευοµένου, αλλά είναι δυνατός 
ο καθορισµός του µε µεταγενέστερη δήλωση. Ο αντιπροσωπευόµενος δεν είναι 
αναγκαίο να είναι γνωστός κατά τον χρόνο που καταρτίζεται η δικαιοπραξία ούτε και 
στον ίδιο τον αντιπρόσωπο. 
- Κατά τo άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, όταν το δικαστήριο 
δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
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έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, 
που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκουµένου δικαιώµατος. 
∆εν αποτελούν ‘’πράγµατα’’ η αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, τα συµπεράσµατα 
από την εκτίµηση των αποδείξεων, οι νοµικοί ισχυρισµοί, οι αλυσιτελείς ισχυρισµοί, 
οι αποδείξεις. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 11 γ' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο δεν 
έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα, που οι διάδικοι νόµιµα επικαλέστηκαν και 
προσκόµισαν. Ο λόγος αυτός απορρίπτεται, αν βεβαιώνεται µε την απόφαση ότι 
λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα. Μη λήψη, πάντως, δεν συνάγεται από 
µόνο το γεγονός ότι µνηµονεύονται όλα τα έγγραφα, πλην εκείνου στο οποίο 
αναφέρεται η αναιρετική αιτίαση. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 12 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται από την παραβίαση 
του νόµου αναφορικά µε την δύναµη των αποδεικτικών µέσων, όταν το δικαστήριο 
της ουσίας αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα δύναµη µικρότερη ή µεγαλύτερη 
από εκείνη που καθορίζει ο νόµος, όχι όµως και στην περίπτωση που εκτιµώντας 
ελεύθερα, αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα, µεγαλύτερη ή µικρότερη 
βαρύτητα από τα άλλα. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για ευθεία 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, αν αυτός δεν εφαρµοσθεί ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε καθώς και αν 
εφαρµοσθεί εσφαλµένα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 211, 212, 216, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 12, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 972, σχολιασµός Ι. Ν. Κ.  
 
Αρραβώνας και Ποινική ρήτρα - Αρραβώνας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 2097 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Έννοια αρραβώνα. Αρραβώνας µεταµέλειας για σύµβαση που 
δεν καταρτίσθηκε ακόµη. Υπέρµετρη ποινή. Ένσταση για µείωση της υπέρµετρης 
ποινής. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 402 ΑΚ, κατά την οποία "αν κατά την κατάρτιση της 
σύµβασης δόθηκε αρραβώνας, εφόσον δεν ορίστηκε τίποτε άλλο, θεωρείται ότι 
δόθηκε για την κάλυψη της ζηµίας από τη µη εκτέλεση της σύµβασης" προκύπτει ότι 
ο αρραβώνας είναι σύµβαση που καταρτίζεται µε επίδοση περιουσιακού στοιχείου 
κατά τη σύναψη της κύριας σύµβασης ή του προσυµφώνου για την κάλυψη της 
ζηµίας από τη µη εκτέλεσή τους. Ωστόσο ο νόµος δεν αποκλείει στα µέρη να 
συµφωνήσουν, στα πλαίσια της ελευθερίας των συµβάσεων (361 ΑΚ), την κατάρτιση 
αρραβωνικής σύµβασης και πριν από την σύναψη της κυρίας σύµβασης, για την µέσω 
αυτής εξασφάλιση της κατάρτισης της τελευταίας, της οποίας (υπό κατάρτιση 
σύµβασης) όµως τα µέρη θα πρέπει να έχουν καθορίσει τους ουσιώδεις όρους της, οι 
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οποίοι, προκειµένου περί συµβάσεως πωλήσεως, είναι οι αναφερόµενοι αφενός στη 
µεταβίβαση της κυριότητας και την παράδοση ορισµένου (ή οριστού) πράγµατος και 
αφετέρου στην καταβολή ορισµένου (ή οριστού) τιµήµατος (ΑΚ 513). Πρόκειται για 
τον, µη ρυθµιζόµενο από τον ΑΚ "αρραβώνα µεταµέλειας για σύµβαση που δεν 
καταρτίσθηκε ακόµη" ("arrha paenitentialis pacto imperfecto data"), η κατάπτωση του 
οποίου τελεί υπό την αίρεση µαταίωσης της κατάρτισης της σύµβασης. Σκοπός αυτού 
είναι η δηµιουργία πιεστικού µέτρου για την κατάρτιση της σύµβασης και η κάλυψη 
έναντι της απώλειας ευκαιριών προς διάθεση της παροχής αλλαχού, ή προς πορισµόν 
αυτής από άλλον, χωρίς τούτο να αναιρεί την ευχέρεια του ατόµου να συνάψει ή να 
αποκρούσει την κατάρτιση ορισµένης συµβάσεως και το παρεχόµενο από τις 
διατάξεις των άρθρων 57 ΑΚ και 5§1 του Συντάγµατος δικαίωµα για ελεύθερη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας, δοθέντος ότι και στην περίπτωση αυτή οι έννοµες 
συνέπειες επέρχονται µε βάση το περιεχόµενο ελευθέρως συνοµολογηθείσης 
συµβάσεως.  
- Αν και κατά τον ΑΚ ο αρραβώνας προβλέπεται ως σύµβαση συναπτόµενη µε την 
παράδοση της αρραβωνικής παροχής (παραδοτική σύµβαση), όµως η ίδια ως άνω 
αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων επιτρέπει την έγκυρη σύσταση αρραβωνικής 
συµφωνίας και χωρίς την παράδοση της αρραβωνικής παροχής, αλλά µόνο µε την 
ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής αυτής (συναινετική σύµβαση) ή µε συνδυασµό 
των δύο ως άνω τρόπων. Η περίπτωση του αρραβώνα µεταµέλειας για µη 
καταρτισθείσα σύµβαση ρυθµίζεται από την ιδιαίτερη συµφωνία των µερών (άρθρ. 
361 ΑΚ) σε συνδυασµό µε τους κανόνες για τις αιρέσεις (αρθρ. 201 επ. ΑΚ) και για 
την ερµηνεία των συµβάσεων (αρθρ. 173, 200, 288 ΑΚ) χωρίς να αποκλείεται και η 
αναλογική εφαρµογή των περί αρραβώνα διατάξεων του ΑΚ. Σε συνέπεια µε τις 
αµέσως παραπάνω σηµειούµενες νοµικές παραδοχές, κατ' ορθή εφαρµογή του 
άρθρου 361 ΑΚ, η προσβαλλόµενη απόφαση δέχθηκε την εγκυρότητα της 
συνοµολογήσεως αρραβώνα πριν από την κατάρτιση της συµβάσεως ή 
προσυµβάσεως, λειτουργούντος στην περίπτωση αυτή ως "αρραβώνα µεταµελείας για 
σύµβαση που δεν καταρτίσθηκε ακόµη", η κατάπτωση του οποίου τελεί υπό την 
αίρεση της µαταιώσεως της καταρτίσεως της συµβάσεως και επιπρόσθετα την 
εγκυρότητα συστάσεως αρραβωνικής συµφωνίας, χωρίς την παράδοση της 
αρραβωνικής παροχής, αλλά µόνο µε την ανάληψη της υποχρεώσεως καταβολής 
αυτής (συναινετική σύµβαση) και µάλιστα µε συνδυασµό των τρόπων αυτών. 
- Η από το άρθρο 409 ΑΚ ένσταση για µείωση της υπέρµετρης ποινής στο µέτρο που 
αρµόζει, αποτελεί ειδική εκδήλωση της απαγόρευσης από το άρθρο 281 ΑΚ και δεν 
είναι προνοµιακή, αλλά υπόκειται στους περιορισµούς των άρθρων 269 και 527 
ΚΠολ∆. Αυτό, διότι δεν υπάρχει διάταξη νοµού που να ορίζει ειδικά, ότι ο σχετικός 
ισχυρισµός για τη θεµελίωση της µπορεί να προταθεί σε κάθε στάση της δίκης. 
Εξάλλου, ο χαρακτηρισµός διάταξης ως δηµοσίας τάξης, µόνη συνέπεια έχει, ότι η 
εφαρµογή της δεν µπορεί να αποκλειστεί από την ιδιωτική βούληση (άρθρο 3 ΑΚ) 
και όχι ότι ο ισχυρισµός που στηρίζεται σ' αυτή µπορεί χωρίς τους περιορισµούς των 
άρθρων 269 και 527 ΚΠολ∆, να προτείνεται σε κάθε στάση της δίκης. Παρέπεται απ' 
αυτά, ότι η ένσταση µείωσης της συµφωνηθείσης δυσανάλογα µεγάλης ποινής 
µπορεί, όπως και οι λοιποί πραγµατικοί ισχυρισµοί, να προταθεί για πρώτη φορά στην 
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κατ' έφεση δίκη: α) από τον εφεσίβλητο - εναγόµενο, ως υπεράσπιση κατά της 
έφεσης, β) από τον εκκαλούντα - εναγόµενο µε το δικόγραφο της έφεσης ή των 
πρόσθετων λόγων, αν δεν προβλήθηκε έγκαιρα µε τις προτάσεις πρωτοδίκως από 
δικαιολογηµένη αιτία, γ) αν γεννήθηκε µετά την τελευταία συζήτηση στο 
πρωτοβάθµιο δικαστήριο και δ) αν αποδεικνύεται µε δικαστική οµολογία αντιδίκου ή 
εγγράφως και το δικαστήριο κρίνει ότι ο διάδικος δεν γνώριζε, ούτε µπορούσε να 
πληροφορηθεί έγκαιρα την ύπαρξη των εγγράφων. Η ορθότητα της νοµικής αυτής 
παραδοχής, επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ο νοµοθέτης έκρινε αναγκαία, προς 
άρση κάθε αµφισβητήσεως, την ρητή αναφορά στην ρύθµιση του άρθρου 269 παρ. 2α 
ΚΠολ∆ της κατ' εξοχήν δηµοσίας τάξεως διατάξεως του άρθρου 281 ΑΚ. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 288, 361, 402, 409, 513, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 1342, σχολιασµός Ι. Ν. Κ. * ΧρΙ∆ 
2010, σελίδα 768  
 
Γειτονικό δίκαιο - Ανοίγµατα επί του κοινού ορίου 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 3770 
Έτος: 2004 
Σύντοµη Περίληψη: - Μεσότοιχος. Ανοίγµατα επί του κοινού ορίου. 
- ∆ιατάραξη της κυριότητας, η οποία απαιτείται για τη θεµελίωση της αρνητικής 
αγωγής (ΑΚ 1108), αποτελεί κάθε έµπρακτη εναντίωση στις εξουσίες που παρέχει ο 
νόµος στον κύριο, εναντίωση που δεν φθάνει πάντως µέχρι την καθολική αποστέρηση 
της νοµής, αλλά έχει ως συνέπεια την παρεµπόδιση της ελεύθερης χρησιµοποίησης, 
εκµετάλλευσης και απόλαυσης του πράγµατος ως προς τις παραπάνω εξουσίες ή 
ορισµένες από αυτές. Η διατάραξη της κυριότητας µπορεί να γίνει α) µε ενέργεια, 
δηλαδή όταν ο εναγόµενος επιχειρεί στο πράγµα πράξεις που µόνο ο κύριος έχει 
δικαίωµα να ενεργήσει ή εµποδίζει αυτός να ενεργήσουν πάνω στο πράγµα ή β) µε 
παράλειψη, όταν δηλαδή ο εναγόµενος δεν προβαίνει, όπως οφείλει, στην 
απαιτούµενη ενέργεια για να αρθεί ή αποτραπεί η διατάραξη (βλ. ΑΠ 956/1992 
Ελ∆νη 35.1508, ΑΠ 1084/1994, ΕφΑθ 5518/2003 Ελ∆νη 45.181, ΕφΑθ 2579/2003 
Ελ∆νη 44.1421, ΕφΑθ 7997/1999 Ελ∆νη 42.447, ΕφΑθ 6157/2001 Ελ∆νη 44.195, 
ΕφΑθ 4128/2001 Ελ∆νη 44.851, ΕφΑθ 7571/1991 Ελ∆νη 33. 139, Μπαλή Εµπρ∆ικ 
παρ. 104, Παπαδόπουλο, Η αρνητική αγωγή παρ. 5 σελ. 62 επ. παρ. 11 σελ. 98, 
Ράµµο στην ΕρµΑΚ άρθρο 1108 αρ. 2, Γεωργιάδη στον ΑΚ Γεωργιάδη - 
Σταθόπουλου, άρθρο 1108 αρ. 10 επ.).  
- Aπό τις διατάξεις των άρθ. 1108, 1000, 1001 εδ. 1 και 1003 επ. ΑΚ συνάγεται ότι η 
διάνοιξη ή η διατήρηση από το κύριο του ακινήτου ανοιγµάτων (παραθύρων κ.λπ.) σε 
τοίχο, ο οποίος είναι κτισµένος εξ ολοκλήρου στο δικό του ακίνητο, όσο και αν αυτός 
προσεγγίσει προς το γειτονικό ακίνητο, δεν αποτελούν αυτές καθεαυτές, επέµβαση σε 
ξένη ιδιοκτησία, διότι τόσο η διάνοιξη όσο και η διατήρηση των ανοιγµάτων αυτών 
απορρέουν από το δικαίωµα της κυριότητας του (βλ. ΑΠ 279/1985 Ελ∆νη 26.1483, 
ΕφΑθ 6157/2001). Τέλος από τις διατάξεις του άρθ. 26 παρ. 9 του Ν∆ 8/1973 "Περί 
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Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού" η ισχύς του οποίου παρατάθηκε και µετά την 
κατάργηση του εν λόγω ∆ιατάγµατος (άρθ. 31 παρ. 1 του Ν. 1577/1985 και 
296/88/1987 και 233/1988 αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.) και των άρθ. 10 
παρ. 9-10, 36 παρ. 2 του "Κτιριοδοµικού Κανονισµού" (υπ` αριθ. 3046/ 304/1989 
απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., όπως τροποποιήθηκε µε την υπ` αριθ. 
48977/3068/ 27.6/ 30.6.1989 απόφαση του Υπουργού ∆ηµοσίων Έργων, που έχουν 
εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθ. 26 του Ν. 1577/1985 (ΓΟΚ), προκύπτει ότι σε 
µεσότοιχους ή εξωτερικούς τοίχους κτιρίου που ανεγείρονται σε σαφή µε το κοινό 
όριο ιδιοκτησιών απαγορεύεται η διάνοιξη ανοιγµάτων και ότι τέτοια ανοίγµατα που 
προϋπήρχαν του Ν∆ 8/1973 (ΓΟΚ) δεν κλείονται µε πράξη της ∆ιοίκησης αλλά 
ύστερα από δικαστική απόφαση η οποία εκτελείται κατά τις διατάξεις της πολιτικής 
δικονοµίας. Οι παραπάνω διατάξεις περιέχουν κανόνα γειτονικού δικαίου, ο οποίος 
εισάγει έµµεσο και γενικό περιορισµό της κυριότητας του γείτονα, χωρίς πάντως να 
την επιβαρύνει µε εµπράγµατα υπέρ τρίτου δικαιώµατα (νόµιµες δουλείες) παρέχουν 
δε στον κύριο του ακινήτου που έχει κοινό όριο µε κτίσµα, στον τοίχο του οποίου 
υπάρχουν ανοίγµατα, ενοχικό δικαίωµα να αξιώσει το κλείσιµο των ανοιγµάτων 
αυτών. Η αγωγή αυτή έχει ενοχικό και όχι εµπράγµατο χαρακτήρα και διαφέρει 
συνεπώς της αρνητικής της κυριότητας αγωγής κατά τούτο αλλά και διότι δεν 
προϋποθέτει διαταρακτικές ενέργειες στο ακίνητο του ενάγοντος αλλά θεµελιώνεται 
στο γεγονός και µόνο της ύπαρξης των υπόψη ανοιγµάτων, στρέφεται δε κατά του 
εκάστοτε ιδιοκτήτη του οµόρου ακινήτου, ανεξάρτητα αν είναι αυτός που 
δηµιούργησε τα ανοίγµατα, και το αίτηµα της περιορίζεται στο κλείσιµο µόνο των 
ανοιγµάτων και όχι στην παράλειψη µελλοντικής διατάραξης (βλ. ΑΠ 570/1993 
Ελ∆νη 35.1359, ΑΠ 1084/1994, ΕφΑθ 6157/2001 ό.π., ΕφΑθ 4128/2001 ό.π., ΕφΑθ 
7571/1999 ό.π., ΕφΠειρ 57/1997 Ελ∆νη 1997.1617, ΕφΑθ 6153/1994 Ελ∆νη 
37.1148, ΕφΑθ 9300/1998 Ελ∆νη 40.1187, ΕφΠειρ 1515/1988 Ελ∆νη 31.1482, 
ΕφΠειρ 1205/1983 ΝοΒ 32. 887). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 1000, 1001, 1003, 1108, 
Νόµοι: 1577/1985,  
Ν∆: 8/1973, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2004, σελίδα 1692 
 
Γειτονικό δίκαιο - Ενοικοδόµηση σε γειτονικό ακίνητο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 782 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Καλόπιστη επέκταση οικοδοµής σε γειτονικό γήπεδο. 
Προϋποθέσεις επιδίκασης κυριότητας του γειτονικού γηπέδου. Ευθεία παράβαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου.  
- Kατά 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 διαµαρτυρήθηκε καθόλου πριν από την ανέγερση της οικοδοµής κατά µεγάλο 
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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 προκύπτει ότι όροι για την επιδίκαση της 
κυριότητας 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 και 5) έλλειψη έγκαιρης διαµαρτυρίας, δηλαδή πριν 
ολοκληρωθεί κατά το µεγαλύτερο µέρος η οικοδοµή από τον κύριο του γειτονικού 
γηπέδου, στο οποίο επεκτάθηκε η οικοδοµή. Αν συντρέχουν οι όροι αυτοί, το 
δικαστήριο µπορεί, κατ' εύλογη κρίση, µετά από αίτηση αυτού που επεξέτεινε την 
οικοδοµή, να επιδικάσει σ' αυτόν την κυριότητα του τµήµατος του γειτονικού 
γηπέδου που καταλήφθηκε από την επέκταση της οικοδοµής, αντί καταβολής 
πλήρους αποζηµίωσης στον κύριο του γηπέδου, η οποία καθορίζεται κατ' εύλογη 
κρίση του δικαστηρίου, µη υποκείµενη στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. 
- Ο λόγος αναίρεσης του άρθρου 560 ΚΠολ∆, 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' 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1010, 
ΚΠολ∆: 560, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ΝοΒ 2008, σελίδα 2452 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 746, 
σχολιασµός Ι.Ν. Κατράς  
 
∆άση - Καθορισµός ορίων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1794 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Έννοια δάσους. Αντιφατικές διατάξεις της απόφασης. Λήψη 
υπόψη µη προταθέντων πραγµάτων. Έλλειψη νόµιµης βάσης.  
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 του ∆/τος 17/29-11-1836 (ΦΕΚ 69/1-12-1836) 
"περί ιδιωτικών δασών" 1 του Ν. ΑΧΝ/1888 " περί διακρίσεως και οριοθεσίας 
δασών", 57 του Ν. 3077/1924 "περί δασικού Κώδικος", 1 παρ. 1 του Ν∆ 86/1969 και 
3 §§1 και 2 του Ν. 998/1979 συνάγεται ότι ως "δασική έκταση" νοείται η θαµνώδης 
ξυλώδης βλάστηση οιασδήποτε διαπλάσεως, αποτελούσα µία οργανική ενότητα. 
Εποµένως, µοναδικό (και απαραίτητο) στοιχείο για την εξειδίκευση της έννοιας της 
δασικής εκτάσεως είναι η οργανική ενότητα της υπάρχουσας στην εν λόγω έκταση 
βλαστήσεως. Η κρίση του δικαστηρίου περί συνδροµής ή µή του άνω στοιχείου είναι 
οντολογική, εκφεύγουσα, ως εκ τούτου, του αναιρετικού έλεγχου, αφού η οργανική 
αυτή ενότητα συνάγεται από τα χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης άγριας ξυλώδους 
βλαστήσεως (σχετ. ΑΕ∆ 27/1999-ΑΠ 162/2004)). Για την πληρότητα, συνεπώς, της 
σχετικής αιτιολογίας της δικαστικής αποφάσεως αρκεί η περιγραφή του είδους και 
της συνθέσεως της καλύπτουσας την έκταση βλαστήσεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 17 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η ίδια 
απόφαση περιέχει αντιφατικές διατάξεις. Για να ιδρυθεί δε ο προβλεπόµενος από τη 
διάταξη αυτή λόγος αναίρεσης, πρέπει η αντίφαση των διατάξεων της 
προσβαλλοµένης απόφασης να εντοπίζεται στο διατακτικό της, ώστε να εµποδίζεται 
η παραγωγή και η ενέργεια του δεδικασµένου και, κατ' επέκταση, να είναι αδύνατη η 
εκτέλεσή της.  
- Οι προβλεπόµενοι στους αριθµούς 8 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγοι 
αναιρέσεως ιδρύονται, ο µεν πρώτος, όταν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη 
πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάχθηκαν και 
έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, ως "πραγµάτων" νοουµένων των 
αυτοτελών πραγµατικών ισχυρισµών που συνθέτουν την ιστορική βάση και άρα 
στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως οι αντενστάσεως, ο δε δεύτερος, 
όταν στη δεύτερη (ελάσσονα) πρόταση του νοµικού συλλογισµού της 
αναιρεσιβαλλοµένης αποφάσεως δεν περιέχονται καθόλου η δεν αναφέρονται µε 
πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα γεγονότα που είναι 
αναγκαία για να κριθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν η όχι οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου η αν έγινε ή 
όχι ορθός νοµικός χαρακτηρισµός των κρισίµων πραγµατικών γεγονότων. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 17, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 3077/1924, άρθ. 57, 
Νόµοι: 998/1979, άρθ. 3, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 701  
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 590 
Έτος: 1992 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιαζύγιο. Τετραετής διάσταση. Ικανότητα για δικαιοπραξία. 
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- Κατά το άρθρο 1436 παρ. 3 του ΑΚ όπως τούτο ισχύει µετά το N. 1329/1983, 
"εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από τέσσερα τουλάχιστον 
χρόνια, ο κλονισµός τεκµαίρεται αµάχητα και το διαζύγιο µπορεί να ζητηθεί, έστω 
και αν ο λόγος του κλονισµού αφορά αποκλειστικά το πρόσωπο του ενάγοντα. Η 
συµπλήρωση του χρόνου διάστασης δεν εµποδίζεται από µικρές διακοπές που έγιναν 
ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων ανάµεσα στους συζύγους". Με τη 
διάταξη αυτή θεσπίζεται ο αντικειµενικός κλονισµός της έγγαµης σχέσης, που είναι 
ανεξάρτητος της υπαιτιότητας των διαδίκων. Έτσι, αν αποδειχθεί ότι οι σύζυγοι 
βρίσκονται σε διάσταση πάνω από τέσσερα συνεχή χρόνια, αµάχητα τεκµαίρεται ότι 
επήλθε ο κλονισµός της έγγαµης σχέσης και ότι είναι, εξ αιτίας αυτού, αφόρητη η 
εξακολούθηση της έγγαµης συµβίωσης για τον ενάγοντα. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 63 παρ. 1 εδάφ. α΄ ΚΠολ∆ που ορίζει ότι: "όποιος είναι 
ικανός για οποιαδήποτε δικαιοπραξία µπορεί να παρίσταται στο δικαστήριο µε το 
δικό του όνοµα", εκείνης του άρθρου 64 παρ. 1 της ίδιας δικονοµίας κατά την οποία 
"όσοι είναι ανίκανοι να παρίστανται στο δικαστήριο µε το δικό τους όνοµα 
εκπροσωπούνται από τους νοµίµους αντιπροσώπους τους", σε συνδυασµό και µε τις 
"περί επιτροπείας απαγορευµένων" διατάξεις των άρθρων 1686, 1693, 1694, 1698 και 
1631 ΑΚ, προκύπτει ότι, αυτός που στερείται της χρήσης του λογικού λόγω του ότι 
πάσχει από κάποια διαρκεί πνευµατική νόσο και δεν έχει ακόµα κηρυχθεί σε 
κατάσταση απαγόρευσης, µπορεί κατ΄ αρχήν, εφόσον έχει συµπληρωθεί το 18ο έτος 
της ηλικίας του (βλ. άρθρ. 127 ΑΚ), να παρίσταται µε το δικό του όνοµα στο 
δικαστήριο, ως ενάγων ή εναγόµενος, γιατί δεν θεωρείται ανίκανος για δικαιοπραξία, 
κατά το άρθρο 128 παρ. 2 ΑΚ. ΄Οµως το άρθρο 131 ΑΚ που ακολουθεί, προσθέτει 
συγγενή προς το άρθρο 128 του ίδιου Κώδικα περίπτωση, δηλαδή εκείνη κατά την 
οποία "ο δηλώνων" δεν τελούσε µεν σε κατάσταση δικαστικής απαγόρευσης, αλλά 
κατά το χρόνο που έγινε η δήλωσή του, δεν υπήρχε βούληση, είτε γιατί δεν είχε 
συνείδηση των πράξεών του (π.χ. γιατί βρισκόταν υπό το κράτος πυρετού, 
υπνωτισµού, µέθης), είτε γιατί δεν είχε τη χρήση του λογικού επειδή έπασχε από 
πνευµατική ασθένεια, οπότε η δήλωσή του αυτή είναι άκυρη. Από τα όσα 
προεκτέθηκαν έπεται ότι, ο στερούµενος εξαιτίας πνευµατικής νόσου της χρήσης του 
λογικού, που δεν έχει ακόµα κηρυχθεί σε κατάσταση απαγόρευσης, παρίσταται µεν 
εφόσον είναι ενήλικος, µε το δικό του όνοµα στο δικαστήριο, αλλά ο αντίδικός του 
µπορεί, κατά το παραπάνω άρθρο 131 ΑΚ, να προσβάλει τη γενοµένη παρ΄ αυτού 
συγκεκριµένη δικαστική πράξη, όπως είναι και η δοθείσα προς εκπροσώπηση 
δικαστική πληρεξουσιότητα, αν αποδείξει είτε ελλείψη συνείδησης των πραττοµένων 
του, είτε στέρηση της χρήσης του λογικού του, κατά το χρόνο που επιχειρήθηκε αυτή 
η πράξη. 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 127, 128, 131, 1439, 1631, 1686, 1693, 1694, 1698, 
ΚΠολ∆: 63, 64, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 1992, σελίδα πρώτη δηµοσίευση INLAW  
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
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∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1076 
Έτος: 1992 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιαζύγιο. Τετραετής διάσταση. Καταχρηστική άσκηση 
δικαιώµατος. 
- Στη περίπτωση που ζητείται το διαζύγιο για συµπλήρωση 4ετούς διαστάσεως µε 
πρόθεση διασπάσεως της εγγάµου συµβιώσεως, η επικαλουµένη εκ του άρθρου 281 
του ΑΚ ένσταση, καθόσον µεν αναφέρεται σε περιστατικά λαβόντα χώραν προ της 
δίκης είναι νόµω αβάσιµη, γιατί αλλιώς θα καθίστατο ανεφάρµοστη η διάταξη της 
παρ. 3 του άρθρου 1439 που επιτρέπει την λύση του γάµου έστω και εάν είναι µόνος 
υπαίτιος αυτός που τη ζητάει, ενόσω δε αφορά σε περιστατικά σχετιζόµενα µε τις 
συνέπειες της λύσεως του γάµου καθίσταται νόµω βάσιµη µόνο εάν τα επικαλούµενα 
περιστατικά κείνται εκτός του συνήθως συµβαίνοντος και καθιστούν αληθή 
υποτιθέµενα σκληρή τη λύση του γάµου δια τον έτερον σύζυγον ή τα τέκνα των 
διαδίκων συζύγων. 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 281, 1439, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕΕΝ 1993, σελίδα 724  
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2261 
Έτος: 1993 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιαζύγιο. Τετραετής διάσταση. Η συµπλήρωση του χρόνου 
δεν εµποδίζεται από µικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκαταστάσεως 
των σχέσεων ανάµεσα στους συζύγους. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. ∆εν 
υπάρχει καταχρηστικότητα στην περίπτωση που ασκείται το παρεχόµενο από το νόµο 
δικαίωµα του συζύγου να ζητήσει τη λύση του γάµου του για κλονισµό των σχέσεων 
του γάµου, η επέλευση του οποίου τεκµαίρεται από τη διάσταση των συζύγων 
τουλάχιστον επί τέσσερα χρόνια. 
- Κατά το άρθρο 1439 παρ. 3 του ΑΚ, όπως ισχύει µετά το νόµο 1329/1983, εφόσον 
οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από τέσσερα χρόνια, ο κλονισµός (όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 1) τεκµαίρεται αµάχητα και το διαζύγιο µπορεί να 
ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισµού αφορά το πρόσωπο του ενάγοντα. Η 
συµπλήρωση του χρόνου δεν εµποδίζεται από µικρές διακοπές που έγιναν ως 
προσπάθεια αποκαταστάσεως των σχέσεων ανάµεσα στους συζύγους. Κατά την 
έννοια της διατάξεως αυτής, διάσταση συντρέχει αν υπάρχει αντικειµενικώς διακοπή 
της συζυγικής συµβιώσεως και υποκειµενικώς πρόθεση διακοπής. Με το ανωτέρω 
περιεχόµενο ο νόµος, για να διευκολύνει την προσπάθεια αποκαταστάσεως των 
συζυγικών σχέσεων, δεν θεωρεί ότι παρεµποδίζουν τη συµπλήρωση του χρόνου οι 
µικρές διακοπές της διαστάσεως που γίνονται προς επίτευξη της αποκαταστάσεως, 
παρά το ότι στην περίπτωση αυτή ελλείπει η πρόθεση διακοπής της συµβιώσεως 
(ΟλΑΠ 20/1990 ΕΕΝ 57.436, Ελ∆νη 31.1604). Κατά µείζονα λόγο δεν ελλείπει η 
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διάσταση όταν παρεµβάλλονται µικρές διακοπές αυτής εξ λόγων, που δεν αναιρούν 
τη σταθερή πρόθεση διασπάσεως του συζυγικού δεσµού, εξακολουθητικώς 
υπάρχουσαν, όπως εκ λόγων κοινωνικών (ΟλΑΠ 20/1990 οπ. ανωτ.). Η άσκηση, εξ 
άλλου, του δικαιώµατος απαγορεύεται από τη διάταξη του άρθρου 281 του ΑΚ µόνο 
αν αυτή υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλονται από την καλή πίστη ή τα 
χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή οικονοµικό σκοπό του δικαιώµατος. Τέτοια υπέρβαση, 
όµως, δεν υπάρχει στην περίπτωση που ασκείται το παρεχόµενο από το νόµο 
δικαίωµα του συζύγου να ζητήσει τη λύση του γάµου του για κλονισµό των σχέσεων 
του γάµου, η επέλευση του οποίου τεκµαίρεται από τη διάσταση των συζύγων 
τουλάχιστον επί τέσσερα χρόνια, κατά το άρθρο 1439 παρ. 3 του ΑΚ και αν ακόµη 
επικαλείται ο εναγόµενος πραγµατικά γεγονότα, που ανάγονται στα δυσµενή, συνήθη 
όµως, αποτελέσµατα που θα έχει η λύση του γάµου ως προς αυτόν (εναγόµενο) και 
τέκνα τους ή στις προθέσεις του αιτούντος το διαζύγιο σύζυγο ή τη συµπεριφορά του 
ως γονέως έναντι τέκνων του διαδίκου συζύγου πριν από την έναρξη της διαστάσεως 
και κατά τη διάρκειά της (βλ. ΑΠ 1655/1988 Ελ∆νη 32.85). Μόνη δε η υπαίτια 
συµπεριφορά του αιτούντος το διαζύγιο συζύγου, η οποία προηγήθηκε της ασκήσεως 
της αγωγής του, και αν ακόµη ενέχει ιδιαίτερη σκληρότητα, δεν αρκούν προς 
θεµελίωση της ενστάσεως καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώµατος, αφού το 
αντίθετο θα είχε ως αποτέλεσµα να αναιρείται ο λόγος διαζυγίου για τετραετή 
διάσταση και η άνω διάταξη, που καθιερώνει το λόγο αυτό και υπέρ εκείνου, ο οποίος 
είναι υπαίτιος του κλονισµού της εγγάµου σχέσεως, να καθίσταται κενή περιεχοµένου 
(βλ. ΑΠ 1325/1987 ΝοΒ 36.1449). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 1439, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΑρχΝ 1994, σελίδα 23  
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2814 
Έτος: 1999 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιαζύγιο. Τετραετής διάσταση. Καταχρηστική άσκηση 
δικαιώµατος. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1438, 1439 παρ. 3 ΑΚ και 216 
ΚΠολ∆, προκύπτει ότι στοιχεία για την πληρότητα της αγωγής διαζυγίου λόγω 
τετραετούς διαστάσεως είναι: α) η διάσταση των συζύγων, β) η διάσταση αυτών να 
διήρκεσε συναπτώς επί µία τετραετία, η οποία υπολογίζεται αναδροµικώς από του 
χρόνου της πρώτης στο ακροατήριο συζήτησης της αγωγής, χωρίς ν΄ απαιτείται 
ακριβής χρόνος έναρξης της τετραετίας και γ) η πρόθεση διακοπής της έγγαµης 
σχέσης (ΑΠ 1383/1996 Ελ∆νη 38.1069). 
- Η ένσταση του άρθρου 281 AΚ είναι δυνατόν να προταθεί και προς απόκρουση 
αγωγής διαζυγίου από το άρθρο 1439 παρ. 3 ΑΚ του ιδίου Κώδικα (όπως ισχύει µετά 
τον Ν. 1329/1983). Η ένσταση όµως αυτή πρέπει να µη στηρίζεται σε περιστατικά 
προγενέστερα του διαζυγίου, γιατί τότε θα ανατρεπόταν η ρύθµιση του κλονισµού, ως 
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λόγου διαζυγίου, όπως την δέχτηκε ο νοµοθέτης του Ν. 1329/1983 και θα γινόταν 
έρευνα για την υπαιτιότητα κάθε συζύγου, πράγµα που αποκλείστηκε. Μπορεί 
αντιθέτως να θεµελιωθεί σε περιστατικά µεταγενέστερα του διαζυγίου, δηλαδή σε 
ασυνήθως σκληρές συνέπειες αυτού, που υπάρχουν σε ειδικές, σοβαρές, ακραίες 
περιπτώσεις. Αυτό συµβαίνει σε έκτακτες περιστάσεις που δεν αποτελούν την φυσική 
συνέπεια του διαζυγίου και χαρακτηρίζονται από σκληρότητα µεγαλύτερη από την 
συνηθισµένη για ένα διαζύγιο. Τότε επιβάλλεται η εφαρµογή του άρθρου 281 ΑΚ, για 
να µην επέλθει στον άλλο σύζυγο ή στα τέκνα τους κατάσταση αφόρητη, που θα 
προκληθεί από την λύση του γάµου (ΑΠ 213/1998 Ελ∆νη 39.1289, ΑΠ 1065/1993 
Ελ∆νη 35.1578, ΑΠ 281/1993 και 231/1993 ΝοΒ 42.822 και 403 αντίστοιχα, ΑΠ 
645/1993 Ελ∆νη 35.1289, ΑΠ 1076/1992 Ελ∆νη 35.1289, ΑΠ 590/1992 Ελ∆νη 
35.74, ΑΠ 228/1992 Ελ∆νη 34.1073, ΕφAθ 4202/1998 Ελ∆νη 39.895, ΕφAθ 
2710/1883 και 4113/1993 Ελ∆νη 35.446, ΕφΑθ 4441/1992 Ελ∆νη 34.1628). Έτσι, 
µόνη η υπαίτια συµπεριφορά του αιτούντος το διαζύγιο, η οποία προηγήθηκε της 
άσκησης της αγωγής του και αν ακόµη ενέχει ιδιαίτερη σκληρότητα, δεν αρκεί για 
την θεµελίωση της ένστασης του άρθρου 281 ΑΚ (ΕφAθ 2710/1993 ό.π., ΕφΠειρ 
338/1997 Ελ∆νη 39.726, Β. Βαθρακοκοίλη, ΑΚ άρθρο 1439, τόµος Β΄ σελ. 1958). 
Επίσης η ηλικία των συζύγων, η πιθανότητα τέλεσης νέου γάµου από τον ενάγοντα, 
µετά το διαζύγιο, ως και η έλλειψη σύνταξης ή άλλων πόρων από την εναγοµένη, που 
είναι αναµφίβολα δυσάρεστες, αλλά συνήθεις συνέπειες του διαζυγίου, δεν είναι 
περιστατικά ικανά να θεµελιώσουν την προαναφερθείσα ένσταση, πολλώ µάλλον 
αφού η αδυναµία του οικονοµικά ασθενεστέρου συζύγου να αυτοδιατραφεί, µπορεί 
να θεµελιώσει αγώγιµη αξίωση περί διατροφής του (ΕφΠειρ 338/1997 ό.π.). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 281, 1438, 1439, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΑρχΝ 2000, σελίδα 648  
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Εφετείο ∆ωδεκανήσου 
Αριθµός απόφασης: 250 
Έτος: 2004 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιαζύγιο. Τετραετής διάσταση. Καταχρηστική άσκηση 
δικαιώµατος. Εκκρεµοδικία. 
- Ενόψει της φύσεως του θεσµού του διαζυγίου, συνεπαγοµένου πάντοτε δυσµενείς 
επιπτώσεις σε βάρος των διαζευγµένων συζύγων, οι επιπτώσεις αυτές καθ΄ εαυτές, 
εφόσον είναι συνήθεις, δεν αρκούν προς θεµελίωση της έννοιας της καταχρηστικής 
ασκήσεως του προς διάζευξη δικαιώµατος κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ και 
µάλιστα όταν απορρέει από τη διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ, κατά την οποία 
το δικαίωµα αυτό αναγνωρίζεται και στον υπαίτιο και µε πρόθεση ακόµη απαλλαγής 
από τις υποχρεώσεις του από το γάµο, αρκούσας µόνο της διάρκειας της διαστάσεως 
των συζύγων επί συνεχή τετραετία, γιατί αλλιώς θα ανατρεπόταν στις περισσότερες 
περιπτώσεις η ρύθµιση του αντικειµενικού κλονισµού του γάµου που θέσπισε ο 
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νοµοθέτης του Ν. 1329/1983 ως λόγο διαζυγίου (ΑΠ 591/1992 Ελ∆νη 35.77, ΑΠ 
326/1986 Ελ∆νη 27.639).  
- Η ένσταση του άρθρου 281 ΑΚ προς απόκρουση αγωγής διαζυγίου από το άρθρο 
1439 παρ. 3 ΑΚ δεν πρέπει να στηρίζεται σε περιστατικά προγενέστερα του 
διαζυγίου, γιατί τότε θα ανατρεπόταν η ρύθµιση του αντικειµενικού κλονισµού του 
άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ και θα γινόταν έρευνα για την υπαιτιότητα κάθε συζύγου, 
πράγµα που αποκλείστηκε. Μπορεί όµως να θεµελιωθεί σε περιστατικά 
µεταγενέστερα του διαζυγίου, δηλαδή σε συνέπειές του ασυνήθως σκληρές που 
υπάρχουν σε ειδικές σοβαρές, ακραίες περιπτώσεις. Αυτό συµβαίνει σε έκτακτες 
περιστάσεις που δεν αποτελούν τη φυσική συνέπεια του διαζυγίου και 
χαρακτηρίζονται από σκληρότητα µεγαλύτερη από τη συνηθισµένη για ένα διαζύγιο 
(Α.Π 221/1988, Ελ∆νη 29.1398). 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 221 παρ. 1 και 222 του ΚΠολ∆, σύµφωνα µε τις 
οποίες η κατάθεση της αγωγής συνεπάγεται, µεταξύ 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 επίδικη διαφορά ανάµεσα στους ίδιους διαδίκους, εφόσον εµφανίζονται µε την 
ίδια ιδιότητα συνάγεται ότι για να υπάρξει εκκρεµοδικία δεν αρκεί η σύµπτωση των 
αιτηµάτων των δύο αγωγών, αλλά απαιτείται και ταυτότητα της ιστορικής και της 
νοµικής αιτίας αυτών, η οποία προκειµένου ειδικότερα επί αγωγών διαζυγίου, δεν 
υπάρχει όταν κάθε µία από αυτές στηρίζεται σε διαφορετικό λόγο (ΑΠ 221/1988 
Ελ∆νη 29.1398, ΑΠ 590/1992 Ελ∆νη 35.76). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 
ΚΠολ∆: 221, 222, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2004  
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πατρών 
Αριθµός απόφασης: 1051 
Έτος: 2004 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιαζύγιο. Τετραετής διάσταση. Καταχρηστική άσκηση 
δικαιώµατος. 
- Στην περίπτωση που ζητείται το διαζύγιο για συµπλήρωση 4ετούς διαστάσεως µε 
πρόθεση διαστάσεως της εγγάµου συµβιώσεως, η εκ του άρθρου 281 ΑΚ ένσταση, 
καθόσον αναφέρεται σε περιστατικά που έλαβαν χώρα προ της δίκης είναι µη νόµιµη, 
γιατί αλλιώς θα καθίστατο ανεφάρµοστη η διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 3 που 
επιτρέπει τη λύση του γάµου έστω και αν είναι µόνος υπαίτιος αυτός που τη ζητάει, 
ενόσω δε αφορά σε περιστατικά σχετιζόµενα µε τις συνέπειες της λύσεως του γάµου 
είναι νόµιµη µόνο εάν τα επικαλούµενα περιστατικά κείνται εκτός του συνήθως 
συµβαίνοντος και καθιστούν, αληθή υποτιθέµενα, σκληρή τη λύση του γάµου για τον 
άλλο σύζυγο ή τα τέκνα τους (ΑΠ 645/1993 Ελ∆νη 35.1289, ΑΠ 1065/1993 Ελ∆νη 
35.1578-1579). 
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∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 281, 1439, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΑχΝ 2005, σελίδα 187  
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πατρών 
Αριθµός απόφασης: 239 
Έτος: 2004 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιαζύγιο. Τετραετής διάσταση. 
- Kατά το αρθρ. 1439 παρ. 3 του ΑΚ σε συνδυασµό µε την παρ. 1 του ίδιου άρθρου, 
εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς επί τέσσερα τουλάχιστον χρόνια 
(υπολογιζόµενα αναδροµικά από τον χρόνο της πρώτης συζητήσεως στο ακροατήριο 
της αγωγής), ο κλονισµός τεκµαίρεται αµάχητα και το διαζύγιο µπορεί να ζητηθεί 
έστω και αν ο λόγος του κλονισµού αφορά το πρόσωπο του ενάγοντος (βλ. ΑΠ 
298/2002, Ελ∆νη 2003.137, 276/2001, Ελ∆νη 2001.1565). Ως διάσταση κατά την 
έννοια της διατάξεως αυτής νοείται εκείνη κατά την οποία οι σύζυγοι 
αποµακρύνονται φυσικώς και ψυχικώς µεταξύ τους µε την θέληση να µην έχουν 
κοινωνία βίου. Συνήθως η διάσταση συνοδεύεται και από την διακοπή συνοίκησης 
των συζύγων, χωρίς όµως να αποκλείεται έστω και αν συνεχίζουν να κατοικούν ή 
διαµένουν σε διαφορετικούς χώρους της ίδιας οικίας (βλ. ΑΠ 71/2001, Ελ∆νη 
2001.911, 1257/1998 Ελ∆νη 99.90). Αν προκύπτει ότι υπήρξαν µικρές διακοπές της 
διάστασης αυτής µε επανάληψη των σχέσεων τους, πρόσκαιρα έστω, οι διακοπές 
αυτές δεν εµποδίζουν την συµπλήρωση του χρόνου της διάστασης (τετραετίας) αν 
έγιναν ως προσπάθεια αποκαταστάσεως των σχέσεων των συζύγων ανάµεσα τους. 
Οµοίως, δεν ελλείπει η διάσταση όταν παρεµβάλλονται µικρές διακοπές εξ άλλων 
λόγων που δεν αναιρούν την σταθερή εξακολουθητικά υπάρχουσα, πρόθεση 
διασπάσεως του συζυγικού δεσµού, όπως εκ λόγων κοινωνικών (συναναστροφές µε 
φίλους, παροχή συµπαράστασης επί θανάτου συγγενούς κ.λ.π. 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 1439, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΑχΝ 2005, σελίδα 176  
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας 
Αριθµός απόφασης: 7 
Έτος: 2005 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιαζύγιο. Τετραετής διάσταση. Πότε υπάρχει διάσταση. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ, όπως ισχύει µετά το Ν. 1329/1983, 
κατά την οποία εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από τέσσερα 
τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισµός τεκµαίρεται αµάχητα και το διαζύγιο µπορεί να 
ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισµού αφορά το πρόσωπο του ενάγοντος, 
σαφώς προκύπτει ότι η προβλεπόµενη σ΄ αυτή τετραετία υπολογίζεται αναδροµικά 
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από το χρόνο της πρώτης στο ακροατήριο συζήτησης της αγωγής, κατά την οποία 
σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 68, 69, 224, 269, και 281 του 
ΚΠολ∆ κρίνεται το κεκτηµένο του καταγόµενου στη δίκη δικαιώµατος (ΑΠ 
1640/1998, ΑΠ 665/1995). Κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης, διάσταση των 
συζύγων υπάρχει όταν διασπασθεί η συµβίωση µεταξύ τους τόσο κατά τα εξωτερικά 
της γνωρίσµατα (συγκατοίκηση), όσο και κατά το ψυχικό της στοιχείο, τη θέληση 
δηλαδή να διατηρηθεί ο γάµος, χωρίς να ενδιαφέρει ποια περιστατικά οδήγησαν στη 
φυσική και ψυχική αποξένωση των συζύγων, αρκεί ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση 
αυτή επήλθε. Η εξαφάνιση του τελευταίου στοιχείου (ψυχικού) δεν αρκεί να αποτελεί 
ενδόψυχη διάθεση ή επιθυµία, αλλά πρέπει να εκδηλώνεται και εξωτερικά. ∆εν είναι 
όµως ανάγκη η εξαφάνισή του να συντρέχει και στους δύο συζύγους, αρκεί ότι 
υπάρχει και εκδηλώνεται έµπρακτα στον ένα απ΄ αυτούς. Η τετραετία αρχίζει να 
υπολογίζεται από τη στιγµή που παύουν να υπάρχουν και τα δύο προαναφερόµενα 
στοιχεία, τόσο δηλαδή το εξωτερικό (corpus), όσο και το ψυχικό (animus) (ΟλΑΠ 
20/1990, ΝοΒ 38.1341, ΑΠ 67/1993, Ελ∆νη 36.1074, ΑΠ 1388/1991, Ελ∆νη 
33.1186, ΑΠ 611/1989, ΝοΒ 38.627, ΑΠ 1809/1988, ΝοΒ 37.896, Κουµάντου, 
Οικογ. ∆ικ. (1984) σελ. 272, Σπυριδάκη, Οικογ. ∆ικ. (1983) σελ. 168). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 1439, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2005  
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 581 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιαζύγιο. Τετραετής διάσταση. Καταχρηστική άσκηση 
δικαιώµατος. Εκκρεµοδικία. 
- Nαι µεν στη διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 1 του ΑΚ προβλέπεται ο ισχυρός 
κλονισµός ως λόγος διαζυγίου, πλην όµως, ο από την παρ. 3 του άρθρου αυτού 
προβλεπόµενος αµάχητα τεκµαιρόµενος ισχυρός κλονισµός, συνεπεία τουλάχιστον 
τετραετούς συνεχούς διάστασης των συζύγων, συνιστά αυτοτελή λόγο διαζυγίου. 
Συνεπώς αν ασκηθεί αγωγή διαζυγίου στηριζόµενη στο άρθρο 1439 παρ. 1 ΑΚ και 
άλλη στηριζόµενη στο άρθρο 1439 παρ. 3 ΑΚ, δεν συντρέχει το στοιχείο της 
ταυτότητας της διαφοράς ως εκ της διαφόρου ιστορικής και νοµικής αιτίας και δεν 
δηµιουργείται εκκρεµοδικία από την προηγουµένως ασκηθείσα αγωγή στηριζόµενη 
στο άρθρο 1439 παρ. 1 ΑΚ για τη µεταγενέστερη που στηρίζεται στο άρθρο 1439 
παρ. 3 ΑΚ (βλ. σχ. ΑΠ 590/1992 Ελ∆νη 35.76, ΑΠ 1640/1999 αδηµ. ΑΠ 221/1988 
Ελ∆νη 29.1398). 
- Η ένσταση του άρθρου 281 ΑΚ είναι δυνατόν να προταθεί και προς απόκρουση 
αγωγής διαζυγίου στηριζόµενη στο άρθρο 1439 ΑΚ (όπως ισχύει µετά το Ν. 
1329/83). Η ένσταση όµως αυτή πρέπει να µην στηρίζεται σε περιστατικά 
προγενέστερα του διαζυγίου, γιατί τότε θα ανατρεπόταν η ρύθµιση του κλονισµού ως 
λόγου διαζυγίου, όπως τη δέχθηκε ο νοµοθέτης του Ν. 1329/83. Μπορεί να 
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θεµελιωθεί σε περιστατικά µεταγενέστερα του διαζυγίου, δηλαδή σε συνέπειες του 
ασυνήθως σκληρές που υπάρχουν σε ειδικές, σοβαρές, ακραίες περιπτώσεις. Αυτό 
συµβαίνει σε έκτακτες περιστάσεις που δεν αποτελούν τη φυσική συνέπεια του 
διαζυγίου και χαρακτηρίζονται από σκληρότητα µεγαλύτερη από τη συνηθισµένη για 
ένα διαζύγιο. Τότε επιβάλλεται η εφαρµογή του άρθρου 281 ΑΚ, για να µην επέλθει 
στον άλλο κατάσταση αφόρητη που θα προκληθεί από τη λύση του γάµου. Εξάλλου, 
ούτε η υπαιτιότητα του ενάγοντα για την διάσταση καθιστά καταχρηστική την αγωγή 
διαζυγίου (ΑΠ 1640/1999 αδ. ΑΠ 805/1996, 814/1996 Ελ∆νη 38.800). 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 221 παρ. 1 και 222 του ΚΠολ∆, 
συνάγεται, ότι η άσκηση της αγωγής συνεπάγεται εκκρεµοδικία, ένεκα της οποίας 
αναστέλλεται η εκδίκαση άλλης αγωγής περί της αυτής επίδικης διαφοράς µεταξύ 
των αυτών διαδίκων υπό την αυτή ιδιότητα παρισταµένων. Η ταυτότητα της διαφοράς 
για την επέλευση της εκκρεµοδικίας είναι αναγκαίος αυτής όρος, όπως είναι και στο 
δεδικασµένο. 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 1439, 
ΚΠολ∆: 221, 222, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΠειρΝοµ 2008, σελίδα 133  
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πατρών 
Αριθµός απόφασης: 153 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιαζύγιο. Τετραετής διάσταση. 
- Κατά το άρθρο 1439 παρ. 3 ΑΚ, εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται αναδροµικά από την 
πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο της αγωγής, ο κλονισµός, όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 1, τεκµαίρεται αµάχητα και το διαζύγιο µπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο 
λόγος του κλονισµού αφορά το πρόσωπο του ενάγοντα. Η συµπλήρωση του χρόνου 
διάστασης δεν εµποδίζεται από µικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια 
αποκατάστασης των σχέσεων ανάµεσα στους συζύγους. Ως διάσταση κατά την 
έννοια της διάταξης αυτής νοείται η φυσική και ψυχική αποµάκρυνση µεταξύ των 
συζύγων µε την πρόθεση, τουλάχιστον του ενός από αυτούς, να µην έχουν πλέον 
κοινωνία βίου. Τη συµπλήρωση του χρόνου δεν εµποδίζουν οι µικρές διακοπές της 
διάστασης, που γίνονται προς επίτευξη της αποκατάστασης των σχέσεων των 
συζύγων, παρά το ότι στην περίπτωση αυτή λείπει η πρόθεση διακοπής της 
συµβίωσης. Κατά µείζονα λόγο δεν λείπει η διάσταση όταν παρεµβάλλονται µικρές 
διακοπές αυτής από άλλους λόγους που δεν αναιρούν τη σταθερή εξακολουθητικά 
υπάρχουσα πρόθεση διάσπασης του συζυγικού δεσµού, όπως από λόγους 
κοινωνικούς ή χάριν των κοινών τέκνων. Συνήθως η διάσταση συνοδεύεται και από 
τη διακοπή συνοίκησης των συζύγων, χωρίς όµως να αποκλείεται έστω και αν 
συνεχίζουν να κατοικούν ή διαµένουν σε διαφορετικούς χώρους της ίδιας οικίας (βλ. 
ΟλΑΠ 20/1990 Ελ∆νη 1990.1604, ΑΠ1668/2003 Ελ∆νη 2005.1668, ΑΠ 1504/2003 
Ελ∆νη 2004.415). 
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∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 1439, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΑχΝ 2009, σελίδα 198  
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 535 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Ισχυρός κλονισµός έγγαµου βίου. Τετραετής δίασταση. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ, καθιερώνεται ως λόγο 
διαζυγίου ο αντικειµενικός κλονισµός της έγγαµης σχέσης των συζύγων, εφόσον 
αποδειχθεί η τετραετής διάσταση, η οποία υπολογίζεται αναδροµικά από το χρόνο της 
πρώτης στο ακροατήριο συζήτησης της αγωγής, κατά τον οποίο σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 68, 69, 224, 269 και 281 ΚΠολ∆ κρίνεται το κεκτηµένο του 
καταγόµενου στη δίκη δικαιώµατος, τεκµαίρεται αµάχητα ο κλονισµός των σχέσεων 
των συζυγών και το δικαστήριο χωρεί, στη λύση του γάµου. Ως διάσταση, κατά την 
έννοια της διάταξης αυτής, νοείται εκείνη κατά την οποίαν οι σύζυγοι 
αποµακρύνονται φυσικώς και ψυχικώς µεταξύ τους, µε τη θέληση να µην έχουν 
πλέον κοινωνία βίου, ανεξάρτητα από το εάν η αποµάκρυνση αυτή, ως πραγµατικό 
γεγονός, είναι αποτέλεσµα της πρωτοβουλίας του ενός από τους συζύγους ή και των 
δύο και ανεξάρτητα από το εάν διαµένουν στην ίδια κατοικία αλλά υπό καθεστώς 
χωρισµού από τραπέζης και κοίτης.  
- Κατά το άρθρο 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, ως τέτοια δε νοούνται οι 
αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων, που συγκροτούν την ιστορική βάση 
αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, 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 το άρθρο 559 αριθ. 13 ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος αναιρέσεως για 
εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου ως προς το βάρος της αποδείξεως αναφέρεται στο 
υποκειµενικό βάρος της αποδείξεως, το οποίο προϋποθέτει έκδοση απόφασης περί 
διεξαγωγής αποδείξεων. Τέτοια όµως απόφαση δεν εκδίδεται κατά τη διαδικασία των 
γαµικών διαφορών των άρθρων 598 έως 612. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 
ΚΠολ∆: 68, 69, 224, 242, 269, 281, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 13, 559 αριθ. 19, 576, 598, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 989  
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∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1439 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιαζύγιο. Τετραετής διάσταση. 
- Κατ΄ άρθρο 1439 παρ. 3 εδ. α΄ του ΑΚ, «εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση 
συνεχώς από τέσσερα τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισµός τεκµαίρεται αµάχητα και το 
διαζύγιο µπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισµού αφορά το πρόσωπο 
του ενάγοντος». Η τετραετία, πρέπει να έχει συµπληρωθεί κατά το χρόνο συζήτησης 
της αγωγής διαζυγίου στον πρώτο βαθµό και όχι κατά την επίδοση αυτής (ΑΠ 
14/1986).  
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 1439, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2006  
 
∆ιαζύγιο - Αντίθετες αγωγές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1514 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Ισχυρός κλονισµός. Αντίθετες αγωγές. 
- 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 το πρόσωπο του εναγοµένου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιµα η 
εξακολούθηση της εγγάµου συµβιώσεως να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Με τη 
διάταξη αυτή καθιερώνεται ως λόγος διαζυγίου ο αντικειµενικός κλονισµός της 
εγγάµου σχέσεως χωρίς να απαιτείται το στοιχείο της υπαιτιότητος για να δύναται να 
ζητηθεί το διαζύγιο. Έτσι ο ενάγων, για τη θεµελίωση και παραδοχή της αγωγής του, 
θα πρέπει να επικαλεσθεί και 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 εγγάµου 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 εγγάµου συµβιώσεως έχει καταστεί για αυτόν αφόρητη. 
Αν το κλονιστικό γεγονός αφορά και τους δύο συζύγους, το προς διάζευξη δικαίωµα 
γεννάται ανεξαρτήτως από το ποιόν από τους δύο βαρύνει περισσότερο η ύπαρξή του 
και από το αν υπάρχει υπαιτιότητα στο πρόσωπο του 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 
1439 παρ. 1 ΑΚ. Το ότι για τη λύση του γάµου είναι πλέον αδιάφορο αν ο κλονισµός 
οφείλεται σε υπαίτιο ή ανυπαίτιο κλονιστικό γεγονός σηµαίνει ότι στη δίκη διαζυγίου 
δεν δικαιολογείται σε καµία πλευρά έννοµο συµφέρον για την έρευνα της 
υπαιτιότητος, το δε δεδικασµένο της διαπλαστικής αποφάσεως του διαζυγίου δεν 
εκτείνεται σε ζητήµατα υπαιτιότητος σε καµία περίπτωση ούτε και στη δίκη 
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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 διαζυγίου, που δικαιολογεί την απαγγελία του 
διαζυγίου, αλλά το διαπλαστικό αποτέλεσµα της λύσεως του γάµου. Κατ' ακολουθίαν 
τούτων, αν ασκηθούν δύο αντίθετες αγωγές, µε τις οποίες ο καθένας από τους 
συζύγους ζητεί τη λύση του γάµου για ισχυρό κλονισµό της εγγάµου σχέσεως από 
λόγο που αφορά το πρόσωπο του άλλου συζύγου, και το δικαστήριο έκανε δεκτές και 
τις δύο, διότι έκρινε ότι ο κλονισµός αφορά το πρόσωπο και των δύο συζύγων, τότε 
ενόψει του, κατά τα προεκτεθέντα, αντικειµένου της δίκης περί διαζυγίου και του 
δεδικασµένου που παράγεται από την απόφαση αυτή, καθένας από τους συζύγους 
θεωρείται ότι νίκησε, διότι µε την παραδοχή και των δύο αγωγών, επήλθε η έννοµη 
συνέπεια, την οποία επιδίωκαν αµφότεροι οι διάδικοι µε το αίτηµα των αγωγών τους. 
Το γεγονός ότι η απόφαση περιέχει αιτιολογίες δυσµενείς για τον καθένα διάδικο, 
δηλαδή δέχεται ότι ο κλονισµός της έγγαµης σχέσεως επήλθε εξαιτίας γεγονότων που 
αφορούν και το πρόσωπό του, δεν ασκεί καµµία δυσµενή επιρροή στις έννοµες 
σχέσεις του, αφού από τις αιτιολογίες αυτές, που δεν έχουν στοιχεία διατακτικού, δεν 
παράγεται δεδικασµένο για ζητήµατα υπαιτιότητας σε άλλη δίκη. 
Συνεπώς, κανένας από τους διαδίκους συζύγους, δεν έχει στην περίπτωση αυτή, αν 
και νίκησε, έννοµο συµφέρον να ασκήσει το ένδικο µέσον της αναιρέσεως κατά της 
αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας. Κατά µείζονα λόγο, δεν υφίσταται έννοµο 
συµφέρον για την άσκηση αναιρέσεως από τον ένα µόνο διάδικο, κατά της 
αποφάσεως επί της ουσίας και δη κατά το µέρος που δέχθηκε την αγωγή του 
αντιδίκου του, αφού, µε την παραδοχή της δικής του αγωγής, επήλθε, λόγω του 
αµετακλήτου της αποφάσεως, ως προς την αγωγή του αυτή, το διαπλαστικό 
αποτέλεσµα της λύσεως του γάµου και δεν υπάρχει πλέον το αντικείµενο της 
δίκης(ΑΠ 28/2009, 13/2009, 170/2008, 1756/2006, 669/2005). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 1439, 1442, 1444, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
∆ιαζύγιο - ∆ιατροφή πρώην συζύγου 
∆ικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 871 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιατροφή πρώην συζύγου. Ελαττωµένη διατροφή. 
∆εδικασµένο. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1392 εδ. β', 1495 ΑΚ, συνάγεται ότι ο σύζυγος που 
είναι υπόχρεος σε διατροφή αν διακόψει µε δική του πρωτοβουλία την έγγαµη 
συµβίωση, πρέπει να εξακολουθήσει να καταβάλλει σε χρήµα την οφειλόµενη 
διατροφή, ακόµη και αν αναγκάσθηκε να προβεί στη διακοπή της συµβίωσης από 
παράπτωµα του δικαιούχου. Εάν όµως το παράπτωµα συνιστά λόγο διαζυγίου, 
αναγόµενο σε υπαιτιότητα του δικαιούχου, ο υπόχρεος µπορεί να ζητήσει τον 
περιορισµό της έκτασης της οφειλόµενης διατροφής στα απολύτως αναγκαία για τη 
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συντήρηση του (ελαττωµένη διατροφή). Η διάταξη του άρθρου 1392 εδ. β' ΑΚ 
εφαρµόζεται και όταν ο δικαιούχος διατροφής σύζυγος υπέπεσε σε παράπτωµα που 
αποτελεί βάσιµο υπαίτιο λόγο διαζυγίου και µετά τη διακοπή της έγγαµης συµβίωσης 
(ΑΠ 1589/2005 ∆ηµ. Νόµος). Για τη θεµελίωση του σχετικού ισχυρισµού, που 
λειτουργεί ως ένσταση του υπόχρεου συζύγου, απαιτείται α') παράθεση του 
παραπτώµατος του δικαιούχου συζύγου, β') προσδιορισµός του ποσού, το οποίο κατά 
την άποψη του εναγοµένου πρέπει να αποτελέσει την ελαττωµένη διατροφή του 
ενάγοντος και γ') σχετικό αίτηµα (ΑΠ 132/2003 Ελ∆νη 44.1299, ΕφΘεσ 2111/2000 
Αρµ 56.1322). Για να κριθεί όµως αν υπάρχει δικαίωµα στοιχειώδους διατροφής του 
ενάγοντος συζύγου, πρέπει πρώτα να ερευνηθεί αν υπήρχε δικαίωµα πλήρους 
διατροφής µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 1389,1390 ΑΚ, και κατά συνέπεια να 
γίνει αποτίµηση των εισοδηµάτων και των δύο συζύγων (ΕφΘεσ 3263/2004, Νόµος, 
ΕφΠατρ 889/1984 ΝοΒ 33.304).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 321, 322, 324 και 330 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι από την τελεσίδικη απόφαση µε βάση την οποία επιδικάσθηκε, εξαιτίας 
συνδροµής των προς τούτο νοµίµων προϋποθέσεων, διατροφή υπέρ ενός των 
συζύγων και σε βάρος του άλλου για προγενέστερο χρονικό διάστηµα, απορρέει, 
εφόσον δεν µεταβλήθηκαν οι νοµικές και πραγµατικές προϋποθέσεις του 
δικαιώµατος, δεδικασµένο σε ύστερη δίκη, που αναφέρεται σε επιδίωξη διατροφής 
του δικαιούχου για µεταγενέστερο χρόνο, περί του ότι ο υπέρ ου η επιδίκαση 
διατροφής σύζυγος εδικαιούτο τέτοιας υπό το καθεστώς της εγγάµου µετά του 
υπόχρεου συµβίωσης και ότι απέστη αυτής από εύλογη αιτία (ΕφΑθ 5897 Ελ∆νη 
1995.1599). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 1392, 1495, 
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 330, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: Αρµ 2008, σελίδα 1528, σχολιασµός Α.Ν.Α.Λ  
 
∆ιαζύγιο - Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 2 
Έτος: 1999 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιαζύγιο. Τετραετής διάσταση. Καταχρηστική άσκηση 
δικαιώµατος. 
- Η διάταξη του άρθρου 281 του ΑΚ µε την οποία ορίζεται ότι "η άσκηση του 
δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή 
πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο οικονοµικός ή κοινωνικός σκοπός του δικαιώµατος" 
εφαρµόζεται και στην περίπτωση αγωγής διαζυγίου που στηρίζεται στο λόγο του 
άρθρου 1439 παρ. 3 του ΑΚ, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 16 του Ν. 
1321/1983, αλλά όµως µόνο σε πολύ σοβαρές και ακραίες περιπτώσεις και µόνο όταν 
µε τη ρύθµιση των συνεπειών του διαζυγίου δεν είναι δυνατή η άµβλυνση των 
επιβλαβών επιδράσεων αυτού στα συµφέροντα ή την προσωπικότητα του άλλου 
συζύγου ή των τέκνων σε τρόπο ώστε αν και υπάρχει λόγος διαζυγίου, να κρίνεται 
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αναγκαίο να µη λυθεί ο γάµος. Οι συνηθισµένες επιπτώσεις σε βάρος των συζύγων 
που χωρίζουν µε διαζύγιο, δεν αρκούν για τη θεµελίωση της από το πιο πάνω άρθρο 
281 ΑΚ ένστασης, γιατί διαφορετικά θα ανατρεπόταν στις περισσότερες περιπτώσεις 
η ρύθµιση του αντικειµενικού κλονισµού του γάµου που θέσπισε ο νοµοθέτης του Ν. 
1329/1983 ως λόγο διαζυγίου (βλ. ΑΠ 100/1993 Ελ∆νη 36.1076, ΑΠ 281/1993 ΝοΒ 
42.822, ΑΠ 590/1992 Ελ∆νη 35.74, ΑΠ 1076/1992 Ελ∆νη 35.1289). 
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 1439 παρ. 3 εδ. α΄ του ΑΚ, καθένας από 
τους συζύγους, ανεξάρτητα αν προκάλεσε τη διάσταση ή όχι, έχει δικαίωµα να 
ζητήσει το διαζύγιο, αρκεί να επικαλεστεί και να αποδείξει την τέλεση του γάµου και 
την επί τέσσερα τουλάχιστον χρόνια πριν από την πρώτη στο ακροατήριο συζήτηση 
της αγωγής, διάσταση, η οποία υπάρχει όταν ο σύζυγος ή οι σύζυγοι αποµακρύνονται 
από την έγγαµη συµβίωση µε σκοπό τη διάλυση της κοινωνίας βίου, δηλαδή η 
υπαιτιότητα του ενάγοντα συζύγου στη διάσταση αυτή, δεν ερευνάται, ούτε ασκεί 
καµιά επιρροή στην έκβαση της δίκης, ενώ οι µικρές διακοπές της διαστάσεως που 
γίνονται προς επίτευξη της αποκατάστασης των σχέσεων ανάµεσα στους συζύγους, 
δεν παρεµποδίζουν τη συµπλήρωση του χρόνου της διάστασης (πρβλ. ΑΠ 1133/1989 
Ελ∆νη 32.326, ΑΠ 1396/1993 Ελ∆νη 35.1287, ΑΠ 645/1993 Ελ∆νη 35.1289, ΑΠ 
371/1996 Ελ∆νη 37.1558, ΑΠ 242/1996 Ελ∆νη 37.1558, ΑΠ 590/1992 Ελ∆νη 35.74, 
ΑΠ 661/1989 Ελ∆νη 32.103, ΑΠ 611/1989 Ελ∆νη 31.1004, ΑΠ 1340/94 Ελ∆νη 
37.643).  
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 281, 1439, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΠειρΝοµ 1999, σελίδα 68  
 
∆ιαζύγιο - Ρύθµιση οικογενειακής στέγης 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 8206 
Έτος: 2006 
Σύντοµη Περίληψη: - Ασφαλιστικά µέτρα για µετοίκηση. 
- Με βάση τα ανωτέρω, το δικαστήριο κρίνει ότι µε σύνεση και σοβαρότητα 
επιβαλλόµενη από αµφοτέρους τους διαδίκους ιδιαίτερη αντιµετώπιση των σχέσεών 
τους, που κατά την αιτούσα φέρονται ότι έχουν διαταραχθεί (µη πιθανολογουµένου 
όµως τούτου από τα ειρηµένα αποδεικτικά στοιχεία), θα επιφέρει ακόµη και την 
πλήρη εξάλειψη των όποιων προστριβών µπορεί να υπάρξουν. Έτσι δεν 
δικαιολογείται, όχι µόνο η αποµάκρυνση οποιουδήποτε από τους διαδίκους από τη 
συζυγική οικία, αλλά ούτε και η χωριστή διαβίωση αυτών µέσα στο ίδιο τους το 
σπίτι. 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 1386, 1393, 1394, 
ΚΠολ∆: 735 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 676  
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∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 536 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: -Συµµετοχή στα αποκτήµατα. Παράβαση κανόνος ουσιαστικού 
δικαίου. Αποδοχή πραγµάτων ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Έλλειψη νοµίµου 
βάσεως. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης. Απαράδεκτο πρόσθετων λόγων αναίρεσης. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 1400 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του N. 1329/1983 
ορίζει ότι 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 ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί 
µεγαλύτερη ή µικρότερη ή καµία συµβολή. Στην αύξηση της περιουσίας των 
συζύγων δεν υπολογίζεται ό,τι αυτοί απέκτησαν από δωρεά, κληρονοµιά ή 
κληροδοσία ή µε διαθήκη των αποκτηµάτων από αυτές τις αιτίες. 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 N. 1329/1983, 
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 αυξήσεως του υπόχρεου συζύγου, 
που προέρχεται από τη συµβολή, άµεση ή έµµεση του δικαιούχου. Ως αύξηση νοείται 
όχι µια συγκεκριµένη κτήση, αλλά η διαφορά που υπάρχει στην περιουσιακή 
κατάσταση του υπόχρεου σε δύο διαφορετικά χρονικά σηµεία, ήτοι κατά την τέλεση 
του γάµου (αρχική περιουσία) και κατά το χρόνο που γεννάται η αξίωση για 
συµµετοχή στα αποκτήµατα (τελική περιουσία). Από τη σύγκριση της αξίας αυτών, 
αναγόµενης σε τιµές του χρόνου γεννέσεως της αξιώσεως, θα κριθεί αν υπάρχει 
περιουσιακή αύξηση του ενός συζύγου που να δικαιολογεί την αξίωση του άλλου για 
συµµετοχή στα αποκτήµατα. Κρίσιµος χρόνος για τον υπολογισµό της τελικής 
περιουσίας θεωρείται, στην περίπτωση που ο γάµος λύθηκε ή ακυρώθηκε µε 
δικαστική απόφαση, ο χρόνος που η απόφαση αυτή έγινε αµετάκλητη. Ως περιουσία 
νοείται το σύνολο των σε χρήµα αποτιµητών εννόµων σχέσεων, µετ' αφαίρεση των 
χρεών. Η συµµετοχή του ενός συζύγου στην περιουσιακή επαύξηση του άλλου, 
µπορεί να γίνει είτε µε παροχή υπηρεσιών είτε µε παροχή κεφαλαίων, όταν οι 
παροχές αυτές δεν επιβάλλονται από την υποχρέωση συµβολής στις οικογενειακές 
ανάγκες, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1389 και 1390 ΑΚ. Υπό την 
προϋπόθεση ότι επήλθε περιουσιακή επαύξηση της περιουσίας του συζύγου γεννάται 
η αξίωση του άλλου συζύγου για την συµµετοχή του σε αυτή. Ενόψει δε της 
δυσχερείας αποδείξεως της υπάρξεως και της εκτάσεως της άνω συµβολής η διάταξη 
του άρθρου 1400 παρ. 1 εδ. β' ΑΚ θεσπίζει τεκµήριο µαχητό υπέρ του ασκούντος το 
σχετικό δικαίωµα συζύγου περί της υπάρξεως και του µεγέθους της συµβολής, 
σύµφωνα µε το οποίο αυτή ανέρχεται στο 1/3 της επαυξήσεως. Εφόσον ο ενάγων 
σύζυγος στηρίζει την αξίωση του προς συµµετοχή στα αποκτήµατα στην τεκµαρτή 
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και όχι στην πραγµατική συµµετοχή του σε αυτά, αρκεί µόνο να επικαλεσθεί και 
αποδείξει την γενοµένη προσαύξηση στην περιουσία του άλλου συζύγου µεταξύ των 
προαναφερθέντων ως άνω χρονικών σηµείων. Ο εναγόµενος, 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 αξιώσεως 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 τεκµήριο της συµβολής 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 αυξήσεως της 
περιουσίας του εναγοµένου, συνιστά ως προς την απόκρουση του τεκµηρίου ένσταση  
- Κατά το εδάφιο 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου 
έγκειται στην ψευδή ερµηνεία ή εσφαλµένη εφαρµογή αυτού, η οποία υπάρχει όταν 
εφαρµόζεται κανόνας ουσιαστικού δικαίου, ενώ δεν υφίστανται οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις του, ή αντιστρόφως, όταν δεν εφαρµόζεται κανόνας ουσιαστικού 
δικαίου, ενώ υφίστανται οι προϋποθέσεις εφαρµογής του. 
- Κατά το άρθρο 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. 
- Κατά την έννοια του εδαφίου 19 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη 
νοµίµου βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται όταν από τις αιτιολογίες της δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για να κριθεί αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της ουσιαστικής διατάξεως που 
εφαρµόστηκε 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 επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
- Κατά την παράγραφο 2 εδ. α του άρθρου 569 ΚΠολ∆ οι πρόσθετοι λόγοι 
αναιρέσεως ως προς το ίδιο κεφάλαιο της προσβαλλόµενης απόφασης και τα 
κεφάλαια εκείνα που αναγκαστικά συνέχονται µε αυτά, ασκούνται µόνον µε 
δικόγραφο που κατατίθεται στην γραµµατεία του Αρείου Πάγου τριάντα τουλάχιστον 
πλήρεις ηµέρες πριν από τη συζήτηση της αναιρέσεως, κάτω από το οποίο 
συντάσσεται έκθεση, αντίγραφο του δικογράφου των προσθέτων λόγων, επιδίδεται 
πριν από την ίδια προθεσµία στον αναιρεσίβλητο και τους άλλους διαδίκους.  
- Κατά τη διάταξη 569 ΚΠολ∆ και τις διατάξεις του άρθρου 577 παρ. 1, 2 του ίδιου 
Κώδικα που εφαρµόζονται αναλογικά και για τους πρόσθετους λόγους και που 
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ορίζουν ότι το δικαστήριο πρώτα συζητεί για το παραδεκτό της αναιρέσεως και αν η 
αναίρεση δεν ασκήθηκε νόµιµα ή αν λείπει κάποια προϋπόθεση για να είναι 
παραδεκτή, ο Άρειος Πάγος την απορρίπτει αυτεπαγγέλτως, προκύπτει ότι αν δεν 
τηρήθηκαν και οι δύο προϋποθέσεις της ασκήσεως των προσθέτων λόγων, δηλαδή 
κατάθεση του δικογράφου αυτών, τριάντα (30) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από 
τη δικάσιµο της αναιρέσεως και επίδοση αυτού µέσα στην ίδια προθεσµία και όχι την 
ορισθείσα µετά από αναβολή ή µαταίωση της, ο Αρειος Πάγος απορρίπτει και 
αυτεπαγγέλτως τους προσθέτους λόγους ως απαράδεκτους. Στην προθεσµία αυτή των 
τριάντα ηµερών δεν υπολογίζονται οι ηµέρες καταθέσεως και επιδόσεως, οι ηµέρες 
Σάββατο και Κυριακή, οι προηγούµενες της δικασίµου καθώς και της συζητήσεως 
της αναιρέσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1389, 1390, 1400, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 19, 569, 577, 580, 
Νόµοι: 1329/1983, αρθ. 15, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 977  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1790 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Συµµετοχή στα αποκτήµατα. Στοιχεία αγωγής. Λόγος 
αποκλήρωσης συζύγου. Ο διαθέτης για να έχει λόγο αποκληρώσεως του συζύγου, 
πρέπει, κατά το χρόνο του θανάτου του να είχε βάσιµο και ενεργό λόγο διαζυγίου που 
να ανάγεται σε υπαιτιότητα του επιζώντος συζύγου, εφόσον αυτός (διαθέτης) δεν είχε 
ασκήσει µέχρι του θανάτου του το δικαίωµα διαζεύξεως. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1400 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 οποιοδήποτε 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 ένα τρίτο της αύξησης, 
εκτός αν αποδειχθεί µεγαλύτερη ή µικρότερη ή καµία συµβολή. Στην αύξηση της 
περιουσίας των συζύγων δεν υπολογίζεται ό,τι αυτοί απέκτησαν από δωρεά, 
κληρονοµιά, ή κληροδοσία ή µε διάθεση των αποκτηµάτων από αυτές τις αιτίες". Από 
τη διάταξη αυτή, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 15 του Ν. 1329/1983, που 
ισχύει από 18.2.1983 και εφαρµόζεται κατ' άρθρ. 12 του Ν. 1649/1986, µε το οποίο 
αντικαταστάθηκε το άρθρο 54 του Ν. 1329/1983 από τότε που ίσχυσε, και επί γάµων 
που τελέσθηκαν και επί περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και πριν από την 
έναρξη της ισχύος του Ν. 1329/1983, εφόσον ο γάµος δεν είχε λυθεί ή ακυρωθεί 
µέχρι τότε, σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 216 του ΚΠολ∆ συνάγεται ότι 
για να είναι ορισµένη αγωγή, που στηρίζεται στο άρθρο 1400 ΑΚ, πρέπει ν' 
αναφέρεται στο δικόγραφό της, εκτός από την αµετάκλητη λύση ή ακύρωση του 
γάµου ή την συµπλήρωση τουλάχιστον τριών ετών διάστασης των διαδίκων συζύγων 
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ή τέως συζύγων, η επαύξηση, κατά την διάρκεια του γάµου, της περιουσίας του ενός 
των συζύγων και η, κατ' αιτιώδη σύνδεσµο συµβολή του άλλου συζύγου στην 
περιουσιακή αυτή επαύξηση, στον εναγόµενο δε σύζυγο εναπόκειται να ισχυρισθεί, 
κατ' ένσταση, ότι η αρχική και τελική του περιουσία έχει παθητικό, ή ότι η συµβολή 
του ενάγοντος ήταν κάτω από το καθιερούµενο από το άρθρο 1400 τεκµήριο της 
συµβολής της συµµετοχής στα αποκτήµατα κατά το 1/3, ή περαιτέρω ότι δεν υπάρχει 
καµία συµβολή. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη 
νόµιµης βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται όταν από τις αιτιολογίες της δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά, που είναι αναγκαία, για να κριθεί αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της διατάξεως του ουσιαστικού 
δικαίου που εφαρµόστηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η 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 
24/1992). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 1400, 1842, 1843, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 699  
 
∆ιαθήκη - Ακύρωση διαθήκης 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 4560 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Ακύρωση διαθήκης. Ανίκανοι να συντάσσουν διαθήκη. 
Μεταγανέστερη διαθήκη. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1719 αριθµ. 3 εδ. α’ ΑΚ, ανίκανοι να συντάσσουν 
διαθήκη είναι όσοι, κατά το χρόνο συντάξεώς της, δεν έχουν συνείδηση των πράξεών 
τους ή βρίσκονται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή, που περιορίζει αποφασιστικά 
τη λειτουργία της βουλήσεώς τους. Στη διάταξη αυτή, δηλαδή, προβλέπονται δύο 
περιπτώσεις ανικανότητας: α) η έλλειψη συνειδήσεως των πράξεων, η οποία υπάρχει 
όταν το πρόσωπο, από αίτιο νοσηρό ή µη, δεν έχει τη δύναµη να διαγνώσει το 
περιεχόµενο και την ουσία της διαθήκης που συντάσσει και β) η στέρηση της 
χρήσεως του λογικού. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται αφ’ ενός πνευµατική νόσος, 
δηλαδή διανοητική διαταραχή που οφείλεται σε νόσο και αφ’ ετέρου να έχει 
προκληθεί και να υφίσταται κατά τη σύνταξη της διαθήκης, εξ αιτίας της νόσου 
αυτής, αδυναµία λογικής σταθµίσεως των πραγµάτων και ελεύθερου προσδιορισµού 
της βουλήσεως µε λογικούς υπολογισµούς (βλ. σχετικά Γ. Μπαλή «Κληρονοµικό 
∆ίκαιο», Ε’ έκδοση, παρ. 26, Α. Γεωργιάδη - Μιχ. Σταθόπουλου «Αστικός Κώδιξ» 
υπό το άρθρο 1719 αριθ. 29-39, ΑΠ 1145/1999 Ελ∆νη 41.423, ΑΠ 374/1999 Ελ∆νη 
40.1599). 
∆ιατάξεις:  
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ΑΚ: 1719, 1764, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 677, σχολιασµός Κωνσταντίνα Μητσοπούλου  
 
∆ιαθήκη - Αποκλήρωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 146 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποκλήρωση τέκνου. Τι 
θεωρείται σοβαρό πληµµέληµα. Λήψη ή µη υπόψη από το δικαστήριο πραγµάτων 
που προτάθηκαν κι έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Το δικαστήριο 
της παραποµπής δεσµεύεται ως προς τα νοµικά ζητήµατα που επιλύθηκαν από τον 
Άρειο Πάγο. Τι συµβαίνει όταν το δικαστήριο της παραποµπής δεν συµµορφώνεται 
προς την αναιρετική απόφαση.  
- Κατά τα άρθρα 1825 - 1827 και 1839 ΑΚ, ο δικαιούµενος νόµιµη µοίρα τη 
λαµβάνει και εναντίον της θελήσεως του διαθέτη, αλλά ο τελευταίος, µε διάταξη 
τελευταίας βουλήσεως, µπορεί να στερήσει το δικαιούχο της νόµιµης µοίρας του και 
µόνο για ορισµένους λόγους, οι οποίοι περιοριστικώς αναφέρονται στο νόµο. 
Ειδικότερα, ο διαθέτης µπορεί, µε την έννοια αυτή της αποκληρώσεως, να 
αποκληρώσει τον κατιόντα του για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1840 
ΑΚ, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η περίπτωση που ο κατιών έγινε ένοχος 
κακουργήµατος ή σοβαρού πληµµελήµατος µε πρόθεση, κατά τον διαθέτη ή του 
συζύγου του. ∆εν απαιτείται µεν και καταδίκη από το ποινικό δικαστήριο, αλλά το 
δικαστήριο που εξετάζει το λόγο της αποκλήρωσης πρέπει να εξετάσει 
παρεµπιπτόντως την ύπαρξη των στοιχείων κακουργήµατος ή πληµµελήµατος. Με 
βάση την κρατούσα εκάστοτε ηθική και κοινωνική αντίληψη κρίνεται πότε το 
πληµµέληµα είναι "σοβαρό", το ζήτηµα δε αν τα επικαλούµενα και δεκτά γενόµενα 
γεγονότα φέρουν ή µη χαρακτήρα "σοβαρού" πληµµελήµατος είναι νοµικό. Έτσι, 
"σοβαρό" πληµµέληµα µπορεί να αποτελεί η σκαιά ύβρη κατά του διαθέτη ή του 
συζύγου του.  
- Κατά το άρθρο 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. "Πράγµατα" είναι οι πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και 
τείνουν στη θεµελίωση, παρακώλυση ή κατάλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού 
δικαιώµατος, το οποίο ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, αλλά όχι 
και οι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής, ή επιχειρήµατα νοµικά ή 
πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από την εκτίµηση των αποδείξεων, καθώς και οι 
ισχυρισµοί που συνιστούν επιχειρήµατα για την υποστήριξη των απόψεων των 
διαδίκων. Πράγµα, αποτελεί και ο λόγος της έφεσης που περιέχει παράπονο κατά της 
κρίσης του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, µε την οποία απορρίφθηκε ισχυρισµός του 
εκκαλούντος ή έγινε δεκτός ισχυρισµός του εφεσιβλήτου. ∆εν ιδρύεται ο ανωτέρω 
λόγος αναιρέσεως για µη λήψη πραγµάτων που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
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επίδραση στην έκβαση της δίκης, όταν ο φερόµενος ως αγνοηθείς ισχυρισµός δεν 
είναι νόµιµος. 
- Κατά τα άρθρα 580 παρ. 3, 4 και 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, οι αποφάσεις της Ολοµέλειας 
και των τµηµάτων του Αρείου Πάγου δεσµεύουν τα δικαστήρια που ασχολούνται µε 
την ίδια υπόθεση ως προς τα νοµικά ζητήµατα που έλυσαν. Το δικαστήριο της 
παραποµπής δεσµευόµενο από τις παραπάνω αποφάσεις του Αρείου Πάγου, δεν έχει 
δικαίωµα διαφωνίας µε το αναιρετικό δικαστήριο και γι' αυτό η απόφασή του, κατά 
το µέρος που αυτή συµµορφώθηκε µε την αναιρετική απόφαση, απαραδέκτως 
πλήττεται µε λόγο αναίρεσης.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 18 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, όταν το δικαστήριο 
της παραποµπής δεν συµµορφώθηκε προς την αναιρετική απόφαση, δηλαδή δεν 
ακολούθησε τη λύση που δόθηκε από τον Άρειο Πάγο. Εποµένως, οι παραπάνω 
αποφάσεις είναι δεσµευτικές και για τον ίδιο τον Άρειο Πάγο, αν επανέλθει σ' αυτόν 
η υπόθεση ύστερα από νέα αναίρεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου της 
παραποµπής, αλλά η δέσµευση αυτή περιορίζεται µόνο στα νοµικά ζητήµατα που 
έλυσε, µε την παραδοχή ή απόρριψη λόγων αναιρέσεως, τα οποία µπορεί να 
ανάγονται είτε στο ουσιαστικό είτε στο δικονοµικό δίκαιο. ∆έσµευση δεν υπάρχει, 
όταν τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε το δικαστήριο της παραποµπής 
επιδέχονται νοµική λύση µη απτόµενη του νοµικού ζητήµατος που έδωσε λαβή στην 
αναίρεση.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1825, 1826, 1827, 1839, 1840, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 580, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΝοΒ 2009, σελίδα 1647 * ΧρΙ∆ 2009, σελίδα 882 * 
Ελ∆νη 2010, σελίδα 745  
 
∆ιαθήκη - ∆ιαθήκη υπέρ κοινωφελούς σκοπού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1928 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιαθήκη υπέρ κοινοφελούς σκοπού. Εκτελεστής διαθήκης. 
Νοµιµοποίηση προς διεξαγωγή συγκεκριµένης δίκης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 63 παρ. 1, 64, 68 § 4, 69 § 1, 77 § 1, 
81, 88, 27, 95 και 97 του ΑΝ 2039 της 19/24-10-1939 "περί τροποποιήσεως, 
συµπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των νόµων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως 
των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειποµένων κληρονοµιών, 
κληροδοσιών και δωρεών", καθώς και των διατάξεων των µεταγενέστερων του εν 
λόγω ΑΝ τροποποιητικών νόµων και εκτελεστικών διατάξεων, µε τις οποίες 
ρυθµίστηκαν τα ζητήµατα που προκύπτουν από το θεσµό του εκτελεστή διαθήκης, 
ειδικότερα στην περίπτωση που τα τελευταία αφορούν την εκτέλεση κοινωφελούς 
σκοπού, προκύπτει, ότι ο εκτελεστής διαθήκης στην οποία περιλαµβάνονται διατάξεις 
υπέρ κοινωφελών σκοπών, κατά την άσκηση του δηµόσιου λειτουργήµατός του, δεν 
εκπροσωπεί ορισµένο πρόσωπο κληρονόµου και, συνακόλουθα, δεν νοµιµοποιείται 
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ενεργητικά ή παθητικά, είτε ως ενάγων είτε ως εναγόµενος, να διεξαγάγει 
συγκεκριµένη δίκη που αφορά κληρονοµικό δικαίωµα. Νοµιµοποιείται, όµως, ο ίδιος 
σε άσκηση ή απόκρουση αγωγών που έχουν αντικείµενο εµπίπτον στη διαχειριστική 
του εξουσία, δηλαδή, αναγκαίων για την εκκαθάριση της κληρονοµίας ή την 
εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού ή έργου. Τα ίδια ισχύουν και σε κάθε άλλη 
διαθήκη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2017, 2020, 2025 και 2026 ΑΚ, 
καθώς και εκείνη του άρθρου 327 ΚΠολ∆, από τις οποίες προκύπτει, ότι ο εκτελεστής 
διαθήκης, ως µη εκπροσωπών ορισµένο πρόσωπο κληρονόµου ή κληροδόχου, δεν 
νοµιµοποιείται µεν να δικαστεί για κληρονοµικό δικαίωµα, ούτε να εναγάγει ή να 
εναχθεί προς ερµηνεία ή ακύρωση διαθήκης, εφόσον, όµως, έχει τη διαχείριση της 
κληρονοµίας µπορεί να ασκήσει τις απ'αυτή απορρέουσες αξιώσεις, όπως και να 
παρεµβαίνει σε άλλες δίκες. 
- Για τη νοµιµοποίηση προς διεξαγωγή συγκεκριµένης δίκης αρκεί καταρχήν ο 
ισχυρισµός του ενάγοντος ότι αυτός και ο εναγόµενος είναι τα υποκείµενα της 
ένδικης ουσιαστικής έννοµης σχέσης, ότι δηλαδή ο ίδιος είναι φορέας του 
ασκούµενου ένδικου δικαιώµατος και ο εναγόµενος της αντίστοιχης υποχρέωσης. 
Ποια πρόσωπα είναι φορείς συγκεκριµένων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων ορίζεται 
από το ουσιαστικό δίκαιο που επιτρέπει την άσκηση της αγωγής. Παρέπεται ότι η 
εσφαλµένη κρίση του επιλαµβανόµενου αγωγής δικαστηρίου της ουσίας ως προς τη 
νοµιµοποίηση ή µη του ενάγοντος ή του εναγοµένου προϋποθέτει την από το ίδιο 
δικαστήριο παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου (ΟλΑΠ 18/2005). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 2017, 2020, 2025, 2026, 
ΚΠολ∆: 327,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΧρΙ∆ 2009, σελίδα 638 * ΕφΑ∆ 2009, σελίδα 577, 
σχολιασµός Αννα Πλεύρη * Ελ∆νη 2010, σελίδα 761  
 
∆ιαθήκη - Ερµηνεία διαθήκης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 755 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Ερµηνεία διαθήκης. Αναζήτηση της αληθινής βούλησης του 
διαθέτη. Παράλειψη προσφυγής στους ερµηνευτικούς κανόνες. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 173 και 1781 ΑΚ, προκειµένου να γίνει 
ερµηνεία διαθήκης, αναζητείται η αληθινή βούληση του διαθέτη χωρίς προσήλωση 
στις λέξεις, ενώ δεν έχουν εφαρµογή τα κριτήρια του άρθρου 200 ΑΚ, αφού αυτά 
αναφέρονται όχι σε µονοµερείς δικαιοπραξίες αλλά σε συµβάσεις. Η κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας περί της αληθινής βούλησης του διαθέτη, ως κρίση περί τα 
πράγµατα, δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. Τα παραπάνω εφαρµόζονται όταν, 
κατά την κρίση του δικαστηρίου, δεν προκύπτει από το περιεχόµενο της διαθήκης η 
έννοια της βούλησης του διαθέτη, είτε γιατί αυτή δεν εκφράστηκε µε σαφήνεια, 
δηµιουργώντας έτσι αντίστοιχη αµφιβολία, είτε γιατί η ίδια εκφράστηκε ατελώς, 
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παρουσιάζοντας έτσι αντίστοιχο κενό. Αν δε το δικαστήριο, παρά τη διαπίστωση, 
έστω και έµµεση, περί της ύπαρξης αµφιβολίας ή κενού ως προς την έννοια της 
βούλησης του διαθέτη, παραλείψει να προσφύγει στους πιο πάνω ερµηνευτικούς 
κανόνες προς εξεύρεση της αληθινής (πραγµατικής ή ακόµη και εικαζόµενης) 
βούλησης του διαθέτη, κάνοντας χρήση ακόµη και στοιχείων κειµένων εκτός της 
διαθήκης, η απόφασή του ελέγχεται για παραβίαση των κανόνων αυτών µε τον 
αναιρετικό λόγο από τον αριθ. 1 άρθρ. 560 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1225/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 1781, 
ΚΠολ∆: 560, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ΝοΒ 2008, σελίδα 2450 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 744  
 
∆ιαθήκη - Ερµηνεία διαθήκης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 225 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Ερµηνεία της δήλωσης βούλησης. Ερµηνεία διαθήκης. 
Παραβίαση ερµηνευτικού κανόνα. ∆ιδάγµατα κοινής πείρας ως λόγος αναίρεσης. Μη 
νόµιµη βάση απόφασης. Ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες. Παραµόρφωση 
εγγράφου. Μη λήψη υπόψη από το δικαστήριο προταθέντων ισχυρισµών. 
Σχηµατισµός δικανικής πεποίθησης. ∆ύναµη αποδεικτικών µέσων ως λόγος 
αναίρεσης. Απόφαση µε αντιφατικές διατάξεις. 
- Κατά τα άρθρα 173, 200, 1781 ΑΚ, 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, κατά την ερµηνεία της 
διαθήκης αναζητείται µόνο η αληθινή βούληση του διαθέτη, χωρίς προσήλωση στις 
λέξεις. Σκοπείται, η ανεύρεση της βούλησης του διαθέτη. Προσφυγή σε ερµηνεία της 
διαθήκης συγχωρείται µόνο εάν το δικαστήριο της ουσίας διαπιστώσει, κενό ή 
ασάφεια στο περιεχόµενο της διαθήκης. Η κρίση του δικαστηρίου για την ύπαρξη 
κενού ή ασάφειας όσο και η κρίση για την αληθινή βούληση του διαθέτη, δεν 
υπόκεινται στον έλεγχο τον Αρείου Πάγου.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση για παραβίαση των ας άνω 
ερµηνευτικών κανόνων χωρεί, όταν το δικαστήριο παρότι διαπίστωσε κενό ή ασάφεια 
στη διαθήκη δεν προσέφυγε σε ερµηνεία της ή αν και προσέφυγε σε ερµηνεία της, δεν 
αναζήτησε την αληθινή βούληση του διαθέτη, κατά την υποκειµενική αυτού άποψη, 
αλλά ερµήνευσε τη βούληση αυτού αντικειµενικά όπως την εκλαµβάνουν οι τρίτοι. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 559 αριθ.19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση όταν 
στο αιτιολογικό, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς 
τα πραγµατικά περιστατικά τα θεµελιωτικά της κρίσης του δικαστηρίου επί 
ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Υπάρχει έλλειψη νόµιµης 
βάσης όταν δεν προκύπτουν, κατά τρόπο σαφή, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία 
είναι αναγκαία για την κρίση ότι συντρέχουν ή όχι οι όροι της διάταξης που 
εφαρµόσθηκε. Αναφέρεται σε πληµµέλειες αναγόµενες στη διατύπωση του 
αποδεικτικού πορίσµατος. Ως ζητήµατα µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, 
νοούνται οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη.  
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- Σύµφωνα µε το άρθρο 559 αριθ. 1 β΄ ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης ιδρύεται, όταν το 
δικαστήριο εσφαλµένα χρησιµοποίησε ή παρέλειψε να χρησιµοποιήσει τα διδάγµατα 
της κοινής πείρας για την ανεύρεση της αληθινής έννοιας κανόνα δικαίου. Για το 
ορισµένο του λόγου αναίρεσης, πρέπει να αναφέρονται στο αναιρετήριο, εκτός των 
άλλων, ο κανόνας δικαίου για την αληθινή έννοια του οποίου χρησιµοποιήθηκαν ή 
όχι τα διδάγµατα της κοινής πείρας, η έννοια που προσδόθηκε σ' αυτόν, την οποία ο 
αναιρεσείων χαρακτηρίζει ως εσφαλµένη, η ορθή κατά τη γνώµη του αναιρεσείοντος 
έννοια, ο προσδιορισµός των διδαγµάτων της κοινής πείρας και ο τρόπος κατά τον 
οποίο παραβιάσθηκαν. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 20 ΚΠολ∆ παραµόρφωση εγγράφου συντελείται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας αποδίδει σε αποδεικτικό έγγραφο, διαφορετικό περιεχόµενο 
από εκείνο που πραγµατικά έχει και καταλήγει, στηριζόµενο στο έγγραφο αυτό σε 
επιζήµιο αποδεικτικό πόρισµα για πράγµατα που έχουν ουσιώδη επιρροή στη δίκη. Ο 
λόγος αυτός δεν ιδρύεται όταν το δικαστήριο, είτε προβαίνει σε ερµηνεία της 
δήλωσης βουλήσεως που αποτυπώνεται στο έγγραφο, είτε προβαίνει σε συνεκτίµηση 
του εγγράφου µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα χωρίς να εξαίρεται το έγγραφο.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 α' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης όταν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης, Ως "πράγµατα", θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των 
διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση και εποµένως θεµελιώνουν το αίτηµα 
αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης. 
- Κατά το άρθρο 335, 338, 339, 340, 559 αριθ. 11 γ’ ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, 
αν το δικαστήριο, που για να σχηµατίσει δικανική πεποίθηση υποχρεούται να 
λαµβάνει υπόψη όλα τα νόµιµα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και 
προσκοµίζουν οι διάδικοι, δεν τα έλαβε υπόψη. ∆εν είναι ανάγκη να γίνεται ειδική 
µνεία του καθενός, από δε την αναφορά µερικών από τα προσκοµιζόµενα έγγραφα, 
δεν συνάγεται ότι δεν εκτιµήθηκαν και τα µη αναφερόµενα. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 559 αριθ. 12, 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, αναίρεση ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο κατά την εκτίµηση των αποδείξεων προσδίδει σε αποδεικτικό µέσο 
αποδεικτική δύναµη µεγαλύτερη ή µικρότερη από εκείνη που καθορίζει δεσµευτικά ο 
νόµος. Για το παραδεκτό πρέπει, ο αναιρεσείων να επικαλεσθεί κατά τη συζήτηση 
κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση, το αποδεικτικό µέσο ως προς 
το οποίο υπάρχει παράβαση κατά την αποδεικτική αυτού δύναµη και να αναφέρει στο 
αναιρετήριο ότι έγινε η επίκληση αυτή. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 17 ΚΠολ∆ αν η ίδια απόφαση περιέχει αντιφατικές 
διατάξεις, πρέπει η αντίφαση των διατάξεων της προσβαλλόµενης απόφασης να 
εντοπίζεται στο διατακτικό της και όχι στις αιτιολογίες της ή µεταξύ αυτών και του 
διατακτικού, εκτός αν αυτές επέχουν θέση διατακτικού. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 1781, 
ΚΠολ∆: 335, 338, 339, 340, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 12, 559 
αριθ. 17, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 561, 562, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 1010, σχολιασµός Ι. Ν. Κ.  
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∆ιαθήκη - Ιδιόγραφη διαθήκη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 582 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ηµοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης. Στην εκούσια δικαιοδοσία 
ισχύει η ελεύθερη απόδειξη. 
- Κατά το άρθρο 1776 του ΑΚ, αυτός που ζητεί να δηµοσιευτεί ιδιόγραφη διαθήκη 
ενώπιον δικαστηρίου µπορεί κατά τη δηµοσίευση της να προσαγάγει τρεις µάρτυρες, 
οι οποίοι µαρτυρούν ενόρκως για την γνησιότητα της γραφής ή της υπογραφής του 
διαθέτη. Το δικαστήριο, αφού ακούσει τους µάρτυρες, µπορεί κατά τη δηµοσίευση 
της ιδιόγραφης διαθήκης να την κηρύξει επιπλέον κυρία. Η διάταξη αυτή ως προς τον 
αριθµό των µαρτύρων που απαιτούνται για την κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης από το 
δικαστήριο ως κυρίας καταργήθηκε µε τις διατάξεις των άρθρων 1 περ. ε' και στ' και 
4 του ΕισΝΚΠολ∆ από την έναρξη ισχύος του εν λόγω Κώδικα και έκτοτε ισχύουν οι 
διατάξεις αυτού, σύµφωνα µε τις οποίες ο καθορισµός του αριθµού των µαρτύρων, 
που απαιτούνται να εξεταστούν, γίνεται κατά την ανέλεγκτη αναιρετικά κρίση του 
δικαστηρίου, που δικάζει την υπόθεση και δεν ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν ο 
αριθµός αυτός είναι µικρότερος εκείνου των τριών που ορίζεται από τη διάταξη του 
άρθρου 1776 ΑΚ. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 759 του ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι στην εκούσια 
δικαιοδοσία ισχύει η ελεύθερη απόδειξη. ∆ηλαδή, το δικαστήριο, µε απόκλιση µόνο 
ως προς την αυτοψία και την πραγµατογνωµοσύνη, δεν δεσµεύεται από 
αποδεικτικούς κανόνες και µπορεί να λάβει υπόψη του και αποδεικτικά µέσα που δεν 
πληρούν τους όρους του νόµου, ακόµη και άκυρα έγγραφα που επικαλούνται και 
προσκοµίζουν οι διάδικοι. Η δυνατότητα, όµως, αυτή δεν είναι απεριόριστη. 'Ετσι, το 
δικαστήριο της ουσίας δεν µπορεί να λάβει υπόψη και ανεπίτρεπτα αποδεικτικά µέσα, 
όπως είναι η εµµµάρτυρη στο ακροατήριο εξέταση των διαδίκων ή των νοµίµων 
εκπροσώπων τους (ΟλΑΠ 1328/1977). Τέτοιο ανεπίτρεπτο αποδεικτικό µέσο είναι 
και η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, που δεν δόθηκε κατά τον 
τρόπο ο οποίος ορίζεται από το νόµο, εφόσον έγινε επίτηδες για να χρησιµεύσει ως 
αποδεικτικό µέσο στην µεταξύ άλλων πολιτική δίκη. Οι δηλώσεις αυτές δεν µπορεί 
να ληφθούν υπόψη, ούτε προς συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων (ΑΠ 370/2004 
Ελ∆νη 46.1408). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1776, 
ΚΠολ∆: 759, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΝοΒ 2010, σελίδα 1726 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 989  
 
∆ιαθήκη - Ιδιόγραφη διαθήκη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λαµίας 
Αριθµός απόφασης: 223 
Έτος: 2010 
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Σύντοµη Περίληψη: - Ιδιόγραφη διαθήκη. Προσβολή διαθήκης ως πλαστής. 
Πραγµατογνωµοσύνη. Προθεσµία κατάθεσης της γνωµοδότησης. ∆ιορισµός τεχνικού 
συµβούλου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1718, 1721 παρ. 1 εδαφ. α΄ και 180 ΑΚ συνάγεται ότι 
η ιδιόγραφη διαθήκη, η οποία δεν έχει γραφεί ολόκληρη, χρονολογηθεί και 
υπογραφεί µε το χέρι του διαθέτη, αλλά µε το χέρι άλλου προσώπου, είναι άκυρη 
(ΑΠ 1336/2009 ΕφΑστ∆ 2/1358, ΑΠ 1595/2006 Ελ∆νη 47/1673, ΑΠ 1520/2006 
Ελ∆νη 48/483, ΑΠ 1155/2005 Ελ∆νη 48/1682, ΑΠ 750/2000 ΧρΙ∆ 1/133, ΑΠ 
107/2000 ΧρΙ∆ 1/135, ΑΠ 1442/1999 Ελ∆νη 41.742, ΑΠ 1591/1997 Ελ∆νη 39.844). 
Την ακυρότητα αυτής µπορεί να προτείνει καθένας που έχει έννοµο συµφέρον, το 
οποίο πρέπει να είναι άµεσο. Τέτοιο άµεσο έννοµο συµφέρον έχουν και οι εξ 
αδιαθέτου κληρονόµοι του διαθέτη, στους οποίους, λόγω της ακυρότητας της 
διαθήκης, περιέρχεται ολόκληρη η κληρονοµιά του (ΑΠ 1063/2006 Ελ∆νη 47/1418, 
ΑΠ 1591/1997 ό.π., ΕφΑθ 399/2010 ο.π. Ελ∆νη 2010/550, ΕφΑθ 2781/2008 Ελ∆νη 
2009.589, ΕφΑθ 744/2007 Ελ∆νη 48/903 και ΕφΑστ∆ικ 1/206 µε παρατηρήσεις 
Νίκης Ψούνη, ΕφΑθ 3183/2006 Ελ∆νη 47/1500). Ο επικαλούµενος τη διαθήκη δεν 
αρκεί να αποδείξει τη γνησιότητα της υπογραφής σ’ αυτή, αλλά πρέπει ν' αποδείξει 
ότι και όλο το περιεχόµενο γράφτηκε ιδιοχείρως από το διαθέτη. Η κήρυξη ως κυρίας 
της ιδιόγραφης διαθήκης δεν παράγει τεκµήριο γνησιότητας υπέρ εκείνου που την 
επικαλείται. Τότε µόνο αποτελεί τεκµήριο, µέχρις ανταποδείξεως, όταν από τη 
δηµοσίευση της διαθήκης παρήλθε πενταετία, χωρίς στο µεταξύ ν’ αµφισβητηθεί η 
γνησιότητα της διαθήκης σε δίκη µεταξύ κάποιου που αντλεί δικαιώµατα απ' αυτή και 
κάποιου από τους βλαπτόµενους (άρθ. 1777 ΑΚ). Τα ίδια ισχύουν και στην 
περίπτωση της αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής για ακυρότητα της διαθήκης, λόγω 
της µη ιδιόχειρης γραφής και υπογραφής αυτής, όπου αρκεί µόνο η µε την αγωγή 
αντιτασσόµενη γενική άρνηση του ενάγοντος κατά του προβαλλόµενου, από τη 
διαθήκη, δικαιώµατος του εναγοµένου. Στην περίπτωση, δηλαδή, αυτή δεν είναι 
υποχρεωµένος ο ενάγων ν’ αποδείξει την αναλήθεια των πραγµατικών περιστατικών 
που στηρίζουν το δικαίωµα του εναγοµένου, αλλά ο τελευταίος είναι υποχρεωµένος ν' 
αποδείξει την αλήθεια των περιστατικών αυτών, δηλαδή την ιδιόχειρη, από το 
διαθέτη, γραφή και υπογραφή της διαθήκης (ΑΠ 1595/2006 ό.π., ΑΠ 380/1989 
Ελ∆νη 31/530, ΕφΑθ 399/2010 ο.π., ΕφΑθ 2781/2008 ο.π., ΕφΑθ 3183/2006 ό.π., 
ΕφΑθ 10055/2002 Ελ∆νη 44/1001). Η προσβολή συγχρόνως της διαθήκης ως 
πλαστής δεν είναι αναγκαία, αφού αυτή είναι εξίσου άκυρη και όταν δεν είναι 
πλαστή, όπως συµβαίνει όταν γράφτηκε από τρίτο µε υπαγόρευση του διαθέτη. Στην 
περίπτωση, όµως, που προβληθεί αυτοτελής ισχυρισµός για πλαστότητα της 
ιδιόγραφης διαθήκης, τα πραγµατικά περιστατικά που τον στηρίζουν οφείλει 
ν'αποδείξει αυτός που τον προβάλλει {ΕφΑθ 399/2010 ο.π., ΕφΑθ 2781/2008 ο.π., 
ΕφΑθ 3183/2006 ό.π., ΕφΑθ 888/2006, Απ. Γεωργιάδης σε ΑΚ Γεωργιάδη - 
Σταθόπουλου, άρθ. 1721, αριθ. 2, όπου και άλλες παραποµπές σε συγγραφείς και στη 
νοµολογία, πρβλ. και ΕφΑθ 6620/1993 ΝοΒ 42/428). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 383 παρ. 1 εδ α του ΚΠολ∆ αν διατάχθηκε έγγραφη 
γνωµοδότηση, το δικαστήριο ορίζει προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να την 
υποβάλλουν οι πραγµατογνώµονες. Η προθεσµία που ορίζεται από το δικαστήριο, 
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σύµφωνα µε την ως άνω διάταξη, για την υποβολή από τους πραγµατογνώµονες της 
έγγραφης γνωµοδοτήσεώς τους, δεν τάσσεται µε ποινή απαραδέκτου για την 
περίπτωση της µη τηρήσεως της, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το νόµο και 
συνεπώς η σύνταξη και η κατάθεση της παραπάνω γνωµοδοτήσεως δεν επιφέρουν 
ακυρότητα αυτής εάν έγιναν µετά την πάροδο της εν λόγω προθεσµίας (Α.Π. 
807/1988 Ελ∆νη 30/344, ΑΠ 954/1979 ΝοΒ 28/285, 126/1979 ΝοΒ 27/1093, ΕφΑθ 
363/1992 ΑρχΝ/1992 (756) ΕφΑθ 2523/1987 ΝοΒ 36.117, 2093/1985 ΝοΒ 33.1431, 
Β. Βαθρακοκοίλη ΚΠολ∆ Ερµηνευτική Νοµολογιακή Ανάλυση, Τόµος 2ος, κάτω 
από το άρθρο 383 αριθµ. 9, σελ. 744 και την εκεί παραποµπή στη νοµολογία). 
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 385 ΚΠολ∆ η όρκιση του 
πραγµατογνώµονα γίνεται ενώπιον του δικαστηρίου που δικάζει την υπόθεση ή του 
δικαστηρίου ή του δικαστή που ορίζεται από το πρώτο, και συντάσσεται έκθεση γι' 
αυτήν. Εξάλλου από τις διατάξεις των άρθρων 110§1, 343, 375, 383 και 385 ΚΠολ∆, 
προκύπτει, εκτός άλλων, ότι δεν απαιτείται η παράσταση των διαδίκων κατά την 
όρκιση του πραγµατογνώµονα, ώστε να υπάρχει υποχρέωση κλήτευσής τους και 
µάλιστα µε ποινή ακυρότητας. Συνεπώς η παράλειψη τέτοιας κλητεύσεως δεν 
προκαλεί ακυρότητα της πραγµατογνωµοσύνης που διεξήχθη (βλ. ΑΠ 288/2009, ΑΠ 
164/2004 ∆ 35.1163, Εφ∆ωδ 135/2005 δηµ. σε ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 6913/1998 Ελ∆νη 
1998.1681). Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 117 αριθ. 4 ΚΠολ∆ «ουσιώδη 
προαπαιτούµενα για κάθε έκθεση είναι: 1) να συντάσσεται όταν γίνεται η πράξη µε 
την παρουσία όσων συµπράττουν, 2) να αναφέρει τον τόπο και το χρόνο που γίνεται η 
πράξη, το όνοµα, το επώνυµο, το πατρώνυµο και την κατοικία κάθε προσώπου που 
είναι παρόν, 3) να διαβάζεται στους παρόντες διαδίκους και στα άλλα πρόσωπα που 
συµπράττουν και να επιβεβαιώνεται από αυτούς, 4) να υπογράφεται από το δικαστή ή 
δικαστικό υπάλληλο που τη συνέταξε, από τον γραµµατέα που συνέπραξε, από τους 
παρόντες διαδίκους και τα άλλα πρόσωπα που συνέπραξαν ή να αναφέρεται η άρνηση 
ή η αδυναµία τους να υπογράψουν». Οποιαδήποτε παράλειψη ή ελλιπής παράθεση 
από τα άνω ουσιώδη στοιχεία της έκθεσης δεν επιφέρει ακυρότητα αυτής, αλλά µόνο 
µε τη συνδροµή του στοιχείου της βλάβης, για το διάδικο που προτείνει την 
ακυρότητα, κατ' άρθρο 159 εδ. γ του ΚΠολ∆. Η ακυρότητα υπό την άνω προϋπόθεση, 
αφορά την πιστοποιούµενη µε την έκθεση διαδικαστική πράξη (Β. Βαθρακοκοίλη 
ΚΠολ∆ Ερµηνευτική Νοµολογιακή Ανάλυση Τόµος Α, κάτω από το άρθρο 117, 
αριθµ. 14, όπου και παραπέρα παραποµπή στη νοµολογία και θεωρία). 
Από τις διατάξεις των άρθρων 368 παρ. 1 και 2, 370, 375, 380 παρ. 1 και 390, 392 
ΚΠολ∆, προκύπτει ότι ο διορισµός υπό του διαδίκου τεχνικού συµβούλου 
προϋποθέτει τον διορισµό εκ µέρους του δικαστηρίου πραγµατογνώµονος και γίνεται 
εγγράφως ή προφορικώς µε δήλωση είτε ενώπιον του δικαστηρίου ή του 
εντεταλµένου δικαστή, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά ή την έκθεση, είτε 
ενώπιον της Γραµµατείας του δικαστηρίου και συντάσσεται έκθεση χωρίς να 
απαιτείται επί πλέον και κοινοποίηση της περί διορισµού του τεχνικού συµβούλου 
δηλώσεως στον αντίδικο του διορίζοντος ή τον διορισθέντα πραγµατογνώµονα, ο δε 
µετά την τήρηση της ανωτέρω προϋποθέσεως και διατυπώσεως διοριζόµενος τεχνικός 
σύµβουλος µπορεί, αφού ο πραγµατογνώµονας υποβάλει την γνωµοδότησή του και 
πριν συζητηθεί η υπόθεση να υποβάλει και εγγράφως τη γνώµη του επί της 
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γνωµοδοτήσεως. Επίσης, ο διορισµός του τεχνικού συµβούλου, κατά το άρθρο 270 
παρ 4 του ΚΠολ∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του Ν. 2915/2001, µπορεί 
να γίνεται µε προφορική ανακοίνωση, κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο µετά την 
ανακοίνωση για το διορισµό πραγµατογνωµόνων (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη ΚΠολ∆ 
Ερµηνευτική Νοµολογιακή Ανάλυση Τόµος Η, Αθήνα 2006 κάτω από το άρθρο 392 
αρ. 1, σελ. 458). Η περιέχουσα τις παρατηρήσεις του τεχνικού συµβούλου έκθεση 
αποτελεί απλούν έγγραφο, το οποίο, κατά το άρθρο 529 ΚΠολ∆, µπορεί να 
προσκοµισθεί το πρώτον ενώπιον του Εφετείου (ΑΠ 249/1996 Ελ∆νη 37/1605). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 180, 1718, 1721, 
ΚΠολ∆: 343, 368, 370, 375, 380, 383, 385, 390, 392, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
∆ιατροφή - ∆ιατροφή λόγω διακοπής της εγγάµου συµβιώσεως 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1140 
Έτος: 2002 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιατροφή συζύγου µετά τη διακοπή της έγγαµης συµβίωσης. 
Ελαττωµένη διατροφή λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου διατροφής όσον αφορά 
στους λόγους διαζυγίου. Υποβολή σχετικής ένστασης. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 1391 ΑΚ προκύπτει ότι, σε περίπτωση διακοπής της 
έγγαµης συµβιώσεως, η αξίωση για διατροφή του δικαιούχου συζύγου, που 
υποκαθιστά σ΄ αυτή την περίπτωση την υποχρέωση συνεισφοράς, προϋποθέτει για τη 
νοµική θεµελίωσή της, εκτός από το γεγονός της υπάρξεως νοµίµου γάµου, α} 
διάσπαση της έγγαµης συµβιώσεως από εύλογη αιτία και β) προσδιορισµό της 
διατροφής σε χρήµα µε βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, που προκύπτουν από την 
χωριστή διαβίωση ενόψει και του τρόπου ζωής αυτού λόγω της κοινωνικής του 
θέσεως πριν από την διάσπαση της συµβιώσεως (βλ. ΑΠ 558/1992 Ελ∆νη 35.1291, 
ΑΠ 804/1992 Ελ∆νη 35.108, ΑΠ 1661/1997 Ελ∆νη 39.1293, ΑΠ 613/1999 Ελ∆νη 
41.71, ΑΠ 645/1985 Ελ∆νη 27.83, ΕφΑθ 5091/1990 ΝοΒ 38.1447).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1389, 1390, 1391, 1392 εδ. β, 1495 
και 1842 ΑΚ προκύπτει ότι ο σύζυγος ο οποίος είναι υπόχρεος σε διατροφή του 
συζύγου του, αν διακόψει την έγγαµη συµβίωση χρεωστεί να καταβάλει την 
οφειλοµένη σ΄ αυτόν διατροφή και αν αναγκάστηκε στην διακοπή της συµβιώσεως 
από παράπτωµα του δικαιούχου της διατροφής συζύγου του. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, αν το παράπτωµα του δικαιούχου συνιστά λόγο διαζυγίου, αναγόµενο σε 
υπαιτιότητα του δικαιούχου της διατροφής, περιορίζεται η έκταση της οφειλοµένης σ΄ 
αυτόν διατροφής στα απολύτως αναγκαία για την συντήρησή του (ελαττωµένη 
διατροφή) κατόπιν προβολής σχετικής ενστάσεως (ένσταση ελαττωµένης διατροφής), 
για την πληρότητα της οποίας απαιτείται η παράθεση των παραπτωµάτων του 
δικαιούχου συζύγου, αντίστοιχο αίτηµα και προσδιορισµός από τον ενιστάµενο του 
ποσού τής κατ΄ αυτόν οφειλοµένης ελαττωµένης διατροφής (βλ. ΟλΑΠ 559/1955 
ΝοΒ 3.866, ΑΠ 503/1964 ΝοΒ 13. 104, ΑΠ 1346/1995 ΕΕΝ 1997. 426, ΕφΑθ 
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4348/1991 ΑρχΝ 44.29, ΕφΑθ 4524/1985 Ελ∆νη 26.963, ΕφΑθ 6110/1985 Ελ∆νη 
26.987, ΕφΑθ 3396/1989 Ελ∆νη 33.179, ΕφΑθ 9948/1998 Ελ∆νη 41.155). Επίσης, 
στην περίπτωση κατά την οποία ο σύζυγος που αξιώνει την καταβολή της διατροφής, 
είναι εκείνος που διέκοψε την έγγαµη συµβίωση χωρίς εύλογη αιτία, αυτός δεν έχει 
δικαίωµα διατροφής, ούτε µειωµένης, κατά τα άρθρα 1392 εδ. β και 1494 ΑΚ (ΑΠ 
613/1999 ο.π., ΑΠ 1428/1986 Ελ∆νη 28.445, ΕφΑθ 4919/1999 Ελ∆νη 40.1584, 
ΕφΑθ 9099/1987 Ελ∆νη 29.1423, ΕφΑθ 7133/1986 Ελ∆νη 28.671, ΕφΑθ 5421/1985 
Ελ∆νη 26.978). Ο ισχυρισµός του εναγοµένου συζύγου ότι ο ενάγων υπήρξε 
αποκλειστικά υπαίτιος της διακοπής της έγγαµης συµβιώσεως συνιστά αιτιολογηµένη 
άρνηση της ιστορικής βάσεως της αγωγής (σχ. ΕφΑθ 1902/1969 ∆ 1.145, ΕφΑθ 
7133/1986 Ελ∆νη 28.671).  
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 1389, 1390, 1391, 1392, 1495, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2002, σελίδα 1451  
 
∆ικαιοπραξία - Αντίθεση στα χρηστά ήθη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 2095 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Εικονική δήλωση βουλήσεως. Άκυρη η δικαιοπραξία που 
εκµεταλλεύεται την ανάγκη, την κουφότητα και την απειρία του άλλου. Παράβαση 
κανόνα δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Ουσιαστική εκτίµηση πραγµατικών 
γεγονότων. Όρια της ανάκλησης δικαστικών αποφάσεων. Αδίκαστη αίτηση. Λήψη 
υπόψη µη προταθέντων πραγµάτων. Απόρριψη της αγωγής µετά την αποδοχή της 
έφεσης. ∆ικαίωµα του κάθε διαδίκου για επίδειξη εγγράφων.  
- Κατά το άρθρο 138 εδ. α' ΑΚ, δήλωση βούλησης που δεν έγινε στα σοβαρά παρά 
µόνο φαινοµενικά (εικονική) είναι άκυρη. Εξάλλου, κατά το άρθρο 178 του ΑΚ 
"δικαιοπραξία που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη είναι άκυρη". Κατά την έννοια της 
διάταξης αυτής, κριτήριο των χρηστών ηθών χρησιµεύουν οι ιδέες του κατά γενική 
αντίληψη µε φρόνηση και χρηστότητα σκεπτόµενου µέσου κοινωνικού ανθρώπου. Η 
αντίθεση δε στα χρηστά ήθη, που καθιστά άκυρη τη δικαιοπραξία, κρίνεται από το 
περιεχόµενό της, όχι µεµονωµένα από την αιτία που εκίνησε τους συµβαλλόµενους 
να τη συνάψουν ή σκοπό, στον οποίο αυτοί αποβλέπουν, αλλά του συνόλου των 
περιστάσεων και των συνθηκών, που τη συνοδεύουν.  
- Κατά δε το επόµενο άρθρο 179 του ίδιου Κώδικα, το οποίο αποτελεί ειδικότερη 
περίπτωση εφαρµογής του προηγούµενου άρθρου 178: "άκυρη ως αντίθετη προς τα 
χρηστά ήθη είναι ιδίως η δικαιοπραξία, µε την οποίαν δεσµεύεται υπερβολικά η 
ελευθερία του προσώπου ή η δικαιοπραξία µε την οποία εκµεταλλεύεται κάποιος την 
ανάγκη, την κουφότητα ή την απειρία του άλλου και πετυχαίνει έτσι να 
συνοµολογήσει ή να πάρει για τον εαυτό του ή τρίτο για κάποια παροχή, 
περιουσιακά, ωφελήµατα, που κατά τις περιστάσεις τελούν σε φανερή δυσαναλογία 
προς την παροχή". Όπως προκύπτει από το συνδυασµό αυτών των διατάξεων, και 
εκείνων των άρθρων 174 και 180 του ΑΚ για να χαρακτηριστεί µία δικαιοπραξία ως 
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αισχροκερδής - καταπλεονεκτική και, συνεπώς, άκυρη, λόγω αντίθεσής της προς τα 
χρηστά ήθη, απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά τρία στοιχεία, δηλαδή: α) 
προφανής δυσαναλογία µεταξύ παροχής και αντιπαροχής, β) ανάγκη ή κουφότητα ή 
απειρία, του ενός από τους συµβαλλοµένους και γ) εκµετάλλευση από τον 
συµβαλλόµενο της γνωστής σε αυτόν ανάγκης ή κουφότητας ή απειρίας του 
αντισυµβαλλοµένου του. Τα στοιχεία της ανάγκης, της κουφότητας ή της απειρίας 
όµως δεν είναι απαραίτητο, όπως προκύπτει από τη σαφή διατύπωση της δεύτερης 
από τις πιο πάνω διατάξεις, να συντρέχουν σωρευτικά, αλλά αρκεί η συνδροµή και 
µόνο του ενός από αυτά. Απειρία είναι η έλλειψη συνήθους πείρας ως προς τα 
οικονοµικά δεδοµένα και µεγέθη, ως προς τις τιµές και ως προς τις συναλλαγές. 
Κουφότητα είναι η αδιαφορία για τις συνέπειες και τη σηµασία των πράξεων, ενώ 
ανάγκη είναι και η οικονοµική, αρκεί να είναι άµεση και επιτακτική. Η δυσαναλογία 
παροχής και αντιπαροχής πρέπει να είναι προφανής. Εξάλλου εκµετάλλευση υπάρχει 
όταν αυτός που γνωρίζει την ως άνω κατάσταση του αντισυµβαλλοµένου του 
(ανάγκη, κουφότητα, απειρία) επωφελείται και µε κατάλληλο χειρισµό επιτυγχάνει 
προφανώς µειωµένη αντιπαροχή. Αν λείπει ένα από τα ανωτέρω στοιχεία δεν µπορεί 
να γίνει λόγος για ακυρότητα της δικαιοπραξίας ως αισχροκερδούς κατά το άρθρο 
179 ΑΚ, γιατί απαιτείται να συντρέχουν και η φανερή δυσαναλογία µεταξύ παροχής 
και αντιπαροχής και η ανάγκη ή κουφότητα ή απειρία του άλλου συµβαλλοµένου και 
η εκµετάλλευση από τον συµβαλλόµενο µιας από τις γνωστές σ' αυτόν ως άνω 
καταστάσεις του αντισυµβαλλοµένου. Ειδικότερα, φανερή δυσαναλογία µεταξύ 
παροχής και αντιπαροχής είναι αυτή που υποπίπτει στην αντίληψη λογικού και 
έχοντος πείρα των σχετικών συναλλαγών ανθρώπου, και η οποία υπερβαίνει το µέτρο 
κατά το οποίο είναι ανθρωπίνως φυσικό να αποκοµίζει ο ένας κάποιο όφελος από 
σύµβαση οικονοµικού περιεχοµένου επί ζηµία του άλλου. Η δυσαναλογία αυτή, η 
οποία διαπιστώνεται ενόψει των περιστάσεων και της φύσεως της συγκεκριµένης 
δικαιοπραξίας, κατά το χρόνο της κατάρτισής της (περιεχόµενο, σκοπός, αξία 
παροχών), χωρίς µνα λαµβάνονται υπόψη οι υποκειµενικές παραστάσεις ή επιθυµίες 
των µερών, αποτελεί νοµική έννοια, και ως εκ τούτου η κρίση περί της υπάρξεως 
αυτής ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο. Η κρίση, όµως, του ουσιαστικού δικαστηρίου 
µε την οποία διαπιστώνει, κατά την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, ότι 
συνέτρεξαν ή όχι τα πιο πάνω πραγµατικά περιστατικά δεν ελέγχεται αναιρετικά κατ' 
άρθρ. 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆ Ειδικότερα, όταν αντικείµενο της προσβαλλόµενης 
δικαιοπραξίας είναι πώληση ακινήτου, το στοιχείο της δυσαναλογίας κρίνεται µεταξύ 
του τιµήµατος που καταβλήθηκε και της αγοραίας αξίας που µεταβιβασθέντος 
ακινήτου. Το ύψος, όµως, της αγοραίας αξίας, µόνο του χρόνου κατάρτισης της 
προσβαλλόµενης δικαιοπραξίας, κρίνεται κατ' ουσίαν από το ουσιαστικό δικαστήριο 
µε διαφόρους προσδιοριστικούς παράγοντας, οικονοµικούς, πολεοδοµικούς κλπ, 
όπως, προκειµένου για αστικά ακίνητα, η µισθωτική αξία, η οικοδοµησιµότητα του 
οικοπέδου, η θέση του κλπ, η δε σχετική κρίση, ως αναγόµενη σε αποδεικτική 
αξιολόγηση, είναι αναιρετικά ανέλεγκτη. Τέλος, δεν αποκλείεται να υπάρχει σε 
κάποια δικαιοπραξία, και χωρίς τη συνδροµή των όρων της διάταξης του αριθ. 179 
του ΑΚ εκµετάλλευση του άλλου µέρους υπό περιστάσεις και συνθήκες που 
προδίδουν στη δικαιοπραξία ανήθικο χαρακτήρα, συνεπαγόµενο ακυρότητα αυτής 
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κατά τη γενική διάταξη του αρθ. 178 ΑΚ. Η δηµιουργία, όµως, αυτοτελούς εντεύθεν 
λόγου ακυρότητας προϋποθέτει τη συνδροµή γεγονότων διαφόρων εκείνων του αρθρ. 
179 ΑΚ, των οποίων έγινε επίκληση και που κρίθηκαν αβάσιµα κατ' ουσίαν, αφού η 
τελευταία διάταξη αποτελεί ειδική περίπτωση εφαρµογής εκείνης του αρθ. 178 του 
ΑΚ.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 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. Εξάλλου, ο ίδιος λόγος αναίρεσης, είναι 
δυνατό να φέρεται ότι πλήττει την προσβαλλόµενη απόφαση γιατί παραβίασε κανόνα 
δικαίου, αλλά στην πραγµατικότητα να πλήττει την απόφαση κατά την εκτίµηση των 
αποδείξεων, υπό το πρόσχηµα ότι κατά την εκτίµηση αυτή παραβιάστηκε κανόνας 
δικαίου οπότε ο λόγος αναίρεσης θα απορριφθεί ως απαράδεκτος, διότι πλήττει την 
ανέλεγκτη από τον Αρειο Πάγο εκτίµηση των αποδείξεων.  
- 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. ∆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 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 
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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, από τον αριθ. 19 του άρθρ. 
559 του ΚΠολ∆, 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 τη διάταξη του άρθρου 309 εδ. β και γ'του ΚΠολ∆ "όσες αποφάσεις δεν 
κρίνουν οριστικά µπορούν είτε αυτεπαγγέλτως είτε µε πρόταση κάποιου διαδίκου, 
που υποβάλλεται µόνο στην διάρκεια της συζήτησης της υπόθεσης και όχι 
αυτοτελώς, να ανακληθούν σε κάθε στάση της δίκης από το δικαστήριο που τις 
εξέδωσε εωσότου εκδοθεί οριστική απόφαση. Το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να 
απαντά σε πρόταση για ανάκληση και όταν ακόµη αυτή υποβάλλεται µε τρόπο 
παραδεκτό". Από τη λεκτική διατύπωση της διάταξης µε τη χρήση των λέξεων 
"µπορούν", "µε πρόταση" προκύπτει ότι δεν παρέχεται στους διαδίκους δικαίωµα 
αλλά δυνατότητα υποβολής σχετικής προς ανάκληση πρότασης στο δικαστήριο, µε 
την έννοια της "ευχής" µόνο, το οποίο δεν υποχρεούται ν' απαντά σ' αυτή και αν 
ακόµη παραδεκτώς υποβάλλεται κατά τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 9 του ΚΠολ∆ ως αίτηση που παρέµεινε αδίκαστη νοείται 
όχι οποιαδήποτε που υποβάλλεται από τους διαδίκους κατά τη διαδροµή του 
δικαστικού αγώνα, αλλά µόνο εκείνη που αναφέρεται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο της 
δίκης και προκαλεί εκκρεµοδικία.  
- Ο λόγος αναίρεσης από τον 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.  
- Από τις διατάξεις των αρθρων 522, 535 παρ. 1 και 536 παρ. 2 του ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι όταν το δευτεροβάθµιο δικαστήριο, µετά από παραδοχή της έφεσης του 
ηττηθέντος πρωτόδικα εναγοµένου, απορρίπτει την αγωγή κατά την κύρια βάση της, 
που είχε γίνει δεκτή από το πρωτοβάθµιο δικαστήριο, πρέπει, εφόσον πλέον δεν 
δικάζεται η έφεση αλλά η αγωγή, να ερευνήσει χωρίς ειδικό παράπονο του ενάγοντος 
και την επικουρική ή τις επικουρικές βάσεις της αγωγής του, εφόσον το πρωτόδικο 
δικαστήριο δεν τις εξέτασε, µη έχοντας άλλωστε δικαίωµα να το πράξει εκείνο 
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(πρωτοβάθµιο δικαστήριο), όταν αυτές είχαν σωρευθεί στο ίδιο δικόγραφο κατ' 
άρθρο 219 του ΚΠολ∆ επικουρικά, δηλαδή µε την αίρεση απόρριψης της πρώτης 
(κύριας) βάσης της αγωγής, η οποία όµως αίρεση δεν πληρώθηκε, αφού η κύρια βάση 
της αγωγής τότε έγινε πρωτόδικα δεκτά. ∆εν έχει όµως τη δυνατότητα το 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο αυτεπάγγελτης έρευνας των βάσεων εκείνων της αγωγής 
που ερευνήθηκαν και απορρίφθηκαν πρωτοδίκως ως µη νόµιµες, αφού για την 
περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή προσηκόντως παραπόνου από τον εφεσίβλητο 
- ενάγοντα µε δική του έφεση, έστω και επικουρικού χαρακτήρα, σε σχέση µε την 
τυχόν παραδοχή της έφεσης του εναγοµένου.  
- Από τις διατάξεις των αρθρ. 450 παρ. 2 και 451 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι κάθε 
διάδικος υποχρεούται να επιδείξει τα έγγραφα, τα οποία κατέχει και που µπορούν να 
χρησιµεύουν 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 138, 174, 179, 180,  
ΚΠολ∆: 309, 450, 522, 535, 536, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 19, 
561, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 1347, σχολιασµός Ι. Ν. Κ.  
 
∆ικαιοπραξία - Απάτη κατά την κατάρτιση 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πατρών 
Αριθµός απόφασης: 70 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω απάτης. Υπογραφή 
προσυµφώνου µεταβίβασης ακινήτου µε δικαίωµα αυτοσύµβασης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 147 και 149 ΑΚ, προκύπτει ότι 
όποιος παρασύρθηκε µε απάτη σε δήλωση βουλήσεως έχει δικαίωµα να ζητήσει την 
ακύρωση της δικαιοπραξίας και παράλληλα την ανόρθωση κάθε άλλης ζηµίας του, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες συµπεριλαµβανοµένης και της 
χρηµατικής ικανοποίησής του λόγω ηθικής βλάβης, εφόσον η απάτη περιέχει και τους 
όρους της αδικοπραξίας είτε να αποδεχθεί τη δικαιοπραξία και να ζητήσει µόνο την 
ανόρθωση της ζηµίας του (ΑΠ 1458/2001 Αρµ 2002.1290, ΕφΑθ 4108/1993 Αρµ 
1993.799). Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 147 ΑΚ αποτελεί κάθε συµπεριφορά 
από πρόθεση που τείνει να παραγάγει, ενισχύσει ή διατηρήσει πεπλανηµένη αντίληψη 
ή εντύπωση, είτε η συµπεριφορά αυτή συνίσταται σε παράσταση ψευδών γεγονότων 
ως αληθινών είτε σε απόκρυψη ή αποσιώπηση ή ατελή ανακοίνωση των αληθινών 
γεγονότων, των οποίων η αποκάλυψη στο συµβαλλόµενο που τα αγνοούσε ήταν 
επιβεβληµένη από την καλή πίστη ή από την υπάρχουσα ιδιαίτερη σχέση µεταξύ του 
δηλούντος και εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται η δήλωση, η συµπεριφορά δε 
αυτή αποσκοπεί στην πρόκληση δήλωσης βουλήσεως του απατηθέντος, η οποία και 
προκλήθηκε πράγµατι από την απάτη. 
∆ιατάξεις:  
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ΑΚ: 147, 149, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 774  
 
∆ικαιοπραξία - Πλάνη κατά την κατάρτιση 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 4108 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Πλάνη κατά την κατάρτιση δικαιοπραξίας. Προσύµφωνο για 
την απόκτηση µετοχών που θα εισάγονταν στο χρηµατιστήριο. Μη αναγραφή του 
όρου περί εισαγωγής στο προσύµφωνο. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 142 ΑΚ µε την οποία ορίζεται ότι ως ουσιώδης πλάνη 
λογίζεται και η πλάνη που αναφέρεται σε ιδιότητες του προσώπου ή του πράγµατος, 
εάν οι ιδιότητες αυτές κατά τη συµφωνία των µερών ή µε βάση την καλή πίστη και τα 
συναλλακτικά ήθη ήταν τέτοιας σπουδαιότητας για την όλη δικαιοπραξία, ώστε, εάν 
ο πλανηθείς γνώριζε την αληθινή κατάσταση, δεν θα επιχειρούσε τη δικαιοπραξία, σε 
συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 140, 141 και 184 ΑΚ, προκύπτει ότι, κατ’ 
εξαίρεση της διάταξης του άρθρου 143 ΑΚ, η εµφιλοχωρήσασα στη βούληση του 
πλανηθέντος πλάνη, ήτοι η άγνοια ή η εσφαλµένη αντίληψη απ’ αυτόν της 
πραγµατικής κατάστασης ως προς τις ιδιότητες του προσώπου ή του πράγµατος 
µπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της σχετικής δικαιοπραξίας υπό τις 
προαναφερθείσες στο άρθρο 142 ΑΚ προϋποθέσεις (Γεωργιάδης-Σταθόπουλος, τόµος 
1ος, σελ. 214, ∆. Γιαννόπουλος, Γενικαί Αρχαί του Αστικού ∆ικαίου, σελ. 385, παρ. 
142, Παπανικολάου, Γενικαί Αρχαί του Αστικού ∆ικαίου, παρ. 70, σελ. 396-397, Κ. 
Σηµαντήρας, Γενικαί Αρχαί του Αστικού ∆ικαίου, έκδ. 2η, σελ. 423, αρ. 727 επ., ΑΠ 
Ολ 35/1998 ΝοΒ 1999,251, ΑΠ 492/1981 ΝοΒ 30,52, ΑΠ 1109/1976 ΝοΒ 25,529). 
Ως ιδιότητες του προσώπου ή του πράγµατος νοούνται τα πραγµατικά ή νοµικά 
γνωρίσµατα ή σχέσεις, τα οποία χαρακτηρίζουν ή εξατοµικεύουν στις συναλλαγές το 
πρόσωπο ή το πράγµα (Γεωργιάδης-Σταθόπουλος ό.π. σελ. 215, αρ. 2, Παπανικολάου 
ό.π. σελ. 396, Κ. Σηµαντήρας ό.π. σελ. 424, Κορνηλάκης-∆εληγιάννης, Ειδικό 
Ενοχικό ∆ίκαιο, παρ. 55, σελ. 197). 
Συνεπώς, δεν συνιστά ιδιότητα του πράγµατος κατά την προδιαληφθείσα έννοια η 
υπόσχεση ότι θα λάβει χώρα στο µέλλον ορισµένη διαδικασία (λ.χ. εισαγωγή των 
µετοχών στο χρηµατιστήριο) προκειµένου να αποκτήσει το πράγµα ορισµένη 
ιδιότητα ή αξία, εφόσον η υπόσχεση αυτή καθ’ εαυτή δεν χαρακτηρίζει ούτε 
εξατοµικεύει το πράγµα στις συναλλαγές κατά το χρόνο κατάρτισης της επίδικης 
δικαιοπραξίας, εκτός εάν αφορά ιδιότητα πράγµατος, όπως λ.χ. δυνατότητα 
χρησιµοποίησης του πράγµατος κατά το χρόνο της συναλλαγής (εν προκειµένω 
πλάνη ως προς τη δυνατότητα εισαγωγής των µετοχών της εναγοµένης στο 
χρηµατιστήριο). (ΕΑ 6048/2005 ∆ΕΕ 2006,174).  
- Κατά το άρθρο 143 ΑΚ δεν είναι ουσιώδης η πλάνη που αναφέρεται αποκλειστικά 
στα παραγωγικά αίτια της βούλησης και δεν επιφέρει ακύρωση της δικαιοπραξίας, 
εκτός εάν τα παραγωγικά αυτά αίτια συζητήθηκαν πριν από την κατάρτιση της 
δικαιοπραξίας και αποτέλεσαν τη βάση ή προϋπόθεση αυτής, κατά τη θέληση 
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αµφοτέρων των µερών, σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη κατά 
τα άρθρα 200, 281 και 288 ΑΚ, οπότε η πλάνη ως προς τα αίτια αυτά είναι ουσιώδης 
και µπορεί να επιφέρει την ακύρωση της δικαιοπραξίας, επειδή τα περιστατικά επί 
των οποίων τα µέρη κυρίως στήριξαν την κατάρτιση της σύµβασης (δικαιοπρακτικό 
θεµέλιο), δεν συνέτρεχαν ή εκ των υστέρων ανετράπησαν (ΟλΑΠ 35/1998 Ελ∆νη 
39.1268, ΟλΑΠ 5/1990 ΝοΒ 38.1318, ΑΠ 268/1970 ΝοΒ 22.1269). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 142, 143, 200, 281, 288, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 775, σχολιασµός Ελισάβετ Πούλου  
 
∆ουλεία - ∆ουλεία οδού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1796 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Απόσβεση πραγµατικής δουλείας. Σύσταση πραγµατικής 
δουλείας πάνω σε ακίνητο. Καλή πίστη και χρηστά συναλλακτικά ήθη. 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Αναιρετικοί λόγοι ειρηνοδικειακών υποθέσεων. 
Παράβαση κανόνα δικαίου.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1118, 1124, 1125 και 1136 ΑΚ 
προκύπτει ότι η πραγµατική δουλεία, όπως είναι και η δουλεία οδού (1120 περ. α' 
ΑΚ) αποσβήνεται αν η άσκησή της έχει καταστεί απολύτως και διαρκώς αδύνατη από 
λόγους πραγµατικούς ή νοµικούς. Τέτοια αδυναµία υπάρχει και όταν έπαυσε η 
παροχή ωφέλειας ή χρησιµότητας από το δουλεύον ακίνητο υπέρ του δεσπόζοντος 
ακινήτου ή εξέλιπε η ανάγκη του τελευταίου, γιατί τούτο απέκτησε αυτάρκεια, αφού 
η ύπαρξη της ωφέλειας, χρησιµότητας ή ανάγκης αποτελεί απαραίτητο όρο της 
δουλείας. Η αδυναµία ασκήσεως της δουλείας πρέπει να περιλαµβάνει ολόκληρο το 
περιεχόµενο του δικαιώµατός της και ως εκ τούτου, αν η ωφέλεια, χρησιµότητα ή 
ανάγκη ασκήσεώς της µειώθηκε, χωρίς να εκλείψει εντελώς, η δουλεία διατηρείται 
έστω και µε περιορισµένη έκταση κατ' εφαρµογή της αρχής του αδιαιρέτου αυτής. 
Έτσι, αν µετά τη σύσταση πραγµατικής δουλείας διόδου, το δεσπόζον ακίνητο 
εξυπηρετείται κατά τον ίδιο τρόπο και κατά το ίδιο µέτρο από άλλη οδό, παύει ο 
λόγος ύπαρξης της δουλείας, γιατί αυτή δεν παρέχει πλέον χρησιµότητα και δεν 
υπάρχει ανάγκη του δεσπόζοντος ακινήτου, αφού αυτό έχει αποκτήσει αυτάρκεια. Η, 
παρά την αυτάρκεια του δεσπόζοντος ακινήτου, που εξασφαλίζεται µε την ύπαρξη 
πρόσοψης αυτού και την άµεση πρόσβαση και εξυπηρέτησή του από κοινόχρηστο 
δηµοτικό δρόµο, εξακολούθηση χρησιµοποίησης της διόδου επί του δουλεύοντος 
ακινήτου, συνιστά κατάχρηση δικαιώµατος και συνεπώς αποτελεί και νοµικό λόγο 
αδυναµίας άσκησης της πραγµατικής δουλείας, διότι υπερβαίνει τα όρια τα οποία 
τάσσονται από τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, εφόσον το δηµόσιο συµφέρον 
επιβάλλει να µην παρεµποδίζεται µε άσκοπους περιορισµούς η οικονοµική 
εκµετάλλευση των ακινήτων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1188 ΑΚ "πάνω σε ακίνητο µπορεί να συσταθεί 
εµπράγµατο δικαίωµα προσωπικής δουλείας που να παρέχει κάποια εξουσία ή 
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χρησιµότητα υπέρ ορισµένου προσώπου (περιορισµένες προσωπικές δουλείες). Οι 
δουλείες αυτές µπορούν να συνίστανται και σε οτιδήποτε αποτελεί περιεχόµενο 
πραγµατικής δουλείας". Όπως σαφώς προκύπτει από τη διάταξη αυτή, περιορισµένη 
προσωπική δουλεία είναι κάθε άλλη δουλεία εκτός από την επικαρπία και την 
οίκηση, η οποία παρέχει υπέρ κάποιου προσώπου ορισµένη εξουσία ή χρησιµότητα 
σε αλλότριο ακίνητο. Πρόκειται, δηλαδή, για εµπράγµατο δικαίωµα σε αλλότριο 
ακίνητο, το οποίο υπάρχει όχι για χάρη άλλου (δεσπόζοντος) ακινήτου, αλλά για χάρη 
ορισµένου φυσικού ή νοµικού προσώπου. Από δε τις συνδυασµένες διατάξεις των 
άρθρων 1136, 1188, 1189 και 1191 ΑΚ, προκύπτει, ότι η περιορισµένη προσωπική 
δουλεία αποσβήνεται, εφόσον, από λόγους πραγµατικούς ή νοµικούς, η άσκησή της 
γίνεται απολύτως και διαρκώς αδύνατη. Τέτοια αδυναµία υπάρχει και όταν έπαυσε η 
από το δουλεύον ακίνητο παροχή ωφέλειας ή χρησιµότητας υπέρ του προσώπου υπέρ 
του οποίου συστήθηκε η δουλεία, εφόσον η ύπαρξη της ωφέλειας ή χρησιµότητας 
αποτελεί απαραίτητο της δουλείας όρο. Έτσι, τόσο η πραγµατική δουλεία όσο και η 
προσωπική δουλεία αποσβήνεται εφόσον από λόγους πραγµατικούς ή νοµικούς η 
άσκησή της γίνεται αδύνατη.  
- Οι ερµηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 και 200 του ΑΚ, που εκφράζουν 
γενικότερες ερµηνευτικές αρχές, εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση κατά την οποία 
υπάρχει κενό στην ερµηνευόµενη σύµβαση ή αµφιβολία ως προς τις δηλώσεις 
βούλησης των συµβληθέντων. Το δικαστήριο παραβιάζει τους ερµηνευτικούς αυτούς 
κανόνες, όταν, καίτοι ανελέγκτως διαπιστώνει, έστω και εµµέσως, την ύπαρξη κενού 
ή αµφιβολίας στις δηλώσεις βούλησης των δικαιοπρακτούντων και εντεύθεν την 
ανάγκη συµπλήρωσης ή ερµηνείας τους, παραλείπει να προσφύγει, για τη 
συµπλήρωση ή ερµηνεία τους, στις διατάξεις των πιο πάνω άρθρων, ή προσφεύγει 
στην εφαρµογή των διατάξεων αυτών και τη συµπλήρωση ή ερµηνεία της 
δικαιοπραξίας, καίτοι δέχεται, επίσης ανελέγκτως, ότι η δικαιοπραξία είναι πλήρης 
και σαφής και δεν έχει ανάγκη συµπληρώσεως ή ερµηνείας.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν 
υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Ο σχετικός όµως ισχυρισµός περί 
καταχρηστικής άσκησης δικαιώµατος είτε ως αγωγικός ισχυρισµός είτε ως ένσταση 
για την απόρριψη αγωγής, πρέπει να προτείνεται στο δικαστήριο της ουσίας.  
- 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∆ 
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είναι ειδικές ως προς τους λόγους αναιρέσεως των αναφερόµενων στο άρθρο αυτό 
αποφάσεων και αποκλείουν την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 559 ΚΠολ∆ 
που αναφέρονται στους λόγους αναιρέσεως των αποφάσεων των υπόλοιπων 
δικαστηρίων.  
- 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 τον 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: 173, 200, 281, 1118, 1124, 1125, 1136, 1188, 1189, 1191, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 560,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 722  
 
Εγγύηση - Απαλλαγή εγγυητή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1842 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Εγγύηση σε µίσθωση. Έκταση ευθύνης εγγυητή. Στενή 
ερµηνεία σε σύµβαση εγγύησης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 847 και 851 ΑΚ και κυρίως από τη δεύτερη, η οποία 
ορίζει ότι "ο εγγυητής ευθύνεται για την έκταση που έχει κάθε φορά η κύρια οφειλή 
και ιδίως για τις συνέπειες του πταίσµατος ή της υπερηµερίας του πρωτοφειλέτη", 
προκύπτει ότι η σύµβαση της εγγύησης πρέπει να ερµηνεύεται στενά και σε 
αµφιβολία υπέρ του εγγυητή. Περαιτέρω, η αξίωση του εκµισθωτή, η πηγάζουσα από 
το άρθρο 601 ΑΚ (αξίωση αποζηµίωσης, ίση µε το συµφωνηµένο µίσθωµα, για όσο 
χρόνο ο µισθωτής, µετά τη λήξη της µίσθωσης, παρακρατεί το µίσθιο), είναι αξίωση 
η οποία ναι µεν λαµβάνει ύπαρξη εξ αφορµής της προϋπαρξάσης σύµβασης 
µίσθωσης, έχει όµως ως βάση όχι τη σύµβαση αυτή, αλλά το γεγονός της παρανόµου 
κατακράτησης του µισθίου, µετά τη λήξη της µίσθωσης και την, εξ αιτίας της 
παράβασης αυτής, προκύπτουσα υποχρέωση αποζηµίωσης, κατά το άρθρο αυτό και 
τα άρθρα 297, 298 ΑΚ. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση όπου ο εγγυητής εγγυήθηκε 
για τις υποχρεώσεις του πρωτοφειλέτου - µισθωτή, οι οποίες απορρέουν από τη 
σύµβαση της µίσθωσης και κυρίως για την εµπρόθεσµη καταβολή του µισθώµατος, 
όχι όµως και για τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ του νόµου, όπως η 
προαναφερθείσα εκ του άρθρου 601 ΑΚ υποχρέωση, η οποία γεννάται µετά τη λήξη 
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της µισθωτικής σύµβασης, δεν ευθύνεται για την τελευταία αυτή υποχρέωση του 
πρωτοφειλέτη - µισθωτή έναντι του εκµισθωτή. 
- Προϋπόθεση για την ίδρυση του από το άρθρο 559 αριθµ. 19 ΚΠολ∆ λόγου 
αναίρεσης αποτελεί το ∆ικαστήριο να εισήλθε στην έρευνα της ουσίας της υπόθεσης 
και να διατύπωσε αποδεικτικό πόρισµα, ενώ στην περίπτωση όπου το ∆ικαστήριο 
απέρριψε την αγωγή (ή τον ισχυρισµό), ως µη νόµιµη, ή απαράδεκτη ή αόριστη ή για 
άλλο τυπικό λόγο, δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός (ΟλΑΠ 44/1990, ΑΠ 451/1996). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 297, 298, 601, 847, 851,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΧρΙ∆ 2009, σελίδα 611, σχολιασµός Ειρήνη 
Νταριιτσούκ * Ελ∆νη 2010, σελίδα 756, σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς  
 
Εγγύηση - Σύµβαση δανείου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1946 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Εγγύηση και έκταση της ευθύνης του εγγυητή. Έλεγχος 
πληρεξουσιότητας. Αποδεικτική δύναµη οµολογίας. Έλλειψη νόµιµης βάσης 
απόφασης. Ανέλεγκτη η ουσιαστική εκτίµηση πραγµατικών περιστατικών. 
- Κατά τα άρθρα 847 και 851 επ. ΑΚ, η ευθύνη του εγγυητή απορρέει από τη 
σύµβαση της εγγυήσεως, δηλαδή από τη βούληση του εγγυητή. Εφόσον από τη 
βούληση του εγγυητή ή από τις διατάξεις του νόµου που συµπληρώνουν τη βούληση 
αυτή δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό, η εγγύηση καλύπτει την κυρία οφειλή, όπως 
αυτή υπήρχε κατά το χρόνο της συνάψεως της συµβάσεως εγγυήσεως. 
- Κατά τα άρθρα 94 και 104 του ΚΠολ∆, στον Άρειο Πάγο οι διάδικοι έχουν 
υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο. Εξάλλου, για τη συζήτηση στο 
ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και αν δεν υπάρχει κηρύσσονται 
άκυρες όλες οι πράξεις, ακόµη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουµένως, ενώ το 
δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη 
πληρεξουσιότητας, καθώς και την υπέρβασή της. Συνεπώς η έλλειψη 
πληρεξουσιότητας τόσο προς το δικηγόρο που παραστάθηκε στο ακροατήριο για 
λογαριασµό του επισπεύδοντος, όσο και προς το δικηγόρο που επέσπευσε τη 
συζήτηση υπογράφοντας τη σχετική κλήση, συνεπάγεται την ακυρότητα της 
κλήσεως. 
- Κατά το άρθρο 352 ΚΠολ∆, η οµολογία του διαδίκου, προφορική ή γραπτή, 
ενώπιον του δικαστηρίου που δικάζει ή του εντεταλµένου δικαστή, αποτελεί πλήρη 
απόδειξη εναντίον εκείνου που οµολόγησε. Η ως άνω δικαστική οµολογία πρέπει να 
γίνεται µόνο κατά το διαγραφόµενο τύπο, ο οποίος συνίσταται σε δήλωση ενώπιον 
του δικαστηρίου που δικάζει την υπόθεση ή εκτός του ακροατηρίου ενώπιον 
εντεταλµένου δικαστή, προφορική ή έγγραφη. Ως δικαστήριο που δικάζει την 
υπόθεση νοείται το δικαστήριο στο οποίο εκκρεµεί η υπόθεση κατά το χρόνο 
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πραγµατοποίησης της οµολογίας. Εξάλλου η ύπαρξη της οµολογίας κρίνεται 
αντικειµενικά και δεν αποτελεί προϋπόθεσή της η πρόθεση προς οµολογία. 
- Κατά τα άρθρα 559 αριθµ. 19 και 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για 
έλλειψη νόµιµης βάσης της αποφάσεως ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το 
αιτιολογικό της τα περιστατικά τα αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη 
περίπτωση ως προς τη συνδροµή των όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή για τη µη συνδροµή τους που αποκλείει την εφαρµογή της, καθώς και 
όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή 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, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα 
και για το λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 847, 851 επ., 
ΚΠολ∆: 94, 104, 352, 559 αριθ. 19, 561, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΝοΒ 2009, σελίδα 1656, σχολιασµός Νικόλαος Νάκης 
* Ελ∆νη 2010, σελίδα 761, σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς  
 
Εικονικότητα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 223 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Εικονικότητα στη δήλωση. Περιεχόµενο αναιρετηρίου. Λήψη 
ή µη υπόψη από το δικαστήριο των προταθέντων ισχυρισµών και των 
προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων. Μη νόµιµη βάση απόφασης. Ανεπαρκείς ή 
αντιφατικές αιτιολογίες. Έννοια παραµόρφωσης περιεχοµένου εγγράφου. Η δύναµη 
των αποδεικτικών µέσων ως λόγος αναίρεσης. Αποδεικτική δύναµη δηµοσίων 
εγγράφων.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 138 παρ. 1 ΑΚ, δήλωση βούλησης που έγινε µόνο 
φαινοµενικά είναι άκυρη. Για την εικονικότητα αρκεί το ότι η δήλωση βούλησης των 
δικαιοπρακτούντων βαρύνεται µε το ελάττωµα ότι δεν αποσκοπεί στην παραγωγή 
των έννοµων αποτελεσµάτων της δικαιοπραξίας που καταρτίζεται. ∆εν είναι ανάγκη 
να προκύπτει και ο σκοπός για τον οποίο έγινε η ελαττωµατική δήλωση, εκτός αν 
υποκρύπτει άλλη δικαιοπραξία και µόνο για την έρευνα του κύρους αυτής.  
- Κατά τα άρθρα 118 αριθ. 4, 566 παρ. 1, 577 παρ. 3 ΚΠολ∆ στο αναιρετήριο πρέπει 
να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή η νοµική πληµµέλεια του δικαστηρίου της ουσίας, 
για να διαπιστωθεί, αν και ποιο λόγο αναίρεσης, θεµελιώνει η προβαλλόµενη αιτίαση. 
Για να είναι ορισµένος ο λόγος αναίρεσης για παραβίαση κανόνων ουσιαστικού 
δικαίου πρέπει να καθορίζεται η παραβιασθείσα διάταξη και το νοµικό σφάλµα. Αν 
το δικαστήριο ερεύνησε την υπόθεση στην ουσία της, πρέπει να εκτίθενται τα 
πραγµατικά περιστατικά τα θεµελιωτικά της κρίσης του υπό τα οποία και 
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συντελέστηκε η προβαλλόµενη παραβίαση, για να ελεγχθεί αν η νοµική πληµµέλεια 
οδήγησε σε εσφαλµένο διατακτικό. 
- Κατά το 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης, όταν το δικαστήριο παρά το 
νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα µη προταθέντα ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Ουσιώδεις είναι οι 
ισχυρισµοί που θεµελιώνουν το αίτηµα της αγωγής, όχι δε και εκείνοι που συνέχονται 
µε την ιστορική βάση της.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση όταν στο 
αιτιολογικό δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα 
πραγµατικά περιστατικά που στηρίζουν ζήτηµα µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης και δεν µπορεί να ελεγχθεί, αν συνέτρεχαν ή όχι οι όροι του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε. Η απόφαση δεν στερείται νόµιµης βάσης 
όταν οι πιο πάνω ελλείψεις αφορούν την εκτίµηση των αποδείξεων αρκεί µόνο το 
πόρισµα να εκτίθεται µε σαφήνεια. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου 
συνίσταται στο λάθος της απόδοσης σε αποδεικτικό έγγραφο, περιεχοµένου 
καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, δηµιουργώντας πόρισµα επιζήµιο για τον 
αναιρεσείοντα. Όχι όµως όταν το δικαστήριο από την εκτίµηση και αξιολόγηση του 
αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου καταλήγει σε συµπέρασµα αντίθετο από του 
αναιρεσείοντος. Πρέπει την παραπάνω επιζήµια κρίση του να σχηµάτισε το 
δικαστήριο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το έγγραφο που φέρεται ως 
παραµορφωµένο κάτι που δε συµβαίνει όταν το εν λόγω έγγραφο εκτιµήθηκε µαζί µε 
άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρεται η σηµασία του. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 12 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο 
παραβίασε τους ορισµούς του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων, 
δηλαδή όταν αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα µεγαλύτερη ή µικρότερη 
αποδεικτική δύναµη από εκείνη που δεσµευτικά καθορίζει ο νόµος, όχι όµως και όταν 
το δικαστήριο της ουσίας, εκτιµώντας ελεύθερα, αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά 
µέσα, τα οποία κατά νόµο έχουν την ίδια αποδεικτική δύναµη µε άλλα, µεγαλύτερη ή 
µικρότερη βαρύτητα ή αξιοπιστία από τα τελευταία. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 438 ΚΠολ∆, τα δηµόσια έγγραφα αποτελούν πλήρη απόδειξη 
για όλους ως προς όσα βεβαιώνονται σ' αυτό ότι έγιναν από το πρόσωπο που 
συνέταξε τα έγγραφα ή ότι έγιναν ενώπιον του. Αναιρετικός λόγος δεν ιδρύεται, όταν 
το δικαστήριο, κρίνει ότι το έγγραφο δεν περιέχει στοιχεία που άγουν σε απόδειξη 
του αποδεικτέου θέµατος. Τα δηµόσια έγγραφα, ως προς τα βεβαιούµενα σ' αυτά 
γεγονότα ως αληθινά, τα οποία όµως δεν έγιναν από το συντάκτη τους ή δεν έγιναν 
ενώπιόν του, δεν αποτελούν καθεαυτά, πλήρη απόδειξη, αλλά µπορούν να ληφθούν 
υπόψη για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 559 αριθ.11 γ’ ΚΠολ∆, κατά τον οποίο επιτρέπεται αναίρεση 
αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν 
και προσκόµισαν, δε θεµελιώνεται λόγος αναίρεσης αν αποδεικνύεται ότι το 
δικαστήριο 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. 
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 138, 
ΚΠολ∆: 118, 438, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
566, 577, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 993, σχολιασµός Ι. Ν. Κ.  
 
Εικονικότητα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2439 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Εικονική δωρεά. Έννοµο συµφέρον αναγνώρισης ακυρότητας 
από τρίτον µη συµβαλλόµενο. Αντιφατικότητα βάσεων αγωγής και επικουρικότητα. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 138 παρ. 1 του ΑΚ "δήλωση βούλησης που δεν έγινε 
στα σοβαρά παρά µόνο φαινοµενικά (εικονική) είναι άκυρη", κατά τη διάταξη του 
άρθρου 139 του ίδιου Κώδικα "η εικονικότητα δεν βλάπτει εκείνον που 
συναλλάχθηκε αγνοώντας την". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, εικονική είναι 
η δήλωση βούλησης, η οποία σε γνώση του δηλούντος δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα. Σκοπός της εν λόγω δήλωσης είναι να δηµιουργηθεί στους άλλους η 
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 αυτή περίπτωση ουσιώδες στοιχείο είναι η γνώση και συµφωνία όλων των 
κατά το χρόνο κατάρτισης της συµβαλλοµένων για το ότι η σύµβαση που συνάφθηκε 
είναι εικονική και δεν παράγει έννοµες συνέπειες (ΑΠ 633/2006 Ελ∆νη 47.1025, ΑΠ 
483/2005 Ελ∆νη 46.1430, ΑΠ 1247/2003 Ελ∆νη 46.424, ΑΠ 1162/2000 Ελ∆νη 
42.1296, ΑΠ 874/1996 Ελ∆νη 38.809).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 68 και 70 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
και ο τρίτος, που δεν είναι συµβαλλόµενος στη σύµβαση η οποία καταρτίστηκε 
µεταξύ άλλων, έχει δικαίωµα να ζητήσει την αναγνώριση της ακυρότητάς της, όταν 
γι΄ αυτό έχει έννοµο συµφέρον, εκτός αν στη συγκεκριµένη περίπτωση διάταξη νόµου 
του αποκλείει το δικαίωµα αυτό. Το έννοµο δε συµφέρον του, το οποίο µπορεί να 
είναι υλικό ή ηθικό, εξαρτάται από τις εκάστοτε περιστάσεις και γενικά υπάρχει, όταν 
από την κατάρτιση της άκυρης σύµβασης δηµιουργείται αβεβαιότητα, ως προς 
ορισµένη έννοµη σχέση του και κίνδυνος για τα συµφέροντά του, είτε άµεσος είτε 
επικείµενος, είτε εξαρτώµενος από τη συνδροµή και άλλου µέλλοντος περιστατικού, 
την αποτροπή του οποίου εξασφαλίζει η αιτούµενη αναγνώριση της ακυρότητας 
σύµβασης. Ειδικότερα την αναγνώριση της ακυρότητας της µεταβιβαστικής της 
κυριότητας του ακινήτου σύµβασης, όπως στην περίπτωση που αυτή είναι, κατά το 
άρθρο 138 παρ. 1 του ΑΚ, εικονική, µπορεί να ζητήσει και ο δανειστής του εικονικώς 
µεταβιβάσαντος και αληθινού κυρίου (ΟλΑΠ 32/1987 Ελ∆νη 29.98, ΑΠ 475/1991 
Ελ∆νη 34.564, ΕφΑθ 1140/1995 ΝοΒ 44.217).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 216, 218 και 219 του ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι, η απαγόρευση της ενώσεως στο αυτό δικόγραφο αντιφατικών αγωγών 
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αφορά την περίπτωση κατά την οποία σωρεύονται παράλληλα στο ίδιο δικόγραφο 
περισσότερες αγωγές και όχι την περίπτωση που η µία από τις αγωγές αυτές ασκείται 
ως κυρία και οι υπόλοιπες ως επιβοηθητικές. Στην τελευταία αυτή περίπτωση µόνο η 
αντίφαση µεταξύ των σωρευόµενων αγωγών δεν καθιστά αόριστο και άκυρο το 
δικόγραφο (ΑΠ 953/1996 Ελ∆νη 39.813). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 138, 139, 
ΚΠολ∆: 68, 70, 216, 218, 219, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2009, σελίδα 214  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Απρόοπτη µεταβολή συνθηκών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 2154 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Εµπορική µίσθωση. Αναπροσαρµογή µισθώµατος λόγω 
απρόοπτης µεταβολής των συνθηκών. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Η διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ, κατά την οποία ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να 
εκπληρώσει την παροχή, όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα 
συναλλακτικά ήθη, εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε ενοχή, ασχέτως αν αυτή απορρέει 
από σύµβαση ετεροβαρή ή αµφοτεροβαρή ή από άλλη δικαιοπραξία ή αν πηγάζει 
ευθέως από το νόµο, εκτός αν προβλέπεται άλλη ανάλογη ειδική προστασία ή αν 
συντρέχουν οι ειδικές προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 388 ΑΚ. Παρέχει δε στο 
δικαστή τη δυνατότητα, όταν λόγω συνδροµής ειδικών συνθηκών, η εµµονή στην 
εκπλήρωση της παροχής είναι αντίθετη προς την ευθύτητα και την εντιµότητα που 
επιβάλλονται στις συναλλαγές, να την επεκτείνει ή να την περιορίσει µε βάση 
αντικειµενικά κριτήρια κατά τις αντιλήψεις που κρατούν στις συναλλαγές, στο 
επίπεδο εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συναλλακτικής πίστης 
(ΟλΑΠ 927/1992). Εποµένως, µε βάση την πιο πάνω διάταξη, η οποία είναι 
εφαρµοστέα και επί των εµπορικών µισθώσεων, ενόψει του άρθρου 44 του Π∆ 
34/1995, ο εκµισθωτής εµπορικής µίσθωσης µπορεί να ζητήσει κατά το άρθρο 288 
ΑΚ αναπροσαρµογή του οφειλόµενου αρχικού ή µετά από αναπροσαρµογή 
συµβατική ή νόµιµη (αντικειµενική) µισθώµατος, εφόσον εξαιτίας προβλεπτών ή 
απρόβλεπτων περιστάσεων επήλθε αδιαµφισβήτητα τόσο ουσιώδης αύξηση της 
µισθωτικής αξίας του µισθίου, ώστε µε βάση τις συγκεκριµένες συνθήκες η εµµονή 
του µισθωτή στην καταβολή του ίδιου µισθώµατος να είναι αντίθετη προς την 
ευθύτητα και εντιµότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές και να επιβάλλεται, 
σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη - παρά την ανάγκη 
διασφάλισης των σκοπών του ως άνω νόµου και κατοχύρωσης της ασφάλειας των 
συναλλαγών, η οποία πρέπει πάντοτε να συνεκτιµάται- η αναπροσαρµογή του 
µισθώµατος στο επίπεδο εκείνο το οποίο αίρει τη δυσαναλογία των εκατέρωθεν 
παροχών και αποκαθιστά τη διαταραχθείσα καλή πίστη (ΟλΑΠ 9/1997). Η εκ του 
άρθρου 288 ΑΚ αγωγή προς αναπροσαρµογή της αντιπαροχής του ετέρου 
συµβαλλοµένου µέρους έχει ως εκ της φύσεώς της διαπλαστικό χαρακτήρα, αφού µε 
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την απόφαση που εκδίδεται επ' αυτής διαµορφώνεται έννοµη κατάσταση, 
διαφορετική της προηγούµενης, µε συνέπεια, επί µισθώσεως πράγµατος, ο 
καθορισµός του µισθώµατος να ισχύει για το µέλλον από την επίδοση της αγωγής και 
εφεξής.  
- Για το νόµο βάσιµο και ορισµένο της αγωγής αναπροσαρµογής µισθώµατος 
ακινήτου στηριζόµενης στη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ πρέπει σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 216 ΚΠολ∆, να αναφέρονται σ' αυτήν τα εξής: 1) Εγκυρη 
σύµβαση εµπορικής µισθώσεως, 2) Μόνιµη µεταβολή των συνθηκών κατά το 
διάστηµα από τη σύναψη της µίσθωσης ή από το χρόνο της τυχόν προγενέστερης (της 
διωκόµενης µε την αγωγή) συµβατικής ή νόµιµης αναπροσαρµογής µέχρι το χρόνο 
της αγωγής, ανεξάρτητα από το υπαίτιο, το έκτακτο και απρόβλητο των λόγων που 
προξένησαν την εν λόγω µεταβολή. 3) Ουσιώδης απόκλιση (αύξηση η µείωση) κατά 
το χρόνο ασκήσεως της αγωγής ανάµεσα στο από την καλή πίστη και τα 
συναλλακτικά ήθη επιβαλλόµενο αφενός και στο αρχικά συµφωνηµένο ή το µετά από 
συναπροσαρµογή καταβαλλόµενο µίσθωµα αφετέρου, σε τρόπο ώστε η διατήρηση 
τούτου να επιφέρει ζηµία στον ενάγοντα, η οποία υπερβαίνει τον αναλαµβανόµενο µε 
τον αρχικό ή µετά από αναπροσαρµογή ορισµό του µισθώµατος κίνδυνο. Κατά 
συνέπεια, για το νόµο βάσιµο και το ορισµένο της σχετικής αγωγής πρέπει να 
ιστορούνται. Εκτός από το καταβαλλόµενο µίσθωµα και τα περιστατικά από τα οποία 
συνάγεται το συγκεκριµένο ύψος του µισθώµατος, που θα ανταποκρινόταν στη 
συναλλακτική καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Τούτο, συνήθως, συµβαδίζει µε 
τη µισθωτική αξία όµορων ή και παράπλευρων µε το µίσθιο ακινήτων. 4) Αιτιώδη 
σύνδεσµο (συνάφεια) µεταξύ της µεταβολής των συνθηκών και της ουσιώδους 
απόκλισης του µισθώµατος και 5) ορισµένο αίτηµα (ΑΠ 2045/2006).  
- Ο λόγος αναιρέσεως από το εδάφιο 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ για έλλειψη νόµιµης 
βάσης ιδρύεται όταν από τις αιτιολογίες δεν προκύπτουν µε σαφήνεια, πληρότητα και 
χωρίς αντιφάσεις εκείνα τα πραγµατικά περιστατικά που συγκροτούν το πραγµατικό 
του κανόνα δικαίου που εφαρµόστηκε (υπαγωγικός συλλογισµός), ώστε καθίσταται 
ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής η µη εφαρµογής της διάταξης. 
- Κρίνοντας έτσι το Εφετείο διέλαβε στην απόφασή του ασαφείς και ανεπαρκείς 
αιτιολογίες ως προς τη συνδροµή των προϋποθέσεων εφαρµογής του άρθρου 288 ΑΚ, 
γεγονός που καθιστά ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο ως προς την ορθή ή µη 
εφαρµογή της διατάξεως αυτής του ουσιαστικού δικαίου. Ειδικότερα: α) ∆εν 
προσδιορίζει τόσο τα κατά τη σύναψη της µίσθωσης, όσο και τα κατά την άσκηση 
της αγωγής πραγµατικά περιστατικά, τα αναγόµενα στη µισθωτική αξία του µισθίου, 
ώστε να καθίσταται εφικτός η αναγκαία για την εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 
288 ΑΚ σύγκριση. β) ∆εν διευκρινίζει εάν είναι µόνιµη η µεταβολή των συνθηκών 
κατά το διάστηµα από τη σύναψη της µίσθωσης µέχρι το χρόνο άσκησης της αγωγής. 
γ) ∆εν αναφέρει εάν εξαιτίας προβλεπτών ή απρόβλεπτων περιστάσεων επήλθε 
αδιαµφισβήτητα τόσο ουσιώδης αύξηση της µισθωτικής αξίας του µισθίου ακινήτου, 
ώστε µε βάση τις συγκεκριµένες συνθήκες η εµµονή του µισθωτή (αναιρεσείοντος - 
εναγοµένου) να είναι αντίθετη προς την ευθύτητα και εντιµότητα που απαιτούνται 
στις συναλλαγές και να επιβάλλεται σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα 
συναλλακτικά ήθη η αναπροσαρµογή του µισθώµατος. Και δ) ∆εν διευκρινίζει εάν 
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υπάρχει, αιτιώδης σύνδεσµος (συνάφεια) ανάµεσα στη µεταβολή των συνθηκών και 
την ουσιώδη απόκλιση του µισθώµατος. Εποµένως, ο πρώτος λόγος αναιρέσεως εκ 
του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ είναι βάσιµος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
Π∆: 34/1995, άρθ. 44, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 757  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Άυλη εµπορική αξία  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 288 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ωδεκαετής εµπορική µίσθωση. Αποκατάσταση άϋλης 
εµπορικής αξίας. Αποσβεστική προθεσµία. Παράβαση κανόνα δικαίου. Λήψη υπόψη 
µη προταθέντων πραγµάτων. 
- Κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Π∆ 34/1995, όπως διαµορφώθηκε µετά την 
αντικατάστασή του µε το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 2741/1999, η νόµιµη διάρκεια των 
µισθώσεων, που υπάγονται στο εν λόγω Π∆/µα, είναι δωδεκαετής. Σύµφωνα δε µε το 
άρθρο 7 παρ, 8 του Ν. 2741/1999, η ως άνω ρύθµιση καταλαµβάνει και τις 
υφιστάµενες µισθώσεις, δηλαδή αυτές που έχουν καταρτιστεί πριν από την ισχύ του 
νόµου τούτου και δεν έχουν συµπληρώσει συνολικό χρόνο δώδεκα ετών. Περαιτέρω, 
κατά το άρθρο 60 παρ. 1 του ίδιου προεδρικού διατάγµατος "σε περίπτωση απόδοσης 
του µισθίου λόγω λήξης της µίσθωσης σύµφωνα µε τις παραγράφους 10 έως 14 του 
άρθρου 58 του παρόντος και σε κάθε περίπτωση λήξης της µίσθωσης λόγω 
συµπλήρωσης της δωδεκαετίας, ο εκµισθωτής οφείλει στο µισθωτή για την 
αποκατάσταση της άϋλης εµπορικής αξίας ποσό ίσο µε το καταβαλλόµενο κατά το 
χρόνο της λήξης της µίσθωσης είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, ενώ κατά το επόµενο 
άρθρο 61 περ. δ' "τα ποσά του προηγούµενου άρθρου δεν οφείλονται στις εξής 
περιπτώσεις: α. β. γ. δ. στις περιπτώσεις που η αγωγή απόδοσης του µισθίου για λήξη 
της µίσθωσης, που έχει επέλθει είτε σύµφωνα µε τις παραγράφους 10 έως 14 του 
άρθρου 58 του παρόντος είτε λόγω συµπλήρωσης δωδεκαετίας, ασκηθεί µετά 
παρέλευση εννέα (9) µηνών από αυτή τη λήξη της µίσθωσης. Μετά την άπρακτη 
πάροδο του εννεαµήνου η µίσθωση θεωρείται ότι έχει παραταθεί για τέσσερα (4) 
χρόνια, µετά δε τη λήξη της τετραετίας δεν οφείλονται τα ποσά του προηγούµενου 
άρθρου". Από την ανωτέρω τελευταία διάταξη προκύπτει ότι η οριστική λήξη της 
µίσθωσης λόγω παρόδου της δωδεκαετίας, εξαρτάται από µελλοντική συµπεριφορά 
του δικαιούχου της αξίωσης και συγκεκριµένα αν αυτός θα ασκήσει ή όχι 
εµπροθέσµως την κατ' άρθρο 599 παρ. 1 και 608 παρ. 1 ΑΚ αξίωση προς απόδοση 
του µισθίου, µε την άσκηση της οποίας η λήξη καθίσταται οριστική. Η εννεάµηνη 
προθεσµία δεν συνιστά παραγραφή, αλλ' αποσβεστική προθεσµία, αφού µε την 
τήρηση ή τη µη τήρησή της συνάπτονται διαπλαστικά αποτελέσµατα, η οριστική 
λήξη ή η παράταση της µίσθωσης. 
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- Κατά το άρθρο 279 ΑΚ "στις περιπτώσεις που ο νόµος ή τα µέρη τάσσουν 
προθεσµία, µέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωµα (αποσβεστική 
προθεσµία), εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την παραγραφή". Έτσι, όταν 
ορίζεται προθεσµία για την άσκηση κάποιου δικαιώµατος, η παραµέληση της οποίας 
συνεπάγεται την απώλεια αυτού, ενώ η άσκησή του µέσα στην προθεσµία συντελεί 
στη διατήρηση του δικαιώµατος, µε συνέπεια να εκπληρώνεται ο σκοπός για τον 
οποίο τέθηκε η εν λόγω προθεσµία και ο οποίος συνίσταται στην άρση της 
αβεβαιότητας, όπως συµβαίνει στην προαναφερόµενη περίπτωση της εννεάµηνης 
προθεσµίας για την άσκηση της αγωγής απόδοσης του µισθίου, µε την άσκηση της 
οποίας οριστικοποιείται η λήξη της µίσθωσης λόγω παρόδου της δωδεκαετίας, δεν 
µπορεί να εφαρµοστεί ανάλογα η διάταξη του άρθρου 261 ΑΚ και να θεωρηθεί ότι 
συµπληρώθηκε η αποσβεστική προθεσµία κατά τη διάρκεια της επιδικίας. Εξάλλου, 
κατά το άρθρο 1009 ΚΠολ∆ αν το ακίνητο που εκπλειστηριάστηκε ήταν µισθωµένο, 
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 614 και 616 ΑΚ. Στην περίπτωση 
του άρθρου 615 ΑΚ η περίληψη εκτελείται κατά του µισθωτή, αφού περάσουν οι 
προθεσµίες του άρθρου αυτού που αρχίζουν αφότου η περίληψη επιδοθεί στο 
µισθωτή.  
- Ο αναιρετικός λόγος από το εδάφιο 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται, αν 
παραβιαστεί κανόνας ουσιαστικού δικαίου, η παραβίαση δε εκδηλώνεται, είτε µε 
ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή εσφαλµένη υπαγωγή, ενώ 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.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθµός 8 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται, 
αν το δικαστήριο 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, θεωρούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί, που, υπό την προϋπόθεση της 
νόµιµης πρότασής τους, θεµελιώνουν, καταλύουν ή παρακωλύουν ουσιαστικό ή 
δικονοµικό δικαίωµα, που ασκείται µε την αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 279, 608, 614, 616,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 1009, 
Π∆: 34/1995, αρθ. 5, 60, 
Νόµοι: 2741/1999, αρθ. 7, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 1019  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Ελαττώµατα µισθίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 580 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Καταγγελία µίσθωσης για πραγµατικά ελαττώµατα. 
∆εδικασµένο. 
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- Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 574, 575 και 576 του ΑΚ, ο 
µισθωτής έχει τη βασική υποχρέωση από τη σύµβαση µισθώσεως να παραχωρήσει 
στο µισθωτή το µίσθιο κατάλληλο για τη συµφωνηµένη χρήση. Στην περίπτωση που 
η συµφωνηµένη χρήση του µισθίου αφορά την άσκηση σ αυτό επαγγελµατικής 
δραστηριότητας από τον µισθωτή, για την οποία απαιτείται άδεια της αρµόδιας 
αρχής, τότε ο εκµισθωτής βαρύνεται µε την υποχρέωση να συµπράξει στις αναγκαίες 
εκ των περιστάσεων πράξεις µε τις οποίες πρόκειται να εξασφαλιστεί στο µισθωτή η 
συµφωνηµένη χρήση του µισθίου. Ο ιδιοκτήτης εκµισθωτής του µισθίου ακινήτου 
οφείλει να υποβάλει στην αρµόδια διοικητική αρχή σχετική αίτηση µε τα 
απαιτούµενα αναγκαία δικαιολογητικά, που συνδέονται µε το πρόσωπό του και τα 
οποία αυτός µόνο διαθέτει προκειµένου η αρχή αυτή να παράσχει την έγκρισή της για 
την τροποποίηση της οικοδοµικής άδειας που θα καταστήσει έτσι δυνατή τη 
συµφωνηµένη χρήση του µισθίου. Η άρνηση ή η αδράνεια του εκµισθωτή να 
συµπράξει προς την ως άνω κατεύθυνση αποτελεί λόγο που θεµελιώνει την ύπαρξη 
πραγµατικού ελαττώµατος του µισθίου µε συνέπεια ο µισθωτής να µπορεί να ασκήσει 
κατά τούτου τα παρεχόµενα σ' αυτόν δικαιώµατα από τις διατάξεις των άρθρων 576 
επ. ΑΚ, δηλαδή µη καταβολή του µισθώµατος ή καταγγελία της µισθώσεως (576, 585 
ΑΚ).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 579 παρ. 1 παρ 1, 580 και 581 ΑΚ, ο εκµισθωτής δεν 
ευθύνεται για τα πραγµατικά ελαττώµατα, που ο µισθωτής γνώριζε ή αγνοούσε από 
βαρεία αµέλεια κατά τη συνοµολόγηση της σύµβασης ή αν παρέλαβε ανεπιφύλακτα 
το µίσθιο γνωρίζοντας το ελάττωµα. Από τις τελευταίες αυτές διατάξεις προκύπτει, 
ότι ο εκµισθωτής δεν ευθύνεται για πραγµατικά ελαττώµατα, που εµποδίζουν ολικά ή 
µερικά τη συµφωνηµένη χρήση του, συνεπώς και για το ότι το µίσθιο είναι 
ακατάλληλο για τη χρήση που συµφωνείται, γιατί δεν έχει την απαιτούµενη άδεια της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας του µισθωτή στο µίσθιο αν ο τελευταίος κατά τη 
συνοµολόγηση της µίσθωσης γνώριζε ή από βαρεία αµέλεια αγνοούσε το ελάττωµα ή 
αν παρέλαβε ανεπιφύλακτα το µίσθιο εν γνώσει του ελαττώµατος.  
- Η απόφαση για την καταβολή µισθωµάτων ή αποζηµίωσης για καταγγελία της 
συµβάσεως µισθώσεως αποτελεί δεδικασµένο η έκταση του οποίου προσδιορίζεται 
κατά τις γενικές διατάξεις των άρθρων 321 επ. ΚΠολ∆, η δε διάταξη του άρθρου 651 
του ίδιου Κώδικας οποία εισάγει εξαίρεση από τον κανόνα του άρθρου 331 του 
ΚΠολ∆, αφορά µόνο τις αποφάσεις για την παράδοση ή απόδοση του µισθίου και όχι 
αποφάσεις για το µίσθιο µε άλλο αντικείµενο, όπως την καταβολή µισθωµάτων ή 
αποζηµίωσης των συµβληθέντων για τον οποιοδήποτε λόγο.  
Περαιτέρω, από τα άρθρα 321, 322 και 324 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι το δεδικασµένο 
καλύπτει, ως ενιαίο όλο, ολόκληρο το δικονοµικό συλλογισµό µε βάση τον οποίο το 
δικαστήριο κατέληξε στην αναγνώριση της επίδικης έννοµης σχέσης. Συγκεκριµένα, 
καλύπτει όχι µόνο το δικαίωµα που κρίθηκε, δηλαδή την έννοµη σχέση που 
διαγνώστηκε, αλλά και την ιστορική αιτία που έγινε δεκτή από την απόφαση, υπό την 
έννοια των περιστατικών τα οποία ήταν αναγκαία για τη διάγνωση της έννοµης 
σχέσης καθώς και τη νοµική αιτία ήτοι το νοµικό χαρακτηρισµό που το δικαστήριο 
προσέδωσε στα πραγµατικά περιστατικά κατά την υπαγωγή τους στη σχετική διάταξη 
νόµου και τις ενστάσεις που προτάθηκαν καθώς και εκείνες που µπορούσαν να 
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προταθούν και δεν προτάθηκαν. Τα προαναφερόµενα ισχύουν και όταν η έννοµη 
σχέση, που έχει διαγνωστεί, αποτελεί προδικαστικό ζήτηµα άλλης µεταγενέστερης 
επίδικης αξίωσης. Εποµένως, δεδικασµένο από τελεσίδικη απόφαση δηµιουργείται 
και όταν το αντικείµενο της δίκης που διεξάγεται µεταξύ των ίδιων προσώπων είναι 
διαφορετικό από εκείνο που ζητήθηκε στη δίκη που προηγήθηκε, έχει, όµως, ως 
αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη του δικαιώµατος που κρίθηκε στη δίκη εκείνη. 
Τούτο συµβαίνει, όταν στη νέα δίκη πρόκειται να κριθεί η ίδια έννοµη σχέση και το 
ίδιο ζήτηµα, το οποίο κρίθηκε µε την προηγούµενη απόφαση όπως συµβαίνει και 
όταν ζητείται η καταβολή µισθωµάτων ή αποζηµίωσης για καταγγελία της 
συµβάσεως µισθώσεως για µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα από εκείνο που 
ζητήθηκε µε προηγούµενη αγωγή και για το οποίο έχει κριθεί µε τελεσίδικη απόφαση 
το ίδιο δικαίωµα για την καταβολή µισθωµάτων η αποζηµίωσης (ΟλΑΠ 20/2002). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 574, 575, 576, 579, 580, 581, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 1020 
 
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Ελαττώµατα µισθίου 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 175 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Πραγµατικά ελαττώµατα του µισθίου. Αδυναµία χρήσης του 
µισθίου. Αθέτηση σύµβασης.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 574 έως 578 ΑΚ, που εφαρµόζονται και στις 
εµπορικές µισθώσεις (άρθρο 44 Π∆ 34/1995) συνάγεται ότι µε τη διαρκή σύµβαση 
της µίσθωσης ο εκµισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στο µισθωτή τη χρήση 
του πράγµατος για όσο χρόνο διαρκεί η µίσθωση. Επίσης έχει υποχρέωση όχι µόνο να 
παραδώσει το µίσθιο κατάλληλο για τη συµφωνηµένη χρήση, αλλά να το διατηρεί 
κατάλληλο για τη συµφωνηµένη χρήση σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, 
υποχρεούµενος σε άρση των πραγµατικών του ελαττωµάτων και σε αποκατάσταση 
των συµφωνηµένων ιδιοτήτων που λείπουν. Αν κατά το χρόνο παράδοσης του στο 
µισθωτή το µίσθιο έχει ελάττωµα που εµποδίζει µερικά ή ολικά τη συµφωνηθείσα 
χρήση (πραγµατικό ελάττωµα) ή αν κατά τη διάρκεια της µίσθωσης εµφανίστηκε 
τέτοιο ελάττωµα, ο µισθωτής έχει δικαίωµα µείωσης ή µη καταβολής του 
µισθώµατος. Το ίδιο ισχύει και αν λείπει από το µίσθιο µια συµφωνηµένη ιδιότητα ή 
αν έλειψε τέτοια ιδιότητα όσο διαρκεί η µίσθωση. Εποµένως, αν από την ύπαρξη 
πραγµατικού ελαττώµατος εµποδίστηκε ολικά ή συµφωνηµένη χρήση, ο µισθωτής 
έχει δικαίωµα, να µη καταβάλλει το µίσθωµα όσο διάστηµα διαρκεί η παρεµπόδιση 
της χρήσης του µισθίου από το ελάττωµα ή να ζητήσει ανάλογη µείωση του 
µισθώµατος. Τέτοιο πραγµατικό ελάττωµα αποτελεί και η αδυναµία χρήσης του 
µισθίου όπως συµφωνήθηκε, λόγω απαγόρευσης της χρήσης από δηµόσια αρχή ή 
λόγω αδυναµίας χορήγησης της απαιτούµενης άδειας δηµόσιας αρχής (ΟλΑΠ 
50/2005). Αν παρά την ύπαρξη του πραγµατικού ελαττώµατος ο µισθωτής 
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χρησιµοποιεί το µίσθιο αδιακώλυτα κατά τη συµφωνηµένη χρήση του, δεν 
απαλλάσσεται της υποχρέωσης πληρωµής του µισθώµατος (ΑΠ 74/2008, ΑΠ 1/2007, 
ΑΠ 1869/2006, ΑΠ 995/2006).  
- Η αθέτηση σύµβασης, καθεαυτή, δεν συνιστά αδικοπραξία. Βέβαια αποτελεί πράξη 
παράνοµη, όµως οι έννοµες συνέπειες της παράβασης ρυθµίζονται όχι από τις περί 
αδικοπραξιών διατάξεις, αλλά από τις διατάξεις για τη µη εκπλήρωση της παροχής 
(αδυναµία παροχής, υπερηµερία του οφειλέτη, πληµµελής εκπλήρωση της 
συµβάσεως κλπ). Πλην όµως, µερικές φορές είναι δυνατό ένα και το αυτό βιοτικό 
γεγονός να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις τόσο της αθέτησης της συµβάσεως όσο 
και της αδικοπραξίας. Στην περίπτωση αυτήν το πραγµατικό γεγονός υπόκειται σε 
πολλαπλή αξιολόγηση και αντιµετωπίζεται από διαφορετικές απόψεις. Όπως δε 
κρατεί στη νοµολογία, η υπαίτια (από δόλο ή αµέλεια) και ζηµιογόνος πράξη ή 
παράλειψη, µε την οποία παραβιάζεται µία σύµβαση και γεννιέται ενδοσυµβατική 
ευθύνη του οφειλέτη, µπορεί, πέρα από την αξίωση που πηγάζει από τη σύµβαση, να 
θεµελιώσει ευθύνη και από αδικοπραξία, αν, και χωρίς τη συµβατική σχέση 
διαπραττόµενη, θα ήταν καθαυτή παράνοµη, ως αντικείµενη στο γενικό καθήκον που 
επιβάλλει το άρθρο 914 ΑΚ, να µη ζηµιώνει κάποιος υπαιτίως άλλον (ΟλΑΠ 967/73, 
ΑΠ 1730/2008, ΑΠ 1190/2007, ΕφΑθ 7312/1999 Επ∆ικΠολ 2001.76, ΕφΑθ 
539/1990).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 919 ΑΚ, όποιος µε πρόθεση ζηµίωσε άλλον κατά 
τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. Με τη 
διάταξη αυτή, που αποτελεί απαραίτητο συµπλήρωµα της διάταξης του άρθρου 914, 
ανάγεται σε αυτοτελή αδικοπραξία, που τίκτει υποχρέωση προς αποζηµίωση, καθώς 
επίσης και προς καταβολή χρηµατικής ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης, η κατά 
τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη συµπεριφορά του υπαιτίου, εφόσον αυτή έγινε µε 
πρόθεση επαγωγής ζηµίας. Ως κριτήριο των χρηστών ηθών, η έννοια των οποίων 
είναι νοµική, χρησιµεύουν οι ιδέες του εκάστοτε κατά τη γενική αντίληψη χρηστώς 
και µε φρόνηση σκεπτόµενου µέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΟλΑΠ 10/91, ΑΠ 
55/2003, ΑΠ 1615/1999). Στην περίπτωση που η κρινόµενη συµπεριφορά σχετίζεται 
µε ορισµένη κατηγορία συναλλαγών και συναλλασσοµένων, οι αντίστοιχες, στην 
κατηγορία αυτή των συναλλασσοµένων, κρατούσες αντιλήψεις, λαµβάνονται υπόψη, 
εκτός αν, κατά το κοινό συναίσθηµα του πιο πάνω κοινωνικού ανθρώπου, δεν 
συµβιβάζονται µε την κοινωνική ηθική. Προκειµένου να κριθεί, αν στην 
συγκεκριµένη περίπτωση συµπεριφοράς, υπάρχει αντικειµενική αντίθεση, µε την πιο 
πάνω έννοια, προς τα χρηστά ήθη (την οποία δεν αποκλείει η ύπαρξη σχετικού 
δικαιώµατος ή ευχέρειας) συνεκτιµώνται τα κίνητρα, ο σκοπός του υποκειµένου της 
συµπεριφοράς, το είδος των µέσων που χρησιµοποιήθηκαν για την επίτευξη του 
σκοπού, έστω και θεµιτού και όλες οι λοιπές περιστάσεις πραγµάτωσης της 
συµπεριφοράς, θετικής ή αρνητικής (ΟλΑΠ 398/1975, ΑΠ 1346/2000, ΑΠ 
925/1991). Όσον αφορά την πρόθεση, δεν απαιτείται ο ζηµιώσας να ενήργησε µε τον 
αποκλειστικό σκοπό να βλάψει τον άλλον (άµεσος δόλος), αλλά αρκεί και η περί της 
επελθούσας ζηµίας θέληση του, ότι δηλαδή προέβλεψε ως ενδεχόµενη την πρόκληση 
ζηµίας από τη συµπεριφορά του και παρόλα αυτά δεν απέσχε από την πράξη ή την 
παράλειψη, από την οποία επήλθε η ζηµία (ΑΠ 55/2003, ΑΠ 297/1959. Η γένεση, 
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εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 919 ΑΚ, υποχρέωσης για αποζηµίωση, 
προϋποθέτει, σύµφωνα µε αυτήν τη διάταξη, συνδυαζόµενη µε εκείνες του άρθρου 
298 του ΑΚ, την ύπαρξη µεταξύ της συµπεριφοράς που αντίκειται στα χρηστά ήθη 
και της ζηµίας που τυχόν επήλθε, αντικειµενικού αιτιώδους συνδέσµου, υπό την 
έννοια, ότι η ως άνω συµπεριφορά, εκτός του ότι αποτέλεσε αναγκαίο όρο της 
επέλευσης της ζηµίας, ήταν, καθεαυτή, και ικανή, υπό τις συντρέχουσες περιστάσεις, 
στη συνήθη πορεία των πραγµάτων, να την επιφέρει, ούτως ώστε η ζηµία να µπορεί, 
στη συγκεκριµένη περίπτωση, να αποδοθεί, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας, στην αιτιώδη δυναµικότητα της συµπεριφοράς που αντίκειται στα χρηστά ήθη 
και, αντιστοίχως, η συµπεριφορά αυτή να συνιστά πρόσφορη, επαρκή αιτία της 
ζηµίας (ΑΠ 1853/2008, ΑΠ 1656/2006). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 298, 574, 578, 914, 919,  
Π∆: 34/1995 άρθ. 44, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Καταγγελία από το µισθωτή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1673 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Καταγγελία εµπορικής µίσθωσης από µισθωτή µετά το πέρας 
της διετίας από την έναρξη της µίσθωσης. Καταβολή αποζηµίωσης τεσσάρων 
µισθωµάτων. ∆εδικασµένο στις µισθωτικές διαφορές. Μισθωτικές διαφορές. 
∆υστροπία µισθωτή. Παράβαση κανόνα δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 43 του Π∆/τος 34/1995, η καταγγελία που γίνεται από το µισθωτή 
εγγράφως µετά την πάροδο διετίας από την έναρξη της σύµβασης, επιφέρει τη λήξη 
της µίσθωσης. Σύµφωνα µε την ορθότερη άποψη το παραπάνω άρθρο καθιερώνει 
αυτοτελή λόγο καταγγελίας της µίσθωσης ανεξάρτητο από τους λόγους που 
προβλέπει ο ΑΚ. Ο µισθωτής οφείλει στον εκµισθωτή, λόγω αποζηµίωσης, το κατά 
το χρόνο της καταγγελίας καταβαλλόµενο µίσθωµα τεσσάρων µηνών. Η αποζηµίωση 
των τεσσάρων µισθωµάτων οφείλεται ανεξάρτητα από ζηµία ή µη του εκµισθωτή, 
ακόµη και αν ο εκµισθωτής εκµίσθωσε αµέσως το ακίνητο. Αν ο µισθωτής 
αποχωρήσει αµέσως από το µίσθιο µετά την καταγγελία ή νωρίτερα από την πάροδο 
των έξι µηνών τότε οφείλει να καταβάλει και τα µισθώµατα των µηνών αυτών πέραν 
της αποζηµίωσης των τεσσάρων µισθωµάτων. Άλλη επιζήµια συνέπεια, εκτός από 
την καταβολή των τεσσάρων µισθωµάτων, δεν έχει ο µισθωτής. Ο εκµισθωτής, 
εννοείται, ότι διατηρεί τυχόν αξιώσεις του που προκύπτουν από άλλη αιτία και 
γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, όπως για φθορές ή βλάβες.  
- Κατά το άρθρο 651 εδ. β' ΚΠολ∆, που εισάγει εξαίρεση από τον κανόνα του άρθρου 
331 του ίδιου Κώδικα, κατά τον οποίο το δεδικασµένο καταλαµβάνει και τα 
παρεµπιπτόντως κριθέντα ζητήµατα, οι αποφάσεις για την παράδοση ή απόδοση της 
χρήσης του µισθίου αποτελούν δεδικασµένο µόνο ως προς το κύριο ζήτηµα της 
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παράδοσης ή απόδοσης της χρήσης που κρίθηκε και όχι ως προς τα παρεµπιπτόντως 
κριθέντα ζητήµατα, έστω και αν αυτά αποτέλεσαν αναγκαία προϋπόθεση του κυρίου 
ζητήµατος. Η ρύθµιση αυτή δεν εφαρµόζεται επί των λοιπών διαφορών, που 
εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 647 επ. ΚΠολ∆, όπως είναι και 
οι διαφορές για την καταβολή µισθωµάτων, στις οποίες το δεδικασµένο ισχύει χωρίς 
τον ανωτέρω περιορισµό, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προς τούτο προϋποθέσεις. 
Το τελευταίο αυτό ισχύει και στην περίπτωση που σωρεύονται στο ίδιο δικόγραφο 
αγωγή για απόδοση της χρήσης του µισθίου και αγωγή για καταβολή µισθωµάτων. 
Έτσι, αν στη δίκη αυτή απορρίφθηκαν κατ' ουσίαν τελεσίδικα προταθείσες από την 
εναγοµένη - µισθώτρια ενστάσεις, στηριζόµενες, µεταξύ άλλων, στις διατάξεις των 
άρθρων 342, 576 και 281 ΑΚ κατά της σωρευόµενης αγωγής µισθωµάτων για τη µη 
καταβολή τούτων, λόγω πραγµατικού ελαττώµατος του µισθίου, που εµποδίζει ολικά 
τη συµφωνηµένη χρήση, δηµιουργείται δεδικασµένο, που καλύπτει και τις ανωτέρω 
ενστάσεις για µεταγενέστερα µισθώµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 330 ΚΠολ∆.  
- Όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 66 ΕισΝΚΠολ∆, σε περίπτωση 
δυστροπίας του µισθωτή για την καταβολή του µισθώµατος, ο εκµισθωτής έχει 
δικαίωµα να ζητήσει την απόδοση του µισθίου χωρίς να καταγγείλει τη µίσθωση, ενώ 
η σχετική αγωγή του δεν ισχύει ως καταγγελία αυτής. Η δυστροπία του µισθωτή µε 
την έννοια της υπερηµερίας του για την καταβολή το µισθώµατος τεκµαίρεται µε την 
άπρακτη παρέλευση της καθορισµένης ηµέρας πληρωµής του. Στη περίπτωση του 
άρθρου 66 ΕισΝΚΠολ∆ δεν µεσολαβεί καταγγελία, αλλά η µίσθωση λήγει είτε µε την 
οικειοθελή απόδοση του µισθίου, είτε µε την εκτέλεση της εξωστικής απόφασης.  
- Παραβίαση των κανόνων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, κατά την έννοια του άρθρου 
559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, υπάρχει, όταν το δικαστήριο της ουσίας δέχεται κενό ή ασάφεια 
ή αµφιβολία, ως προς την δικαιοπρακτική βούληση των µερών, έστω και έµµεσα και 
εν τούτοις δεν προσφεύγει σε εφαρµογή των κανόνων αυτών ή µολονότι βεβαιώνεται 
στην απόφαση ότι η δήλωση βουλήσεως των µερών είναι σαφής, εν τούτοις προβαίνει 
σε ερµηνεία της δικαιοπραξίας, καθώς και όταν το δικαστήριο της ουσίας διαπιστώνει 
κενό ή αµφιβολία και προσφεύγει στους εν λόγω κανόνες, πλην όµως, µε τη δοθείσα 
ερµηνεία παραβιάζει τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών 
και τέλος όταν δεν αιτιολογείται στην απόφαση η έλλειψη αµφιβολίας ή δεν 
αναφέρεται ποίες είναι οι δηλώσεις των µερών (εκ πλαγίου παραβίαση. ∆εν 
απαιτείται η εξειδίκευση στην απόφαση των αρχών της καλής πίστης ή των 
συναλλακτικών ηθών, υπόκειται όµως σε έλεγχο η ορθότητα της δοθείσας ερµηνείας. 
Αντίθετα, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί του εάν η δικαιοπραξία είναι 
πλήρης και σαφής ή εάν υπάρχουν κενά και ασάφεια στη δικαιοπρακτική βούληση, 
ώστε να χρήζουν εφαρµογής τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ, συνιστά ανέλεγκτη κρίση, µη 
υπαγοµένη στον αναιρετικό έλεγχο. 
Σηµείωση INLAW: Προσοχή ο χρόνος προειδοποίησης είναι πλέον τρεις µήνες (τα 
αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται τρεις µήνες µετά την κοινοποίηση στον 
εκµισθωτή αντί για έξι) και ο µισθωτής υποχρεούται σε καταβολή ενός επιπλέον 
µισθώµατος (αντί τεσσάρων). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 281, 342, 576, 
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ΚΠολ∆: 330, 331, 559 αριθ. 1, 647, 651, 
ΕισΝΚΠολ∆: 66, 
Π∆: 34/1995, αρθ. 43, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΧρΙ∆ 2010, σελίδα 780  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Καταγγελία από το µισθωτή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 284 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Εµπορική µίσθωση ακινήτου. Καταγγελία µίσθωσης από 
µισθωτή µετά τη πάροδο διετίας από την έναρξη της µίσθωσης. Παράβαση κανόνα 
δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 43 του Π∆ 34/1995, επί συµβάσεως µισθώσεως 
ρυθµιζοµένης από αυτό, "ο µισθωτής µπορεί µετά την πάροδο διετίας από την έναρξη 
της συµβάσεως να καταγγείλει την µίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα 
αποτελέσµατά της επέρχονται µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από αυτή. Στην 
περίπτωση αυτή ο µισθωτής οφείλει στον εκµισθωτή ως αποζηµίωση το 
καταβαλλόµενο κατά τον χρόνο της καταγγελίας µίσθωµα τεσσάρων µηνών". Με την 
διάταξη αυτή, παρέχεται στον µισθωτή εµπορικής µισθώσεως το δικαίωµα να 
καταγγείλει την µίσθωση (καταγγελία µεταµελείας), εφ' όσον αφενός µεν η µίσθωση 
παραµένει ενεργής αφ' ετέρου δε έχει παρέλθει διετία από της ενάρξεώς της. Η 
καταγγελία αυτή τελεί υπό αναβλητική προθεσµία εξ µηνών και συνεπάγεται την 
υποχρέωση του µισθωτού να καταβάλει στον εκµισθωτή εφ' άπαξ αποζηµίωση από 
τέσσερα µηνιαία µισθώµατα, υπολογιζόµενα κατά τον χρόνο ασκήσεως της 
καταγγελίας. Η διάταξη δε αυτή, µε την οποία παρέχεται στον µισθωτή το δικαίωµα 
να καταγγείλει προώρως την µίσθωση, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εφαρµόζεται 
και στην περίπτωση που έχει λήξει ο συµβατικός ή νόµιµος χρόνος της µισθώσεως 
και αυτή τελεί σε αναγκαστική παράταση, καταλαµβάνει δε και τις υφιστάµενες 
µισθώσεις, κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 2741/1999, µε το άρθρο 7§6 του οποίου 
αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του Π∆ 34/1995 και η διάρκεια της 
εµπορικής µισθώσεως ορίσθηκε σε δώδεκα έτη. Εξ άλλου, η ανωτέρω διάταξη 
αποτελεί κανόνα αναγκαστικού δικαίου και εποµένως τα προβλεπόµενα από αυτή 
δικαιώµατα διέπονται από την διάταξη του άρθρου 45 του Π∆ 34/1995, κατά την 
οποία "η παραίτηση οποιουδήποτε από τα µέρη από τα δικαιώµατα του παρόντος, 
κατά την κατάρτιση της µίσθωσης, είναι άκυρη, εφ' όσον το παρόν δεν ορίζει 
διαφορετικά". Με την τελευταία αυτή διάταξη, ο νοµοθέτης, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη 
ευαισθησία προς αµφοτέρους τους συµβαλλοµένους, υποδεικνύει ότι εξέρχονται από 
την εξουσία διαθέσεως αυτών οι "κατά την κατάρτιση" της συµβάσεως µισθώσεως 
συµφωνίες, µε τις οποίες αυτοί (συµβαλλόµενοι) παραιτούνται δικαιωµάτων που 
θεµελιώνονται στο Π∆ 34/1995. Εν σχέσει δε προς τα δικαιώµατα, τα οποία 
προβλέπονται από την διάταξη του άρθρου 43 του Π∆ 34/1995, ως παραίτηση νοείται 
και η συνοµολόγηση όρου, ο οποίος διαφοροποιεί µε οποιοδήποτε τρόπο την 
εφαρµογή της διατάξεως αυτής, είτε τροποποιώντας τις προϋποθέσεις γενέσεως του 
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σχετικού δικαιώµατος, είτε επιµηκύνοντας την εξάµηνη αναβλητική προθεσµία, είτε 
συνοµολογώντας ποσό αποζηµιώσεως µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνιαίων 
µισθωµάτων. Η ακυρότητα, όµως, αυτή καταλαµβάνει την παραίτηση και τις, ως άνω, 
συµφωνίες µόνον όταν αυτές γίνονται, κατά την "κατάρτιση" της συµβάσεως 
µισθώσεως, όπως σαφώς συνάγεται από την διάταξη του άρθρου 45 του Π.∆ 34/1995. 
Εποµένως, η παραίτηση και οι, ως άνω, συµφωνίες που εµπεριέχουν παραίτηση, είναι 
έγκυρες και ισχυρές, εφ' όσον γίνονται µετά την κατάρτιση της συµβάσεως 
µισθώσεως, σύµφωνα µε την αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων, που καθιερώνεται 
µε τις διατάξεις του άρθρου 5§1 του Συντάγµατος και του άρθρου 361 ΑΚ και 
αποτελεί εκδήλωση της ιδιωτικής αυτονοµίας. Συνακολούθως, τέτοιες συµφωνίες, οι 
οποίες έγιναν κατά την κατάρτιση της συµβάσεως µισθώσεως, είναι άκυρες, η 
ακυρότητα, όµως, δύναται να θεραπευθεί, µε επανάληψή των, µετά την κατάρτιση 
της συµβάσεως. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
και αν παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, εσωτερικού ή διεθνούς. Ο 
κανόνας, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, παραβιάζεται, είτε µε ψευδή 
ερµηνεία, η οποία υπάρχει όταν αποδίδεται στον κανόνα δικαίου έννοια διαφορετική 
από την αληθινή, είτε µε µη ορθή εφαρµογή, η οποία συντελείται, όταν εφαρµόζεται 
κανόνας, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή όταν δεν 
εφαρµόζεται ενώ έπρεπε να εφαρµοσθεί ή όταν εφαρµόσθηκε εσφαλµένως.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Π∆: 34/1995 αρθ. 43, 45, 
Σηµείωση INLAW:ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Ν. 3853/2010 ο 
µισθωτής µπορεί πλέον µετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη της µίσθωσης 
να την καταγγείλει. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται τρεις (3) µήνες 
µετά την κοινοποίησή της στον εκµισθωτή και οφείλεται αποζηµίωση ίση µε ένα (1) 
µίσθωµα. 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΝοΒ 2010, σελίδα 1709, σχολιασµός Χρυσάνθη 
Παπαστάµου * Ελ∆νη 2010, σελίδα 1016, σχολιασµός Ι.Ν. Κατράς  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Καταγγελία για κακή χρήση του µισθίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1676 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Καταγγελία για κακή χρήση µισθίου. Yποχρεώσεις του 
εκµισθωτή. ∆ικαίωµα καταγγελίας του εκµισθωτή. Παράβαση κανόνα δικαίου. Μη 
λήψη υπόψη των προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων. Μη λήψη υπόψη των 
προταθέντων ισχυρισµών. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 574 και 575 ΑΚ συνάγεται ότι ο µισθωτής έχει 
δικαίωµα να κάνει την κατά τη σύµβαση της µίσθωσης κατάλληλη χρήση του 
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µισθίου, εκείνη δηλαδή που εξυπηρετεί τους σκοπούς στους οποίους απέβλεψαν οι 
συµβαλλόµενοι και πάντα σύµφωνα µε τα κρατούντα συναλλακτικά ήθη.  
- Κατά το άρθρο 594 ΑΚ "ο εκµισθωτής έχει δικαίωµα να καταγγείλει αµέσως τη 
µίσθωση και συγχρόνως να ζητήσει αποζηµίωση, αν ο µισθωτής, παρά τις 
διαµαρτυρίες του εκµισθωτή, δεν µεταχειρίζεται το µίσθιο µε επιµέλεια και όπως 
συµφωνήθηκε ή δεν τηρεί τη συµπεριφορά που πρέπει απέναντι στους άλλους 
ενοίκους". Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, το οποίο εφαρµόζεται και στις 
εµπορικές µισθώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π∆ 34/1995, σαφώς προκύπτει 
ότι προϋπόθεση του παρεχόµενου στον εκµισθωτή δικαιώµατος για άµεση 
καταγγελία της σύµβασης της µίσθωσης είναι αφενός µεν ότι ο µισθωτής δεν 
χρησιµοποιεί το µίσθιο µε επιµέλεια και σύµφωνα µε τους όρους που διαγράφονται 
στη σύµβαση, αφετέρου δε ότι εµµένει στην κακή ή αντισυµβατική χρήση παρά τις 
διαµαρτυρίες του εκµισθωτή. Η καταγγελία της µίσθωσης για κακή χρήση επίσης 
προϋποθέτει πταίσµα του µισθωτή, η ευθύνη του οποίου, εφόσον αφορά αθέτηση 
προϋφισταµένης ενοχής, είναι νόθος αντικειµενική, µε την έννοια ότι ο νόµος 
καθιερώνει νόµιµο µαχητό τεκµήριο υπαιτιότητας του µισθωτή και εποµένως, για την 
ανατροπή αυτού, είναι υποχρεωµένος να επικαλεστεί και να αποδείξει γεγονός για το 
οποίο δεν υπέχει ευθύνη.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθµός 1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για ευθεία παραβίαση 
ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 559 
αριθµός 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.  
- Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ. 11 περίπτωση γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέστηκαν 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 αναίρεσης 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∆.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθµός 8 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, 
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. Ως "πράγµατα", κατά την έννοια της διάταξης αυτής, θεωρούνται οι 
αυτοτελείς ισχυρισµοί, που, υπό την προϋπόθεση της νόµιµης πρότασής τους, 
θεµελιώνουν, καταλύουν ή παρακωλύουν ουσιαστικό ή δικονοµικό δικαίωµα, που 
ασκείται µε την αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση. Εξάλλου, ο ανωτέρω 
αναιρετικός λόγος δεν µπορεί να θεµελιωθεί, αν το δικαστήριο που δίκασε έλαβε 
υπόψη του τον προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο τυπικό 
ή ουσιαστικό.  
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 574, 575, 594, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 
Π∆: 34/1995, αριθ. 15, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 757  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Λύση της µίσθωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 236 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Απόδοση µισθίου από µισθωτή χωρίς φθορές. Λύση 
εµπορικής µίσθωσης. Εγγυοδοσία. Παράβαση κανόνα δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Λήψη υπόψη µη προταθέντων πραγµάτων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 599 παρ. 1 και 592 του ΑΚ, 
συνάγεται, ότι ο µισθωτής έχει υποχρέωση, να αποδώσει το µίσθιο στον εκµισθωτή, 
κατά την λήξη της µισθώσεως, στην κατάσταση που το παρέλαβε ήτοι χωρίς φθορές, 
πλην εκείνων που προκλήθηκαν από την, σύµφωνα µε τα συναλλακτικά ήθη και την 
καλή πίστη, συνήθη χρήση αυτού. Η υποχρέωση αυτή του µισθωτού ισχύει για την, 
για οποιοδήποτε λόγο, λύση της συµβάσεως µισθώσεως. Λύση της εµπορικής 
µισθώσεως είναι δυνατόν να επέλθει, µετά την κατάρτιση αυτής, στα πλαίσια της 
αρχής της ελευθερίας των συµβάσεων, που καθιερώνεται µε την διάταξη του άρθρου 
361 ΑΚ, µε νεώτερη συµφωνία των µερών, η οποία υπάρχει και όταν, προ της 
παρελεύσεως του συµβατικού ή νοµίµου χρόνου, ο µισθωτής αποδίδει το µίσθιο στον 
εκµισθωτή και ο τελευταίος το παραλαµβάνει, µε σκοπό την λύση της µισθώσεως, για 
την απόδειξη δε της συµφωνίας αυτής δεν απαιτείται έγγραφο βεβαίας χρονολογίας, 
που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 5 του Π∆. 34/1995. Εξ άλλου, το 
χρηµατικό ποσό, το οποίο δίδεται, κατά την κατάρτιση της συµβάσεως µισθώσεως, 
από τον µισθωτή στον εκµισθωτή, "ως εγγύηση" (στην πραγµατικότητα εγγυοδοσία), 
διέπεται, ως προς την λειτουργία του και ιδίως την τύχη του, από την ειδικότερη 
συµφωνία των συµβαλλοµένων, στα πλαίσια της ελευθερίας των συµβάσεων, κατά 
την αυτή διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ. Έτσι, αυτό είναι δυνατόν να δόθηκε ως 
συµβατική εγγυοδοσία, είτε προς εξασφάλιση του µισθώµατος και µάλιστα ως 
προκαταβολή αυτού, είτε ως ποινική ρήτρα. Από το συνδυασµό δεν των διατάξεων 
των άρθρων 404, 405, 406 και 407 του ΑΚ, προκύπτει ότι, σε περίπτωση που στην 
σύµβαση µισθώσεως το διδόµενο ποσό χρηµατικής εγγυήσεως, για την πιστή τήρηση 
των όρων της συµβάσεως, έχει χαρακτήρα ποινικής ρήτρας, η κατάπτωσή της υπέρ 
του εκµισθωτού, µπορεί να συµφωνηθεί, λόγω του ενδοτικού χαρακτήρος του άρθρου 
406 ΑΚ, για κάθε περίπτωση αντίστοιχης παραβιάσεως, ανεξαρτήτως άλλης ζηµίας 
του εκµισθωτού. Η αξίωση του µισθωτού για απόδοση της εγγυοδοσίας, γίνεται 
ληξιπρόθεσµη, µε την λήξη της µισθώσεως και επιστρέφεται αν ο εκµισθωτής δεν 
έχει απαιτήσεις για µισθώµατα ή αποζηµίωση για ζηµίες στο µίσθιο και εφ' όσον δεν 
έχει συµφωνηθεί διαφορετικά.  
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- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
αν παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, εσωτερικού ή διεθνούς. Ο κανόνας 
παραβιάζεται, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είτε µε ψευδή ερµηνεία, η οποία 
υπάρχει, όταν αποδίδεται στον κανόνα δικαίου έννοια διαφορετική από την αληθινή, 
είτε µε µη ορθή εφαρµογή, η οποία συντελείται, όταν εφαρµόζεται κανόνας, ενώ δεν 
συνέτρεχαν οι προυποθέσεις εφαρµογής του ή όταν δεν εφαρµόζεται, ενώ έπρεπε να 
εφαρµοσθεί, ή όταν εφαρµόσθηκε εσφαλµένως.  
- Κατά την έννοια δε της διατάξεως του άρθρου 559 αριθ. 19 του αυτού Κώδικος, η 
απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως και έτσι ιδρύεται ο προβλεπόµενος, από την 
διάταξη αυτή, λόγος αναιρέσεως και όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως, που 
αποτελεί την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν περιέχονται 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 επιρροή στην έκβαση της δίκης και έτσι δεν µπορεί να 
ελεγχθεί αν, στην συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν ή όχι οι όροι του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε. Αντιφατικότητα δε της αιτιολογίας υπάρχει 
όταν, εξ αιτίας της, δεν προκύπτει ποια πραγµατικά περιστατικά δέχθηκε το 
δικαστήριο για να στηρίξει το διατακτικό, ώστε να µπορεί να ελεγχθεί, αν ορθώς 
εφήρµοσε τον νόµο.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθµός 8 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος 
αναιρέσεως και όταν το δικαστήριο έλαβε υπ' όψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή 
δεν έλαβε υπ' όψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα", κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, θεωρούνται 
οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, οι οποίοι συγκροτούν την ιστορική βάση της 
αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως και έτσι θεµελιώνουν το αίτηµά των. 
Εποµένως, δεν αποτελούν "πράγµατα", υπό την έννοια αυτή, τα επιχειρήµατα ή τα 
συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων. Για το ορισµένο δε του ανωτέρου 
λόγου, πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο ποια ήσαν τα "πράγµατα" αυτά και 
ποια επίδραση άσκησαν ή θα ασκούσαν στην έκβαση της δίκης. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 404-407, 592, 599, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
Π∆: 34/1995, αρθ. 5, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 1015  
 
Εµπράγµατο δίκαιο - Μεταγραφή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1987 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Μεταγραφή, έννοια και στοιχεία. Ειδικό ευρετήριο 
µεταγραφών περίληψης των εγγράφων. Κυριότητα του µεταγραφέντος ακινήτου. 
Προϋποθέσεις σωρεύσεως αγωγών. Επικουρική βάση ή αίτηµα της αγωγής. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη νόµιµη βάση απόφασης. Ανεπαρκείς ή 
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αντιφατικές αιτιολογίες. Αδράνεια δικαιούχου προς άσκηση δικαιώµατος και 
καταχρηστική άσκηση αυτού. Λήψη ή µη υπόψη πραγµάτων που προτάθηκαν στη 
δίκη. Βάρος απόδειξης. Αποδεικτικά µέσα, ελεύθερη εκτίµηση και κατά συνείδηση 
κρίση.  
- Κατά τα άρθρα 1192 - 1208 ΑΚ, το Ν∆ 4201/61 και τα Β∆ 533/63, 517/64 και 
1043/1966, η µεταγραφή είναι η καταχώριση στο γενικό βιβλίο εκθέσεων και στο 
ειδικό ευρετήριο µεταγραφών περίληψης των εγγράφων, µε τα οποία βεβαιώνεται η 
σύσταση, µετάθεση, τροποποίηση ή κατάργηση εµπράγµατου δικαιώµατος επί 
ακινήτου. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο παραχωρείται ιδιαίτερη µερίδα σε καθένα των 
ενεχόµενων προσώπων κατά την πράξη που µεταγράφεται και δη αναγράφονται 
πλήρη τα στοιχεία της ταυτότητας των ενεχόµενων προσώπων και η περιγραφή του 
ακινήτου. Η έλλειψη κάποιου στοιχείου τότε µεν επάγεται την ακυρότητα της 
µεταγραφής, όταν εξαιτίας της έλλειψης αυτής η µεταγραφή δεν είναι ικανή να 
παράσχει προς τους τρίτους τη δηµοσιότητα για την πράξη που µεταγράφηκε. 
Στοιχεία που έχουν τη σπουδαιότερη σηµασία για την πράξη της µεταγραφής είναι το 
είδος της δικαιοπραξίας, τα πρόσωπα των µερών καθώς επίσης η ταυτότητα του 
ακινήτου που αφορά τη µεταγραφόµενη πράξη, το είδος ή η έκταση συνιστώµενου 
εµπραγµάτου δικαιώµατος επί ακινήτου. Εποµένως, η µη αναγραφή στο ευρετήριο 
µερίδων των στοιχείων της ταυτότητας των ενεχόµενων προσώπων της πράξης που 
µεταγράφεται, εφόσον δηµιουργείται από την έλλειψη αυτή αµφιβολία, επάγεται την 
ακυρότητα της µεταγραφής.  
- Κατά τα άρθρα 218 παρ. 1 και 2, 219 ΚΠολ∆, 49 παρ. 1, 2, 5, 51 παρ. 2, 3 εδ. α' και 
β' , 5 εδ. α' , 6 εδ. α' και 8 εδ. α' του Ν∆/τος της 17ης Ιουλίου/16ης Αυγούστου 1923, 
από και µε τη µεταγραφή του εκδοθέντος τίτλου ιδιοκτησίας προσπορίζεται στο 
δικαιούχο κυριότητα, η κτήση της οποίας είναι πρωτότυπη και ισχύει έναντι κάθε 
άλλου που αξιώνει κυριότητα επί του απαλλοτριωθέντος ακινήτου. Το παραχωρηθέν 
ακίνητο µέχρι τη µεταγραφή του τίτλου ιδιοκτησίας ανήκει κατά κυριότητα στην 
αποτελούσα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου κτηµατική οµάδα ως υποκαθιστώσα 
τους ιδιοκτήτες των περιληφθέντων σε αυτή ακινήτων, υποχρεωτικώς µάλιστα όταν 
τούτο έχει επιβληθεί µε την απόφαση του Υπουργού, και µέχρι τη µεταγραφή του 
τίτλου, δεν είναι δεκτικό νοµής και χρησικτησίας εκ µέρους άλλου. Εξάλλου, στο ίδιο 
δικόγραφο αγωγής δεν µπορούν να ενωθούν περισσότερες αιτήσεις του ίδιου 
ενάγοντος κατά του ίδιου εναγοµένου που αντιφάσκουν µεταξύ τους, εκτός αν η 
δεύτερη ασκείται για την περίπτωση που απορριφθεί η πρώτη. Από την παρά την 
απαγόρευση αυτή σώρευση στην ίδια αγωγή ως κύριων περισσότερων αιτηµάτων που 
αντιφάσκουν µεταξύ τους, δεν δηµιουργείται ούτε απαράδεκτο ούτε ακυρότητα του 
δικογράφου της αγωγής, εφόσον ο νόµος ως µόνη κύρωση της παραβάσεως αυτής 
προβλέπει το χωρισµό των αιτηµάτων.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, αν για την εφαρµογή κανόνα ουσιαστικού δικαίου το 
δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή αρκέστηκε 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 
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δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε το 
δικαστήριο της ουσίας ότι αποδείχθηκαν 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 το άρθρο 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, ως τέτοια δε νοούνται οι 
αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων, που συγκροτούν την ιστορική βάση 
αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, και έτσι δεν µπορεί να ελεγχθεί αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που 
εφαρµόστηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρµόστηκε. 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, εφόσον το τελευταίο διατυπώνεται σαφώς στην 
απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ, µόνη η αδράνεια του δικαιούχου για την άσκηση του 
δικαιώµατος επί χρόνο µικρότερο από τον απαιτούµενο για την παραγραφή, καθώς 
και η καλόπιστη πεποίθηση του υπόχρεου ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα κατ' αυτού ή 
ότι δεν πρόκειται τούτο να ασκηθεί εναντίον του, έστω και αν αυτή δηµιουργήθηκε 
από την αδράνεια του δικαιούχου, δεν αρκεί, κατ' αρχήν, να καταστήσει 
καταχρηστική την άσκηση του δικαιώµατος. Αν όµως η αδράνεια συνοδεύεται από 
ειδικές περιστάσεις που συνδέονται µε προηγούµενη συµπεριφορά του δικαιούχου 
και ο ίδιος, µεταβάλλοντας τη στάση του, επιχειρεί εκ των υστέρων ανατροπή της 
κατάστασης που ήδη έχει δηµιουργηθεί και παγιωθεί, χωρίς να είναι απαραίτητο να 
προκαλούνται αφόρητες ή δυσβάστακτες για τον υπόχρεο συνέπειες, αλλά αρκεί να 
επέρχονται δυσµενείς επιπτώσεις για τα συµφέροντά του, τότε, στην περίπτωση αυτή, 
η άσκηση του δικαιώµατος µπορεί να καταστεί µη ανεκτή, κατά την καλή πίστη και 
τα χρηστά ήθη και συνεπώς καταχρηστική.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. β' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, και όταν το 
δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγµατα νοούνται οι αυτοτελείς 
ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση και εποµένως στηρίζουν 
το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης και όχι ισχυρισµοί που 
αποτελούν άρνηση της αγωγής ή επιχειρήµατα, νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία 
αντλούνται από το νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων. ∆εν στοιχειοθετείται 
όµως ο λόγος αυτός, 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. 
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- Κατά τα άρθρα 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆, 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. Βέβαια δεν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας 
να µνηµονεύσει και µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της κατά την ελεύθερη 
κρίση του µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να γίνεται αδιστάκτως βέβαιο από το 
όλο περιεχόµενο της απόφασης ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που 
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν νόµιµα οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρεώσεως 
αυτής ιδρύει το λόγο της αναιρέσεως του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, υπό 
την αποκλειστική προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός που επικαλείται ο διάδικος 
ως αποδεικνυόµενο ή µη ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο 
ένα τέτοιο γεγονός καθίσταται αντικείµενο απόδειξης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 1192, 1193, 1194, 1198, 1199, 1192-1208, 
ΚΠολ∆: 218, 219, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΝοΒ 2009, σελίδα 1637 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 751  
 
Ενοχικό - Συµψηφισµός απαιτήσεων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 943 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Συµψηφισµός στο εργατικό δίκαιο. Αδικαιολόγητος 
πλουτισµός. Στην ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, όπου δεν είναι 
υποχρεωτική η κατάθεση εγγράφων προτάσεων, όλοι οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των 
διαδίκων, πρέπει να προτείνονται προφορικώς και, εφόσον δεν περιέχονται στις 
προτάσεις, να καταχωρίζονται στα πρακτικά. 
- Κατά το άρθρο 442 ΑΚ "ο συµψηφισµός κατά επίδικης απαίτησης, αν η 
ανταπαίτηση αποδεικνύεται αµέσως, προτείνεται σε κάθε στάση της δίκης, ακόµη και 
κατά την εκτέλεση". Εξάλλου κατά το άρθρο 269 παρ. 2 ΚΠολ∆ µέσα επίθεσης και 
άµυνας µπορεί να προβληθούν παραδεκτά έως και τη συζήτηση µε τις προτάσεις ή 
και προφορικά α) αν το δικαστήριο κρίνει ότι δεν προβλήθηκαν εγκαίρως µε τις 
προτάσεις από δικαιολογηµένη αιτία... β) αν προέκυψαν για πρώτη φορά 
µεταγενέστερα. Περαιτέρω, κατ' άρθρο 527 εδ. 1 ΚΠολ∆, είναι απαράδεκτη η 
προβολή στην κατ' έφεση δίκη πραγµατικών ισχυρισµών που δεν προτάθηκαν στην 
πρωτόδικη δίκη, εκτός αν, πλην άλλων, προτείνονται από τον εφεσίβλητο, ενάγοντα, 
εναγόµενο, ως υπεράσπιση κατά της έφεσης και δεν µεταβάλλεται µε τους 
ισχυρισµούς αυτούς η βάση της αγωγής. Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων 
συνάγεται ότι ο συµψηφισµός, ο οποίος συνίσταται στην δια συνυπολογισµού 
αυτοδικαίως επερχόµενη απόσβεση των µεταξύ δύο προσώπων αµοιβαίων, οµοειδών 
κατ' αντικείµενο και ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων και έχει ως δικαιολογητική βάση 
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της exceptio doli generali - αφού ο απαιτών για εκείνο που µέλλει να αποδώσει 
πρέπει να αποκρουσθεί ως πράττων εναντίον της συναλλακτικής ευθύτητας και 
δολίως φερόµενος - συντελείται µε δήλωση µονοµερή, απευθυντέα προς τον άλλο, η 
οποία περιέχει εκποίηση, δεν υποβάλλεται σε συστατικό τύπο και δεν υπόκειται σε 
ανάκληση. Το αποσβεστικό αποτέλεσµα του συµψηφισµού επέρχεται είτε η σχετική 
δήλωση προβληθεί στο δικαστήριο είτε εξωδίκως. Ο εναγόµενος - εφεσίβλητος 
µπορεί τη µη προταθείσα ή απαραδέκτως προταθείσα στην πρωτοβάθµια δίκη 
ένσταση συµψηφισµού να την προτείνει στην κατ' έφεση δίκη 1) αν η σχετική 
ανταπαίτηση αποδεικνύεται παραχρήµα, δηλαδή µε έγγραφο ή δικαστική οµολογία 
και 2) χωρίς τον περιορισµό της παραχρήµα απόδειξης, εφόσον αποσκοπεί στην 
υπεράσπιση κατά της έφεσης και τη στήριξη του διατακτικού της πρωτόδικης 
απόφασης. 
- Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 440 ΑΚ "ο συµψηφισµός επιφέρει απόσβεση των 
µεταξύ δύο προσώπων αµοιβαίων απαιτήσεων, όσο καλύπτονται, αν είναι οµοειδείς 
κατά το αντικείµενο και ληξιπρόθεσµες", ενώ κατά τη διάταξη του εποµένου άρθρου, 
"ο συµψηφισµός επέρχεται αν ο ένας τον επικαλεστεί µε δήλωση προς τον άλλο. Η 
πρόταση του συµψηφισµού επιφέρει απόσβεση των αµοιβαίων απαιτήσεων από τότε 
που συνυπήρξαν". Κατά τη σαφή των διατάξεων τούτων έννοια, η συνάντηση των 
αµοιβαίων απαιτήσεων, εφόσον είναι οµοειδείς και ληξιπρόθεσµες, παρέχει σε κάθε 
έναν δικαιούχο το διαπλαστικό δικαίωµα να δηλώσει συµψηφισµό. Μέχρι να γίνει η 
περί τούτου δήλωση, οι αµοιβαίες απαιτήσεις διατηρούν τη νοµική τους υπόσταση, 
υποκείµενες αυτοτελώς σε κάθε αλλοίωση, όπως µεταβίβαση, άφεση, παραγραφή, 
υπερηµερία, απόσβεση κ.λπ. Όταν όµως προταθεί ο συµψηφισµός, οι απαιτήσεις 
αυτές αποσβέννυνται από το χρόνο που συνυπήρξαν. Λόγω δε της αναδροµικής 
ενέργειας της αποσβέσεως, όλες οι ανωτέρω αλλοιώσεις ανατρέπονται αυτοδικαίως 
και αναδροµικώς µε αποτέλεσµα να αναιρείται η τυχόν υπερηµερία, οι παραχθέντες 
τόκοι, η κατάπτωση της ποινικής ρήτρας κ.λπ., κάθε δε ποσό που καταβλήθηκε 
εξαιτίας αυτών αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Αλλοιώσεις όµως που 
έλαβαν χώρα πριν από το ανωτέρω χρονικό σηµείο, δηλαδή πριν οι αµοιβαίες 
απαιτήσεις συναντηθούν, δεν θίγονται, µε αποτέλεσµα να διατηρούνται οι συνέπειες 
της υπερηµερίας για το χρόνο που προηγήθηκε. Εξάλλου, κατά το άρθρο 664 ΑΚ ο 
εργοδότης δεν µπορεί να συµψηφίσει οφειλόµενο µισθό µε απαίτησή του κατά του 
εργαζοµένου, εφόσον ο µισθός αυτός είναι απολύτως αναγκαίος για τη διατροφή του 
εργαζοµένου και της οικογένειάς του. Μισθό όµως δεν αποτελεί η αξίωση 
αποζηµιώσεως λόγω απολύσεως και συνεπώς δεν απαγορεύεται ο συµψηφισµός της 
αξίωσης αυτής (ΑΠ 980/2009, 1255/2002).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 904 ΑΚ, "όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόµιµη 
αιτία από την περιουσία ή µε ζηµία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την 
ωφέλεια", η υποχρέωση δε αυτή γεννάται ιδίως σε περιπτώσεις παροχής 
αχρεώστητης, παροχής για αιτία η οποία δεν επακολούθησε, ή έληξε, ή είναι 
παράνοµη ή ανήθικη. Περίπτωση παροχής αχρεώστητης αποτελεί και η αποζηµίωση 
που έχει καταβληθεί στον εργαζόµενο λόγω καταγγελίας από τον εργοδότη σύµβασης 
εξαρτηµένης εργασίας, όταν δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις. Στην 
περίπτωση αυτή ο λήπτης ευθύνεται σαν να είχε επιδοθεί η αγωγή, κατά τις διατάξεις 
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των άρθρων 346 και 348 ΑΚ, εφόσον γνώριζε ή αφότου έµαθε την ανυπαρξία του 
χρέους (910 και 911 ΑΚ). Συνεπώς από το χρονικό αυτά σηµείο είναι υποχρεωµένος 
να αποδώσει την αποζηµίωση που έλαβε.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 591 παρ. 1 εδ. β' ΚΠολ∆, όπως ίσχυε πριν την 
αντικατάστασή του από το άρθρο 19 του Ν. 2915/2001 "αν στις ειδικές διατάξεις των 
ειδικών διαδικασιών δεν ορίζεται διαφορετικά α) οι προτάσεις κατατίθενται στο 
ακροατήριο, β) όλοι οι αυτοτελείς ισχυρισµοί προτείνονται προφορικά και όσοι δεν 
περιέχονται στις προτάσεις καταχωρίζονται στα πρακτικά...., κατά δε τη διάταξη του 
άρθρου 256 παρ. 1 περ. δ' του ιδίου Κώδικα τα συντασσόµενα από το γραµµατέα 
πρακτικά συνεδριάσεως περιέχουν "όσα έγιναν κατά τη συζήτηση και ιδίως... τους 
ισχυρισµούς, τις αιτήσεις και τις δηλώσεις των διαδίκων.... τις καταθέσεις των 
µαρτύρων....". Από την πρώτη των διατάξεων αυτών συνάγεται σαφώς, ότι στις 
υποθέσεις που δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών 
(άρθρα 663 έως 676 ΚΠολ∆), όπου δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων, οι 
διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς ισχυρισµούς τους, όπως είναι 
και η ένσταση συµψηφισµού, προφορικά, κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και επί 
πλέον οι ισχυρισµοί αυτοί καταχωρίζονται στα πρακτικά µε σαφή (έστω και 
συνοπτική) έκθεση των γεγονότων που τους θεµελιώνουν (άρθρο 262 ΚΠολ∆), εκτός 
αν περιέχονται στις κατατιθέµενες στο ακροατήριο προτάσεις. Απαιτείται, δηλονότι, 
προφορική πρόταση των ισχυρισµών που "ως γενόµενη κατά τη συζήτηση" 
σηµειώνεται στα πρακτικά, µόνο όταν δεν κατατέθηκαν κατά τη συζήτηση της 
υπόθεσης έγγραφες προτάσεις.  
- Στην ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, όπου δεν είναι υποχρεωτική η 
κατάθεση εγγράφων προτάσεων, όλοι οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων, πρέπει 
να προτείνονται προφορικώς και, εφόσον δεν περιέχονται στις προτάσεις, να 
καταχωρίζονται στα πρακτικά. Οι ισχυρισµοί όµως αυτοί, εφόσον προβάλλονται προς 
αντίκρουση ισχυρισµών που προτάθηκαν κατά τη διάρκεια της συζητήσεως, δεν 
επιτρέπεται να προτείνονται για πρώτη φορά µε την, εντός τριών εργάσιµων ηµερών 
από τη συζήτηση κατατιθέµενη, προσθήκη στις προτάσεις, αλλά πρέπει να 
προτείνονται προφορικώς κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και να γίνεται σχετική 
καταχώριση στα πρακτικά, προκειµένου να παρέχεται η ευχέρεια στον µεν αντίδικο 
να αµυνθεί στο δε δικαστήριο να προβεί στη διερεύνηση των ισχυρισµών (ΑΠ 
1385/2007). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 440, 442, 904, 
ΚΠολ∆: 256, 527, 591, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
  
Κάθετη ιδιοκτησία - Σύσταση οροφοκτησίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 779 
Έτος: 2008 
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Σύντοµη Περίληψη: - Σύσταση οροφοκτησίας. Τρόποι απόκτησης κυριότητας σε 
όροφο οικοδοµής ή σε διαµέρισµα ορόφου. ∆υνατότητα απόκτησης κυριότητας µε 
χρησικτησία. Παράβαση διδαγµάτων κοινής πείρας. Αδίκαστη αίτηση. Αποδεικτικά 
µέσα. Ειδικότερα η οµολογία και οι υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 953, 954, 1002 και 1117 ΑΚ, 1 και 
14 του Ν 3741/1929 "περί ιδιοκτησίας κατ' ορόφους, που διατηρήθηκε ισχύ µε το 
άρθρο 54 του ΕισΝΑΚ, 1 και 2 του Ν∆ 1024/1971 "περί διηρηµένης ιδιοκτησίας επί 
οικοδοµηµάτων ανεγειροµένων επί ενιαίου οικοπέδου" προκύπτει, ότι, εκτός από τις 
περιπτώσεις σύστασης οροφοκτησίας µε βάση τη διάταξη του άρθρου 480 Α' του 
ΚΠολ∆, που προστέθηκε µε το άρθρο 11 του Ν 1562/1985 ή τις διατάξεις των 
άρθρων 1 και 6 του τελευταίου νόµου, χωριστή κυριότητα σε όροφο οικοδοµής ή σε 
διαµέρισµα ορόφου µπορεί να συσταθεί µόνο µε δικαιοπραξία του κυρίου ή των 
συγκυρίων του όλου ακινήτου, δηλαδή, είτε µε σύµβαση του κυρίου και του 
αποκτώντος, είτε µε σύµβαση µεταξύ των συγκυρίων του όλου ακινήτου, είτε µε 
διάταξη τελευταίας δήλωσης, όχι όµως και µε τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, η 
οποία, ας σηµειωθεί, είναι δυνατή µόνο επί συνεστηµένης ήδη χωριστής κυριότητας 
ορόφου ή διαµερίσµατος. Η σύσταση, εξάλλου, της οροφοκτησίας περιβάλλεται τον 
τύπο του συµβολαιογράφου εγγράφου και της µεταγραφής. ∆εν µπορεί, εποµένως, 
κατά το νόµο να αποκτηθεί κυριότητα µε χρησικτησία, τακτική ή έκτακτη, σε τµήµα, 
όροφο ή δωµάτιο του όλου ακινήτου, ακόµη και αν το τµήµα αυτό είναι αυτοτελές 
και προορισµένο για αυτοτελή χρήση και εκµετάλλευση, εφόσον το εν λόγω τµήµα 
δεν αποτελεί συνεστηµένη ήδη οριζόντια ιδιοκτησία.  
- Η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας ιδρύει, κατά την έννοια του άρθρου 
559 αριθ. 1 εδάφ. β' λόγο αναίρεσης, µόνο αν αυτά δεν χρησιµοποιήθηκαν ή 
χρησιµοποιήθηκαν εσφαλµένα από το δικαστήριο της ουσίας κατά την ερµηνεία 
κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή σ' αυτούς των πραγµατικών περιστατικών που 
αποδείχθηκαν και όχι αν χρησιµοποιήθηκαν εσφαλµένα προς έµµεση απόδειξη ή προς 
εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που προσκοµίστηκαν (Ολ 
ΑΠ 8, 10, 11/2005).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο 
επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα ζητήθηκαν ή 
άφησε αίτηση αδίκαστη. 
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 11 περίπτ. 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 προσκόµισα 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.  
- Η οµολογία, ως αποδεικτικό µέσο, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 339 
και 352 ΚΠολ∆, προϋποθέτει την παραδοχή της αλήθειας στοιχείου κατά νόµο 
αυτοτελούς ισχυρισµού του αντιδίκου ή της αναλήθειας τέτοιου ισχυρισµού εκείνου 
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που προβαίνει στην παραδοχή (ΑΠ 631/2006). Περαιτέρω, οι υπεύθυνες δηλώσεις 
τρίτων, κατά το άρθρο 8 του Ν 1599/1986, που αποτελούν µαρτυρίες αυτών, δεν 
αποτελούν επιτρεπτό αποδεικτικό µέσο, αν συντάχθηκαν, προκειµένου, κατά την 
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, να χρησιµοποιηθούν σε συγκεκριµένη µεταξύ 
άλλων πολιτική δίκη (ΟλΑΠ 8/1987).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 953, 954, 1002, 1054, 1117 
ΕισΝΑΚ: άρθ. 54 
ΚΠολ∆: άρθ. 339, 352, 432, 480Α, 559, 561 
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 3, 4, 12, 14, 1562/1985, άρθ. 1, 6, 11, 1599/1986, άρθ. 8 
Ν∆: 1024/1971, άρθ. 1, 2 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ΝοΒ 2008, σελίδα 2452 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 762  
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Έννοια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1003 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Κατάχρηση δικαιώµατος και πότε είναι παραδεκτή. 
Παραµόρφωση περιεχοµένου αποδεικτικού εγγράφου. Η καταβολή και µόνο των 
επδικασθεισών µε την τελεσίδικη απόφαση χρηµατικών ποσών και της δικαστικής 
δαπάνης σε βραχύτατο χρονικό διάστηµα από την έκδοσή της, όπως στην προκειµένη 
περίπτωση (η τελεσίδικη απόφαση εκδόθηκε την 27-1-2005 και η καταβολή έγινε 
στις 14-2-2005), δεν συνιστά και αποδοχή της απόφασης αυτής. Αναίρεση για 
παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου. Ερµηνευτικοί κανόνες δικαιοπραξιών.  
- H απαγόρευση της άσκησης του δικαιώµατος που ορίζει το άρθρο 281 ΑΚ µε τους 
όρους που αυτό προβλέπει, είναι παραδεκτή µόνο για δικαίωµα, το οποίο απορρέει 
από διατάξεις ουσιαστικού νόµου και όχι από διατάξεις δικονοµικές, αφού το άρθρο 
281 ΑΚ, όπως προκύπτει από το πνεύµα και το σκοπό του, ρυθµίζει την άσκηση των 
δικαιωµάτων, που απορρέουν από ουσιαστικούς νόµους και όχι από δικονοµικούς.  
- Ναι µεν από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 299, 523 § 1 και 524 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι η αποδοχή της απόφασης προ της άσκησης ενδίκου κατ' αυτής µέσου, 
που µπορεί να γίνει και σιωπηρώς µε πράξεις από τις οποίες συνάγεται σαφώς, 
φανερώνει παραίτηση από του δικαιώµατος άσκησης ενδίκου µέσου και συνεπάγεται, 
εφόσον πρόκειται για αίτηση αναίρεσης την απόρριψη αυτής, σύµφωνα µε τα άρθρα 
553 § 1 και 577 §§ 1-2 ΚΠολ∆ ως απαράδεκτης, πλην, όµως, η καταβολή και µόνο 
των επδικασθεισών µε την τελεσίδικη απόφαση χρηµατικών ποσών και της 
δικαστικής δαπάνης σε βραχύτατο χρονικό διάστηµα από την έκδοσή της, όπως στην 
προκειµένη περίπτωση (η τελεσίδικη απόφαση εκδόθηκε την 27-1-2005 και η 
καταβολή έγινε στις 14-2-2005), δεν συνιστά και αποδοχή της απόφασης αυτής από 
τον αναιρεσείοντα, ώστε η µεταγενεστέρως ασκηθείσα από αυτόν αναίρεση να είναι 
απαράδεκτη, αφού τα παρά της εν λόγω απόφασης επιδικασθέντα θα µπορούσε, σε 
περίπτωση άρνησης της υποχρέου αναιρεσίβλητης, να επιδιώξει την καταβολή µε 
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επίδοση επιταγής προς εκτέλεση και εκτέλεση της απόφασης (βλ. ΑΠ 848/2006, ΑΠ 
1603/1999, ΑΠ 937/1992). 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 566 § 1, 118 παρ. 4 και 559 αριθ. 20 του ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι για να είναι ορισµένος ο λόγος αναίρεσης κατά τον οποίο το Εφετείο 
παραµόρφωσε το περιεχόµενο αποδεικτικού εγγράφου πρέπει να εκτίθεται στο 
αναιρετήριο, εκτός άλλων, το ακριβές περιεχόµενο του εγγράφου και εκείνο το οποίο 
εξέλαβε ως περιεχόµενό της του το Εφετείο, ώστε να κριθεί αν το δικαστήριο της 
ουσίας εσφαλµένως ανέγνωσε το έγγραφο αυτό και συνεπεία της εσφαλµένης 
αναγνώσεώς του δέχθηκε, ως περιεχόµενο του εγγράφου, διαφορετικό από εκείνο που 
περιέχει.  
- Το άρθρο 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ προβλέπει ότι αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Υπάρχει δε παράβαση των κανόνων των 
άρθρων 173 και 200 ΑΚ όταν α) το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε, έστω και 
εµµέσως, κενό ή ασάφεια στις δηλώσεις βουλήσεως των δικαιοπρακτούντων και εν 
τούτοις δεν προσέφυγε σ' αυτούς και β) µολονότι βεβαιώνεται στην απόφαση ότι η 
δήλωση βουλήσεως είναι σαφής, προέβη ερµηνεία της δικαιοπραξίας. Στις 
περιπτώσεις αυτές η παράλειψη του δικαστηρίου, δεχθέντος κενό ή ασάφεια στις 
δηλώσεις βουλήσεως των δικαιοπαρακτούντων, να προσφύγει στις πιο πάνω 
ερµηνευτικές αρχές για να ανεύρει την αληθή βούληση των µερών ή η προσφυγή του 
σε αυτές αν και οι δηλώσεις βουλήσεως είναι σαφείς, ως και η παράλειψη του 
δικαστηρίου να παραθέσει και εκτιµήσει τα πραγµατικά στοιχεία βάσει των οποίων 
θα µπορούσε να κριθεί η ανάγκη εφαρµογής τους ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο για 
ευθεία (από τον αριθ. 1) ή εκ πλαγίου (από τον αριθ. 19) παράβαση των 
ερµηνευτικών αυτών κανόνων (βλ. σχετ. ΑΠ 1550/2002). Από τις διατάξεις αυτές σε 
συνδυασµό και προς εκείνες των άρθρων 118 αριθ. 4, 559 αριθ. 1 και 566 § 2 του 
ΚΠολ∆ συνάγεται ότι για το ορισµένο των προαναφεροµένων εκ του άρθρου 559 
αριθ. 1 και 19 ΚΠολ∆ λόγων αναίρεσης πρέπει να αναφέρονται σ' αυτούς, πλην των 
άλλων, οι παραδοχές του δικαστηρίου της ουσίας, αφού βάσει αυτών και µόνον είναι 
δυνατόν να διαπιστωθεί αν το δικαστήριο δέχτηκε ή µη κενό ή ασάφεια και εντεύθεν 
αν υπήρχε ή όχι ανάγκη προσφυγής στις διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, 
διαφορετικά ο σχετικός λόγος αναίρεσης είναι αόριστος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 281, 
ΚΠολ∆: 118, 297, 298, 299, 523, 524, 553, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
566, 577, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 978 *  
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Έννοια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 265 
Έτος: 2009 
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Σύντοµη Περίληψη: - Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παράβαση κανόνα 
δικαίου. Αλυσιτελής λόγος αναίρεσης. 
- Kατά το άρθρο 281 ΑΚ το δικαίωµα ασκείται καταχρηστικά όταν η συµπεριφορά 
του δικαιούχου που προηγήθηκε της ασκήσεώς του, καθώς και η διαµορφωθείσα 
κατάσταση, δηµιούργησε στον οφειλέτη την εύλογη πεποίθηση ότι δεν θα ασκηθεί το 
δικαίωµα, σε τρόπον ώστε η µεταγενέστερη άσκησή του να υπερβαίνει προφανώς τα 
όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός 
σκοπός του δικαιώµατος. Μόνη η µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου, δεν αρκεί 
για να καταστήσει καταχρηστική τη µεταγενέστερη άσκηση αυτού αλλά απαιτείται να 
συντρέχουν ειδικές συνθήκες προερχόµενες από την προηγηθείσα συµπεριφορά του 
δικαιούχου και του οφειλέτη. Η επιχειρούµενη ανατροπή της ως άνω καταστάσεως 
δεν είναι απαραίτητο να θέτει σε κίνδυνο την οικονοµική κατάσταση του οφειλέτη 
αλλ' αρκεί να έχει απλώς δυσµενείς συνέπειες. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση µπορεί να ιδρυθεί αν αγωγή 
απερρίφθη ως µη νόµιµη, ενώ συνέβαινε το αντίθετο σύµφωνα µε τον εφαρµοστέο 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Ο λόγος αναίρεσης είναι απαράδεκτος όταν λείπει το έννοµο συµφέρον, ιδίως όταν 
είναι αλυσιτελής, διότι η προβαλλόµενη πληµµέλεια δεν επιδρά κατά νόµο στο 
διατακτικό της αναιρεσιβαλλόµενης αποφάσεως. Επί επάλληλων αιτιολογιών, εάν η 
προσβολή µιας από αυτές δεν τελεσφορήσει, οι λόγοι αναιρέσεως που προσβάλλουν 
τις λοιπές είναι αλυσιτελείς. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 991  
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Έννοια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 269 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος και συνέπειές της για τον 
οφειλέτη. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Kατά το άρθρο 281 ΑΚ, το δικαίωµα ασκείται καταχρηστικά όταν η συµπεριφορά 
του δικαιούχου, που προηγήθηκε της ασκήσεώς του, καθώς και η πραγµατική 
κατάσταση που διαµορφώθηκε, δηµιούργησαν στον οφειλέτη την εύλογη πεποίθηση 
ότι δεν θα ασκηθεί το δικαίωµα, έτσι ώστε η µεταγενέστερη άσκησή του να 
υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Μόνη η µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου 
δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική τη µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλ' 
απαιτείται να συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, προερχόµενες κυρίως από την 
προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου και του οφειλέτη, ενόψει των οποίων και 
της αδρανείας του δικαιούχου η άσκηση του δικαιώµατος να εξέρχεται των ορίων του 
άρθρου 281 ΑΚ. Η επιχειρούµενη από το δικαιούχο ανατροπή της καταστάσεως δεν 
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είναι απαραίτητο να θέτει σε κίνδυνο την οικονοµική υπόσταση του οφειλέτη, αλλ' 
αρκεί να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στα συµφέροντα του. 
- Η µελλοντική άσκηση και από τρίτους παρόµοιων αξιώσεων στην περίπτωση που 
ευδοκιµήσει η επίδικη δεν συνιστά από µόνη της τις προαναφερόµενες ειδικές 
περιστάσεις και δεν συνδέεται µε την προηγηθείσα της ασκήσεως του δικαιώµατος 
συµπεριφορά του δικαιούχου και του οφειλέτη. Εάν όµως συντρέχουν οι 
προερχόµενες από τη συµπεριφορά αυτών ειδικές περιστάσεις, οι ενέργειες των 
τρίτων, που έχουν ήδη ασκήσει ή αναµένεται βασίµως ότι θα ασκήσουν όµοιες 
αξιώσεις, µπορούν να ληφθούν υπόψη για την εκτίµηση επαχθών συνεπειών που θα 
έχει για τον οφειλέτη η ικανοποίηση της επίδικης αξιώσεως, στις περιστάσεις ιδίως 
που κρίνεται ότι η ικανοποίηση µόνο της επίδικης αξιώσεως δεν θα έχει δυσµενείς 
επιπτώσεις στα συµφέροντα του οφειλέτη. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 991  
 
Κληρονοµία - Κληρονοµική διαδοχή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1797 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Κληρονοµική διαδοχή. Παράγωγος τρόπος κτήσης των 
κληρονοµιαίων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραµόρφωση εγγράφου.  
- Κατά τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 1710 παρ.1, 1846, 1193, 1195, 1198 
και 1199 ΑΚ, η κληρονοµική διαδοχή είτε χωρεί από το νόµο (εξ αδιαθέτου ή 
νόµιµης µοίρας) είτε από διαθήκη, αποτελεί παράγωγο τρόπο κτήσης κυριότητας των 
κληρονοµιαίων ακινήτων, η κυριότητα των οποίων, όπως και κάθε άλλο εµπράγµατο 
δικαίωµα επ' αυτών, µεταβαίνει αναδροµικώς στον κληρονόµο από το θάνατο του 
κληρονοµουµένου, εφόσον ο κληρονόµος αποδεχθεί µε δηµόσιο έγγραφο την 
κληρονοµία και µεταγράψει την περί αποδοχής δήλωσή του. Ακόµη, κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 974, 1041 και 1045 ΑΚ, η κυριότητα ακινήτου αποκτάται και 
πρωτοτύπως µε τακτική ή έκτακτη χρησικτησία. Ειδικότερα, για την κτήση της 
κυριότητας ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία αρκεί νοµή επί εικοσαετία µε διάνοια 
κυρίου.  
- 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. Ως αντιφατικές αιτιολογίες κατά την έννοια της διάταξης αυτής 
νοούνται ουσιαστικές παραδοχές του δικαστηρίου της ουσίας που περιέχονται στην 
ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού και αφορούν πραγµατικά περιστατικά 
τα οποία δεν µπορούν να συνυπάρχουν, αφού η ύπαρξη του ενός αποκλείει λογικά 
την ύπαρξη του άλλου, ενώ αντιφατικότητα των αιτιολογιών υπάρχει και όταν 
εξαιτίας της δεν προκύπτει ποια πραγµατικά περιστατικά δέχτηκε το δικαστήριο για 
να στηρίξει το διατακτικό, ώστε να µπορεί να ελεγχθεί ότι σωστά εφάρµοσε το νόµο. 
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Ο λόγος αυτός 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 αναίρεσης. Το δικαστήριο της 
ουσίας µπορεί να προσδώσει µείζονα αξιοπιστία σε µερικούς µάρτυρες και δεν είναι 
υποχρεωµένο να εκθέσει στην απόφασή του και τους λόγους για τους οποίους δίδει 
µεγαλύτερη πίστη στην κατάθεση του ενός ή του άλλου µάρτυρα (ΑΠ 261/2008).  
- 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. Ο λόγος αυτός ιδρύεται και αν 
διαβάστηκε µέρος του εγγράφου. ∆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 αιτίαση σχετική µε την 
εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1041, 1045, 1193, 1195, 1198, 1199, 1710, 1846, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 743  
 
Κληρονοµία - Κληρονόµος - Κληροδόχος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 768 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Κληρονόµος σε δήλο πράγµα. Σε περίπτωση αµφιβολίας 
θεωρείται κληροδόχος. Ερµηνεία διαθήκης. Βούληση διαθέτη. Λόγοι αναίρεσης για 
παραβίαση των ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. 
- Κατά το άρθρο 1800 παρ. 2 ΑΚ, αν έχουν αφεθεί µόνο ειδικά αντικείµενα στον 
τιµώµενο, σε περίπτωση αµφιβολίας θεωρείται κληροδόχος, ακόµη και αν 
ονοµάστηκε κληρονόµος. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι είναι ισχυρή η 
εγκατάσταση κληρονόµου επί δήλου πράγµατος, δηλαδή επί ειδικά καθοριζόµενου 
στοιχείου της κληρονοµίας, η οποία υπάρχει αν συνάγεται από τη διαθήκη θέληση 
του διαθέτη, µε τη µνεία του δήλου, να εγκαταστήσει τον τιµώµενο ως κληρονόµο, 
ως άµεσο δηλαδή καθολικό του διάδοχο σε όλη την κληρονοµία του ή σε ποσοστό 
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της. Μόνο σε περίπτωση αµφιβολίας, αν δηλαδή δεν προκύπτει θέληση του διαθέτη 
για εγκατάσταση του τιµώµενου ως κληρονόµου, αυτός που τιµήθηκε µε το δήλον 
πράγµα θεωρείται κληροδόχος. Αναγκαία έννοµη συνέπεια του χαρακτηρισµού ως 
κληρονόµου, αυτού που µόνος ή µαζί µε άλλους εγκαταστάθηκε επί ειδικού 
αντικειµένου είναι αφενός ότι η µνεία του δήλου έχει την έννοια του προσδιορισµού 
του ποσοστού (κλάσµατος) της κληρονοµίας στο οποίο αυτός καλείται και το οποίο 
προσδιορίζεται κατά το λόγο της αξίας του δήλου σε σχέση προς την αξία της όλης 
κληρονοµίας και αποτελεί συνάµα (άρθρο 1890 ΑΚ) διάταξη του διαθέτη να 
περιληφθεί το δήλον στην κατά ποσοστό µερίδα του τιµωµένου (διανεµητική) και 
αφετέρου ότι, αν πρόκειται για τέτοια εγκατάσταση, εφαρµόζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 1801 παρ.2 και 1802 ΑΚ. Οι διατάξεις αυτές ορίζουν ότι αν έχουν 
εγκατασταθεί περισσότεροι κληρονόµοι, καθένας από τους οποίους έχει περιοριστεί 
σε ποσοστό και τα ποσοστά δεν εξαντλούν τον κλήρο, ως προς το υπόλοιπο µέρος 
επέρχεται η εξ αδιαθέτου διαδοχή. Αν όµως σύµφωνα µε τη θέληση του διαθέτη οι 
εγκατάστατοι γράφηκαν ως οι µόνοι κληρονόµοι και καθένας απ' αυτούς 
εγκαταστάθηκε σε ποσοστό και τα ποσοστά δεν εξαντλούν το κλήρο, επέρχεται 
ανάλογη αύξηση των ποσοστών. Για να επέλθει δηλαδή παράλληλα και η εξ 
αδιαθέτου διαδοχή, απαιτούνται δύο προϋποθέσεις, πρώτον ότι ο διαθέτης διέθεσε 
µόνο ένα µέρος από τον κλήρο, έτσι ώστε αν τα ποσοστά τον εξαντλούν, δεν υπάρχει 
λόγος για εξ αδιαθέτου διαδοχή και δεύτερον ότι ο διαθέτης εξέφρασε τη θέληση (ή 
ότι προκύπτει η θέληση) το κληρονοµικό δικαίωµα των εγκαταστάτων να περιοριστεί 
στο ποσοστό. Εφόσον γι' αυτά είναι σαφής η διαθήκη, εφόσον δηλαδή οι λέξεις που 
έχει χρησιµοποιήσει ο διαθέτης µόνες τους και χωρίς άλλο αποδίδουν τη βούλησή 
του, δεν υπάρχει έδαφος για ερµηνεία της διαθήκης. ∆ιαφορετικά, θα πρέπει να 
ανευρεθεί η αληθής βούλησή του, η οποία αναζητείται µε την ερµηνεία της διαθήκης, 
χωρίς προσήλωση στις λέξεις και κατά την υποκειµενική άποψη του διαθέτη, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 173 και 1781 ΑΚ, λαµβάνονται δε υπόψη και περιστατικά που 
βρίσκονται εκτός της διαθήκης, µεταξύ των οποίων και η σπουδαιότητα των 
αντικειµένων που έχουν καταληφθεί µε τη διαθήκη, σε σχέση µε την όλη κληρονοµία, 
καθώς και οι προσωπικές σχέσεις του διαθέτη.  
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 και 19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκαν ευθέως ή εκ πλαγίου οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών των 
άρθρων 173 και 200 ΑΚ. Οι κανόνες αυτοί παραβιάζονται όταν το δικαστήριο της 
ουσίας, είτε παραλείπει να προσφύγει σε αυτούς για να διαπιστώσει την αληθινή 
έννοια της δήλωσης βούλησης των συµβαλλοµένων, είτε προβαίνει σε κακή 
εφαρµογή τους, εφαρµόζοντας εσφαλµένα τις νοµικές έννοιες στις οποίες 
στηρίζονται, είτε παραλείπει να παραθέσει στην απόφασή του τα πραγµατικά 
στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συγκεκριµένη εφαρµογή τους. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 1769, 1781, 1800, 1801, 1802, 1890, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ΝοΒ 2008, σελίδα 2451 * ΧρΙ∆ 2009, σελίδα 38 * 
Ελ∆νη 2010, σελίδα 744  
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Κληρονοµία - Κληρονόµος - Κληροδόχος 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1704 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Εγκατάσταση κληρονόµου επί δήλου πράγµατος. 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 173, 1781, 1800, 1801, 1802, 1870, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 681  
 
Κληρονοµία - Προθεσµία αποποίησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1211 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Πλασµατική αποδοχή κληρονοµίας µε την παρέλευση της 
προθεσµίας για την αποποίησή της. Προσβολή της αποδοχής αυτής λόγω πλάνης του 
κληρονόµου και πότε αυτή υφίσταται. Περίπτωση που ο κληρονόµος τελεί υπό 
νόµιµη εκπροσώπηση.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1847 παρ. 1 εδ. α' , 1850 εδ. β' , 
140 και 141 ΑΚ προκύπτει ότι η αποδοχή της κληρονοµίας που συνάγεται από την 
παραµέληση της προθεσµίας αποποίησης της κληρονοµίας µπορεί να προσβληθεί από 
τον κληρονόµο λόγω πλάνης, όταν η αποδοχή που συνάγεται µε τον τρόπο αυτό κατά 
πλάσµα του νόµου, δεν συµφωνεί µε τη βούλησή του, όταν αυτή αναφέρεται σε 
σηµείο τόσο σπουδαίο για την αποδοχή της κληρονοµίας, ώστε αν ο κληρονόµος 
γνωρίζει την αληθινή κατάσταση, ως προς το σηµείο αυτό, δεν θα άφηνε να παρέλθει 
άπρακτη η προθεσµία αποποίησης. Η εσφαλµένη δε γνώση ή άγνοια που δηµιουργεί 
τη µεταξύ της βουλήσεως και δηλώσεως διάσταση, η οποία όταν είναι ουσιώδης 
θεµελιώνει δικαίωµα προσβολής της δηλώσεως λόγω πλάνης, µπορεί να οφείλεται 
και σε άγνοια ή εσφαλµένη γνώση των νοµικών διατάξεων για την αποδοχή της 
κληρονοµίας. Υπάρχει δε πλάνη περί το δίκαιο της αποδοχής της κληρονοµίας και 
όταν ο κληρονόµος τελεί σε άγνοια που συνάγεται α) στο σύστήµα της κτήσεως της 
κληρονοµίας κατά τον ΑΚ που επέρχεται αµέσως µετά το θάνατο του 
κληρονοµουµένου, οπότε η προθεσµία του άρθρου 1847 ΑΚ δεν αρχίζει γιατί η 
άγνοια αποκλείει την γνώση της επαγωγής της κληρονοµίας και β) σε άγνοια µόνο 
της υπάρξεως της προθεσµίας του άρθρου 1847 ΑΚ προς αποποίηση ή της κατά το 
άρθρο 1850 ΑΚ νοµικής σηµασίας της παρόδου της προθεσµίας αυτής άπρακτης 
(ΟλΑΠ 3/1989, ΑΠ 858/1990). 'Ετσι ο κληρονόµος κατά την άνω διάταξη 1847 παρ. 
1 εδ. α' ΑΚ µπορεί να αποποιηθεί την κληρονοµία µέσα σε προθεσµία τεσσάρων 
µηνών, που αρχίζει από τότε που έµαθε την επαγωγή και τον λόγο της, εφόσον δε ο 
νόµος δεν διακρίνει (άρθρα 1847 και 1850 ΑΚ) η ως άνω τετράµηνη προθεσµία 
αποποιήσεως τρέχει και κατά προσώπων ανικάνων προς δικαιοπραξία. Αν ο 
κληρονόµος τελεί υπό νόµιµη εκπροσώπηση (λ.χ. γονική µέριµνα) το στοιχείο της 
γνώσης κρίνεται στο πρόσωπο του νοµίµου εκπροσώπου, αφού µόνον αυτός 
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δικαιούται να αποποιηθεί την κληρονοµία που έχει επαχθεί στον αντιπροσωπευόµενο 
τηρουµένων των διατυπώσεων που ο νόµος επιτάσσει, προκειµένου δε περί 
αποποιήσεως ανηλίκου πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον εκπροσωπούντα αυτόν 
και να χορηγηθεί προς τούτο η σχετική άδεια. Τέλος η αγωγή προς ακύρωση της 
αποδοχής της κληρονοµίας και η αντίστοιχη ένσταση είναι δυνατό να στραφεί και 
κατά του δανειστή της κληρονοµίας (ΑΠ 338/2004, ΑΠ 426/2002). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 140, 141, 1847, 1850, 
Σχόλια: 
 INLAW 2008 * ΧρΙ∆ 2009, σελίδα 229, σχολιασµός Ε.Ν. * Ελ∆νη 2010, σελίδα 
1011, σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς  
 
Κοινόχρηστα πράγµατα - Αιγιαλός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1223 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Χρήση αιγιαλού. Παράνοµη εκµετάλλευση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου 115 του Π∆ 11/12-11-1929 "περί 
διοικήσεως δηµοσίων κτηµάτων", όπως µεταγενεστέρως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
του άρθρου 1 του ΑΝ 2344/1940 "περί αιγιαλού και παραλίας" (που ίσχυε µέχρι της 
19-12-2001, οπότε καταργήθηκε, µε τον Ν. 2971/2001), του άρθρου 49 παρ. 3 του Ν. 
1416/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των άρθρων 968-970 και 904 ΑΚ 
προκύπτει ότι, αν ο χρήστης τµήµατος αιγιαλού ή παραλίας, κατά παράβαση των 
όρων της προς αυτόν παραχώρησης ή της σχετικής συµβάσεως, δεν περιορίζεται σε 
"απλή χρήση" αυτού, ήτοι σε εκµετάλλευση από την οποία δεν µεταβάλλεται ο 
κοινόχρηστος χαρακτήρας του χώρου και δεν αλλοιώνεται το φυσικό αυτού 
περιβάλλον, αλλά προβαίνει σε επαχθέστερη εκµετάλλευση του ακινήτου (ιδίως µε 
την κατασκευή κτισµάτων και συναφών έργων), τότε η χρήση αυτού καθίσταται 
αυθαίρετη, και το ∆ηµόσιο - πέρα και ανεξάρτητα από το (λειτουργικό) δικαίωµά του 
να ανακαλέσει την πράξη παραχώρησης ή να καταγγείλει ενδεχόµενη σύµβαση και 
να αποβάλει τον χρήστη - έχει κατά του τελευταίου αξίωση πρόσθετης (ήτοι πέρα 
εκείνης που αντιστοιχεί στην απλή χρήση υπό την εκτεθείσα έννοια) αποζηµίωσης 
και απόδοσης της ωφέλειας που ο χρήστης απεκόµισε και κατά την οποία αυτός 
κατέστη αδικαιολογήτως πλουσιότερος εις βάρος της δηµόσιας περιουσίας, κατά το 
χρονικό διάστηµα της παράνοµης εκµετάλλευσης αυτής. Αντίθετη ερµηνεία, 
σύµφωνα µε την οποία το ∆ηµόσιο έχει µόνον δικαίωµα να αποβάλει τον αυθαίρετο 
χρήστη από την κατοχή του ακινήτου και να αποτρέψει έτσι τη συνέχιση της έννοµης 
δράσης αυτού στο µέλλον, θα οδηγούσε στο άτοπο να θεωρείται ότι, κατ' εξαίρεση 
έναντι όλων των άλλων προσώπων, φυσικών και νοµικών, το ∆ηµόσιο έχει νοµική 
υποχρέωση να µην απαιτεί οικονοµικό αντάλλαγµα για την εκ µέρους τρίτων 
αυθαίρετη εκµετάλλευση περιουσιακών του στοιχείων ή κοινόχρηστων κρατικών 
ακινήτων. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 904, 968, 969, 970, 
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Νόµοι: 1416/1984,  
Νόµοι: 49,2971/2001,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 1344  
 
Κοινόχρηστα πράγµατα - Αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 222 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Κοινόχρηστα πράγµατα. Αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα. 
Είδη προσβαλλόµενων µε αναίρεση αποφάσεων. Αοριστία της αγωγής. Έννοµο 
συµφέρον. Λήψη ή µη υπόψη από το δικαστήριο προταθέντων. Παράβαση κανόνα 
δικαίου. Ερµηνευτικοί κανόνες δικαοπραξιών. 
- Κατά τα άρθρα 369, 966, 967, 968, 972, 1033 και 1192 αριθ. 1 ΑΚ, στα 
κοινόχρηστα πράγµατα περιλαµβάνονται και οι οδοί αδιακρίτως. Τα κοινής χρήσης 
πράγµατα λαµβάνουν τον προορισµό τους αυτό από το νόµο ή τη βούληση του 
ιδιοκτήτη τους , που µπορεί να εκδηλωθεί και µε παραίτηση από την κυριότητα του 
πράγµατος. 
- Κατά το βυζαντινορρωµαϊκό δίκαιο ν. 3 Πανδ. 43, 7, ν.2 παρ. 8, Πανδ. 93.3, ν. 28 
Πανδ. 22,3 αναγνωριζόταν ως τρόπος κτήσης της ιδιότητας του πράγµατος ως 
κοινοχρήστου η αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα στη χρήση του πράγµατος µε την 
οποία κυρούνταν ως νόµιµη, η πραγµατική κατάσταση που υπήρχε πριν από τόσο 
χρόνο, ώστε η ζώσα γενεά να τη γνώρισε ως έχει. Σύµφωνα µε το άρθρο 51 ΕισΝΑΚ, 
η δυνάµει αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητας ιδιότητα που απέκτησε το πράγµα ως 
κοινής χρήσης διατηρείται εφόσον πριν από την εισαγωγή του ΑΚ δύο συνεχόµενες 
γενεές ανθρώπων επί συνολικό διάστηµα τουλάχιστον ογδόντα ετών δεν γνώρισαν 
διαφορετική κατάσταση του πράγµατος από την κοινοχρησία. Εκείνος που 
ισχυρίζεται ότι κάποιο ακίνητο ή οδός είναι κοινόχρηστος χώρος, πρέπει να 
καθορίσει το νόµιµο τρόπο µε τον οποίο αποκτήθηκε η ιδιότητα της κοινοχρησίας. 
Μακροχρόνια, κοινή χρήση του ακινήτου µε την ανοχή ή µε τη βούληση του κυρίου, 
µπορεί να αντιταχθεί κατ' αυτού, µε βάση το άρθρο 281 ΑΚ και να επιτευχθεί έµµεσα 
ο χαρακτηρισµός του ακινήτου ως κοινοχρήστου. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 553 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται κατά των αποφάσεων που 
δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση και περατώνουν 
όλη τη δίκη ή µόνο τη δίκη για την αγωγή ή την ανταγωγή. Αν η υπόθεση διήλθε και 
τους δύο βαθµούς δικαιοδοσίας, σε αναίρεση υπόκειται µόνο η απόφαση του 
Εφετείου. 
- Κατά τα άρθρα 559 αριθ. 1, 8, 14 ΚΠολ∆ ελέγχεται η νοµική αοριστία της αγωγής 
που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, 
αν το δικαστήριο, για το σχηµατισµό της κρίσης του, αξίωσε περισσότερα στοιχεία 
από τα απαιτούµενα από το νόµο ή αρκέστηκε σε λιγότερα από αυτά. Η αοριστία του 
δικογράφου της αγωγής µπορεί να είναι ποσοτική ή ποιοτική, όταν στο δικόγραφο 
δεν αναφέρονται µε πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά που αποτελούν την 
προϋπόθεση εφαρµογής του κανόνα δικαίου, στον οποίο στηρίζεται το αίτηµα της 
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αγωγής, ή όταν γίνεται επίκληση των όρων του νόµου χωρίς να αναφέρονται τα 
περιστατικά που θεµελιώνουν την εφαρµογή του. Η αοριστία της αγωγής εξετάζεται 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 73, 556, 577 παρ. 1, 2 ΚΠολ∆, το έννοµο συµφέρον, ερευνάται 
αυτεπαγγέλτως και θεµελιώνεται στη βλάβη του διαδίκου που ηττήθηκε, από το 
περιεχόµενο της προσβαλλόµενης απόφασης, ο οποίος επιδιώκει την ανατροπή της 
επιβλαβούς συνέπειας. 
- Βάσει 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας 
παραβιάζει ευθέως κανόνα ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ευθεία παραβίαση υπάρχει, όταν το 
δικαστήριο παρέλειψε να εφαρµόσει έναν ουσιαστικό κανόνα δικαίου, ο οποίος ήταν 
εφαρµοστέος ή εφάρµοσε ουσιαστικό κανόνα δικαίου, τον οποίο δεν έπρεπε να 
εφαρµόσει.  
- Το δικαστήριο παραβιάζει τους ερµηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών όταν, 
µολονότι διαπιστώνει την ύπαρξη κενού ή αµφιβολίας στις δηλώσεις βούλησης των 
δικαιοπρακτούντων, δεν προσφεύγει στα άρθρα 173 και 200 ΑΚ ή προσφεύγει 
µολονότι η δικαιοπραξία είναι πλήρης και σαφής και δεν έχει ανάγκη συµπλήρωσης ή 
ερµηνείας. Επίσης παραβιάζονται όταν το ερµηνευτικό πόρισµα του δικαστηρίου δεν 
είναι σύµφωνο προς την καλή πίστη αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 281, 369, 966, 967, 968, 972, 1033, 1192, 
ΕισΝΑΚ: 51, 
ΚΠολ∆: 73, 553, 556,559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 577, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 970, σχολιασµός Ι. Ν. Κ.  
 
Κοινωνία - ∆ιανοµή ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 151 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιανοµή ακινήτου. Στοιχεία ορισµένου αγωγής. Ενστάσεις 
εναγοµένου. Έκτακτη χρησικτησία. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Αναιρείται 
η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- 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. Χωρίς να είναι αναγκαίο να εκτίθεται σ' αυτήν και ο τρόπος 
µε τον οποίο ο ενάγων και ο εναγόµενος έγιναν συγκύριοι, εκτός αν ο εναγόµενος 
αµφισβητώντας τη νοµιµοποίηση της αγωγής ισχυρισθεί ότι δεν έχουν κανένα 
δικαίωµα κυριότητος επί του διανεµητέου ούτε ο ενάγων ούτε ο εναγόµενος, οπότε 
υποχρεούται ο ενάγων µε τις προτάσεις της πρώτης συζητήσεως να καθορίσει τον 
τρόπο µε τον οποίον αυτός και ο εναγόµενος έγιναν συγκύριοι του διανεµητέου. Εάν 
ο εναγόµενος ισχυρισθεί ότι αυτός είναι αποκλειστικός κύριος του διανεµητέου, 
προβάλλων κατ' αυτόν τον τρόπον αµφισβήτηση της ενεργητικής νοµιµοποιήσεως της 
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αγωγής, δεν υποχρεούται ο ενάγων να καθορίσει και τον τρόπον µε τον οποίο ο 
εναγόµενος έγινε συγκύριος του διανεµητέου. Στην περίπτωση αυτή η απόδειξη της 
συγκυριότητας του ενάγοντος θα έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµόν του από τον 
εναγόµενο οµολογουµένου δικαιώµατος του κυριότητος επί ολοκλήρου του 
διανεµητέου πράγµατος. Εάν ο εναγόµενος επικαλείται περιστατικά κτήσεως της 
αποκλειστικής του κυριότητος επί του διανεµητέου µεταγενέστερα των αντιστοίχων 
της κυριότητος του ενάγοντος, προβάλλει ένσταση κατά της αγωγής την οποία θα 
υποχρεωθεί να αποδείξει (ΑΠ 579/1996).  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Κατά το άρθρο 1045 ΑΚ εκείνος που έχει στη 
νοµή του για µια εικοσαετία πράγµα κινητό ή ακίνητο, γίνεται κύριος αυτού µε 
έκτακτη χρησικτησία. Περαιτέρω στο άρθρο 281 ΑΚ ορίζεται ότι: "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, 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 οικονοµικός ή κοινωνικός σκοπός του δικαιώµατος να 
προκύπτει από την προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου ή από την πραγµατική 
κατάσταση που δηµιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που µεσολάβησαν ή από άλλα 
περιστατικά, τα οποία, χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν τη γέννηση ή να επάγονται 
την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή την άσκηση του, κατά τις περί 
δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου. ∆εν νοείται δε 
καταχρηστική άσκηση µη υπάρχοντος δικαιώµατος, αφού µόνο υπαρκτό δικαίωµα 
είναι λογικώς δυνατό να ασκηθεί (ΟλΑΠ 17/1997).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠoλ∆ αναίρεση επιτρέπεται 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. Από τη διάταξη αυτή, 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 (ανεπαρκείς αιτιολογίες) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ 
τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999, ΟλΑΠ 32/1996).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 799, 1045, 1113, 
ΚΠολ∆: 478, 479, 480, 481, 559 αριθ. 19, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 711  
 
Κοινωνία - ∆ιανοµή ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 733 
Έτος: 2010 
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Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιανοµή κοινού οικοπέδου. 
- Από το άρθρο 480Α παρ. 1 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι η διανοµή κοινού οικοπέδου στο 
οποίο υπάρχει οικοδοµή µπορεί, µετά από αίτηση κάποιου συγκυρίου, να γίνει 
αυτούσια µε σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ή µέρη ορόφων, αν είναι 
εφικτή και δεν αντιβαίνει στο συµφέρον των λοιπών συγκυρίων, υπό τον όρο όµως η 
οικοδοµή να έχει ανεγερθεί πλήρως κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής, δεδοµένου 
ότι δεν είναι επιτρεπτή η διανοµή µελλοντικού πράγµατος. Εποµένως, η από το θεσµό 
της οροφοκτησίας παρεχόµενη δυνατότητα απόκτησης αποκλειστικής κυριότητας επί 
µέλλοντος να ανεγερθεί ορόφου ή διαµερίσµατος (άρθρο 10 παρ. 2 Ν. 3741/1929) δεν 
µπορεί να εφαρµοσθεί στη δικαστική διανοµή, γιατί λείπει ο παραπάνω όροφος, 
δηλαδή η οικοδοµή. Έτσι, αν και παρέχεται από το νόµο η δυνατότητα να αποκτήσει 
κάποιος αποκλειστική κυριότητα σε διηρηµένη ιδιοκτησία που δεν έχει ανεγερθεί, 
αλλά µέλλει να ανεγερθεί, δεν του παρέχεται η δυνατότητα να ζητήσει τη διανοµή 
διηρηµένων ιδιοκτησιών που πρόκειται να ανεγερθούν στο µέλλον, ελλείψει 
αντικειµένου προς διανοµή και ως εκ τούτου το σχετικό αίτηµα διανοµής τέτοιων 
ορόφων είναι µη νόµιµο (ΑΠ 769/2008). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 480Α, 559 αριθ. 1, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 990  
 
Κοινωνία - Συγκυριότητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1918 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Κοινωνία και δικαιώµατα κοινωνών. Νοµή, άσκηση και 
απώλεια αυτής. Τακτική χρησικτησία, έννοια καλής πίστης και µεταγενέστερη κακή 
πίστη. Συγκυριότητα. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Μη νόµιµη βάση 
απόφασης. Ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες. Λήψη ή µη υπόψη προταθέντος 
ουσιώδους πράγµατος από το δικαστήριο. 
- Κατά τα άρθρα 787, 980, 981, 1041, 1042, 1044, 1113 ΑΚ και 43 του ΕισΝΑΚ, ο 
ένας των συγκοινωνών δεν µπορεί, κατέχοντας το κοινό πράγµα, να αντιτάξει κατά 
των άλλων την έκτακτη χρησικτησία ή την αποσβεστική παραγραφή πριν να τους 
γνωστοποιήσει ρητώς ή µε πράξεις του που φανερώνουν την τέτοια βούληση του, ότι 
αποφάσισε να νέµεται το κοινό πράγµα ολόκληρο ή κατά ποσοστό µεγαλύτερο από 
τη µερίδα του ως µοναδικός κύριος του. Εξάλλου, εκείνος που έχει στη νοµή του µε 
καλή πίστη και µε νόµιµο τίτλο πράγµα ακίνητο για µια δεκαετία γίνεται κύριος 
αυτού, ενώ ο νοµέας βρίσκεται σε καλή πίστη, όταν χωρίς βαριά αµέλεια έχει την 
πεποίθηση ότι απέκτησε την κυριότητα. Τέλος, η καλή πίστη πρέπει να υπάρχει κατά 
το χρόνο της απόκτησης της νοµής. ∆εν είναι καλόπιστος, γιατί βαρύνεται µε βαριά 
αµέλεια, αυτός που "απέκτησε" ακίνητο παραλείποντας να ελέγξει τα βιβλία 
µεταγραφών περί των δικαιωµάτων των δικαιοπαρόχων του µεταβιβάζοντος. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 20 του ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση, αν το δικαστήριο 
παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου µε το να δεχθεί πραγµατικά γεγονότα 
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προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. 
∆ηµιουργείται αυτός ο λόγος αναίρεσης, όταν το δικαστήριο της ουσίας αποδίδει στο 
έγγραφο περιεχόµενο καταδήλως διάφορο από αυτό που πραγµατικά υπάρχει σ' αυτό. 
Η παραµόρφωση δε είναι νοητή µόνο στα αποδεικτικά έγγραφα και όχι στους 
ισχυρισµούς των διαδίκων. ∆εν υπάρχει παραµόρφωση, όταν το σφάλµα αναφέρεται 
στην εκτίµηση τού περιεχοµένου, γιατί τότε πρόκειται για εκτίµηση των αποδείξεων, 
που δεν ελέγχεται αναιρετικά. Πρέπει δε την παραπάνω επιζήµια για τον 
αναιρεσείοντα κρίση του να σχηµάτισε αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το 
έγγραφο που φέρεται ως παραµορφωµένο, προϋπόθεση η οποία δεν συντρέχει, όταν 
τούτο εκτιµήθηκε µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαρθεί η σηµασία του 
σε σχέση µε το πόρισµα για την αλήθεια ή την αναλήθεια του γεγονότος που 
αποδείχθηκε, γιατί στη περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ιδιαίτερης 
αποδεικτικής σηµασίας του. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νοµίµου 
βάσεως της αποφάσεως λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας αυτής ιδρύεται, όταν δεν 
προκύπτουν επαρκώς από τις παραδοχές της τα πραγµατικά περιστατικά που είναι 
αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου περί της συνδροµής των προϋποθέσεων της 
διάταξης που εφαρµόστηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, η οποία αποκλείει την 
εφαρµογή της. Ελλείψεις ή αντιφάσεις ως προς τη µείζονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού, τον καθορισµό δηλαδή και την έννοια του εφαρµοστέου κανόνα 
δικαίου είναι αδιάφορες, αφού κατά το άρθρο 578 ΚΠολ∆, αν το αιτιολογικό της 
προσβαλλόµενης αποφάσεως κρίνεται εσφαλµένο, αλλά το διατακτικό της ορθό, 
απορρίπτεται η αναίρεση. Το ουσιώδες στοιχείο του λόγου αυτού αναίρεσης αποτελεί 
η έλλειψη νόµιµης βάσης σε "ζήτηµα", δηλαδή σε πραγµατικό αυτοτελή ισχυρισµό, 
που τείνει στη θεµελίωση ή κατάλυση ασκηθέντος ουσιαστικού δικαιώµατος, το 
οποίο "ζήτηµα" ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και όχι όταν 
πρόκειται για ελλείψεις που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα 
στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος, που έχει συναχθεί µε βάση 
αυτές, εφόσον τούτο παρατίθεται σαφώς. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, για λήψη ή µη υπόψη προταθέντος ουσιώδους 
πράγµατος, απαιτείται πράγµα παραδεκτώς προταθέν, αφού διαφορετικά το 
δικαστήριο της ουσίας δεν επιτρέπεται να το λάβει υπόψη. "Πράγµατα" θεωρούνται 
οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων, που συγκροτούν την ιστορική 
βάση και εποµένως θεµελιώνουν 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. "Πράγµα", εποµένως, αποτελεί και ο λόγος εφέσεως που περιέχει 
παράπονο κατά της κρίσης του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου. ∆εν στοιχειοθετείται, 
όµως, ο λόγος αυτός αναιρέσεως, αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον προταθέντα 
ισχυρισµό και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 787, 980, 981, 1041, 1042, 1044, 1113, 
ΕισΝΑΚ: 43 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 578, 
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Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 783  
 
Κοινωνία - Χρήση κοινού πράγµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 448 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Χρήση κοινού πράγµατος. ∆ικαιώµατα συγκυρίων. Αξίωση 
ανάλογης µερίδας επί του οφέλους που αποκόµισαν από τη χρήση του οι συγκύριοι. 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Το δικαίωµα του συγκυρίου πράγµατος να αξιώσει από τους λοιπούς συγκυρίους 
του δικαιώµατος (συγκυρίους), οι οποίοι έκαναν αποκλειστική χρήση του κοινού 
πράγµατος, ανάλογη µερίδα επί του οφέλους που εκείνοι αποκόµισαν από τη χρήση 
του, συνιστάµενη στην αξία της χρήσεως αυτής, υπόκειται κατά την άσκηση του, 
όπως άλλωστε κάθε ιδιωτικό δικαίωµα στους περιορισµούς του άρθρου 281 ΑΚ. Με 
το άρθρο 281 ΑΚ ορίζεται ότι η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται, αν 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που εισβάλλουν 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 εισβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο 
οικονοµικός ή κοινωνικός σκοπός του δικαιώµατος να προκύπτει από την 
προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου ή από πραγµατική κατάσταση που 
δηµιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που µεσολάβησαν ή από άλλα περιστατικά, τα 
οποία, χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν τη γέννηση ή να επάγονται την απόσβεση του 
δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή την άσκηση του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής 
αντιλήψεως του µέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΟλΑΠ 16/2006, 17/1995). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 1012  
 
Κυριότητα - Αναγνώριση κυριότητας έναντι ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1791 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Παραχώρηση εκτάσεως για µόνιµη γεωργική ή δενδροκοµική 
εκµετάλλευση. Πότε δεν είναι θεµιτή. Επάλληλες ή επικουρικές αιτιολογίες 
δικαστικής απόφασης. 
- Κατά πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου, η ατοµική διοικητική πράξη από την 
έναρξη της ισχύος της έως την ακύρωσή της µε δικαστική απόφαση ή την ανάκληση 
ή κατάργησή της ή γενικά την παύση της ισχύος της καθ' οιονδήποτε τρόπο παράγει 
όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της ανεξάρτητα από το αν έχει νοµική πληµµέλεια. 
Τούτο ισχύει και αν ακόµη η πράξη παραβιάζει την αρχή της νοµιµότητας και έχει 
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ελάττωµα το οποίο σε περίπτωση προσβολής της µε το προβλεπόµενο ένδικο 
βοήθηµα µπορεί να επιφέρει την ακύρωσή της. Συνεπεία του κατά τα ανωτέρω 
τεκµηρίου της νοµιµότητας της διοικητικής πράξεως τα διοικητικά όργανα δεν 
µπορούν να θεωρήσουν την πράξη ως άκυρη ή ανίσχυρη πριν την ανάκληση ή 
ακύρωση ή κατάργησή της και αν ακόµη έχει ασκηθεί ένδικο βοήθηµα για την 
ακύρωσή της. Τα πολιτικά δικαστήρια όµως όταν δικάζουν ιδιωτικές διαφορές, που 
υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, έχουν κατ' άρθρο 2 του ΚΠολ∆ το δικαίωµα να 
προβαίνουν σε παρεµπίπτουσα έρευνα του κύρους και της νοµιµότητας της 
διοικητικής πράξης και πριν την ανάκληση, ακύρωση η κατάργησή της.  
- ∆εν είναι θεµιτή η παραχώρηση εκτάσεως για µόνιµη γεωργική ή δενδροκοµική 
εκµετάλλευση, εφόσον αυτή είχε προγενεστέρως διατεθεί, κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 96 επ., 119 επ., 164, 197 επ., του Αγροτικού Κώδικος (Β∆ 29/10/6.12.1946, 
όπως τροποποιήθηκε) για την δηµιουργία κοινοχρήστων χώρων ευρύτερης περιοχής 
που είχε απαλλοτριωθεί για την αποκατάσταση ακτηµόνων καλλιεργητών, και 
εποµένως η παραχώρηση εκτάσεως, ως δασικής, ήδη διατεθειµένης για θεραπεία 
άλλου σκοπού, είναι παράνοµη και ανακλητέα ανεξάρτητα από χρονικά όρια, όπως 
τούτο απορρέει από το όλο πνεύµα τόσο της δασικής νοµοθεσίας, όπως 
αλληλοδιαδόχως ίσχυσε (Ν. 4173/1929, Ν∆ 86/1969 και Ν. 998/1979) όσο και του 
Αγροτικού Κώδικα.  
- Στην περίπτωση που το διατακτικό της αναιρεσιβαλλόµενης αποφάσεως στηρίζεται 
αυτοτελώς σε δύο ή περισσότερες επάλληλες ή επικουρικές αιτιολογίες και µε τους 
λόγους της αναιρέσεως πλήττεται η µία µόνον από αυτές, οι λόγοι αυτοί της 
αναιρέσεως είναι απορριπτέοι ως αλυσιτελείς, αφού οι µη πληττόµενες αιτιολογίες 
στηρίζουν επαρκώς το διατακτικό της προσβαλλόµενης αποφάσεως. Το ίδιο 
συµβαίνει και στην περίπτωση που µε τους λόγους της αναιρέσεως πλήττονται όλες 
οι αιτιολογίες, αλλά η προσβολή της µίας από αυτές δεν τελεσφορεί (ΟλΑΠ 25/2003).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 967, 968, 1055,  
ΑγρΚωδ: 96 επ., 119 επ., 164, 197, 
Νόµοι: 4173/1929, 998/1979, 
Ν∆: 2501/1953, άρθ. 15, 86/1969,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 675  
 
Κυριότητα - Αρνητική αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1792 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Αρνητική αγωγή για προστασία κυριότητας. Υποχρέωση 
παροχής διόδου σε ακίνητο που στερείται αυτής και αξίωση αποζηµίωσης κατά αυτού 
που την έκλεισε. Αναίρεση απευθύνεται µόνο εναντίον εκείνων που ήταν διάδικοι 
στη δίκη. Η απόφαση επί ασφαλιστικών µέτρων έχει προσωρινή ισχύ. Παράβαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
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- Κατά 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 στην περίπτωση µερικής και όχι ολικής προσβολής της κυριότητας, δηλαδή 
όταν ο κύριος διαταράσσεται στη νοµή του που ασκεί επί του πράγµατος και όχι όταν 
προσβάλλεται µε άλλο τρόπο, όπως µε την αφαίρεση ή κατακράτηση του πράγµατος, 
οπότε προστατεύεται µε τη διεκδικητική αγωγή κατ' αυτού που κατέχει το πράγµα. 
∆ιατάραξη της κυριότητας (ή συγκυριότητας) 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 µόνο εξουσιών εκ της κυριότητας επί του πράγµατος. Όµως, 
κατά την δεύτερη παράγραφο του ιδίου άρθρου το ως άνω δικαίωµα δεν παρέχεται 
στον κύριο του πράγµατος, όταν εκείνος που προσβάλλει την κυριότητα ενεργεί 
ασκώντας δικαίωµα, το οποίο του παρέχει την εξουσία να παρεµβαίνει στην 
ιδιοκτησία του άλλου.  
- 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 τη διάταξη του άρθρου 1013 ίδιου Κώδικα 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 περίκλειστο θεωρείται εκείνο που 
στερείται από κάθε επικοινωνία µε δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική οδό, αναγκαία για 
την εκµετάλλευση ή χρησιµοποίησή του κατά τον προορισµό του, καθώς και εκείνο 
που έχει µεν δίοδο, αλλά οι ανάγκες του εξυπηρετούνται ατελώς από αυτή, 
ανεξάρτητα αν πρόκειται για ακίνητα αγροτικά ή αστικά, οικοδοµηµένα εν µέρει ή 
για ασκεπείς χώρους εντός ή εκτός σχεδίου. Η έκταση του δικαιώµατος για τη χρήση 
της διόδου, η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται προς την οικονοµική χρησιµότητά του, 
καθώς και η επάρκεια της διόδου κρίνονται αντικειµενικά, σύµφωνα µε τις 
συγκεκριµένες εκάστοτε συνθήκες, κατά τον χρόνο εγέρσεως της αγωγής, ενόψει των 
αναγκών του ακινήτου, του προορισµού και της θέσης ή περιοχής του. Στο 
δικαστήριο της ουσίας παρέχεται η εξουσία να καθορίζει, εκτιµώντας τις περιστάσεις, 
τις διαστάσεις και την κατεύθυνση της διόδου, επιλέγοντας την προσφορότερη δίοδο 
µε κριτήριο την όσο το δυνατό µικρότερη ζηµιά των γειτονικών ακινήτων. Η 
υποχρέωση για την παροχή διόδου αποτελεί περιορισµό της κυριότητας εκ του νόµου, 
µε την έννοια ότι περιορίζει την έκταση των εξουσιών του κυρίου επί του τµήµατος 
του ακινήτου του που οριοθετείται ως δίοδος του άλλου ακινήτου και αντισταθµίζεται 
µε την καταβολή ανάλογης αποζηµίωσης που καταβάλλεται πριν τη χρήση της 
διόδου. Ανάλογη αποζηµίωση είναι εκείνη που καλύπτει κάθε ζηµία του κυρίου του 
γειτονικού ακινήτου που βαρύνεται µε την παροχή της διόδου. Ο καθορισµός της 
ανάλογης αποζηµίωσης περιλαµβάνει όχι µόνο τη µείωση της αξίας του γειτονικού 
ακινήτου από τη σύσταση της δουλείας ή τη µείωση της προσόδου του, αλλά και 
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κάθε άλλη από την παροχή της διόδου ζηµία. Η αποζηµίωση είναι χρηµατική, 
οφείλεται πάντοτε και καταβάλλεται εφάπαξ, µόνο δε µετά την καταβολή της 
αποζηµίωσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί η δίοδος. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 558 και 566 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η αναίρεση 
πρέπει να απευθύνεται εναντίον εκείνων οι οποίοι ήταν διάδικοι στη δίκη στην οποία 
εκδόθηκε η αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση και αντίδικοι του αναιρεσείοντα, όχι όµως 
εναντίον όλων αυτών, αλλά µόνο εναντίον εκείνων από αυτούς ως προς τους οποίους 
επιδιώκεται µε αυτήν και, µε βάση τις επικαλούµενες αναιρετικές πληµµέλειες, είναι 
δυνατή η αναίρεση της προσβαλλόµενης απόφασης. Έτσι, η αίτηση αναιρέσεως είναι 
απαράδεκτη κατά το µέρος της που στρέφεται κατ' εκείνων των αντιδίκων του 
αναιρεσείοντος στους οποίους δεν αφορά η αποδιδοµένη µε αυτή πληµµέλεια και ως 
προς τους οποίους, συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να αναιρεθεί η απόφαση και αν ακόµη 
ευδοκιµήσει ο λόγος αυτός.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 695 του ΚΠολ∆, η απόφαση των ασφαλιστικών 
µέτρων ισχύει προσωρινά και δεν επηρεάζει την κύρια υπόθεση. Από τη διάταξη 
αυτή, συνδυαζόµενη µε εκείνη του άρθρου 322 του ΚΠολ∆, προκύπτει ότι η 
απόφαση που εκδίδεται σε δίκη ασφαλιστικών µέτρων έχει προσωρινή ισχύ και 
παράγει προσωρινό δεδικασµένο, υπό την έννοια ότι εµποδίζεται καταρχήν η κατά 
την ίδια διαδικασία εκ νέου εξέταση του θέµατος που κρίθηκε, από το οποίο όµως δεν 
κωλύεται η κατά την κύρια δίκη εκ νέου εξέταση και διαφορετική κρίση ως προς τα 
ζητήµατα που προσωρινά κρίθηκαν µε την απόφαση των ασφαλιστικών µέτρων.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 εδάφ. α' ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, τούτο δε 
συµβαίνει αν δεν εφαρµόστηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή 
αν εφαρµόστηκε, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµόστηκε εσφαλµένα, η δε 
παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε 
εσφαλµένη υπαγωγή. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1012, 1013, 1108, 
ΚΠολ∆: 322, 558, 559 αριθ. 1, 566, 695,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 719 
 
Κυριότητα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1316 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου. Νοµική αοριστία 
αναίρεσης. 
- Με τις διατάξεις των άρθρων 1034, 1036 παράγραφος 1 και 1037 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 
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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). Στην 
περίπτωση του προηγουµένου άρθρου, εκείνος που αποκτά βρίσκεται σε κακή πίστη, 
αν γνωρίζει ή αγνοεί από βαριά αµέλεια ότι το κινητό πράγµα δεν ανήκει κατά 
κυριότητα σ' αυτόν που εκποιεί (άρθρο 1037)". Η βαριά αµέλεια εκείνου που αποκτά 
κινητό πράγµα που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον εκποιούντα κρίνεται σε κάθε 
περίπτωση από τις συγκεκριµένες περιστάσεις, από τις οποίες απορρέει η υποχρέωσή 
του να συλλέξει κατά την κατάρτιση της σύµβασης τις αναγκαίες πληροφορίες για τη 
νοµική σχέση που διέπει το υπό µεταβίβαση πράγµα, ειδικότερα, όταν αυτό είναι 
µεγάλης αξίας, όταν για το ίδιο τηρούνται δηµόσια βιβλία ή καταστάσεις από την 
έρευνα των οποίων προκύπτει η ύπαρξη κυριότητας του εκποιούντα και, επίσης, όταν 
αυτό ανήκει στην κατηγορία εκείνων που συνήθως πωλούνται µε παρακράτηση της 
κυριότητας. 
- 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 αριθµός 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 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. 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 σχετική λόγο. 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 1034, 1036, 1037,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Κυριότητα - ∆ιεκδικητική αγωγή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 666 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιεκδικητική αγωγή κληρονόµου. Κακόπιστος νοµέας. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1710 παρ. 1, 1193, 1195, 1198 και 1199 ΑΚ, 
η κληρονοµική διαδοχή, είτε χωρεί εκ του νόµου είτε εκ διαθήκης, αποτελεί 
παράγωγο τρόπο κτήσεως της κυριότητας των κινητών και ακινήτων πραγµάτων της 
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κληρονοµίας, η κυριότητα των ακινήτων όµως, που περιλαµβάνονται στην 
κληρονοµία, µεταβιβάζονται στον κληρονόµο αναδροµικώς από του χρόνου του 
θανάτου του κληρονοµηθέντος, εάν ο κληρονόµος µε δηµόσιο έγγραφο αποδεχθεί την 
κληρονοµία και αυτή µεταγραφεί ή εάν εκδοθεί και µεταγραφεί κληρονοµητήριο (βλ. 
ΑΠ 1292/2002 Ελ∆νη 44.178).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1094 και 986 ΑΚ, προκύπτει ότι η διεκδικητική 
αγωγή απευθύνεται από τον κύριο του πράγµατος κατά του νοµέα ή κατόχου αυτού 
(βλ. ΑΠ 1574/2002 Ελ∆νη 45.1023), δεν ενδιαφέρει, δε, εάν αυτός το κατέχει επ’ 
ονόµατί του και µε διάνοια κυρίου ή εάν το κατέχει επ’ ονόµατι άλλου (βλ. Γ. 
Μπαλή, Εµπράγµατον ∆ίκαιον, έκδ. ∆, παρ. 92, σελ. 219 επ., ΑΚ Γεωργιάδη-
Σταθόπουλου, υπ’ άρθρ. 1094, αρ. 11, ΑΠ 835/1981 ΝοΒ 30.437, ΕφΑθ 9643/2003 
Ελ∆νη 45.1445, ΕφΑθ 9156/1999 Ελ∆νη 41.1670, ΕφΑθ 1372/1999 Ελ∆νη 40.1104).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1096 και 1098 ΑΚ σαφώς συνάγεται 
ότι η ευθύνη του κακόπιστου νοµέα, δηλαδή εκείνου, ο οποίος κατά την κατάληψη 
του πράγµατος γνώριζε ή από βαρειά αµέλεια αγνοούσε ότι δεν δικαιούται στη νοµή 
του, είναι όµοια µε εκείνη του καλόπιστου νοµέα µετά την επίδοση της αγωγής και 
αρχίζει αφότου έγινε κακόπιστος. Ειδικότερα, ο κακόπιστος νοµέας υποχρεούται 
έκτοτε να αποδώσει τα ωφελήµατα, τα οποία έχουν εξαχθεί και να αποκαταστήσει 
την αξία όσων δεν εξήγαγε, ενώ µπορούσε κατά τους κανόνες της τακτικής 
διαχειρίσεως να εξαγάγει (βλ. ΑΠ 1223/1993 Ελ∆νη 36.174). Ωφελήµατα του 
πράγµατος, κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 
του άρθρου 961 παρ. 1 και 3 του ΑΚ, είναι οι φυσικοί καρποί, δηλαδή τα φυσικά 
προϊόντα του πράγµατος και καθετί που πορίζεται κανείς από το πράγµα σύµφωνα µε 
τον προορισµό του, αν και δεν είναι προϊόν αυτού, καθώς και κάθε πρόσοδος που 
αποφέρει το πράγµα, δυνάµει κάποιας έννοµης σχέσης, δηλαδή οι πολιτικοί καρποί, 
όπως π.χ. το µίσθωµα (βλ. ΕφΑθ 2653/2000 Ελ∆νη 42.216).  
- Κατά το άρθρο 1099 του ΑΚ, αν ο νοµέας απέκτησε τη νοµή του πράγµατος µε 
παράνοµη πράξη, ευθύνεται σε αποζηµίωση του κυρίου κατά τις διατάξεις για τις 
αδικοπραξίες. 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 1094, 1096, 1098, 1099, 1193, 1195, 1198, 1199, 1710, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 434  
 
Κυριότητα - ∆ιεκδικητική αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1984 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Έννοια νοµής και κατοχής. Έκτακτη χρησικτησία. 
Προσαύξηση χρόνου. Στοιχεία περιεχοµένου αγωγής. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Λήψη ή µη υπόψη πραγµάτων που προτάθηκαν στη δίκη. 
Παράνοµη κήρυξη ή µη ακυρότητας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τα άρθρα 974, 983, 1045, 1051 ΑΚ και 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, στοιχεία της 
βάσεως της διεκδικητικής αγωγής ακινήτου, η οποία στηρίζεται στην έκτακτη 
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χρησικτησία, είναι το γεγονός ότι ο ενάγων νέµεται το επίδικο ακίνητο µε πράξεις οι 
οποίες είναι δηλωτικές της βούλησής του να το έχει ως κύριος και ότι νεµόµενος αυτό 
έχει συµπληρώσει στο πρόσωπό του τον οριζόµενο από το νόµο χρόνο, για την 
κτήση, µε τον πρωτότυπο αυτόν τρόπο, της κυριότητας του ακινήτου. Περαιτέρω, 
προϋπόθεση για την µεταβίβαση µε κληρονοµική διαδοχή της νοµής του 
κληρονοµουµένου στον κληρονόµο, ώστε να την αποκτήσει και µε την προσµέτρηση 
της νοµής του δικαιοπαρόχου του ν' αποκτήσει την κυριότητα του ακινήτου µε 
έκτακτη χρησικτησία, είναι να είχε ο κληρονοµούµενος, κατά τον χρόνο του θανάτου 
του, την νοµή του πράγµατος. Αν ο κληρονοµούµενος είχε απωλέσει εν ζωή τη νοµή 
του πράγµατος µεταβιβάζεται στον κληρονόµο µόνον η περί ανακτήσεως της νοµής 
αγωγής.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, δηλαδή εκείνη που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση 
του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που πρέπει να εφαρµοστεί, ελέγχεται ως παράβαση 
από τον αριθ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο για την κρίση του ως προς 
το νόµω βάσιµο της αγωγής είτε αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσο ο νόµος 
απαιτεί, είτε αρκέστηκε σε λιγότερα. Η τυχόν δε παραπέρα ποσοτική ή ποιοτική 
αοριστία της αγωγής, η αναγόµενη στην παράθεση στο δικόγραφό της των 
περιστατικών, τα οποία συγκεκριµενοποιούν την ασκούµενη αξίωση και το 
προβαλλόµενο αίτηµα, ώστε αυτό να είναι λογικό επακόλουθο των περιστατικών 
αυτών σαφές, ελέγχεται αντίστοιχα ως παράβαση µε βάση τους από το άρθρο 559 
αριθ. 8 και 14 λόγους αναιρέσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 216,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΧρΙ∆ 2009, σελίδα 611 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 760 
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1554 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Έκτακτη χρησικτησία. Αναβολή υπόθεσης στον Αρειο Πάγο. 
Κατά ποιου απευθύνεται η αίτηση αναίρεσης. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Λήψη υπόψη 
αποδείξεων που δεν προσκοµίστηκαν. Παρά το νόµο κήρυξη ή µη κήρυξη 
ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωµα ή απαράδεκτο. 
- Κατά το άρθρο 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µια εικοσαετία πράγµα 
κινητό ή ακίνητο, γίνεται κύριος (έκτακτη χρησικτησία). Κατά δε το άρθρο 974 ίδιου 
Κώδικα, όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα (κατοχή) είναι νοµέας 
του, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται 
ότι προς κτήση κυριότητας επί ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία απαιτείται κατοχή 
τούτου µε διάνοια κυρίου επί εικοσαετία, 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 αντιπρόσωπος του. Ειδικότερα, 
άσκηση νοµής επί ακινήτου, που άγει στη κτήση της κυριότητας αυτού µε έκτακτη 



 

[129] 
 

χρησικτησία, αποτελούν όλες οι εµφανείς υλικές πράξεις πάνω σ' αυτό, οι οποίες 
προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισµό του, µε τις οποίες φανερώνεται η βούληση 
του νοµέα να έχει το πράγµα για δικό του. 
- Κατά την γενική διάταξη του άρθρου 226 παρ. 4 εδ. 1, 3 και 4 του ΚΠολ∆, αν η 
συζήτηση αναβληθεί ο γραµµατέας είναι υποχρεωµένος αµέσως µετά το τέλος της 
συνεδριάσεως να µεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να 
συζητηθούν κατά τη δικάσιµο που ορίσθηκε. Κλήση του διαδίκου για εµφάνιση στην 
δικάσιµο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο ισχύει ως 
κλήτευση όλων των διαδίκων. Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διατάξεως, η 
αναβολή της υποθέσεως και η αναγραφή αυτής στο πινάκιο του δικαστηρίου για την 
µετ' αναβολή δικάσιµο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων για την δικάσιµο αυτή 
και εποµένως δεν χρειάζεται νέα κλήση του διαδίκου, όταν ο απολειπόµενος κατά τη 
µετ' αναβολή δικάσιµο διάδικος είχε νοµίµως κλητευθεί να παραστεί κατά τη 
δικάσιµο κατά την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση ή είχε επισπεύσει ο ίδιος τη 
συζήτηση και είχε παραστεί νοµίµως κατά την ίδια δικάσιµο. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 68, 556 και 558 ΚΠολ∆ συνάγεται, 
ότι η αίτηση αναίρεσης απευθύνεται κατά του νικήσαντος αντιδίκου του 
αναιρεσείοντος ή των καθολικών διαδόχων ή των κληροδόχων του, όχι δε και κατά 
του (απλού) οµοδίκου του ως προς τον οποίον είναι απαράδεκτη, λόγω της έλλειψης 
έννοµου συµφέροντος, εφόσον η απόφαση δεν περιέχει διάταξη υπέρ αυτού, η οποία 
βλάπτει τον αναιρεσείοντα (ΟλΑΠ 24/1997).  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 19 λόγος αναίρεσης ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν 
επαρκώς από τις παραδοχές της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης 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 τον χαρακτηρισµό 
των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της 
δίκης, όχι δε και όταν υφίστανται ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος 
που έχει εξαχθεί από αυτές, εφόσον το πόρισµα από την εκτίµηση αυτή εκτίθεται 
σαφώς (ΟλΑΠ 1/1999, ΟλΑΠ 24/1992). 
- 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 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. 
Σαφής και ορισµένη είναι η επίκληση εγγράφου, όταν είναι ειδική και από αυτήν 
προκύπτει η ταυτότητα του. Μπορεί δε η επίκληση αυτή να γίνει είτε µε τις προτάσεις 
της συζήτησης, µετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση, είτε µε αναφορά δια των 
προτάσεων αυτών σε συγκεκριµένο µέρος των προσκοµιζόµενων προτάσεων 
προηγούµενης συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και ορισµένη επίκληση του εγγράφου, 
κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 240 ΚΠολ∆ που αναφέρεται στον τρόπο 
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επαναφοράς ισχυρισµών, έχει όµως εφαρµογή και για την επίκληση αποδεικτικών 
µέσων, λόγω της ταυτότητας του νοµικού λόγου. ∆εν είναι συνεπώς νόµιµη η κατ' 
έφεση επίκληση εγγράφου, προς άµεση ή έµµεση απόδειξη, όταν στις προτάσεις 
ενώπιον του εφετείου περιέχεται γενική αναφορά σε όλα τα έγγραφα που ο διάδικος 
είχε επικαλεστεί και προσαγάγει πρωτοδίκως, χωρίς παραποµπή σε συγκεκριµένα 
µέρη των επανυποβαλλόµενων πρωτόδικων προτάσεων, όπου περιέχεται σαφής και 
ορισµένη επίκληση του εγγράφου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο. Από την ως άνω διάταξη σε συνδυασµό µε τη διάταξη του ίδιου άρθρου 
αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το ως απαράδεκτο, του οποίου η από το δικαστήριο 
παρά το νόµο κήρυξη ή µη κήρυξη ιδρύει λόγο αναιρέσεως, νοείται όχι το ουσιαστικό 
απαράδεκτο, αλλά εκείνο που είναι συνέπεια παραβιάσεως δικονοµικών διατάξεων, 
οι οποίες θέτουν ορισµένες προϋποθέσεις ως προς τη διαδικαστική πράξη, η µη 
τήρηση των οποίων αποκλείει εκ των προτέρων την πράξη (ΟλΑΠ 963/1985).  
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 1045, 
ΚΠολ∆: 226, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 956 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µία 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. Αποτελούν δε πράξεις νοµής, όταν πρόκειται για 
ακίνητο, οι υλικές και εµφανείς πάνω σ` αυτό πράξεις που προσιδιάζουν στην φύση 
και τον προορισµό του, µε τις οποίες φανερώνεται η βούληση του νοµέα να έχει το 
πράγµα για δικό του. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 976 εδ. α' του ΑΚ, σε 
πράγµα που βρίσκεται στη νοµή άλλου η νοµή αποκτάται µε παράδοση που γίνεται 
µε τη βούληση του νοµέα. Από τη διάταξη αυτή, η οποία καθιερώνει παράγωγο τρόπο 
κτήσης της νοµής, µε ειδική διαδοχή, η οποία συντελείται µε απλή παράδοση της 
νοµής, σύµφωνα µε τη βούληση του µέχρι της µεταβιβάσεως νοµέα, προκύπτει ότι 
προϋποθέσεις για την κτήση της νοµής µε παράδοση είναι: α) Η ύπαρξη της ιδιότητας 
του νοµέα κατά το χρόνο παράδοσης της νοµής, σ` αυτόν που µεταβιβάζει τη νοµή β) 
η κτήση της φυσικής εξουσίας του πράγµατος από τον αποκτώντα και γ) η µετάθεση 
της φυσικής εξουσίας από τον µέχρι τώρα νοµέα στον αποκτώντα να γίνεται µε τη 
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θέληση και των δύο, δηλαδή και εκείνου που µεταβιβάζει τη νοµή. Το στοιχείο αυτό 
της θέλησης του µεταβιβάζοντος νοµέα υπάρχει, όχι µόνο όταν αυτός παραδίδει στον 
αποκτώντα το πράγµα, αλλά και όταν επιτρέπει ή εγκρίνει την κατάληψη του 
πράγµατος από αυτόν. Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις των άρθρων 1142, 1147 του 
ίδιου Κώδικα, ο επικαρπωτής ασκεί ίδια µεν νοµή έναντι µόνον των τρίτων µε 
διάνοια δικαιούχου (οιονεί νοµή), η οποία ως περιεχόµενο έχει ειδικές και κατ` ιδίαν 
χρησιµότητες του πράγµατος, έναντι δε του ψιλού κυρίου και για το σύνολο των 
εξουσιών πάνω στο πράγµα ασκεί νοµή µόνο στο όνοµα του τελευταίου.  
- 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 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 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. 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 1045,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Κυριότητα - Κληροτεµάχια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 150 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Αγροτικός κλήρος. Μεταβίβαση και χρησικτησία. Αναιρείται 
η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Πριν την ισχύ του ΑΝ 431/1968, η χρησικτησία σε κλήρο από τρίτο πλην του 
αποκαθιστάµενου κληρούχου θεωρείται ανεπίδεκτη. Εγκατάσταση σε κλήρο. 
Προϋπόθεση κτήσης νοµής κληροτεµαχίου από τρίτον. Αξίωση αποζηµίωσης νοµέα 
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για επωφελείς δαπάνες. Λήψη ή µη υπόψη ισχυρισµών από το δικαστήριο µε ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης. Παραγραφή αξιώσεων για περιοδικά 
επαναλαµβανόµενη παροχή. Συνέπειες επικύρωσης από τον Ειρηνοδίκη της 
µεταβίβασης κλήρων µε ιδιωτικό έγγραφο. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τα άρθρα 79 παρ. 1, 2, 3, 26, 74, 180 και 203 του Αγροτικού Κώδικα και το 
άρθρο 1 παρ. 1 του ΑΝ 431/1968, ο κατά τον αγροτικό νόµο αποκαθιστάµενος 
κληρούχος από της παραχωρήσεως σ' αυτόν συγκεκριµένου κλήρου και µέχρι την 
έναρξη ισχύος του, και αν ακόµη δεν τον κατέχει πραγµατικά, θεωρείται κατά 
πλάσµα του νόµου ως µόνος καλής πίστεως νοµέας αυτού και ο κλήρος που του 
παραχωρήθηκε είναι ανεπίδεκτος χρησικτησίας από άλλον, το ίδιο δε πλάσµα ισχύει 
και υπέρ των καθολικών διαδόχων του αρχικού κληρούχου για την ταυτότητα του 
νοµικού λόγου.  
- Ως "εγκατάσταση" κατά τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα και των 
προϊσχυσάντων αυτού αγροτικών νόµων, νοείται η παραχώρηση µε απόφαση της 
Επιτροπής Απαλλοτριώσεων ορισµένου κλήρου σε πρόσωπο δικαιούµενο 
αποκατάστασης. Την αυτή πλασµατική νοµή έχουν και οι κληρονόµοι του 
κληρούχoυ.  
- Μετά την ισχύ του ΑΝ. 431/1968 (23.5.1968) ο κληρούχος ή ο κληρονόµος του δεν 
θεωρείται κατά πλάσµα δικαίου νοµέας του κλήρου αν δεν τον κατέχει πραγµατικά, 
µε συνέπεια να είναι δυνατή η χωρίς τη θέληση του κληρούχου κτήση από τρίτον της 
νοµής ολοκλήρου του κληροτεµαχίου, που µπορεί να οδηγήσει στην κτήση της 
κυριότητας τούτου µε τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, εφόσον συµπληρωθεί ο 
αναγκαίος για καθεµία εξ αυτών χρόνος. Τούτο µπορεί να συµβεί µόνο εφόσον έχει 
κυρωθεί η οριστική διανοµή, αφού µόνον έκτοτε αποκτά την κυριότητα κλήρου που 
βρίσκεται σε µη παραµεθόρια περιοχή ο κληρούχος, ενώ µέχρι τότε η κυριότητα 
αυτού ανήκει στο ∆ηµόσιο. 
- Κατά τα άρθρα 1103 και 1106 ΑΚ, ο καλής πίστεως νοµέας του διεκδικούµενου 
ακινήτου έχει αξίωση αποζηµιώσεώς του για τις επωφελείς δαπάνες τις οποίες 
ενήργησε επί του ακινήτου, όπως είναι και εκείνες για την ανέγερση οικοδοµής ή 
άλλου κτίσµατος, εφόσον όµως κατά το χρόνο της απόδοσης του ακίνητου σώζεται η 
αύξηση της αξίας του ακινήτου που επήλθε από την ενέργεια των δαπανών. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, συγχωρείται αναίρεση, 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’’ αποτελούν οι ουσιώδεις και αυτοτελείς ισχυρισµοί που αποτελούν 
αναγκαίο και υποχρεωτικό στοιχείο για τη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του 
δικαιώµατος που προβάλλει ο διάδικος εγείροντας µια αγωγή ή ασκώντας µια 
ένσταση ή µια αντένσταση, περίπτωση που δεν συντρέχει όταν οι ισχυρισµοί αυτοί 
συνιστούν άρνηση που µπορεί να είναι γενική η ειδική, των παραπάνω ενδίκων 
ενεργειών ή επιχειρήµατα για την αντίκρουση της νοµιµότητας τους. 
- Κατά το άρθρο 250 παρ. 17 ΑΚ, σε πενταετή παραγραφή υπόκεινται οι αξιώσεις 
των κάθε είδους µισθών, των καθυστερουµένων προσόδων, συντάξεων, διατροφής 
και κάθε άλλης παροχής που επαναλαµβάνεται περιοδικά. Περιλαµβάνονται σ' 
αυτούς οι καρποί, φυσικοί ή πολιτικοί, και τα ωφελήµατα, τα οποία η χρησιµοποίηση 
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του πράγµατος περιοδικώς παρέχει και οι αξιώσεις από το άρθρο 1096 ΑΚ του 
κυρίου του πράγµατος κατά του νοµέα για τα ωφελήµατα που αποκόµισε ο 
τελευταίος από το πράγµα. 
- Κατά το άρθρο 15 παρ. 1, 2, 5 του Ν∆ 3958/1959, οι µεταβιβάσεις γεωργικών 
κλήρων, οικοπέδων ή οικηµάτων, οι οποίες έγιναν µέχρι την 25.8.1986 µε ιδιωτικό 
έγγραφο βέβαιης χρονολογίας κατά παράβαση των διατάξεων της αγροτικής 
νοµοθεσίας για τους περιορισµούς µεταβιβάσεως των κλήρων αυτών µε πράξεις 
ζωής, επικυρώνονται µε απόφαση του κατά τόπον αρµοδίου Ειρηνοδίκη, η οποία 
µετά την τελεσιδικία της αποτελεί τίτλο κυριότητας υποκείµενο σε µεταγραφή, η 
επικύρωση δε αυτή ανατρέχει στο χρόνο καταρτίσεως των αναφεροµένων 
δικαιοπραξιών και θεραπεύει µόνο τις απαγορεύσεις των µεταβιβάσεων αυτών και όχι 
τις από τον Αστικό Κώδικα ακυρότητες ή άλλες ελλείψεις. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 250, 1096, 1103, 1106, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 
ΑγρΚωδ: 26, 74, 79, 180, 203, 
Ν∆: 3958/1959, 1, 2, 5, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΝοΒ 2010, σελίδα 382 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 763, 
σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς  
 
Κυριότητα - Κτηµατολόγιο 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Βόλου 
Αριθµός απόφασης: 182 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Κτηµατολόγιο. ∆ιόρθωση πρόδηλων σφαλµάτων. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 2664/1998, για τη διόρθωση πρόδηλων 
σφαλµάτων, που έχουν εµφιλοχωρήσει στο Κτηµατολόγιο, προβλέπεται ότι: «1. α) Ο 
Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου µπορεί, ύστερα από αίτηση όποιου έχει 
έννοµο συµφέρον ή και αυτεπαγγέλτως, να προβαίνει στη διόρθωση πρόδηλων 
σφαλµάτων των κτηµατολογικών εγγραφών, ιδίως σε περίπτωση λανθασµένης 
αναγραφής στα κτηµατολογικά φύλλα στοιχείων του δικαιούχου, τα οποία 
προκύπτουν από την αστυνοµική ταυτότητα ή άλλα δηµόσια έγγραφα µε αποδεικτική 
ως προς τα στοιχεία αυτά ισχύ, καθώς επίσης στοιχείων σχετικών µε το καταχωρισθέν 
δικαίωµα, τον τίτλο αυτού και το ιδιοκτησιακό αντικείµενο, εφόσον το σφάλµα στην 
καταχώριση προκύπτει κατά τρόπον αναµφισβήτητο από την καταχωρισθείσα πράξη 
και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα. Η αίτηση για τη διόρθωση καταχωρίζεται στο 
κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου, β) Στην περίπτωση των αρχικών εγγραφών, το 
πρόδηλο σφάλµα µπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε στοιχείο της εγγραφής και ιδίως 
στον δικαιούχο, στο δικαίωµα, στον τίτλο κτήσης και στο ιδιοκτησιακό αντικείµενο. 
Η αίτηση για τη διόρθωση καταχωρίζεται στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου. 
Ενδεικτικά, πρόδηλο είναι το σφάλµα, όταν η ανακρίβεια στα στοιχεία της εγγραφής: 
αα) προκύπτει από δηµόσιο έγγραφο, που καταχωρίσθηκε στα βιβλία του 
υποθηκοφυλακείου, πριν από την ανάρτηση των στοιχείων της κτηµατογράφησης, η 
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οποία προηγείται της έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 11 του Ν. 
2308/1995 ή και µετά από αυτήν, εφόσον στηρίζεται σε προηγούµενη πράξη, 
καταχωρισθείσα στα βιβλία του υποθηκοφυλακείου, πριν από την εν λόγω ανάρτηση, 
υπό την προϋπόθεση ότι µέσω της διορθώσεως δεν αντικαθίσταται (εκτοπίζεται) 
δικαίωµα τρίτου, εκτός αν ο τρίτος συναινεί στη διόρθωση, συνυπογράφοντας την 
αίτηση, η συναίνεση δε αυτή δεν υποκρύπτει άτυπη µεταβίβαση ή µεταβολή τίτλου 
του ακινήτου. Στην περίπτωση ακινήτου µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», 
απαιτείται συναίνεση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, εκτός αν πρόκειται για δηµόσιο 
έγγραφο, µε βάση το οποίο έχουν καταχωρισθεί στο κτηµατολογικό φύλλο του 
ακινήτου δικαιώµατα συνδικαιούχων, οπότε δεν απαιτείται συναίνεση του Ελληνικού 
∆ηµοσίου, ββ) προκύπτει από τη συσχέτιση της αρχικής εγγραφής προς τα στοιχεία 
της ανάρτησης, που προηγείται της έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 11 
του Ν. 2308/1995 ή του τελικού αναµορφωµένου πίνακα της κτηµατογράφησης, από 
τα οποία αποκλίνει άνευ νόµιµου λόγου, γγ) προκύπτει από τη συσχέτιση της αρχικής 
εγγραφής προς τα στοιχεία διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης, που 
συνιστούν πρωτότυπο τρόπο κτήσης δικαιώµατος, ο οποίος κατισχύει, οπωσδήποτε, 
του καταχωρισθέντος στην αρχική εγγραφή δικαιώµατος, εφόσον η διόρθωση στην 
περίπτωση αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση µε απόφαση επιτροπής ενστάσεων, που 
εκδόθηκε κατά τη διαδικασία της κτηµατογράφησης, δδ) αφορά στην ολική ή µερική 
έλλειψη ή στην ανακρίβεια στοιχείων οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών, η οποία 
µπορεί να θεραπευθεί µε αναδροµή στην πράξη σύστασης, στον κανονισµό της 
οριζόντιας ιδιοκτησίας και στα συνοδευτικά αυτών ή επ’ αυτών ερειδόµενα δηµόσια 
έγγραφα, που συνυποβάλλονται µε την αίτηση. Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις 
µπορεί, µέσω της διορθώσεως, να δηµιουργηθεί και να συµπληρωθεί µε τα στοιχεία 
του δικαιούχου, κτηµατολογικό φύλλο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, ήδη 
υλοποιηθείσας ή µέλλουσας, η οποία δεν εµφαίνεται στις πρώτες εγγραφές ως 
αυτοτελές ιδιοκτησιακό αντικείµενο, γ) Εφόσον το πρόδηλο σφάλµα της αρχικής 
εγγραφής αφορά σε γεωµετρικά στοιχεία του γεωτεµαχίου, υποβάλλεται αίτηση 
διόρθωσης των γεωµετρικών στοιχείων, υπό τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 19 του 
νόµου αυτού, δ) ∆ιόρθωση πρόδηλου σφάλµατος αρχικής εγγραφής δεν επιτρέπεται, 
εφόσον προηγουµένως έχει λάβει χώρα µεταγενέστερη εγγραφή, οπωσδήποτε 
ασυµβίβαστη µε τη διωκόµενη διόρθωση, εκτός αν ο δικαιούχος από τη 
µεταγενέστερη αυτή εγγραφή, συναινεί στη διόρθωση, συνυπογράφοντας την αίτηση, 
η συναίνεση δε αυτή δεν υποκρύπτει άτυπη µεταβίβαση ή µεταβολή τίτλου του 
ακινήτου, ε) ∆ιόρθωση αρχικής εγγραφής µε τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλµατος 
µπορεί να διενεργηθεί και µετά από απόφαση του ΟΚΧΕ, ο οποίος ενεργεί είτε 
αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, όποτε 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εκ µέρους του ανάκληση της διαπιστωτικής 
πράξης περαίωσης της κτηµατογράφησης για το συγκεκριµένο και µόνο ακίνητο, 
σύµφωνα µε τα γενικώς ισχύοντα για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων. Η εν 
λόγω δυνατότητα υφίσταται ιδίως όταν, µε την ανάκληση της αρχικής εγγραφής, 
επιδιώκεται η ορθή αποτύπωση στις αρχικές εγγραφές διοικητικής πράξεως µε 
διαπλαστικό για τα εµπράγµατα δικαιώµατα χαρακτήρα και ισχύουσας έναντι 
πάντων, στ) ∆ιόρθωση πρόδηλου σφάλµατος των αρχικών εγγραφών, σύµφωνα µε τα 
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ανωτέρω, επιτρέπεται µόνο µέχρι την οριστικοποίησή τους. Μετά την οριστικοποίηση 
των αρχικών εγγραφών, διόρθωση επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 περ. 
α΄ του παρόντος άρθρου. Αγωγή του άρθρου 6 του νόµου αυτού, για τη διόρθωση 
αρχικής εγγραφής, η οποία ασκείται µετά τη διόρθωση της εγγραφής µε τη 
διαδικασία του άρθρου αυτού, απευθύνεται και κατά του τυχόν, µέσω της 
διορθώσεως αυτής, καταχωρισθέντος στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου ως 
δικαιούχου. 2. Αν ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου δεν αποφανθεί, 
µέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή της αίτησης ή αν 
απορρίψει την αίτηση, ο αιτών δικαιούται να προσφύγει στον Κτηµατολογικό 
∆ικαστή, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της 
προθεσµίας αυτής ή αφότου έλαβε γνώση της απόρριψης της αίτησης. Η αίτηση προς 
τον Κτηµατολογικό ∆ικαστή καταχωρίζεται στα κτηµατολογικά φύλλα, στη θέση που 
καταχωρίζεται και η κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 αγωγή. Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 16». 
Συναφώς, το άρθρο 19 παρ. 2 του ίδιου νόµου ορίζει ότι: «Αν υπάρχουν σφάλµατα 
που αφορούν σε γεωµετρικά στοιχεία των κτηµατολογικών εγγραφών, ο 
Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου προβαίνει σε διόρθωση, ύστερα από 
αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον. Η αίτηση αυτή καταχωρίζεται, µε ποινή 
απαραδέκτου, στα κτηµατολογικά φύλλα, στη θέση που καταχωρίζεται και η κατά 
την παρ. 2 του άρθρου 13 αγωγή. Αν η αποδοχή της αίτησης µπορεί να επηρεάσει 
δικαιώµατα όµορων δικαιούχων, κοινοποιείται, µε ποινή απαραδέκτου, στους 
όµορους δικαιούχους. Ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου ορίζει εύλογη 
προθεσµία, µέσα στην οποία οι όµοροι δικαιούχοι έχουν δικαίωµα να υποβάλουν τις 
απόψεις τους εγγράφως. Η απόφαση του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού 
Γραφείου κοινοποιείται και στους όµορους δικαιούχους. Ο αιτών ή ο όµορος 
δικαιούχος, που βλάπτεται από την απόφαση, δικαιούται να προσφύγει στον 
Κτηµατολογικό ∆ικαστή, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
κοινοποίησή της σε αυτόν. Η προσφυγή στον Κτηµατολογικό ∆ικαστή 
καταχωρίζεται, µε ποινή απαραδέκτου, στα κτηµατολογικά φύλλα, στη θέση που 
καταχωρίζεται η κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 αγωγή και αναστέλλει τη διόρθωση 
των κτηµατολογικών εγγραφών, έως την έκδοση οριστικής απόφασης από τον 
Κτηµατολογικό ∆ικαστή. Η προθεσµία και η άσκηση ενδίκων µέσων, κατά της 
απόφασης του Κτηµατολογικού ∆ικαστή, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα. 
∆ικαίωµα προσφυγής στον Κτηµατολογικό ∆ικαστή έχει επίσης ο αιτών και σε 
περίπτωση που ο Προϊστάµενος του Κτηµατολογικού Γραφείου δεν αποφανθεί επί 
της αιτήσεως, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την υποβολή της ή από τη λήξη 
της εύλογης προθεσµίας, που τυχόν ετάχθη για την υποβολή των απόψεων των 
όµορων δικαιούχων. Η δεκαπενθήµερη προθεσµία προσφυγής στον Κτηµατολογικό 
∆ικαστή είναι στην περίπτωση αυτή δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήξη του, κατά το 
προηγούµενο εδάφιο, διµήνου. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται όσα ορίζονται στην 
παρ. 5 του άρθρου 16. Κοινοποίηση της αίτησης στους όµορους ιδιοκτήτες, των 
οποίων τα δικαιώµατα επηρεάζονται από την αποδοχή της, δεν απαιτείται, εφόσον 
αυτοί συγκατατίθενται εγγράφως, είτε συνυπογράφοντας την αίτηση είτε µε σχετική 
δήλωσή τους ενώπιον συµβολαιογράφου είτε µε υπεύθυνη δήλωσή τους, επί της 
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οποίας βεβαιώνεται αρµοδίως το γνήσιο της υπογραφής τους. Στην περίπτωση 
ακινήτων µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», η αίτηση κοινοποιείται στο 
Ελληνικό ∆ηµόσιο, εκτός αν αυτό συγκατατίθεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω». Το δε 
άρθρο 16 παρ. 5 του ίδιου νόµου, όπως αυτό ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το 
άρθρο 10 του Ν. 3481/2006, προβλέπει, επιπροσθέτως, ότι ο Κτηµατολογικός 
∆ικαστής, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ελέγχει αν η 
αντίρρηση έχει εγγραφεί στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου και σε αρνητική 
περίπτωση την απορρίπτει ως απαράδεκτη, ενώ κατά τα λοιπά εφαρµόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 791 του Κώδικα Πολιτικής 
∆ικονοµίας. Συνακόλουθα, δεδοµένου ότι, όπως γίνεται ερµηνευτικά δεκτό, η κατ’ 
άρθρο 791 ΚΠολ∆ αίτηση δεν επιδίδεται υποχρεωτικά στον Εισαγγελέα ούτε στον 
αµέσως ενδιαφερόµενο Υποθηκοφύλακα ή Νηολόγο, εκτός αν, όπως είναι σκόπιµο 
διαταχθεί η κλήτευσή του από το δικαστήριο (Π. Αρβανιτάκης σε 
Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα ΚΠολ∆ ΙΙ,791 αρ. 8) και η κατ’ άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 
2664/1998 αίτηση δεν επιδίδεται υποχρεωτικά στον Προϊστάµενο του αρµόδιου 
Κτηµατολογικού Γραφείου, ανεξάρτητα αν ενδείκνυται να διατάσσεται η κλήτευσή 
του. 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 1002, 1117, 
ΚΠολ∆: 29, 739, 740, 
Νόµοι: 3741/1929 άρθ. 1, 
Ν∆: 1024/1971 άρθ. 1, 2664/1998 άρθ. 16, 18, 19, 
Σχόλια: 
ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 436, σχολιασµός ∆ηµήτριος Β. Αργυρίου  
 
Κυριότητα - Μεσότοιχος 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Σύρου 
Αριθµός απόφασης: 77 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Μεσότοιχος. Απαγόρευση διάνοιξης ανοιγµάτων στο όριο 
ιδιοκτησιών. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 9 του Ν∆ 8/1973 περί Γενικού Οικοδοµικού 
Κανονισµού (που έπαυσε µεν να ισχύει µετά ένα έτος από την ισχύ του Ν. 1577/1985 
"Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός", δηλαδή, από τις 18.12.1986, σύµφωνα µε το 
άρθρο 31 παρ. 1 εδάφια α΄ και γ΄ αυτού, η ισχύς τους όµως παρατάθηκε στη συνέχεια 
µε τις 296/88/14.1.1987 και 233/3/4.1. 1988, αντίστοιχα, αποφάσεις του Υπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε (η δεύτερη από τις οποίες κυρώθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 
1772/1988 "Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1577/1985"), "Επί τοίχων ανεγειροµένων 
εν επαφή προς το κοινόν όριον των ιδιοκτησιών ή επί τοίχων ανεγερθέντων 
εκατέρωθεν του κοινού ορίου των ιδιοκτησιών κατά τας προϊσχυσάσας διατάξεις 
απαγορεύεται η διάνοιξις οιωνδήποτε ανοιγµάτων. Ανοίγµατα αντικείµενα προς την 
απαγόρευσιν αυτήν δεν κλείονται διά πράξεως της διοικήσεως αλλά κατόπιν 
δικαστικής αποφάσεως εκτελουµένης κατά τις διατάξεις της πολιτικής δικονοµίας". 
Κατά τις διατάξεις, επίσης, του άρθρου 10 παρ. 9 και 10 της 3046/304/30.1.1989 
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απόφασης "Κτιριοδοµικός Κανονισµός", όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 5 της 
49977/3068 απόφασης του Υπουργού ∆ηµόσιων Εργων (της 27.6/30.6.1989) και την 
παρ. 2 της απόφ. 10256/1926/21.4.1997, που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση του 
άρθρου 26 του Ν. 1577/1985 (ΓΟΚ 1985), ορίζεται ότι: "Στους µεσότοιχους και τους 
εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου που ανεγείρονται σε επαφή µε το κοινό όριον των 
ιδιοκτησιών απαγορεύεται η διάνοιξη ανοιγµάτων" (παράγραφος 9). "Ανοίγµατα που 
προϋπήρχαν του Ν∆ 8/1973 (ΓΟΚ 1973) και αντιβαίνουν στην απαγόρευση της 
προηγουµένης παραγράφου, δεν κλείνονται µε πράξη της διοικήσεως, αλλά ύστερα 
από δικαστική απόφαση, που εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της πολιτικής 
δικονοµίας" (παράγραφος 10). Αντίστοιχες διατάξεις υπήρχαν και στους 
προϊσχύσαντες ΓΟΚ (50 παρ. 3 του Β∆ της 9.8/30.9.1955 και 121 παρ. 1 του Π∆ της 
3.4/22.4.1929). Οι όµοιου περιεχοµένου αµέσως πιο πάνω διατάξεις αποβλέπουν 
κυρίως στην προστασία του όµορου ιδιοκτήτη, όπως προκύπτει από τη διατύπωση 
τους και ιδιαίτερα από το γεγονός ότι ορίζουν, ότι τα ανοίγµατα κλείνονται όχι µε 
πράξη της ∆ιοίκησης, αλλά µε δικαστική απόφαση, η έκδοση της οποίας προϋποθέτει 
δίκη κατά την οποία µόνοι νοµιµοποιούµενοι ως διάδικοι είναι οι κύριοι των 
γειτονικών ακινήτων, περιέχουν κανόνα γειτονικού δικαίου, αφού εισάγουν 
περιορισµό της κυριότητας του γείτονα χωρίς επιβάρυνση της ιδιοκτησίας του µε 
εµπράγµατα υπέρ τρίτου δικαιώµατα και παρέχουν στον κύριο του γειτονικού 
ακινήτου το δικαίωµα να απαιτήσει να κλείσουν τα ανοίγµατα. Το δικαίωµα αυτό 
συνίσταται στην αξίωση κατά του εκάστοτε ιδιοκτήτη στον οποίο και επιβάλλεται η 
υποχρέωση να προβεί στο κλείσιµο κενού λόγω ανοιγµάτων (βλ. σχ. ΑΠ 399/2006 
Ελ∆νη 47.828, ΑΠ 1084/1994 ΕΕΝ 1995.644, ΕφΑθ 3770/2004 Ελ∆νη 45.1692).  
- Σύµφωνα µε έθιµο που ίσχυε στις Κυκλάδες µέχρι και την εισαγωγή του ΑΚ, οπότε 
καταργήθηκε µε το αρθρ. 1 του ΕισΝΑΚ, εξακολουθώντας όµως κατά τα άρθρα 57 
και 59 του ΕισΝΑΚ, να διέπει τα δικαιώµατα που είχαν αποκτηθεί πριν την εισαγωγή 
του ΑΚ, ο κύριος του εδάφους δε γινόταν αναγκαία και συγκύριος κάθε 
οικοδοµήµατος που ανεγειρόταν πάνω σε αυτό. Ήταν δηλαδή δυνατό να είναι κύριος 
ορόφου οικοδοµήµατος ή της νοητής στήλης αέρος του εδάφους, πάνω από την 
οικοδοµή άλλος, εκτός από τον κύριο του εδάφους. Ουσιώδες χαρακτηριστικό 
γνώρισµα του εθίµου αυτού είναι ότι ο κύριος του "αέρος" δεν έχει κανένα δικαίωµα 
συγκυριότητος επί του εδάφους της οικοδοµής, το οποίο ανήκει στον κύριο του 
ισογείου. Είναι δε τόσο αυστηρή η διάκριση των εννοιών "ισόγειο" και "αέρας" ώστε 
ακόµα και αν κύριος και των δύο είναι το ίδιο πρόσωπο νοούνται και υπάρχουν δύο 
αυτοτελείς ιδιοκτησίες. Έτσι στις µεταβιβάσεις οικιών, όταν η οικία µεταβιβαζόταν 
µε τον αέρα της, τούτο αναφερόταν στο συµβόλαιο. Στις σπάνιες περιπτώσεις 
εξάλλου µη ειδικής µνείας θεωρείτο ότι µεταβιβαζόταν και ο "αέρας". Το δικαίωµα 
"αέρος", εξάλλου, µπορούσε να αποκτηθεί όχι µόνο παραγώγως αλλά και µε 
χρησικτησία. Πράξεις νοµής, όµως, που µπορούσαν να οδηγήσουν στην κτήση του 
δικαιώµατος µε χρησικτησία είναι µόνον αυτές που ασκούνταν σύµφωνα µε την κατά 
το σκοπό του εθίµου χρήση και εκµετάλλευση του εναέριου χώρου. Από τα 
παραπάνω συνάγεται ότι οι πράξεις νοµής επί της ταράτσας (οροφής) του ισογείου 
κτίσµατος (όπως επισκευή, άσπρισµα, τοποθέτηση αντικειµένων κλπ.) δεν συνιστούν 
περιεχόµενο του δικαιώµατος αέρος αφού είναι άσχετα µε το παραπάνω "φραγκικό" 
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έθιµο (βλ. σχετ. ΑΠ 55/1992 αδηµ., ΑΠ 283/1970 ΕΕΝ 1970.635, ΕφΑιγ 55/2003 
αδηµ., ΕφΑιγ 74/1969 αδηµ., Ανδρέα ∆ρακάκη "Η οριζόντιος ιδιοκτησία εις τας 
Κυκλάδας" ΕΕΝ 26.246, Νικ. ∆ακαναλάκη "Το κυκλαδικό έθιµο περί του 
δικαιώµατος "αέρος" και το νέο σύστηµα οριζοντίου ιδιοκτησίας" ΝοΒ 20.1368, 
Τσετσέκος "Η χωριστή ιδιοκτησία" σελ. 58). 
∆ιατάξεις:  
Νόµοι: 1577/1985 άρθ. 26 
Ν∆: 8/1973, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΑρχΝ 2008, σελίδα 54  
 
Κυριότητα - Μεσότοιχος 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πατρών 
Αριθµός απόφασης: 76 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Μεσότοιχος. ∆ουλεία φωτισµού. 
- Κατά τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 10 της υπ΄ αρ. 
3046/304/20-1.3.2.1989 αποφάσεως του ΥΠΕΧΩ∆Ε «Κτηριοδοµικός Κανονισµός» 
όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 5 της υπ΄ αρ. 49977/3068/2730.6.1989 
αποφάσεως του ΥΠΕΧΩ∆Ε, «στους µεσότοιχους και τους εξωτερικούς τοίχους του 
κτιρίου που ανεγείρονται σε επαφή µε το κοινό όριο των ιδιοκτησιών απαγορεύεται 
διάνοιξη ανοιγµάτων. Ανοίγµατα που προϋπήρχαν του Ν∆ 8/1973 και αντιβαίνουν 
στην απαγόρευση της προηγούµενης παραγράφου δεν κλείνονται µε πράξη της 
διοίκησης, αλλά ύστερα από δικαστική απόφαση, που εκτελείται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της πολιτικής δικονοµίας».  
Αντίστοιχες διατάξεις υπήρχαν και στους προϊσχύσαντες ΓΟΚ (άρθρα 26 παρ. 9 του 
Ν∆ 8/1973, 50 παρ. 3 του Β∆ της 9.8/30-9-1955). Ανοίγµατα κατά την έννοια των 
παραπάνω διατάξεων θεωρούνται γενικώς τα προς φωτισµό, αερισµό και 
συγκοινωνία διαµερισµάτων αφιέµενα επί των τοίχων ή της στέγης κενά π.χ. πόρτες, 
παράθυρα, φεγγίτες κ.λ.π. (ΟλΑΠ 958/1985 ΝοΒ 33.1403). 
Με τις διατάξεις αυτές παρέχεται στον κύριο του ακινήτου που έχει κοινό όριο µε το 
κτίριο στον τοίχο του οποίου έγιναν τα ανοίγµατα, αυτοτελής ενοχική αξίωση κατά 
του εκάστοτε κυρίου του γειτονικού οικοδοµήµατος για κλείσιµο των ανοιγµάτων 
αυτών, χωρίς να είναι απαραίτητο, όπως συµβαίνει στην εµπράγµατη αρνητική αγωγή 
του ΑΚ 1108 αφενός µεν ο εναγόµενος να είναι αυτός που κατασκεύασε τα 
ανοίγµατα, αφετέρου δε από τα ανοίγµατα αυτά να προκαλείται κάποια βλαπτική 
επενέργεια στην ιδιοκτησία του ενάγοντος (ΑΠ 1084/1994 ΕΕΝ 1995.644, ΕφΑθ 
9300/1998 Ελ∆νη 40.1188, ΕφΠειρ 57/1997 Ελ∆νη 38,1617). 
- Από τις παραπάνω διατάξεις σε συνδυασµό µε αυτές των άρθρων 1118 επ. του ΑΚ 
συνάγεται ότι δεν µπορεί να αποκτηθεί υπέρ του εκάστοτε κυρίου ενός ακινήτου 
δικαίωµα δουλείας φωτισµού µε παράθυρα που ανοίγονται σε τοίχους που έχουν 
ανεγερθεί σε επαφή µε το κοινό όριο του ακινήτου αυτούµε άλλο ακίνητο, ούτε µε 
σύµβαση, ούτε µε χρησικτησία αφού τα ανοίγµατα αυτά απαγορεύονται από τις ως 
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άνω δηµοσίας τάξεως διατάξεις του Κτηριοδοµικού κανονισµού (ΑΠ 1352/1989 
Ελ∆νη 32.771). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 1118, 
Ν∆: 8/1973, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΑχΝ 2009, σελίδα 739  
 
Κυριότητα - Πρωτόκολλο κατάληψης ακινήτου - διοικητικής αποβολής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1094 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Κατ' αποφάσεως 
Ειρηνοδικείου, απορριπτικής ανακοπής κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής. 
- Αίτηση αναιρέσεως µε την οποία προσβάλλεται απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου, επί εφέσεως κατ' αποφάσεως Ειρηνοδικείου, απορριπτικής ανακοπής 
κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, εκδιδοµένου κατά το άρθρο 2 παράγρ. 1 
του ΑΝ 263/1968, ή η τελεσίδικη, τυχόν πρωτοβάθµια ειρηνοδικειακή απόφαση, 
είναι απαράδεκτη, επειδή προσβάλλει απόφαση µη υποκείµενη στο ένδικο µέσο της 
αιτήσεως αναιρέσεως (ΑΠ 269/2004, ΑΠ 1829/2001, ΑΠ 119/1988). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 634, 635, 686 επ., 
ΕισΝΚΠολ∆: 4,  
Ν∆: 958/1971, άρθ. 70, 72,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ∆ 2009, σελίδα 153, σχολιασµός Κώστας Μπέης * 
Ελ∆νη 2010, σελίδα 987  
 
Κυριότητα - Πρωτότυπος και παράγωγος τρόπος απόκτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 957 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Πλειστηριασµός. Υπερθεµατιστής. Ο υπερθεµατιστής 
θεωρείται ειδικός διάδοχος του καθού η εκτέλεση, τον οποίο και διαδέχεται στο 
δικαίωµα. Επαναφορά ισχυρισµών προηγούµενης συζήτησης. 
- 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 µεταβιβάσθηκε (βλ. 
ΑΠ 79/2007, ΑΠ 1568/1995).  
- Κατά το άρθρο 1005 παρ. 1 ΚΠολ∆, από τη στιγµή που ο υπερθερµατιστής 
καταβάλλει το πλειστηρίασµα, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού του δίνει περίληψη 
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της κατακυρωτικής έκθεσης. Με την κατακύρωση και αφότου µεταγραφεί η 
περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, ο υπερθερµατιστής αποκτά το δικαίωµα που 
είχε εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση. ∆ηλαδή µε τη διάταξη αυτήν 
καθιερώνεται ρητώς η αρχή ότι ο πλειστηριασµός αποτελεί αιτία παράγωγου τρόπου 
κτήσεως κυριότητος και συνεπώς ο υπερθεµατιστής θεωρείται ειδικός διάδοχος του 
καθού η εκτέλεση, τον οποίο και διαδέχεται στο δικαίωµα. Ειδικότερα, ο 
υπερθερµατιστής αποκτά το δικαίωµα αυτό "δυνάµει συµβάσεως", όπως είναι η 
εκποίηση µε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό, που αποτελεί, όπως µε σαφήνεια 
συνάγεται από την άνω διάταξη (1005 παρ. 1 ΚΠολ∆), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 
των άρθρων 1017 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα και 199, 513, 1192 και 1198 του ΑΚ, 
ιδιόρρυθµη σύµβαση πωλήσεως, η οποία ενεργεί υπό το κύρος της αρχής και 
τελειώνεται µε την κατακύρωση, που αποδέχεται την τελευταία προσφορά του 
υπερθερµατιστή. Έτσι, µε τον πλειστηριασµό δεν δηµιουργείται νέο δικαίωµα υπέρ 
του υπερθερµατιστή, αλλά αυτός ως ειδικός διάδοχος παραλαµβάνει το πράγµα µε 
όσα δικαιώµατα σ' αυτό κατά το χρόνο του πλειστηριασµού είχε ο καθού η εκτέλεση 
(ΑΠ 242/2000, ΑΠ 442/1993). 
- Κατά το άρθρο 240 ΚΠολ∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του Ν∆ 
490/1974, για την επαναφορά ισχυρισµών που υποβλήθηκαν σε προηγούµενη 
συζήτηση στο ίδιο ή ανώτερο δικαστήριο, αρκεί η επανυποβολή τους µε σύντοµη 
περίληψη και αναφορά στις σελίδες των προτάσεων της προηγούµενης συζήτησης 
που τους περιέχουν και που προσκοµίζονται απαραιτήτως σε επικυρωµένο 
αντίγραφο. Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διατάξεως η επίκληση µε τις 
προτάσεις που υποβάλλονται στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο κατά τη συζήτηση, µετά 
την οποία εκδίδεται η προσβαλλόµενη απόφαση, ισχυρισµών µε γενική αναφορά στις 
πρωτόδικες προτάσεις, το κείµενο των οποίων ενσωµατώνεται στις προτάσεις 
ενώπιον του Εφετείου, δεν αρκεί, ούτε είναι νόµιµη. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1005, 1033, 
ΚΠολ∆: 240, 559 αριθ. 19,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Κυριότητα - Χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 961 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Τακτική χρησικτησία. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 974, 1033, 1041, 1042, 1043 και 
1044 ΑΚ προκύπτει ότι η κτήση κυριότητας ακινήτου µε τακτική χρησικτησία 
προϋποθέτει, πλην άλλων, α) άσκηση νοµής, ήτοι διενέργεια υλικών, εµφανών και 
συνεχών πράξεων που εκδηλώνουν τη βούληση εξουσιάσεως του νοµέα επί του 
ακινήτου, β) νόµιµο τίτλο, ήτοι νοµικό γεγονός κατάλληλο, κατ' αρχήν, να 
προσπορίσει κυριότητα στον αποκτώντα, όπως είναι λ.χ. η πώληση, εφόσον έγινε µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο νοµίµως µεταγεγραµµένο, ανεξαρτήτως αν ο πωλητής 
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ήταν ή όχι κύριος του πωληθέντος ακινήτου, γ) νοµή του πράγµατος επί µια δεκαετία, 
η οποία αρχίζει από τη µεταγραφή του τίτλου συµπληρώνεται µε την παρέλευση της 
αντίστοιχης ηµεροµηνίας του τελευταίου έτους (άρθρα 241 παρ. 1, 243 παρ. 3 ΑΚ, 
144 και 145 παρ. 1 ΚΠολ∆) και δ) καλή πίστη, την οποία συνιστά η πεποίθηση του 
νοµέα ότι απέκτησε την κυριότητα κατά νόµιµο τρόπο και η οποία πρέπει να 
συνδέεται µε τον νόµιµο τίτλο, λ.χ. ο αγοραστής ακινήτου να έχει την πεποίθηση ότι 
απέκτησε την κυριότητα µε την πώληση και τη µεταγραφή του οικείου συµβολαίου. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι για την ύπαρξη νοµής στον χρησιδεσποζόντα δεν απαιτείται 
να έλαβε γνώση αυτής ο τέως νοµέας, εκτός αν ο αντιπρόσωπος του τελευταίου 
θελήσει να αντιποιηθεί τη νοµή (άρθρο 982 ΑΚ). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 974, 982, 1033, 1041, 1042, 1043, 1044, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Κυριότητα - Χρησικτησία έναντι των ΟΤΑ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 157 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Κτήση κυριότητας ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία. Τα 
εκτός συναλλαγής ή κοινόχρηστα πράγµατα. Τρόπος κτήσης κυριότητας κατά το 
βυζαντινορωµαϊκό δίκαιο µε την αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα. Προϋποθέσεις 
µετάθεσης κυριότητας ακινήτων από ιδιώτη σε ΟΤΑ. Μη νόµιµη βάση απόφασης. 
Ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες. Λήψη ή µη υπόψη από το δικαστήριο των 
αποδεικτικών µέσων που προσκόµισαν οι διάδικοι. Αποδεικτικά µέσα και εκτίµηση 
των αποδείξεων. 
- Κατά τα άρθρα 974, 1045 και 1051 ΑΚ, 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. Νοµή 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 και η διαµονή του σε υπάρχουσα σ' αυτό οικία.  
- Κατά τα άρθρα 369, 966, 967, 968, 972, 1033 και 1192 αριθ. 1 ΑΚ και 55 ΕισΝΑΚ, 
προκειµένου να κριθεί µετά την εισαγωγή του ΑΚ η ιδιότητα ενός πράγµατος ως 
εκτός συναλλαγής ή κοινοχρήστου, µεταξύ των κοινόχρηστων πραγµάτων 
περιλαµβάνονται και οι οδοί αδιακρίτως. Τα κοινής χρήσης πράγµατα λαµβάνουν τον 
προορισµό τους αυτόν από το νόµο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους, 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 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 
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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 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 ετών δεν γνώρισαν 
διαφορετική κατάσταση του πράγµατος από την κοινοχρησία.  
- Κατά το άρθρο 28 του Ν. 1337/1983, 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 ή προκύπτει από πραγµατική κατάσταση 
που διατηρήθηκε επί µακρό χρόνο, κατ’ ανοχή του ιδιοκτήτη. Έτσι, για τη 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. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 και 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει νόµιµη 
βάση, όταν στο αιτιολογικό της απόφασης 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, όπως είναι οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων, που 
συγκροτούν την ιστορική βάση αγωγής, ανταγωγής ένστασης ή αντένστασης, 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. Η απόφαση δεν στερείται νόµιµης βάσης όταν οι ανωτέρω 
ελλείψεις αφορούν την εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα αναφέρονται στην 
ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του πορίσµατος που εξάγεται από αυτές, αρκεί 
µόνο το πόρισµα να εκτίθεται µε σαφήνεια. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ’ ΚΠολ∆, για το ορισµένο του λόγου αναίρεσης, 
αν το δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν, πρέπει να αναφέρονται στο αναιρετήριο, εκτός των 
άλλων, ο ισχυρισµός για την απόδειξη του οποίου έγινε επίκληση και προσαγωγή του 
αποδεικτικού µέσου, ως τέτοιοι δε θεωρούνται εκείνοι που συνιστούν τις 
προϋποθέσεις για να γεννηθεί η διαγνωστέα έννοµη συνέπεια και εκείνοι που 
στηρίζουν την έµµεση απόδειξη µε δικαστικά τεκµήρια, καθώς και την επίδραση 
αυτού στο διατακτικό της απόφασης, διότι ο λόγος αναίρεσης δεν µπορεί να οδηγεί 
σε ακύρωση της προσβαλλόµενης απόφασης, παρά µόνο όταν προκύπτει ότι το 
σφάλµα του δικαστή ήταν αιτιωδώς συνδεδεµένο µε το διατακτικό της απόφασης και 
ασκούσε αποφασιστική σηµασία σ' αυτό. 
- Κατά τα άρθρα 335, 338, 339 και 340 ΚΠολ∆, 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 
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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. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 966, 967, 968, 972, 974, 1033, 1045, 1051, 1192, 
ΕισΝΑΚ: 51, 55, 
ΚΠολ∆: 335, 338, 339, 340, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19, 561, 
Ν∆: 1337/1983, άρθ. 28, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΝοΒ 2009, σελίδα 2130 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 767  
 
Μεσιτεία - Aµοιβή µεσίτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 190 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Αµοιβή µεσίτη αστικών συµβάσεων. Οι µεσίτες αστικών 
συµβάσεων έχουν τη δυνατότητα να καταστίζουν µεσιτικές συµβάσεις και εκτός των 
ορίων της περιφέρειας του Επιµελητηρίου της έδρας τους. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 1 του Π∆ 248/1993, µεσίτης αστικών συµβάσεων είναι το φυσικό 
πρόσωπο ή εµπορική εταιρία κάθε είδους που µεσολαβεί για τη σύναψη των αστικών 
συµβάσεων πωλήσεως, ανταλλαγής, µισθώσεως ακινήτων και παραχωρήσεως 
ακινήτων προς ανοικοδόµηση µε αντιπαροχή ή υποδεικνύει ευκαιρία για τη σύναψη 
τέτοιων συµβάσεων, ενώ κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του αυτού Π.∆/τος, για την άσκηση 
του επαγγέλµατος του µεσίτη αστικών συµβάσεων ο ενδιαφερόµενος πρέπει να 
εγγραφεί στο οικείο Επιµελητήριο της έδρας του. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 1 παρ. 
1-3 του Ν. 2081/1992, τα Επιµελητήρια είναι υποχρεωτικές, αυτοτελείς και 
ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών και νοµικών προσώπων που ασκούν εµπορική 
δραστηριότητα σε ορισµένη περιφέρεια, αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου και τελούν υπό την κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία του Υπουργού 
Εµπορίου (ως προς τη νοµιµότητα των πράξεων τους µέσα στα πλαίσια της 
παρεχόµενης σ' αυτά αυτοτέλειας) που µπορεί να µεταβιβάσει την εποπτεία αυτή 
στους κατά τόπους Νοµάρχες, προκειµένου για όλα τα εκτός Αττικής Επιµελητήρια. 
Σκοπός αυτών είναι µεταξύ άλλων, η προστασία και η ανάπτυξη του εµπορίου, της 
βιοµηχανίας και των επαγγελµάτων στην περιφέρεια τους µέσα στα πλαίσια των 
συµφερόντων της εθνικής οικονοµίας, ως και η οικονοµική γενικώς πρόοδος αυτής. 
Μέλη του Επιµελητηρίου είναι υποχρεωτικά: α) τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την 
έδρα της εµπορικής τους δραστηριότητας στην περιφέρεια του Επιµελητηρίου, β) τα 
νοµικά πρόσωπα και οι συνεταιρισµοί εφόσον έχουν εµπορική δραστηριότητα και 
έδρα στην περιφέρεια του Επιµελητηρίου και γ) τα υποκαταστήµατα ηµεδαπών 
επιχειρήσεων, στα οποία περιλαµβάνονται και τα υποκαταστήµατα ηµεδαπών 
τραπεζών, τα υποκαταστήµατα ή τα πρακτορεία αλλοδαπών επιχειρήσεων, εφόσον 
είναι εγκατεστηµένα στην περιφέρεια του οικείου Επιµελητηρίου, καθώς και οι 
παραγωγικές µονάδες των ανωτέρω επιχειρήσεων, που είναι εγκατεστηµένες εκτός 
της περιφέρειας του οικείου Επιµελητηρίου, στο οποίο βρίσκεται η έδρα τους. Η 
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υποχρέωση εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο αρχίζει στην περίπτωση των φυσικών 
προσώπων από την έναρξη της εµπορικής τους δραστηριότητας και στην περίπτωση 
των νοµικών προσώπων από τη σύστασή τους. Εξάλλου, κατά το άρθρο 15Α του Ν. 
2000/1991, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 70 παρ. 2 του Ν. 2065/1992 και το άρθρο 
21 του Ν. 2081/1992, µε προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µέσα σε αποκλειστική 
προθεσµία έξι µηνών από τη δηµοσίευση αυτού του νόµου στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου που δηµοσιεύεται στην ίδια 
Εφηµερίδα, η οποία (προθεσµία) είναι δυνατό να παραταθεί για άλλους έξι µήνες, 
µπορεί να καταργηθούν όλες ή µερικές από τις ισχύουσες νοµοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις που περιορίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό, καθώς και 
εκείνες που προβλέπουν όρους και προϋποθέσεις συµπεριλαµβανοµένης της άδειας 
σκοπιµότητας, για την ίδρυση, επέκταση, βελτίωση και γενικά µεταβολή ή λειτουργία 
οποιασδήποτε επιχείρησης παραγωγής ή εµπορίας κάθε είδους αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο. Με τα ίδια προεδρικά διατάγµατα είναι δυνατόν 
να ρυθµίζονται θέµατα αναγκαίως συνεχόµενα µε τις καταργήσεις του προηγουµένου 
εδαφίου. Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων, σε συνδυασµό µε εκείνες των 
άρθρων 174, 180 και 703 ΑΚ, συνάγεται αφενός µεν ότι η µεσολάβηση ή υπόδειξη 
ευκαιρίας έναντι αµοιβής για τη σύναψη αµφοτεροβαρών συµβάσεων που αφορούν 
ακίνητα, επιτρέπεται µόνο σε πρόσωπα, τα οποία έχουν τις νόµιµες προϋποθέσεις και 
επιπλέον έχουν εγγραφεί στο οικείο Επιµελητήριο, αφετέρου δε ότι η συµφωνία περί 
καταβολής µεσιτικής αµοιβής για τη µεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας προς 
πραγµατοποίηση µιας τέτοιας συναλλαγής σε πρόσωπο που δεν είναι επαγγελµατίας 
µεσίτης µε την προαναφερόµενη έννοια είναι άκυρη και δεν δηµιουργεί οποιαδήποτε 
απαίτηση. Με το άρθρο 3 του Π∆ 248/1993, που εκδόθηκε µε βάση το άρθρο 15Α 
του Ν. 2000/1991 στα πλαίσια της ενισχύσεως του ανταγωνισµού καταργήθηκε ο Ν. 
308/1976, κατά το άρθρο 4 παρ. 5 του οποίου ο µεσίτης αστικών συµβάσεων 
µπορούσε να ασκήσει το επάγγελµα του µόνο εντός της περιφέρειας του, µπορούσε 
δε να ενεργήσει µεσιτικές πράξεις σε άλλη περιφέρεια µόνο µε τη σύµπραξη µεσίτη 
της οικείας περιφέρειας. Περαιτέρω, από τον προαναφερόµενο σκοπό των 
Επιµελητηρίων, ο οποίος πλην άλλων περιλαµβάνει µέσα στα πλαίσια της εθνικής 
οικονοµίας την προστασία και ανάπτυξη των επαγγελµάτων στην περιφέρεια τους, 
καθώς και την επιβαλλόµενη από το νόµο υποχρέωση εγγραφής του µεσίτη στο 
οικείο Επιµελητήριο, δεν συνάγεται ότι ο τελευταίος ασκεί νόµιµη δραστηριότητα 
µόνο εντός της περιφέρειας του εν λόγω Επιµελητηρίου, αφού οι διατάξεις του Π∆ 
248/1993, όπως µε σαφήνεια προκύπτει από το σύνολο του περιεχοµένου τους, δεν 
θεσπίζουν χωροταξικούς περιορισµούς στην άσκηση της δραστηριότητας των 
µεσιτικών αστικών συµβάσεων. 
Συνεπώς, οι τελευταίοι µετά την κατάργηση των ως άνω διατάξεων του ν. 308/1976, 
που περιόριζαν τον ελεύθερο ανταγωνισµό και προέβλεπαν όρους και προϋποθέσεις 
για την ίδρυση, επέκταση, βελτίωση και γενικά µεταβολή ή λειτουργία οποιασδήποτε 
επιχειρήσεως παροχής υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο, έχουν πλέον τη δυνατότητα 
υπό την ισχύ του Π∆ 248/1993 να δραστηριοποιούνται και να καταρτίζουν µεσιτικές 
συµβάσεις και εκτός των ορίων της περιφέρειας του Επιµελητηρίου της έδρας τους 
(οικείου) στο οποίο είναι εγγεγραµµένοι. Αντίθετη εκδοχή δεν θα ήταν σύµφωνη µε 
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το πνεύµα και το σκοπό της θεσπίσεως των διατάξεων του άρθρου 15Α του Ν. 
2000/1991 που συνίσταται στην ενίσχυση του ανταγωνισµού, ώστε να επιτρέπεται 
πλέον ελεύθερα, αλλά θα ερχόταν σε αντίθεση και µε το άρθρο 5 παρ. 1 του 
Συντάγµατος, αφού θα παρεµποδιζόταν η ελευθερία της οικονοµικής δραστηριότητας 
και ο ελεύθερος ανταγωνισµός. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 703,  
Νόµοι: 308/1976, 2000/1991, άρθ. 15Α, 2081/1992, άρθ. 21, 2065/1992, αρθ. 70, 
Π∆: 248/1993, άρθ. 1, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΧρΙ∆ 2009, σελίδα 714 * Αρµ 2009, σελίδα 1696 * 
Ελ∆νη 2010, σελίδα 751  
 
Μισθώσεις ακινήτων - Απόδοση µισθίου - Παρακράτηση µισθίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 7 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Απαλλαγή οφειλής λόγω αδυναµίας παροχής. Πρόστηση. 
Αποζηµίωση λόγω παρακράτησης του µισθίου. Παράβαση κανόνα δικαίου. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 336 ΑΚ "ο οφειλέτης απαλλάσσεται από κάθε 
υποχρέωση εξαιτίας αδυναµίας να εκπληρώσει την παροχή, αν αποδείξει ότι η 
αδυναµία οφείλεται σε γεγονός για το οποίο δεν έχει ευθύνη. Οφείλει όµως αµέσως 
µόλις µάθει την αδυναµία για εκπλήρωση, να ειδοποιήσει το δανειστή". Από τη 
διάταξη αυτή συνάγεται, ότι ο οφειλέτης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, δηλαδή 
ούτε την παροχή οφείλει ούτε αποζηµίωση και εποµένως επέρχεται απόσβεση της 
ενοχής, αν η αδυναµία του να εκπληρώσει την παροχή οφείλεται σε γεγονός για το 
οποίο δεν υπέχει ευθύνη. Από το συνδυασµό δε της διατάξεως αυτής προς τις 
διατάξεις των άρθρων 330, 335 και 334 ΑΚ, συνάγεται ότι η αδυναµία εκπληρώσεως 
της παροχής είναι ανυπαίτιος, όταν αυτή οφείλεται σε τυχαίο γεγονός, τέτοιο δε 
συνιστά κάθε περιστατικό, το οποίο δεν προέρχεται από δόλο ή αµέλεια του ιδίου του 
οφειλέτου ή των προσώπων για τα οποία αυτός ευθύνεται ήτοι του νοµίµου 
αντιπροσώπου του ή του βοηθού εκπληρώσεως της παροχής, στην έννοια του οποίου 
περιλαµβάνεται και ο προστηθείς, εφόσον το πταίσµα των τελευταίων αποτελεί και 
δικό του πταίσµα. Για την ευθύνη δε του οφειλέτου, λόγω πταίσµατος του βοηθού 
εκπληρώσεως, µε το οποίο παραβιάζεται ενοχική υποχρέωση του ιδίου, απαιτείται 
αλλά και αρκεί η δραστηριότητα του βοηθού να εντάσσεται στο χώρο δράσεως και 
κινδύνου του ιδίου, να επεκτείνεται δηλαδή η δράση του κυρίου της υποθέσεως µε 
την χρησιµοποίηση του ενδιάµεσου προσώπου. Η ευθύνη δε του οφειλέτου, στην 
περίπτωση αυτή, είναι αντικειµενική, διότι ο νοµοθέτης έκρινε ότι ο οφειλέτης πρέπει 
να αναλάβει τον κίνδυνο, για τις πράξεις των προσώπων που χρησιµοποιεί στις δικές 
του υποθέσεις.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 601 του ΑΚ, ο µισθωτής, για όσο χρόνο παρακρατεί 
το µίσθιο µετά τη λήξη της µίσθωσης, οφείλει ως αποζηµίωση το συµφωνηµένο 
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µίσθωµα χωρίς αυτό να αποκλείει δικαίωµα του εκµισθωτή να απαιτήσει και άλλη 
περαιτέρω ζηµία. Παρακράτηση του µισθίου θεωρείται ότι υπάρχει όταν ο µισθωτής 
δεν αποδίδει αυτό µετά, την από οποιοδήποτε λόγο, λήξη της µισθώσεως. Απόδοση 
δε του µισθίου υπάρχει, όταν η κατοχή αυτού επιστρέφεται από τον µισθωτή στον 
εκµισθωτή. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
και αν παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, εσωτερικού ή διεθνούς. Ο 
κανόνας παραβιάζεται, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είτε µε ψευδή ερµηνεία, 
η οποία υπάρχει, όταν αποδίδεται στον κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή, 
είτε µε τη ορθή εφαρµογή, η οποία συντελείται όταν εφαρµόζεται κανόνας, ενώ δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής που ή όταν δεν εφαρµόζεται ενώ έπρεπε, ή 
όταν εφαρµόζεται εσφαλµένα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 334, 336, 601,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΧρΙ∆ 2010, σελίδα 765, σχολιασµός Τσολακίδης 
Ζαφείρης  
 
Νοµή - Αγωγή αποβολής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1798 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Αγωγή αποβολής ή διατάραξης της νοµής. Στοιχεία αγωγής. 
Ενιαύσια παραγραφή. Παραγραφή εν επιδικία. Παραποµπή στην Ολοµέλεια του ΑΠ. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 992 ΑΚ οι αξιώσεις (του νοµέα) από την αποβολή και 
τη διατάραξη παραγράφονται µετά ένα έτος από την αποβολή και τη διατάραξη. 
Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 261 ΑΚ συνάγεται ότι αν η παραγραφή 
διακόπηκε µε την άσκηση της αγωγής, η ίδια παραγραφή, δηλαδή οµοειδής µε αυτή 
που διακόπηκε, αρχίζει σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του είδους της ως 
βραχυπρόθεσµης ή συνήθους, ευθύς από την άσκησή της, διακόπτεται δε µετά από 
κάθε διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου και αµέσως µετά την 
επιχείρηση αυτής αρχίζει ισόχρονη µε την αρχική παραγραφή, η οποία µπορεί να 
συµπληρωθεί µε την παρέλευση του χρόνου που ισχύει γι' αυτή, εφόσον δεν 
µεσολαβήσει κάποια νέα διαδικαστική ενέργεια ή άλλος λόγος διακοπής πριν από την 
τελεσίδικη περάτωση της δίκης. Εποµένως, εφόσον η αξίωση έχει καταστεί επίδικη, η 
παραγραφή µπορεί να συµπληρωθεί σε επιδικία, αν οι διάδικοι απρακτούν. 
- Με λόγο αναιρέσεως τίθεται το ζήτηµα, ενόψει της ευρείας διατυπώσεως των εν 
λόγω διατάξεων, αν η µε επιµέλεια του συµµορφωµένου προς την αναβλητική 
απόφαση ενάγοντος κοινοποίηση του πιο πάνω πιστοποιητικού περί αναβολής της 
συζητήσεως της υποθέσεως σε συγκεκριµένη δικάσιµο, που µαρτυρεί έλλειψη 
αδρανείας του δικαιούχου να επιδιώξει την ικανοποίηση της αξίωσής του, αποτελεί 
διαδικαστική πράξη που διακόπτει την ενιαύσια παραγραφή τού άρθρου 992 του ΑΚ. 
Το ζήτηµα αυτό είναι γενικοτέρου ενδιαφέροντος και γι' αυτό πρέπει να παραπεµφθεί 
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η αίτηση αναιρέσεως, κατά τους πρώτο και δεύτερο προσθέτους λόγους αυτής από το 
άρθρο 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολ∆, στην τακτική ολοµέλεια του Αρείου Πάγου 
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 του ΚΠολ∆, η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία που 
ορίζονται στα άρθρα 118 ή 117, πρέπει να περιέχει α) σαφή έκθεση των γεγονότων 
που σύµφωνα µε το νόµο τη θεµελιώνουν και δικαιολογούν την άσκησή της από τον 
ενάγοντα κατά του εναγοµένου, β) ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς 
γ) ορισµένο αίτηµα. Όπως προκύπτει από τη διάταξη αυτή, καθώς και τη διάταξη του 
άρθρου 987 του ΑΚ, ειδικώς για την περιγραφή διεκδικουµένου ακινήτου, αρκεί για 
το ορισµένο της αγωγής περί αποβολής εκ της νοµής, να καθορίζονται τα όρια και η 
θέση αυτού, ώστε να µη δηµιουργείται αµφιβολία για την ταυτότητά του, χωρίς να 
είναι αναγκαίος ο επακριβής προσδιορισµός ούτε του σχήµατος αυτού, ούτε του 
προσανατολισµού των ορίων του, ούτε των πλευρικών του διαστάσεων, ούτε τέλος 
της εκτάσεώς του, εφ' όσον και άνευ τούτων δεν δηµιουργείται αµφιβολία για την 
ταυτότητά του. 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. Ως πράξεις νοµής, όταν πρόκειται για 
ακίνητο, θεωρούνται, µεταξύ άλλων, η επίσκεψη, η επίβλεψη και εποπτεία τούτου και 
των ορίων του από τυχόν καταπατήσεις, ο καθαρισµός αυτού, ως και οι 
καταµετρήσεις και η σύνταξη διαγραµµάτων. 
- 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. Ως "ζητήµατα" των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά 
τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί απ' την απόφαση τη νόµιµη βάση της, νοούνται 
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. Ιδρύεται 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). 
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 987, 992,  
ΚΠολ∆: 216, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΧρΙ∆ 2010, σελίδα 621 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 759  
 
Οικογενειακό δίκαιο - Μνηστεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1952 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Μνηστεία και πότε παραγράφονται οι αξιώσεις από τη 
σύµβαση αυτή. Ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες απόφασης. Λήψη ή µη υπόψη 
πραγµάτων που προτάθηκαν στη δίκη. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου.  
- Κατά τα άρθρα 937, 1346 εδ. α' , 1347, 1348 και 1349 ΑΚ, µνηστεία είναι η 
σύµβαση για µελλοντικό γάµο, η οποία καταρτίζεται µε αµοιβαία υπόσχεση 
µελλονύµφων για την τέλεσή του και δεν υπόκειται σε κανένα τύπο. Εξάλλου, οι 
αξιώσεις από τη µνηστεία παραγράφονται όταν περάσει διετία από το τέλος του έτους 
κατά το οποίο λύθηκε. Η ως άνω διάταξη αφορά µόνο τις αξιώσεις που απορρέουν 
από τη σύµβαση της µνηστείας, ανεξάρτητα από το αν αυτές αφορούν τις σχέσεις των 
ίδιων των µνηστευοµένων µεταξύ τους ή τη σχέση του καθενός απ' αυτούς µε τους 
γονείς του άλλου ή κάθε τρίτου που ενήργησε στη θέση των γονέων. Αν όµως οι 
αξιώσεις απορρέουν από αδικοπραξία τότε υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, µε τον αντίστοιχο αναιρετικό λόγο, ελέγχεται 
η ορθότητα της ελάσσονος πρότασης του νοµικού συλλογισµού, από την άποψη αν οι 
παραδοχές της απόφασης πληρούν το πραγµατικό του κανόνα δικαίου που εφάρµοσε. 
Έτσι παρέπεται, ότι δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός, όταν το δικαστήριο της ουσίας έχει 
απορρίψει αγωγή ή ένσταση ως µη νόµιµη. Ο λόγος αυτός ιδρύεται και, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά 
περιστατικά, οπότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας, ή τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα 
τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του πραγµατικού του κανόνα δικαίου, για την 
επέλευση της απαγγελθείσας έννοµης συνέπειας ή την άρνησή της, οπότε υπάρχει 
ανεπαρκής αιτιολογία. Ενώ δεν ιδρύεται, όταν οι ελλείψεις ανάγονται στην εκτίµηση 
των αποδείξεων, εφόσον το πόρισµα από την εκτίµηση αυτή, εκτίθεται σαφώς. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, 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" είναι οι πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν 
στη θεµελίωση, παρακώλυση ή κατάλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, 
το οποίο ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, αλλά όχι και οι 
ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής, ή επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, 
τα οποία αντλούνται από την εκτίµηση των αποδείξεων, καθώς και οι ισχυρισµοί που 
συνιστούν επιχειρήµατα για την υποστήριξη των απόψεων των διαδίκων 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο 
παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου, µε το να δεχθεί πραγµατικά γεγονότα 
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προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. 
Παραµόρφωση συντρέχει, όταν υπάρχει διαγνωστικό σφάλµα του δικαστηρίου της 
ουσίας, δηλαδή λάθος στην 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. Εξ άλλου, ο ανωτέρω λόγος ιδρύεται, όταν το 
δικαστήριο διαµόρφωσε τη γνώµη του αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το 
περιεχόµενο του εγγράφου και όχι όταν το συνεκτίµησε µαζί µε τις άλλες αποδείξεις, 
χωρίς να εξαίρεται το έγγραφο ως προς το πόρισµα περί υπάρξεως ή µη του 
αποδεικτέου γεγονότος. ∆εν ιδρύεται ο παραπάνω λόγος, στην 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 αιτίαση σχετική µε την 
εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 937, 1346, 1347, 1348, 1349,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΕφΑ∆ 2009, σελίδα 960 * ΝοΒ 2009, σελίδα 1644 * 
Ελ∆νη 2010, σελίδα 759  
 
Οροφοκτησία - Κοινόχρηστα και κοινόκτητα µέρη 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 790 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Κοινόκτητα και κοινόχρηστα µέρη οικοδοµής. Αποκλειστική 
χρήση. Χρησικτησία. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1117 ΑΚ και 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5 παρ. 1α και 13 του 
Ν. 3741/1929 «περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», ο οποίος κατ’ άρθρο 54 ΕισΝΑΚ 
εξακολουθεί να ισχύει και µετά την εισαγωγή του ΑΚ, προκύπτει ότι οι ιδιοκτήτες 
οριζοντίων ιδιοκτησιών οικοδοµής έχουν αναγκαστική συγκυριότητα και δικαιώµατα 
συµµετοχής στη χρήση σε όλα τα ενδεικτικώς οριζόµενα κοινόκτητα και κοινόχρηστα 
µέρη της οικοδοµής και µπορούν, µε οµόφωνη απόφασή τους, που πρέπει να 
καταρτισθεί συµβολαιογραφικώς και να µεταγραφεί, να ρυθµίσουν κατά διαφορετικό 
τρόπο το δικαίωµα χρήσης του καθενός σ’ αυτά (κοινόκτητα και κοινόχρηστα µέρη) 
και ειδικότερα ότι κάποιος από τους ιδιοκτήτες οριζοντίων ιδιοκτησιών θα έχει 
δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης στα πιο πάνω µέρη. Οι εν λόγω συµφωνίες, µε τις 
οποίες κανονίζονται κατά διαφορετικό τρόπο τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των 
ιδιοκτητών οριζοντίων ιδιοκτησιών στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα πράγµατα, 
δηµιουργούν περιορισµούς της αναγκαστικής συγκυριότητας στα πράγµατα αυτά, 
από την οποία και απορρέει το δικαίωµα συµµετοχής στη χρήση τους. Οι κατά τον 
ανωτέρω τρόπο δηµιουργούµενοι περιορισµοί, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 3 
του πιο πάνω νόµου, «φέρουν χαρακτήρα δουλείας», υπό την έννοια και µόνο ότι 
δεσµεύουν τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των ιδιοκτητών των οριζοντίων 
ιδιοκτησιών που τους συνοµολόγησαν και αντιτάσσονται κατά τρίτων. Εξάλλου, η 
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ρύθµιση, που εισάγεται µε το Ν. 3741/1929 σε σχέση µε την απόκτηση και 
κατάργηση ιδιαιτέρων δικαιωµάτων χρήσης στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα µέρη 
της υπαγόµενης στη ρύθµισή του οικοδοµής, είναι ειδική και έχει υπαγορευθεί από 
την ιδιαιτερότητα του θεσµού της κατ’ ορόφους ιδιοκτησίας. Από τα ανωτέρω 
παρέπεται ότι οι γενικές διατάξεις του ΑΚ, που προβλέπουν τη σύσταση µε 
χρησικτησία και την κατάργηση µε αχρησία των δουλειών, δεν µπορούν να 
εφαρµοστούν ευθέως ή κατ’ αναλογία και για τη σύσταση ή κατάργηση των ως άνω 
περιορισµών. 
Ειδικότερα, κανένας από τους ιδιοκτήτες οριζόντιας ιδιοκτησίας δεν µπορεί µε 
χρησικτησία ν’ αποκτήσει δικαίωµα αποκλειστικής ή µεγαλύτερης από τη µερίδα του 
χρήσης, στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα µέρη, ούτε να απολέσει µε αχρησία το 
δικαίωµα συµµετοχής του στην κοινή χρήση τούτων. Η άποψη αυτή εναρµονίζεται 
και προς την ιδιαιτερότητα του θεσµού της κατ’ ορόφους ιδιοκτησίας και προπαντός 
εξυπηρετεί την ανάγκη δηµιουργίας κατάστασης σταθερότητας και ασφάλειας, σε 
σχέση προς τα δικαιώµατα και το περιεχόµενο αυτών, των ιδιοκτητών οριζοντίων 
ιδιοκτησιών στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα µέρη της κατ’ ορόφους ιδιοκτησίας 
(ΑΠ 1033/2001 Ελ∆νη 43.447). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 1002, 1117, 
ΕισΝΑΚ: 54,  
Νόµοι: 3741/1929 άρθ. 13, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 671, σχολιασµός Ελισάβετ Πούλου  
 
Οροφοκτησία - Κοινόχρηστα και κοινόκτητα µέρη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 736 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Κοινόχρηστα και κοινόκτητα µέρη οικοδοµής. Κριτήριο για 
το χαρακτηρισµό πράγµατος ως κοινοκτήτου και κοινοχρήστου είναι ο κατά τη φύση 
του προορισµός για την εξυπηρέτηση των συνιδιοκτητών µε την κοινή από αυτούς 
χρήση του. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 του Ν. 3741/1929 «περί οριζοντίου 
ιδιοκτησίας» και 1117 ΑΚ προκύπτει, ότι κοινόχρηστα µέρη οικοδοµής αποτελούν τα 
µέρη του όλου ακινήτου, τα οποία χρησιµεύουν σε κοινή χρήση όλων των συγκυρίων, 
όπως είναι ιδίως το έδαφος, τα θεµέλια, οι πρωτότοιχοι, η στέγη, η αυλή, οι 
φωταγωγοί κ.λπ. Για τον προσδιορισµό των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων µερών 
της οικοδοµής λαµβάνονται υπόψη η συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία και 
οι ιδιαίτερες συµφωνίες µεταξύ όλων των οροφοκτητών κατά τα άρθρα 4 παρ. 1, 5 
και 13 του πιο πάνω Ν. 3741/1929. Αν αυτό δεν γίνει, δηλαδή αν δεν ορίζεται τίποτε 
είτε στην ως άνω συστατική δικαιοπραξία είτε στις ως άνω ιδιαίτερες συµφωνίες, 
τότε ισχύει ο προσδιορισµός που προβλέπεται από τις πιο πάνω αναφερόµενες 
διατάξεις (βλ. ΑΠ 1078/2000 Ελ∆νη 42.432). Στην τελευταία περίπτωση, κριτήριο 
για το χαρακτηρισµό πράγµατος ως κοινοκτήτου και κοινοχρήστου είναι ο κατά τη 
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φύση του προορισµός για την εξυπηρέτηση των συνιδιοκτητών µε την κοινή από 
αυτούς χρήση του (ΑΠ 1372/1997 Ε∆Π 1998.27, ΕφΑθ 2931/1999 Ε∆Π 2000.126).  
Εξάλλου από τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 2 και 5 παρ. 1 του ιδίου ως άνω 
νόµου προκύπτει, περαιτέρω, ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει ειδική συµφωνία 
µεταξύ των συνιδιοκτητών για τον τρόπο χρήσης των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων 
µερών της οικοδοµής, κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται να προβαίνει σε απόλυτη χρήση 
των εν λόγω µερών, να ενεργεί επισκευές και ανανεώσεις αυτών, καθώς και 
µεταβολές και προσθήκες αυτών, µε τον όρο όµως ότι δεν θα παραβλάπτει τη χρήση 
και τα δικαιώµατα των άλλων συνιδιοκτητών, δεν θα µειώνει την ασφάλεια του 
οικοδοµήµατος και δεν θα µεταβάλλει τον συνήθη προορισµό τους, εκτός εάν, µε 
δεσµευτική γι’ αυτόν δικαιοπρακτική ρύθµιση, το δικαίωµα αυτό έχει παραχωρηθεί 
αποκλειστικώς σε έναν ή ορισµένους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαµερισµάτων της 
οικοδοµής. Αν και πότε θίγονται τα δικαιώµατα των λοιπών συνιδιοκτητών ή υπάρχει 
µεταβολή του συνήθους προορισµού των κοινών µερών µε τη χρήση τους από 
ορισµένους συνιδιοκτήτες, κρίνεται κατά περίπτωση, µε βάση τις συγκεκριµένες 
συνθήκες και στο πλαίσιο του γενικότερου συµφέροντος της οµαλής λειτουργίας της 
σχέσης της οροφοκτησίας. 
Ειδικότερα, βλαπτική για τα δικαιώµατα των λοιπών συνιδιοκτητών είναι η χρήση 
που εµποδίζει ή δυσχεραίνει υπέρµετρα αυτούς στη χρήση των οριζόντιων 
ιδιοκτησιών τους ή και στη σύγχρηση των κοινών µερών, ενώ µεταβολή του 
συνήθους προορισµού προκαλείται όταν η συγκεκριµένη χρήση αλλοιώνει τον 
προορισµό των κοινών µερών, που ορίζεται µε δικαιοπρακτική ρύθµιση ή σε 
περίπτωση έλλειψής της, προκύπτει από τη φύση των πραγµάτων και τον σκοπό που 
αυτά υπηρετούν, κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας, στη λειτουργία της 
οροφοκτησίας, καθώς και από τις συνθήκες της συγκεκριµένης περίπτωσης. Οι, πέρα 
από τους άνω όρους, ενέργειες επί των κοινόχρηστων µερών της οικοδοµής µπορούν 
να επέλθουν µόνο µε κοινή απόφαση των συνιδιοκτητών (ΑΠ 357/2006, δηµοσίευση 
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 827/2005 Ελ∆νη 2006.178, ΑΠ 185/2003 Ελ∆νη 2003.778). Η αξίωση, 
εξάλλου, µε την οποία επιδιώκεται η συµµόρφωση στις διατάξεις της περί οριζοντίου 
ιδιοκτησίας νοµοθεσίας, µπορεί να αποκρουστεί ως καταχρηστική, σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, όταν η άσκησή της υπερβαίνει προφανώς τα όρια, που 
επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του 
δικαιώµατος. Η υπέρβαση αυτή είναι προφανής, όταν η συµπεριφορά του ενάγοντος, 
απέναντι στον εναγόµενο υπήρξε τέτοια, ώστε να δηµιουργήσει εύλογα στον 
τελευταίο την πεποίθηση ότι δεν θα ασκηθεί πλέον το ένδικο δικαίωµα, η 
ικανοποίηση του οποίου, τείνουσα στην ανατροπή της κατάσταση που στο µεταξύ 
δηµιουργήθηκε, θα ήταν γι’ αυτόν (εναγόµενο) ιδιαίτερα επαχθής. Επίσης, η 
υπέρβαση αυτή είναι προφανής και όταν η ικανοποίηση του προβαλλοµένου από τον 
ενάγοντα δικαιώµατος προκαλεί την έντονη εντύπωση αδικίας σε σχέση µε το όφελος 
που θα αποκοµίσει ο δικαιούχος (ΑΠ 832/2005 Ελ∆νη 47.179, ΑΠ 1343/2001 Ελ∆νη 
42.1336, ΑΠ 599/1995 Ελ∆νη 37.347, ΑΠ 72/1993 Ελ∆νη 36.1126, ΑΠ 1366/1988 
ΑρχΝ 41.376, ΑΠ 232/1988 Ελ∆νη 30.543). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 281, 1002, 1117,  
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Νόµοι: 3741/1929 άρθ. 2, 3, 4, 5, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 423 
 
Οροφοκτησία - Κοινόχρηστα και κοινόκτητα µέρη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 402 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Οροφοκτησία. Υπέδαφος. Το υπέδαφος, στο οποίο έχει 
ανεγερθεί η οροφοκτησία, εφόσον δεν ορίστηκε ότι αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, 
είναι κοινόκτητο. Χρησικτησία. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1002, 1117 ΑΚ και 1, 2, 3 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5, και 13 
του Ν. 3741/1929 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.  
Εξάλλου, αν ληφθεί υπόψη, ότι η θεσπιζόµενη µε τα άρθρα 1002 ΑΚ και 1 του Ν. 
3741/1929 αποκλειστική (χωριστή) κυριότητα επί ορόφου ή διαµερίσµατος ορόφου 
αποτελεί εξαίρεση του κανόνα που καθιερώνει το άρθρο 1001 εδ α' ΑΚ, σύµφωνα µε 
τον οποίο η κυριότητα πάνω σε ακίνητο εκτείνεται στο χώρο πάνω και κάτω από το 
έδαφος, οποιοδήποτε µέρος του όλου ακινήτου, που δεν ορίστηκε ή δεν ορίστηκε 
έγκυρα, µε το συστατικό της οροφοκτησίας τίτλο, ότι αποτελεί αντικείµενο της 
αποκλειστικής κυριότητας κάποιου συνιδιοκτήτη, υπάγεται αυτοδικαίως από το νόµο, 
κατ' εφαρµογή του ανωτέρω κανόνα, στα αντικείµενα της αναγκαστικής 
συγκυριότητας επί του εδάφους και θεωρείται γι' αυτό κοινόκτητο και κοινόχρηστο 
µέρος του ακινήτου (ΟλΑΠ 23/2000). Έτσι, και το υπέδαφος, στο οποίο έχει 
ανεγερθεί η οροφοκτησία, εφόσον δεν ορίστηκε κατά τον προαναφερόµενο τρόπο ότι 
αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, είναι κοινόκτητο, µε αποτέλεσµα να µη δικαιούται ο 
ιδιοκτήτης χωριστής ιδιοκτησίας να το ενσωµατώσει αυθαιρέτως στην ιδιοκτησία 
του, ούτε αποβάλλεται ο κοινόκτητος χαρακτήρας του από το λόγο, ότι δεν περιέχεται 
σχετική ρύθµιση για το χαρακτήρα του αυτό στην συστατική πράξη της οριζόντιας 
ιδιοκτησίας, αφού ο χαρακτηρισµός αυτός ορίζεται από το νόµο (ΑΠ 1203/2003, 
1205/2003). 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1002, 1041, 1117 ΑΚ και 2 παρ. 1, 4 
παρ. 1, 5 παρ. 1α, 13 και 14 του Ν 3741/1929 "περί ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" 
προκύπτει, ότι δεν µπορεί να αποκτηθεί κυριότητα µε χρησικτησία σε τµήµα ή όροφο 
ή δωµάτιο της όλης οικοδοµής και αν το τµήµα αυτό είναι αυτοτελές και 
προορισµένο για αυτοτελή χρήση και εκµετάλλευση, εφόσον τούτο δεν αποτελεί 
οριζόντια ιδιοκτησία που έχει νοµίµως συσταθεί (ΑΠ 761/2002, 726/1998). 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1002, 1041, 1117 ΑΚ και 2 παρ. 1, 4 
παρ. 1, 5 παρ. 1α, 13 και 14 του Ν. 3741/1929 "περί ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" 
προκύπτει, ότι δεν µπορεί να αποκτηθεί κυριότητα µε χρησικτησία σε τµήµα ή όροφο 
ή δωµάτιο της όλης οικοδοµής και αν το τµήµα αυτό είναι αυτοτελές και 
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προορισµένο για αυτοτελή χρήση και εκµετάλλευση, εφόσον τούτο δεν αποτελεί 
οριζόντια ιδιοκτησία που έχει νοµίµως συσταθεί (ΑΠ 761/2002, 726/1998). 
- 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 τη 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 τείνουν στην ανατροπή καταστάσεως που 
δηµιουργήθηκε υπό ορισµένες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε για πολύ χρόνο µε 
το επακόλουθο να συνεπάγεται επαχθείς συνέπειες για τον υπόχρεο. Απαιτείται, 
δηλαδή, για να χαρακτηριστεί καταχρηστική η άσκηση του δικαιώµατος, να έχει 
δηµιουργηθεί στον υπόχρεο, από τη συµπεριφορά του δικαιούχου σε συνάρτηση µε 
εκείνη του υπόχρεου, και µάλιστα ευλόγως, η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν 
πρόκειται να ασκήσει το δικαίωµά του. Απαιτείται ακόµη οι πράξεις του υπόχρεου 
και η υπ' αυτού δηµιουργηθείσα κατάσταση, που συνεπάγεται ιδιαιτέρως επαχθείς για 
τον ίδιο επιπτώσεις, να τελούν σε ουσιώδη σχέση µε την προηγούµενη συµπεριφορά 
του δικαιούχου. Το ζήτηµα δε, αν οι συνέπειες, που συνεπάγεται η άσκηση του 
δικαιώµατος, είναι επαχθείς για τον υπόχρεο πρέπει να αντιµετωπίζεται σε 
συνάρτηση µε τις αντίστοιχες συνέπειες που µπορεί να επέλθουν σε βάρος του 
δικαιούχου από την παρακώλυση της ικανοποίησης του δικαιώµατος του (ΑΠ 
1436/2009). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 1001, 1002, 1117,  
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 2, 4, 5, 13, 14, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 1028  
 
Οροφοκτησία - Περιορισµός χρήσης διακεκριµένων ιδιοκτησιών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 264 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Κοινόχρηστη χώροι. Συµφωνία των οροφοκτητών για 
κατάργηση του κοινοχρήστου χαρακτήρα της στέγης-δώµατος και η µεταβίβαση του 
χώρου αυτής σε τρίτους είναι απολύτως άκυρη. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κάθε ιδιοκτήτης ορόφου ή διαµερίσµατος, λόγω της αναγκαστικής συγκυριότητας 
επί των κοινοτήτων µερών του όλου ακινήτου, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται 
και η στέγη, προς την οποία εξοµοιώνεται και το δώµα (ταράτσα), δικαιούται να 
κάνει απόλυτη χρήση τούτων, υπό τον όρο να µη βλάπτει τα δικαιώµατα των 
υπόλοιπων αναγκαίων συγκυρίων, εκτός αν µε συµφωνία που τον δεσµεύει, 
αποκλείστηκε από το δικαίωµα αυτό, το οποίο διαφυλάχτηκε υπέρ µερικών µόνο 
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ιδιοκτητών (ΑΠ 1375/1991). Η συµφωνία αντιθέτως των οροφοκτητών για 
κατάργηση του κοινοχρήστου χαρακτήρα της στέγης-δώµατος και η µεταβίβαση του 
χώρου αυτής σε τρίτους κατά διηρηµένες ιδιοκτησίες, έρχεται σε ευθεία αντίθεση 
προς τις ως άνω διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, και ως εκ τούτου η µεταβίβαση 
αυτής σε τρίτους κατ' αποκλειστικό δικαίωµα κυριότητας είναι απολύτως άκυρη κατά 
τα άρθρα 3 και 174 ΑΚ.  
- 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. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 3, 174, 1002, 1117, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 1025 
 
Οροφοκτησία - Πυλωτή 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2604 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Θέσεις στάθµευσης σε πυλωτή. ∆εν δύναται ν’ αποτελέσουν 
διηρηµένας ιδιοκτησίας. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ, 1, 2 παρ. 1, 
4 παρ. 1, 5 και 13 του Ν. 3741/1929, που διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή 
του ΑΚ µε το άρθρο 54 του ΕισΝΑΚ, συνάγεται ότι επί οριζόντιας ιδιοκτησίας, 
ιδρύεται κυρίως µεν, χωριστή κυριότητα σε όροφο οικοδοµής ή διαµέρισµα ορόφου, 
παρεπόµενης δε και αναγκαστικής συγκυριότητας, που αποκτάται αυτοδικαίως, κατ’ 
ανάλογη µερίδα, στα µέρη του όλου ακινήτου, που χρησιµεύουν σε κοινή από όλους 
τους οροφοκτήτες χρήση, µετά των οποίων περιλαµβάνεται κατά ενδεικτική στις 
διατάξεις αυτές απαρίθµηση, το έδαφος, οι αυλές κ.λπ. Ο προσδιορισµός των 
κοινοκτήτων και κοινόχρηστων αυτών µερών, γίνεται είτε µε τη συστατική της 
οροφοκτησίας δικαιοπραξία, είτε µε ιδιαίτερες συµφωνίες µεταξύ όλων των 
οροφοκτητών κατά τα άρθρα 4 παρ. 1, 5 και 13 του ως άνω Ν. 3741/1929. Αν τούτο 
δεν γίνει, αν δηλαδή δεν ορίζεται τίποτε από την ως άνω δικαιοπραξία ούτε µε 
ιδιαίτερες συµφωνίες, τότε ισχύει ο προσδιορισµός που προβλέπεται από τις πιο πάνω 
διατάξεις. Το ίδιο συµβαίνει, ήτοι ισχύει ο προσδιορισµός που προβλέπεται από τις 
αναγκαστικού δικαίου πολεοδοµικές διατάξεις του νόµου, όταν οι πιο πάνω 
δικαιοπραξία και συµφωνίες αντίκεινται στις διατάξεις αυτές, όταν δηλαδή ο 
καθορισµός των κοινοχρήστων, κατ’ έκταση και περιεχόµενο µε βάση τις ανωτέρω 
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συµφωνίες, έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε ρητή πολεοδοµική διάταξη, που 
απαγγέλλει ρητώς ή εµµέσως πλην σαφώς ακυρότητα. Τέτοια διάταξη είναι και 
εκείνη του άρθρου 1 παρ. 5 εδ. τελευταίο του Ν 960/1979 «περί επιβολής 
υποχρεώσεων προς δηµιουργίαν χώρων σταθµεύσεως αυτοκινήτων διά την 
εξυπηρέτησιν των κτιρίων», όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 1221/1981. 
Κατά την τελευταία αυτή διάταξη του νόµου «αι τυχόν δηµιουργούµεναι θέσεις 
σταθµεύσεως εις τον ελεύθερον ισόγειον χώρον του κτιρίου όταν κατασκευάζεται επί 
υποστηλωµάτων (pilotis) κατά τις ισχύουσες διατάξεις, δεν δύναται ν’ αποτελέσουν 
διηρηµένας ιδιοκτησίας. ∆ηλαδή από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι όταν η οικοδοµή 
ανεγείρεται µε άδεια και υπό το πολεοδοµικό σύστηµα της αφέσεως του ισογείου 
χώρου ακάλυπτου, ο ακάλυπτος αυτός χώρος δεν µπορεί να αποτελέσει διηρηµένες 
ιδιοκτησίες, που να ανήκουν δηλαδή σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες, είτε αυτοί 
είναι οροφοκτήτες ή τρίτοι, αλλά θα παραµείνει ως κοινόχρηστος, µε την πιο πάνω 
έννοια, χώρος, επί του οποίου αποκτάται αυτοδικαίως, όπως προαναφέρθηκε, 
συγκυριότητα, εφόσον υφίσταται οριζόντια ιδιοκτησία σε όροφο οικοδοµής ή σε 
διαµέρισµα ορόφου και παρεποµένως αναγκαστική συγκυριότητα των οροφοκτητών 
κατ’ ανάλογη µερίδα τούτων επί του κοινόχρηστου αυτού χώρου, που χρησιµεύει σε 
κοινή από όλους τους οροφοκτήτες χρήση. Ενόψει αυτών η συµφωνία των 
οροφοκτητών για κατάργηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα της πυλωτής και η 
µεταβίβαση του χώρου αυτής σε τρίτο κατά διηρηµένες ιδιοκτησίες, έρχεται σε 
ευθεία αντίθεση προς την άνω αναγκαστικού δικαίου πολεοδοµική διάταξη του Ν. 
1221/1981, ως επιδιώκουσα απαγορευµένο και αθέµιτο αποτέλεσµα, ήτοι την κάλυψη 
του υποχρεωτικώς από το νόµο ακάλυπτου ισογείου χώρου ή µε µεταβίβαση αυτού 
σε τρίτους κατ’ αποκλειστική τους ιδιοκτησία και εποµένως είναι κατά το άρθρο 174 
ΑΚ άκυρη, λόγω της αντιθέσεως της προς την απαγορευτική διάταξη του 
πολεοδοµικού νόµου. Εφόσον δε ο χώρος αυτός δεν µπορεί να αποτελέσει διαιρεµένη 
ιδιοκτησία, δεν είναι δεκτικός και συστάσεως χωριστού εµπράγµατου δικαιώµατος 
(όπως πραγµατικής δουλείας) µε το οποίο θα έχανε τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του, 
και εποµένως η σχετική δικαιοπραξία µε την οποία γίνεται κάτι τέτοιο, είναι επίσης 
άκυρη, σύµφωνα µε την ίδια ως άνω διάταξη. Και ναι µεν, µε συµφωνία βέβαια όλων 
των συνιδιοκτητών, που γίνεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο µεταγραφόµενο 
νοµίµως, δύναται εγκύρως κατ’ άρθρα 5 και 13 του Ν. 3741/1929 να παραχωρηθεί η 
χρήση των χώρων αυτών ως τοιούτων αποκλειστικώς σε ένα ή ορισµένους ιδιοκτήτες 
ορόφου ή διαµερίσµατος, πλην όµως ο περιορισµός της χρήσης των χώρων αυτών 
από τους λοιπούς οροφοκτήτες έχει απλώς το χαρακτήρα δουλείας κατ’ άρθρον 13 
παρ. 3 του Ν 3741/1929 και δεν συνιστά πραγµατική δουλεία µε την έννοια των 
άρθρων 1118 και 1119 ΑΚ. Η παραπάνω ακυρότητα είναι απόλυτη και µπορεί να 
προταθεί από καθένα, που έχει έννοµο συµφέρον, ακόµη δε και από τον 
αντισυµβαλλόµενο (βλ. ΟλΑΠ 5/1991 Ελ∆νη 32.750, ΟλΑΠ 23/2000 Ελ∆νη 42.58, 
ΑΠ 186/1996, ΑΠ 448/1996 Ελ∆νη 37.596,600). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 182 ΑΚ, όταν η άκυρη δικαιοπραξία περιέχει τα 
στοιχεία άλλης δικαιοπραξίας, αυτή ισχύει εφόσον συνάγεται ότι τα µέρη θα την 
ήθελαν, αν ήξεραν την ακυρότητα. Από τη διάταξη προκύπτει ότι όταν η άκυρη 
δικαιοπραξία περιέχει τα στοιχεία άλλης δικαιοπραξίας, ισχύει κατά µετατροπή η 
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τελευταία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι έγκυρη και την οποία τα µέρη δεν 
προέβλεψαν ούτε ηθέλησαν, θα ήθελαν όµως αν ήξεραν την ακυρότητα της 
καταρτισθείσης πρώτης. Για να χωρήσει δε η µετατροπή αυτή απαιτείται να 
επικαλεσθεί αυτήν ένα από τα µέρη, που έλαβαν µέρος στην άκυρη δικαιοπραξία και 
να αποδείξει την επικληθείσα ως άνω νοµοθετική θέληση αυτών που συµµετείχαν, να 
ισχύσει η άλλη έγκυρη δικαιοπραξία, στην περίπτωση, που γνώριζαν την ακυρότητα 
της πρώτης (ΑΠ 1662/2000 Ελ∆νη 42.724, ΑΠ 619/1999 Ε∆Π 1999.206, ΑΠ 
967/1997 Ελ∆νη 39.123). 
- Για την εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 281 ΑΚ, που απαγορεύει την άσκηση 
δικαιώµατος αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια, που επιβάλλονται από την καλή πίστη 
ή τα χρηστά ήθη ή από τον κοινωνικό ή οικονοµικό σκοπό του δικαιώµατος, 
απαιτείται κατ’ αρχήν αδράνεια του δικαιούχου για µεγάλο χρονικό διάστηµα και 
παράλληλα να συντρέχουν και άλλα περιστατικά ή ειδικές συνθήκες και περιστάσεις 
που να προέρχονται από τη συµπεριφορά του ιδίου, από τα οποία, ενόψει και της 
αδράνειας του δικαιούχου να δηµιουργήθηκε ευλόγως στον οφειλέτη η πεποίθηση της 
µη ενασκήσεως αυτού, οπότε και µόνο η µεταγενέστερη άσκηση του δικαιώµατος, 
που τείνει σε ανατροπή της καταστάσεως, η οποία δηµιουργήθηκε υπό ορισµένες 
συνθήκες και διατηρήθηκε για µακρό χρονικό διάστηµα, αντίκειται προφανώς στην 
καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικό και τον οικονοµικό σκοπό του 
δικαιώµατος (ΟλΑΠ 1/1997 Ελ∆νη 38.1755, ΑΠ 619/1999 Ε∆Π 1999.206). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ:182, 281, 1002, 1117, 
Νόµοι: 3741/1929 άρθ. 1, 2, 4, 5, 13, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 425, σχολιασµός Βασίλης Τσούµας  
 
Οροφοκτησία - Πυλωτή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1618 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Οριζόντια ιδιοκτησία. Πυλωτή.Χώρος στάθµευσης 
αυτοκινήτων. Παραβίαση κανόνα δικαίου. Παραµόρφωση του περιεχοµένου 
εγγράφο.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 1 του Π∆ της 3-4-1987 που εκδόθηκε κατ' 
εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του Ν. 960/1979, 23 παρ. 1 Ν. 1558/1985 και 13 παρ. 
12 Ν. 1647/1986, κατά το οποίο ο χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων για την 
εξυπηρέτηση των κτιρίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 960/1979, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 1221/1981, µπορεί να είναι στεγασµένος υπέργειος ή 
υπόγειος ή και µη στεγασµένος υπαίθριος, κατά τα εκεί ειδικότερα οριζόµενα, σε 
συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 5 εδ 3 του Ν. 960/1979, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 1221/1981 κατά το οποίο, οι τυχόν 
δηµιουργούµενες θέσεις σταθµεύσεως στον ελεύθερο ισόγειο χώρο του κτιρίου, όταν 
κατασκευάζεται επί υποστυλωµάτων (pilotis) κατά τις ισχύουσες διατάξεις, δεν 
µπορούν να αποτελέσουν διαιρεµένες ιδιοκτησίες και τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 
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Β' περ. (Ι) του Ν. 1577/1985, µε την οποία ορίζεται, ότι για τον υπολογισµό του 
συντελεστή δόµησης που πραγµατοποιείται στο οικόπεδο, δεν προσµετράται ο 
ελεύθερος ηµιυπαίθριος χώρος που δηµιουργείται, όταν το κτίριο κατασκευάζεται σε 
υποστυλώµατα (pilotis), εφόσον: 1) έχει επιφάνεια τουλάχιστον ίση µε το 50% της 
επιφάνειας που καταλαµβάνει το κτίριο, 2) στάθµη δαπέδου 0,50 µ. πάνω ή κάτω από 
την οριστική στάθµη του περιβάλλοντος εδάφους σε κάθε σηµείο του και 3 ) 
ελεύθερο ύψος τουλάχιστον το προβλεπόµενο για χώρο κυρίας χρήσης και έως 3µ., ή 
και µεγαλύτερο, προκύπτει, ότι: α) ο ελεύθερος ηµιυπαίθριος χώρος του ισογείου 
(δηλαδή η πιλοτή) µπορεί, εφόσον προβλέπεται από την οικοδοµική άδεια, να µην 
καταλαµβάνει ολόκληρο το ισόγειο του κτιρίου αλλά το 50% τούτου τουλάχιστον, 
στο οποίο όµως δεν περιλαµβάνονται οι χώροι κλιµακοστασίων, ανελκυστήρων και 
εισόδων που βρίσκονται στο υπόγειο, β) το υπόλοιπο τµήµα του ισογείου και έως 
50% αυτού, µπορεί να είναι, σύµφωνα µε την οικοδοµική άδεια, πανταχόθεν 
περίκλειστο, οπότε δεν περιλαµβάνεται στην πιλοτή, αφού δεν είναι ελεύθερος 
υµιυπαίθριος χώρος ούτε αποτελεί κοινόκτητο και κοινόχρηστο χώρο, γ) ο µεν χώρος 
της πιλοτής δεν προσµετράται στο συντελεστή δόµησης ο δε λοιπός περίκλειστος 
χώρος του ισογείου προσµετράται, εκτός αν αποτελεί χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων 
και δ) το περίκλειστο µέρος του ισογείου του κτιρίου, αφού δεν αποτελεί 
κοινόχρηστο και κοινόκτητο µέρος της οικοδοµής, µπορεί να αποτελεί αυτοτελή 
διαιρεµένη ιδιοκτησία ή να ανήκει ως παρακολούθηµα σε κάποια ιδιοκτησία ή της 
οικοδοµής (ΑΠ 1131/2003, ΑΠ 1441/2006).  
- Ο αναιρετικός λόγος από τον αριθµό 1α του άρθρου 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας προέβη σε εσφαλµένη ερµηνεία των προϋποθέσεων 
εφαρµογής του εφαρµόσθέντος κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή εσφαλµένη υπαγωγή 
των πραγµατικών διαπιστώσεων του στο εννοιολογικό περιεχόµενο του εν λόγω 
κανόνα δικαίου. 
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθµός 20 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για 
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας 
υπέπεσε σε διαγνωστικό σφάλµα, 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 
αναίρεσης 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 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. 1, 559 αριθ. 20, 
Νόµοι: 960/1979, άρθ. 8, 1221/1981, άρθ. 1, 1558/1985, άρθ. 23, 1647/1986, άρθ. 13, 
Σχόλια: 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Γενικά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 249 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Προσβολή προσωπικότητας. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω 
ηθικής βλάβης. 
- Κατά τη σαφή έννοια του άρθ. 932 ΑΚ ορίζεται ότι, σε περίπτωση αδικοπραξίας 
(άρθ. 914 ΑΚ), ανεξάρτητα από την αποζηµίωση για 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 αγνοίας του ή στερήθηκε την ελευθερία του. 
Φορέας της αξίωσης, που πηγάζει από το άρθ. 932 ΑΚ είναι καταρχήν αυτός, που 
υπέστη άµεσα την ηθική βλάβη από αδικοπραξία, η οποία προσβάλλει δικαίωµα ή 
έννοµο συµφέρον του, που προστατεύεται από κανόνα δικαίου, όχι µόνο αστικού 
αλλά και διοικητικού ή ποινικού περιεχοµένου, ο οποίος έχει τεθεί όχι αποκλειστικώς 
για την προστασία του γενικού συµφέροντος, αλλά και για την προστασία ιδιωτικών 
συµφερόντων (ΑΠ 1143/2003 Ελ∆νη 46.394, ΑΠ 1323/2001 Ελ∆νη 42.1350, ΑΠ 
1509/1999 Ελ∆νη 40.1704, ΑΠ 1198/1987, ΕφΑθ 1371/2003 Ελ∆νη 44.1378, ΕφΑθ 
4351/2002 Ελ∆νη 44.200).  
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθ. 57, 59, 299, 914 και 932 ΑΚ, σαφώς 
συνάγεται, ότι σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας φυσικού προσώπου ή 
της φήµης νοµικού προσώπου από παράνοµη και υπαίτια πράξη του προσβάλλοντος, 
µπορεί να επιδικασθεί χρηµατική ικανοποίηση, αν εξαιτίας της προσβολής αυτής 
επήλθε οποιαδήποτε προσβολή της προσωπικότητας ή βλάβη της φήµης. Για την 
επιδίκαση της χρηµατικής ικανοποίησης αρκεί κάθε είδος υπαιτιότητας, από δόλο ή 
από αµέλεια (ΑΠ 1143/2003 Ελ∆νη 46.394, ΑΠ 566/1988, ΕφΑθ 4351/2002 Ελ∆νη 
44.198). Εξάλλου το άρθ. 367 του ΠΚ, που ανήκει στο κεφ. ΚΑ αυτού µε τον τίτλο 
"εγκλήµατα κατά της τιµής", ορίζει στην παρ. 1 ότι: "δεν αποτελούν άδικη πράξη α) 
οι δυσµενείς κρίσεις... καθώς και γ) οι εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλεση 
νόµιµων καθηκόντων, την άσκηση νόµιµης εξουσίας ή για τη διαφύλαξη (προστασία) 
δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον..." και στην παρ. 2 ότι: "η 
προηγούµενη διάταξη δεν εφαρµόζεται α) όταν οι παραπάνω κρίσεις και εκδηλώσεις 
περιέχουν τα συστατικά στοιχεία της πράξης του άρθ. 363 καθώς και β) όταν από τον 
τρόπο της εκδήλωσης ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη, 
προκύπτει σκοπός εξύβρισης". Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει, 
ότι ο άδικος χαρακτήρας των πράξεων της εξύβρισης (άρθ. 361 ΠΚ) και της απλής 
δυσφήµησης (άρθ. 362 ΠΚ) αίρεται και στην περίπτωση, που οι σχετικές εκδηλώσεις 
γίνονται για διαφύλαξη (προστασία) δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο 
ενδιαφέρον. Και στην περίπτωση όµως αυτή ο άδικος χαρακτήρας της εξυβριστικής ή 
δυσφηµιστικής εκδήλωσης δεν αίρεται και συνεπώς παραµένει η παρανοµία, ως 
ουσιαστικό στοιχείο της αδικοπραξίας, όταν η παραπάνω εκδήλωση αποτελεί 
συκοφαντική δυσφήµηση ή όταν από τον τρόπο και από τις περιστάσεις, που έγινε 
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αυτή προκύπτει σκοπός εξύβρισης, 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 εξύβρισης, που ως νοµική 
έννοια ελέγχεται από τον Αρειο Πάγο, εµφαίνεται στον τρόπο εκδηλώσεως της 
προσβλητικής συµπεριφοράς, όταν αυτός δεν ήταν αντικειµενικά αναγκαίος για την 
απόδοση της σκέψεως αυτού, που φέρεται ότι ενεργεί από δικαιολογηµένο 
ενδιαφέρον, ο οποίος, παρά ταύτα, χρησιµοποίησε τον τρόπο αυτό για να προσβάλει 
την τιµή του άλλου (ΑΠ 167/2000 Ελ∆νη 41.777, ΑΠ 825/2002 Ελ∆νη 44.988, ΕφΑθ 
1740/2001 ΑρχΝ 2001.501, Γεωργιάδης-Σταθόπουλος Αστικός Κώδιξ υπ΄ άρθ. 914 
σηµ. 64). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 57. 59, 914, 932,  
ΠΚ: 361, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2008, σελίδα 927  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Καταχώρηση στον "Τειρεσία" 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 347 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Καταχώρηση στο σύστηµα Τειρεσίας από υπαιτιότητα της 
Τράπεζας. Αδικοπραξία. Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος. 
Παραγραφή απαίτησης από αδικοπραξία. Παράβαση κανόνα δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Ουσιαστική εκτίµηση πραγµάτων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση.  
- Από τις υπαίτιες και παράνοµες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων της 
εναγόµενης, οι οποίες πέραν από την αντισυµβατική συµπεριφορά της εναγόµενης, 
δηµιουργούν και υποχρέωση από αδικοπρακτική ευθύνη, ο ενάγων αφ' ενός υπέστη 
υλική ζηµιά που συνίσταται στα ποσά που κατέβαλε στην Πληρεξούσια ∆ικηγόρο 
του ως αµοιβή για την δικαστική παράσταση της κατά την εκδίκαση της αίτησης 
αναστολής και της έφεσης και τη λήψη αντίστοιχα αντιγράφων και συνολικά 
ζηµιώθηκε µε το ποσό των (645,63) Ευρώ. Αφ' ετέρου υπέστη πλήγµα στην 
προσωπικότητα του στην τιµή και την υπόληψη του ιδία από την ∆ικαστική του 
καταδίκη όταν µάλιστα ήταν ακόµα εν ενεργεία ανώτερος αξιωµατικός της 
Πολεµικής Αεροπορίας, αλλά και ότι επί µακρό χρόνο περιλαµβάνεται σε βάρος του 
η πληροφορία για ακάλυπτη επιταγή στους καταλόγους της Τειρεσίας ΑΕ. Υπέστη δε 
µεγάλη ταλαιπωρία και στενοχώρια και εξ' αυτού ηθική βλάβη για την αποκατάσταση 
της οποίας δικαιούται χρηµατικής ικανοποίησης. Λαµβάνοντας δε υπόψη το είδος και 
τις συνθήκες τελέσεως του αδικήµατος του βαθµού του πταίσµατος των 
προστηθέντων Οργάνων της εναγόµενης καθώς και την κοινωνική και περιουσιακή 
κατάσταση των µερών και εκτιµώντας τα στοιχεία αυτά και κατ' εφαρµογή και των 
διαταγµάτων της κοινής πείρας και µάλιστα στο βαθµό που δεν παραβιάζεται η 
Συνταγµατική αρχή της αναλογικότητας µεταξύ του χρησιµοποιούµενου µέτρου και 
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του επιδιωκόµενου σκοπού κρίνεται ως εύλογο ποσό χρηµατικής ικανοποίησης το 
ποσό των 10.000 Ευρώ. 
- Από τις διατάξεις των αρθρ. 297, 298, 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 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. Ειδικότερα, όταν ο ίδιος δηµιούργησε 
επικίνδυνη κατάσταση, οφείλει κατά την καλή πίστη να λάβει κάθε ενδεικνυόµενο 
από τις περιστάσεις µέτρο για την αποτροπή ζηµιών τρίτων, έστω και αν η 
υποχρέωση δεν προβλέπεται από ειδική διάταξη νόµου. Αιτιώδης δε συνάφεια 
υπάρχει όταν η παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά [πράξη ή η παράλειψη] 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. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε κυριαρχικώς 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, 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 
η παράβαση των οποίων ιδρύει τον αναιρετικό λόγο του αρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆. 
Αντίθετα, η κρίση ότι η πράξη ή η παράλειψη υπήρξε ένας από τους αναγκαίους 
όρους του αποτελέσµατος, αφορά τα πράγµατα και δεν ελέγχεται ακυρωτικώς. 
Περαιτέρω από τη διάταξη του αρθρ. 300 ΑΚ, η οποία εφαρµόζεται σε κάθε 
περίπτωση ζηµίας και συνεπώς και από αδικοπραξία, προκύπτει ότι όταν στη γένεση 
ή στην επέλευση της ζηµίας συντέλεσε και πταίσµα του ζηµιωθέντος, κατά την 
έννοια της διάταξης του αρθρ. 330 ΑΚ, το δικαστήριο της ουσίας µπορεί, κατά την 
ελεύθερη κρίση του, αφού σταθµίσει τις περιστάσεις και ιδιαίτερα το βαθµό του 
πταίσµατος του ζηµιωθέντος και του ζηµιώσαντος ή να µη επιδικάσει αποζηµίωση ή 
να µειώσει το ποσό της. Στην περίπτωση αυτή η µεν κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας για τη συνδροµή ή όχι πταίσµατος του ζηµιωθέντος, η οποία είναι κρίση 
σχετική µε νοµική έννοια, υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο κατά τις διατάξεις του 
αρθρ. 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολ∆, η κρίση όµως για τη βαρύτητα του πταίσµατος και 
για τον καθορισµό του ποσοστού κατά το οποίο πρέπει να µειωθεί η αποζηµίωση, δεν 
υπόκειται στον έλεγχο αυτό, γιατί αφορά εκτίµηση πραγµάτων.  
- Κατά το άρθρο 937 παρ. 1 ΑΚ, η απαίτηση από αδικοπραξία παραγράφεται µετά 
πενταετία, αφότου ο παθών έλαβε γνώση της ζηµίας και του υπόχρεου σε 
αποζηµίωση. Κατ' αρχήν η προκύπτουσα από την αδικοπραξία ζηµία, ανεξάρτητα 
από τον χρόνο εµφανίσεως της, είναι ενιαία και αντιστοίχως η αξίωση είναι µια. Έτσι 
σε περίπτωση εξακολουθητικής ζηµίας δεν αναγεννάται η αξίωση αποζηµιώσεως 
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εξακολουθητικώς, αλλά η αξίωση, τόσο για την επελθούσα ήδη ζηµία όσο και την 
µέλλουσα, γεννάται εξαρχής, αφότου η πράξη άρχισε να αναδίδει επιζήµιες 
συνέπειες, εφόσον µπορεί, κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, να προβλεφθεί. 
Εφόσον δε η ικανοποίηση της αξίωσης αυτής είναι και δικαστικώς επιδιώξιµη, 
πράγµα που πάντοτε συντρέχει, αν δεν παρεµβληθεί νοµικό κώλυµα για έγερση της 
σχετικής αγωγής, αρχίζει αµέσως να τρέχει ο χρόνος της παραγραφής για την όλη 
ζηµία. Ως γνώση της ζηµίας, για την έναρξη της πενταετούς παραγραφής, νοείται η 
γνώση των πρώτων επιζήµιων συνεπειών της πράξης, όχι δε η γνώση της ακριβούς 
έκτασης της ζηµίας ή του ποσού της αποζηµίωσης. Τα ανωτέρω προϋποθέτουν ότι η 
ζηµία απορρέει από ενιαία και αποπερατωθείσα αδικοπραξία, και όχι περισσότερες 
αυτοτελείς αδικοπραξίες που µεσολάβησε κατά διαφορετικά µεταξύ του διαδοχικά 
χρονικά διαστήµατα και διατήρησαν την αυτοτέλειά τους. Όταν όµως η 
εξακολούθηση της ζηµίας οφείλεται όχι στην άπαξ τελεσθείσα αδικοπραξία, αλλά σε 
παράνοµη, υπαίτια παράλειψη του δράστη να προβεί σε άρση της ζηµιογόνου 
κατάστάσης, η αδικοπραξία δεν µπορεί, εφόσον συνεχίζεται η παράνοµη παράλειψη, 
να θεωρηθεί αποπερατωθείσα και συνεπώς η παραγραφή της αξίωσης αρχίζει αφότου 
ο παθών έλαβε γνώση ολόκληρης της ζηµίας µε την αποπεράτωση της συνεχιζόµενης 
παράνοµης παράλειψης.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 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. Εξάλλου, η υπαίτια ζηµιογόνος πράξη ή 
παράλειψη µε την οποία παραβιάζεται σύµβαση, µπορεί πέραν της αξιώσεως από τη 
σύµβαση να θεµελιώσει και αξίωση από αδικοπραξία, όταν και χωρίς τη συµβατική 
σχέση διαπραττόµενη, θα ήταν παράνοµη, ως αντικειµενική στο κατά το άρθρο 914 
ΑΚ επιβαλλόµενο γενικό καθήκον να µη ζηµιώνει κάποιος τον άλλο υπαιτίως. Σε µία 
τέτοια περίπτωση υπάρχει συρροή συµβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης, ο δε 
δανειστής έχει το δικαίωµα να στηρίξει την αξίωση του για αποζηµίωση, είτε στη 
σύµβαση είτε στην αδικοπραξία, είτε επιβοηθητικά και στις δύο.  
- 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. ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η 
απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Εξάλλου, το κατά νόµο 
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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 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 297, 298, 300, 330, 914, 937, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΕΕµπ∆ 2010, σελίδα 947  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Νοµικά πρόσωπα 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 38743 
Έτος: 2005 
Σύντοµη Περίληψη: - Προσβολή προσωπικότητας νοµικού προσώπου. Συκοφαντική 
δυσφήµηση. 
- Κατά το άρθρο 57 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην προσωπικότητα του 
έχει δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην επαναληφθεί στο 
µέλλον, κατά δε το άρθρο 59 ΑΚ, στις περιπτώσεις των δύο προηγούµενων άρθρων 
(στα οποία περιλαµβάνεται και το άρθρο 57), το δικαστήριο µε την απόφαση 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 
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βλάβη αυτού που έχει προσβληθεί. Η ικανοποίηση συνίσταται σε πληρωµή 
χρηµατικού ποσού, σε δηµοσίευµα, ή σε ο,τιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις. 
Με τις παραπάνω διατάξεις προστατεύεται το δικαίωµα της προσωπικότητας, το 
οποίο αποτελεί πλέγµα αγαθών που συνθέτουν την υπόσταση του προσώπου, µε το 
οποίο είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένο. Τέτοιο προστατευόµενο αγαθό είναι, µεταξύ 
άλλων, και η τιµή κάθε ανθρώπου, η οποία αντικατοπτρίζεται στην αντίληψη και την 
εκτίµηση που έχουν οι άλλοι γι΄ αυτόν. Περαιτέρω και το νοµικό πρόσωπο, εφόσον 
έχει ικανότητα δικαίου και είναι ικανό προς δικαιοπραξία (άρθρα 61 και 70 ΑΚ), έχει 
δικαίωµα επί της προσωπικότητας αυτού στην έκφανση της πίστης, της φήµης, του 
κύρους, του επαγγέλµατος, του µέλλοντος και των λοιπών αναγνωριζοµένων σ΄ αυτό 
άυλων αγαθών. Συνεπώς, σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας αυτού σε 
οποιαδήποτε των εκφάνσεων αυτών, 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 συνάγεται ότι προς θεµελίωση αξίωσης για 
προστασία της προσωπικότητας νοµικού προσώπου απαιτείται πράξη που επάγεται 
µειωτική διαταραχή αυτής σε κάποια από τις ανωτέρω εκφάνσεις της, που είναι 
παράνοµη. Είναι δε παράνοµη η προσβολή, όταν υπάρχει διάταξη η οποία απαγορεύει 
συγκεκριµένη πράξη που προσβάλλει κάποια έκφανση της προσωπικότητας, 
αδιάφορα αν η απαγόρευση αυτή βρίσκεται στο αστικό ή ποινικό δίκαιο ή σε άλλους 
κανόνες δηµοσίου δικαίου ή ειδικούς νόµους. Προϋποθέσεις για την εφαρµογή των 
ανωτέρω διατάξεων είναι: α) προσβολή του δικαιώµατος της προσωπικότητας, β) η 
προσβολή να είναι παράνοµη, όπως είναι η προσβολή που γίνεται χωρίς δικαίωµα. 
Τέλος, για την επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης απαιτείται και πταίσµα εκείνου 
από τον οποίο προέρχεται η προσβολή (βλ. ΕφΑθ 4351/2002 Ελ∆νη 44.198, ΕφΑθ 
1688/1998 Ελ∆νη 39.667, ΕφΑθ 5783/1997 Ελ∆νη 39.668).  
- Η προσβολή της προσωπικότητας κατά κανόνα συνιστά και αδικοπραξία (άρθρα 
914 επ. ΑΚ), εφόσον πρόκειται για προσβολή απόλυτου δικαιώµατος και εποµένως 
µπορεί να ζητηθεί χρηµατική ικανοποίηση κατά τις περί αδικοπραξιών διατάξεις 
(άρθρο 932 ΑΚ). Ενάγον, κατά τα ανωτέρω (το οποίο δικαιούται να αξιώσει 
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης), µπορεί να είναι και νοµικό πρόσωπο, 
αν υπέστη προσβολή που αναφέρεται στην πίστη, την υπόληψη, το µέλλον και γενικά 
στα αναγνωριζόµενα σ΄ αυτό άυλα αγαθά από αδικοπραξία, µε την έννοια του άρθρου 
914 ΑΚ. Ως αδικοπραξία, την πλήρωση του πραγµατικού της οποίας προϋποθέτει η 
διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ, δεν νοείται µόνον αυτή που συγκεντρώνει τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 914 ΑΚ, αλλά και η απλώς παράνοµη πράξη, εφόσον 
δηµιουργεί υποχρέωση αποζηµίωσης. Η προξενηθείσα από το δράστη ζηµία είναι 
παράνοµη, όταν µε την πράξη ή παράλειψη του προσβάλλεται δικαίωµα του 
παθόντος προστατευόµενο από ορισµένη διάταξη νόµου (ΑΠ 1891/1984 ΕΕΝ 
1985.754). Τέτοιες διατάξεις, που προστατεύουν την τιµή και υπόληψη κάθε 
ανθρώπου, είναι και εκείνες των άρθρων 362 και 363 ΠΚ. Σύµφωνα µε τη διάταξη 
του άρθρου 362 ΠΚ, "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 σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 363 ΠΚ "Αν, στην 
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περίπτωση του άρθρου 362, το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό 
είναι ψευδές, τιµωρείται...". Από τις άνω διατάξεις συνάγεται ότι το έγκληµα της 
συκοφαντικής δυσφήµησης περιλαµβάνει, αντικειµενικά, τον εκ µέρους του υπαιτίου 
ενώπιον τρίτου ισχυρισµό ή διάδοση γεγονότος πρόσφορου να βλάψει την τιµή και 
την υπόληψη άλλου και, υποκειµενικά, τη γνώση του δράστη ότι το γεγονός που 
ισχυρίζεται ή διαδίδει είναι πρόσφορο να βλάψει την τιµή και την υπόληψη άλλου, 
καθώς και τη θέληση του να ισχυρισθεί ενώπιον τρίτου ή να διαδώσει αυτό το 
βλαπτικό γεγονός. Επίσης, απαιτείται το γεγονός στο οποίο αναφέρεται ο παραπάνω 
ισχυρισµός ή διάδοση να είναι ψευδές και ο δράστης να γνωρίζει την αναλήθειά του 
(ΑΠ 451/2000 ΠοινΧρον Ν΄ 290, ΑΠ 570/1999 ΠοινΧρον Ν΄ 161).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 914, 932, 
ΠΚ: 362, 363, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: Αρµ 2006, σελίδα 566  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πατρών 
Αριθµός απόφασης: 1191 
Έτος: 2005 
Σύντοµη Περίληψη: - Προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου. Χρηµατική 
ικανοποίηση για ηθική βλάβη. 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 57, 59, 914, 919, 920, 932, 
ΠΚ: 361, 363,  
Νόµοι: 1178/1981, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΑχΝ 2006, σελίδα 49  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 79 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου. Ευθύνες συντάκτη 
δηµοσιεύµατος, διευθυντή και εκδότη του εντύπου. Χρηµατική ικανοποίηση. Αρχή 
αναλογικότητας.  
- Κατά την παρ. 1 του N. 1178/1981 "Περί αστικής ευθύνης του τύπου και άλλων 
τινών διατάξεων", ο ιδιοκτήτης κάθε εντύπου υποχρεούται σε πλήρη αποζηµίωση για 
παράνοµη περιουσιακή ζηµία, ως και σε χρηµατική ικανοποίηση για την ηθική 
βλάβη, οι οποίες υπαίτια προξενήθηκαν µε το δηµοσίευµα που θίγει την τιµή και την 
υπόληψη κάθε ατόµου, έστω και αν η κατά το άρθρο 914 ΑΚ υπαιτιότητα, η κατά το 
άρθρο 919 ΑΚ πρόθεση και η κατά το άρθρο 920 ΑΚ γνώση ή υπαίτια άγνοια 
συντρέχει µόνο στο πρόσωπο του συντάκτη του δηµοσιεύµατος ή, εάν αυτός είναι 
άγνωστος, του εκδότη ή του διευθυντή σύνταξης του εντύπου. Με τις διατάξεις αυτές 
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καθιερώνεται γνήσια αντικειµενική ευθύνη του ιδιοκτήτη του εντύπου, υπό την 
προϋπόθεση, ότι συντρέχει η κατά τα ανωτέρω υποκειµενική ευθύνη στο πρόσωπο 
του συντάκτη ή του εκδότη - διευθυντή.  
- Εκτός από τον συντάκτη του επιλήψιµου δηµοσιεύµατος, υποκειµενική ευθύνη, 
κατά τις άνω διατάξεις των άρθρων 914, 919 και 920 ΑΚ ενδέχεται να έχει 
παράλληλα και ο εκδότης και διευθυντής του εντύπου, ο οποίος υπαίτια και εν γνώσει 
του προσβλητικού της προσωπικότητας τρίτου περιεχοµένου του περιέλαβε το 
επιλήψιµο δηµοσίευµα στην δηµοσιευτέα ύλη, ή ως προστήσας τον συντάκτη (ΑΚ 
922) ή ως συµµέτοχος του τελευταίου. Όλοι δε, ιδιοκτήτης, εκδότης - διευθυντής και 
συντάκτης, ευθύνονται εις ολόκληρον κατά το άρθρο 926 του ΑΚ. Με την παρ. 2 του 
ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι το ελάχιστο ποσό της χρηµατικής ικανοποιήσεως που 
πρέπει να καταβληθεί στον θιγόµενο από το επιλήψιµο δηµοσίευµα ανέρχεται σε 
10.000.000 δρχ. για τις ηµερήσιες εφηµερίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και 
για περιοδικά που κυκλοφορούν µέσω των Πρακτορείων Εφηµερίδων και σε 
2.000.000 δρχ. για τις άλλες εφηµερίδες ή περιοδικά, εκτός αν ζητήθηκε από τον 
ενάγοντα µικρότερο ποσό και αυτό ανεξάρτητα από την απαίτηση προς αποζηµίωση 
για περιουσιακή ζηµία.  
- Από τα άρθρα 57 και 59 του ΑΚ συνάγονται τα εξής: Όποιος παράνοµα 
προσβάλλεται στην προσωπικότητά του, νοούµενη ως το προστατευόµενο από το 
Σύνταγµα (αρθρ. 2 παρ. 1) σύνολο των αξιών που απαρτίζουν την ουσία του 
ανθρώπου, έχει 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 δηµιουργείται µε οποιαδήποτε πράξη ή 
παράλειψη τρίτου µε την οποία διαταράσσεται η κατάσταση που υπάρχει σε µια ή 
περισσότερες εκδηλώσεις της σωµατικής, ψυχικής, πνευµατικής και κοινωνικής 
ατοµικότητας του βλαπτοµένου κατά τη 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 προστατευόµενων αγαθών προς τα προστατευόµενα αγαθά της 
προσωπικότητας των άλλων ή προς το συµφέρον της ολότητας, θα πρέπει να 
αξιολογούνται και να σταθµίζονται στη συγκεκριµένη περίπτωση τα συγκρινόµενα 
έννοµα αγαθά και συµφέροντα για την διακρίβωση της ύπαρξης προσβολής του 
δικαιώµατος επί της προσωπικότητας και ο παράνοµος χαρακτήρας της. Τα έννοµα 
αγαθά που περικλείονται στο δικαίωµα της προσωπικότητας [η τιµή, η ιδιωτική ζωή, 
η εικόνα, η σφαίρα του απορρήτου, κ.ά.] δεν αποτελούν αυτοτελή δικαιώµατα αλλά 
επιµέρους εκδηλώσεις, εκφάνσεις ή πλευρές του ενιαίου δικαιώµατος επί της ιδίας 
προσωπικότητας, έτσι ώστε η προσβολή οποιασδήποτε εκφάνσεως της 
προσωπικότητας να σηµαίνει και προσβολή της συνολικής έννοιας προσωπικότητα. 
Η εικόνα του ανθρώπου ανήκει όχι στο κοινό αλλά µόνο σε εκείνον που παριστάνει, 
και γι' αυτό η από άλλον αποτύπωση, µε φωτογράφηση ή άλλον τρόπο, ή η προβολή 
αυτής δηµοσίως, χωρίς τη συναίνεση του εικονιζοµένου, αποτελεί, καθαυτή, 
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παράνοµη προσβολή της προσωπικότητας, δηλαδή του δικαιώµατος επί της ιδίας 
εικόνας, και δεν απαιτείται να προσβάλλεται συγχρόνως και άλλο αγαθό της 
προσωπικότητάς του, όπως το απόρρητο της ιδιωτικής του ζωής, ή η υπόληψή του. 
Αν συµβεί και το εικονιζόµενο πρόσωπο εµφανίζεται κάτω από συνθήκες που 
παραβιάζουν το απόρρητο της ιδιωτικής του ζωής, µε την αποκάλυψη στοιχείων της, 
όπως η κατάσταση της υγείας του, ή που µειώνουν την υπόληψή του, όπως όταν 
συνοδεύεται µε δυσµενείς κρίσεις, εκτιµήσεις ή συµπεράσµατα, που είναι αληθή µεν 
αλλά ελλιπή και έχουν σχέση µε την προσωπική κατάσταση του εικονιζοµένου, 
δηµιουργούν δε εσφαλµένες εντυπώσεις και αρνητικό κλίµα εις βάρος του, τότε 
προσβάλλονται περισσότερες εκφάνσεις της προσωπικότητάς του [εικόνα, απόρρητο 
ιδιωτικού βίου, υπόληψη], και η προσβολή είναι σηµαντικότερη. Αν η προβολή της 
εικόνας ή η αποκάλυψη στοιχείων του ιδιωτικού βίου του απεικονιζόµενου γίνεται 
από πρόσωπο που άµεσα συνδέεται µε τη λειτουργία του τύπου, γίνεται δε κατ' αυτήν 
τη λειτουργία, η οποία, κατά το Σύνταγµα (αρθρ. 14 παρ. 1 και 2) είναι ελεύθερη, 
εφόσον ο απεικονιζόµενος δεν αποτελεί πρόσωπο που ενδιαφέρει το κοινωνικό 
σύνολο, το παράνοµο της προσβολής της προσωπικότητάς του µε την αποτύπωση ή 
έκθεση της εικόνας και τη δηµοσιοποίηση στοιχείων του ιδιωτικού βίου του αίρεται 
µε την ρητή ή σιωπηρή οικεία συναίνεση ή έγκρισή του ή εφόσον συντρέχουν λόγοι 
που θεµελιώνονται στην ανάγκη προστασίας δικαιολογηµένου συµφέροντος, κατά τα 
προεκτεθέντα. Ακόµη, η διάταξη του άρθρου µόνου παρ. 2 του Ν. 1178/1981 "περί 
αστικής ευθύνης του τύπου και άλλων τινών διατάξεων", όπως αντικαταστάθηκε µε 
την παρ. 4 του άρθρου µόνου του Ν. 2243/1994, κατά την οποία η κατά το άρθρο 932 
του ΑΚ χρηµατική ικανοποίηση του αδικηθέντος για ορισµένες πράξεις που 
τελέσθηκαν δια του τύπου, ορίζεται από την αναφερόµενη σε αυτή διάκριση, όχι 
κατώτερη των 10.000.000 δρχ., εκτός αν ζητήθηκε από τον ενάγοντα µικρότερο ποσό, 
σκοπό έχει να διασφαλίσει µία ελάχιστη προστασία των πολιτών από ιδιαιτέρως 
έντονες, λόγω της δηµοσιότητας προσβολές της τιµής και της υπολήψεώς τους και 
είναι σύµφωνη προς την διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγµατος, κατά την 
οποία ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την 
πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.  
- Ο προσδιορισµός του ποσού της εύλογης χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής 
βλάβης, που οφείλεται στον δικαιούχο κατά την διάταξη του άρθρου 932 του ΑΚ, 
αφέθηκε στην ελεύθερη εκτίµηση του δικαστηρίου της ουσίας. Η αρχή της 
αναλογικότητας (άρθρο 25 του Συντάγµατος), ως κανόνας δικαίου που θέτει όρια 
στον περιοριστικό του ατοµικού δικαιώµατος νόµο, απευθύνεται κατ' αρχήν στον 
νοµοθέτη. Στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών, 
επίκληση της αρχής της αναλογικότητας µπορεί να γίνει αν ο κοινός νοµοθέτης είτε 
έχει παραβιάσει την αρχή αυτήν, θεσπίζοντας µε νόµο υπέρµετρους περιορισµούς 
ατοµικών δικαιωµάτων, οπότε ο δικαστής µπορεί, ελέγχοντας την 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. Επί 
αδικοπραξίας, ως προς την επιδίκαση χρηµατικής ικανοποιήσεως, µε την διάταξη του 
άρθρου 932 του ΑΚ, ο νοµοθέτης έλαβε υπόψη του την αρχή της αναλογικότητας, 
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εξειδικεύοντάς την στο ζήτηµα του προσδιορισµού του ύψους της χρηµατικής 
ικανοποιήσεως. Έτσι, δικαστική απόφαση, που δεν προβαίνει σε καθορισµό εύλογης 
χρηµατικής ικανοποιήσεως, δεν είναι αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας, αλλά 
υπόκειται σε έλεγχο µε τα εκάστοτε επιτρεπόµενα ένδικα µέσα και εντός των 
πλαισίων που αυτά παρέχουν. Εποµένως, το καθορισθέν από το δικαστήριο της 
ουσίας ποσό χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης, εφόσον δεν 
διαπιστώνεται υπέρβαση από αυτό των ακραίων ορίων της διακριτικής του ευχέρειας, 
δεν ελέγχεται για ευθεία ή εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως του άρθρου 932 του 
ΑΚ (ΟλΑΠ 6/2009).  
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 57, 59, 914, 919, 920, 932,  
Νόµοι: 1178/1981, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Προσβολή προσωπικότητας - Προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 903 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Προσβολή προσωπικότητας. Προσβολή Έλληνα πολιτικού 
προσώπου από αλλοδαπή εφηµερίδα που κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Εφαρµοστέο το 
ελληνικό δίκαιο. 
- Εφαρµοστέο ουσιαστικό δίκαιο επί της ένδικης διαφοράς από αδικοπραξία είναι 
κατά το άρθρο 26 του ΑΚ το ελληνικό δίκαιο, διότι στην Ελληνική Επικράτεια, όπου 
κατοικεί ο ενάγων, επήλθε (κατά κύριο µάλιστα λόγο) η ζηµία, δηλαδή η προσβολή 
της προσωπικότητάς του από το δηµοσίευµα της εφηµερίδας. 
- Κατά την παρ. 1 του άρθρου µόνου του Ν. 1178/1981 "Ο ιδιοκτήτης παντός εντύπου 
υποχρεούται εις πλήρη αποζηµίωσιν δια την παράνοµον περιουσιακήν ζηµίαν ως και 
εις χρηµατικήν ικανοποίησιν δια την ηθικήν βλάβην, αι οποίαι υπαιτίως 
επροξενήθησαν δια δηµοσιεύµατος θίγοντος την τιµήν ή την υπόληψιν παντός 
ατόµου, έστω και αν η κατά το άρθρον 914 του ΑΚ υπαιτιότης, ή κατά το άρθρον 919 
του ΑΚ πρόθεσις και ή κατά το άρθρον 920 του ΑΚ γνώσις ή υπαίτιος άγνοια 
συντρέχη εις τον συντάκτην του δηµοσιεύµατος ή, εάν ούτος είναι άγνωστος, εις τον 
εκδότην ή τον διευθυντήν συντάξεως του εντύπου". Κατά δε την παρ. 2 του ίδιου 
άρθρου "Η κατά το άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα χρηµατική ικανοποίηση λόγω 
ηθικής βλάβης του αδικηθέντος από κάποια από τις προβλεπόµενες στην 
προηγούµενη παράγραφο πράξεις ορίζεται, εφόσον αυτές τελέσθηκαν δια του Τύπου, 
κατά την κρίση του δικαστή, όχι κατώτερη των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) 
δραχµών για τις Ηµερήσιες Εφηµερίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και για τα 
περιοδικά που κυκλοφορούν µέσω των Πρακτορείων Εφηµερίδων και των δύο 
εκατοµµυρίων (2.000.000) δραχµών για τις άλλες εφηµερίδες ή περιοδικά, εκτός αν 
ζητήθηκε από τον ενάγοντα µικρότερο ποσό και αυτό ανεξάρτητα από την απαίτηση 
για αποζηµίωση". Οι διατάξεις αυτές, του νόµου µη διακρίνοντος, έχουν εφαρµογή 
όχι µόνο επί των εντύπων που εκδίδονται στην Ελλάδα, αλλά και επί των εντύπων 
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που εκδίδονται εκτός Ελλάδος, αλλά κυκλοφορούν στην Ελληνική Επικράτεια, αφού 
ο ίδιος συντρέχει δικαιολογητικός λόγος της εξασφάλισης ελάχιστης αποζηµίωσης 
του παθόντος από έντονες προσβολές της προσωπικότητας του προσώπου δια του 
τύπου, την οποία αποζηµίωση οι επιχειρήσεις του τύπου έχουν την οικονοµική 
δυνατότητα να καταβάλουν. Επιχείρηµα περί του αντιθέτου δεν µπορεί να συναχθεί 
από την παρ. 3 του άρθρου µόνου του Ν. 1187/1981, η οποία καθιστά υποχρεωτικό 
τον καθορισµό ως εκδοτών και διευθυντών των εντύπων προσώπων που έχουν 
µόνιµη κατοικία στην Ελλάδα, διότι η υποχρέωση αυτή επιβλήθηκε για τις ανάγκες 
της ποινικής δίκης. 
- Το Εφετείο µε τις παραδοχές του δέχεται σαφώς ότι οι αναιρεσείοντες, αν και 
γνώριζαν το αναγκαίο µέτρο και τρόπο έκφρασης, το υπερέβησαν και 
χρησιµοποίησαν τον ανωτέρω προσβλητικό της προσωπικότητας του ενάγοντος, 
κινούµενοι από εµπάθεια και µε ειδικό σκοπό εξύβρισης αυτού, τον οποίο ήθελαν να 
πλήξουν ως άτοµο και ως πολιτικό και λόγω των φραστικών του δηλώσεων σχετικά 
µε τις ΗΠΑ, είναι δε σαφές ότι το Εφετείο προσδιόρισε τα όρια της εναντίον του 
ενάγοντος κριτικής λαµβάνοντας υπόψη του την ιδιότητα του ως πολιτικού 
προσώπου. ∆εν ήταν δε αναγκαίος για την αιτιολόγηση της µη εφαρµογής του 
άρθρου 367 παρ. 1γ' ΠΚ ο προσδιορισµός ειδικά και των φράσεων και εκφράσεων 
που ήταν δυνατόν να χρησιµοποιηθούν από τους αναιρεσείοντες, αντί των 
χρησιµοποιηθεισών ανωτέρω εξυβριστικών λέξεων και φράσεων, για να αποδοθεί το 
νόηµα των τελευταίων, χωρίς να θιγεί η τιµή και η υπόληψη του αναιρεσιβλήτου. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 
ΠΚ: 367,  
Νόµοι: 1187/1981,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1904 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου. Τηλεόραση. 
Συκοφαντική δυσφήµηση. Υπαιτιότητα.  
- Επί προσβολής της προσωπικότητας και εφόσον αυτή είναι παράνοµη, ο νόµος 
καθιερώνει αντικειµενική ευθύνη του προσβάλλοντος µόνο ως προς την αξίωση για 
την άρση της προσβολής, ενώ για την αξίωση αποζηµίωσης, καθώς και για τη 
χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, εκείνου που έχει προσβληθεί, ο νόµος 
απαιτεί η προσβολή να είναι παράνοµη και υπαίτια.  
- Κατά το άρθρο 914 ΑΚ, "όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµη και υπαίτια έχει 
υποχρέωση να τον αποζηµιώσει", κατά το άρθρο 920 ΑΚ, "όποιος, γνωρίζοντας ή 
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 του ίδιου Κώδικα, "σε περίπτωση 
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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". Ειδικότερα, όπως 
προκύπτει από την πιο πάνω διάταξη του άρθρου 920 ΑΚ, προϋποθέσεις για την 
εφαρµογή της είναι: α) Υποστήριξη ή διάδοση αναληθών ειδήσεων, η οποία µπορεί 
να γίνει µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο. Υποστήριξη είναι ο ισχυρισµός των 
ειδήσεων µπροστά σε τρίτους µε επιχειρήµατα υπέρ της αληθείας τους, ενώ διάδοση 
είναι η απλή ανακοίνωση (κοινολόγηση) των ειδήσεων που άλλος έχει υποστηρίξει. 
Ως ειδήσεις νοούνται οι πληροφορίες που αναφέρονται σε οποιαδήποτε περιστατικά, 
σχέσεις ή καταστάσεις, οι οποίες εκθέτουν σε κίνδυνο, κατά το χρόνο της 
υποστήριξης ή διάδοσης, ένα από τα περιοριστικώς αναφερόµενα στην πιο πάνω 
διάταξη αγαθά, ήτοι την πίστη, το επάγγελµα ή το µέλλον του θιγοµένου. Οι 
υποστηριζόµενες δε ή διαδιδόµενες ειδήσεις πρέπει να είναι σαφείς και 
συγκεκριµένες, να αναφέρονται δηλαδή σε ορισµένα γεγονότα, διότι αόριστες 
υπόνοιες, χωρίς αναφορά σε ορισµένα γεγονότα, δεν αποτελούν "ειδήσεις". Επιπλέον 
οι ειδήσεις αυτές πρέπει να είναι και αναληθείς, δηλαδή ή να µην αληθεύει 
εξολοκλήρου το σχετικό γεγονός ή να παρουσιάζεται παραποιηµένο. Αν το γεγονός 
αυτό αληθεύει, δεν γεννάται ευθύνη από την προαναφερόµενη διάταξη, αλλά 
ενδεχοµένως από εκείνη του άρθρου 919 ΑΚ, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του. β) Γνώση ή υπαίτια άγνοια της αναλήθειας των 
υποστηριζόµενων ή διαδιδόµενων ειδήσεων. Πρέπει δηλαδή, αυτός που υποστηρίζει 
ή διαδίδει τις αναληθείς ειδήσεις να γνωρίζει ή υπαιτίως (δηλαδή από αµέλεια) να 
αγνοεί την αναλήθεια αυτών. ∆ιαφορετικά, ευθύνη από την παραπάνω διάταξη δεν 
τον βαρύνει. γ) Οι υποστηριζόµενες ή διαδιδόµενες αναληθείς ειδήσεις να εκθέτουν 
αιτιωδώς και πραγµατικά σε κίνδυνο ένα από τα προαναφερόµενα αγαθά του 
θιγοµένου, χωρίς να αρκεί η διαπίστωση ότι αυτές είναι αφηρηµένα ικανές να 
εκθέσουν τα αγαθά αυτά σε κίνδυνο και δ) ύπαρξη ζηµίας (περιουσιακής), αιτιωδώς 
προκαλούµενης από την έκθεση σε κίνδυνο ενός από τα παραπάνω αγαθά. Επιπλέον 
ο παθών, εκτός από την αποζηµίωση, µε βάση την αδικοπραξία του άρθρου 920 ΑΚ, 
δικαιούται και χρηµατική ικανοποίηση, για την ηθική βλάβη που υπέστη από τις 
αναληθείς ειδήσεις.  
- Σύµφωνα µε την ΠΚ 361 παρ. 1 "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 την ΠΚ 362 "όποιος µε 
οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός 
που µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψή του τιµωρείται...", και µε την ΠΚ 363 
"αν στην περίπτωση του άρθρου 362, το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε 
ότι αυτό είναι ψευδές τιµωρείται... ". Ειδικότερα, από τις αµέσως ανωτέρω διατάξεις 
των άρθρων 362 και 363 ΠΚ 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 αυτού προσώπου, και γ) 
να είναι ψευδές και ο υπαίτιος να γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές. Ως ισχυρισµός 
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θεωρείται η ανακοίνωση προερχόµενη ή εξ ιδίας πεποιθήσεως ή γνώµης ή εκ 
µεταδόσεως από τρίτο πρόσωπο. Αντίθετα διάδοση υφίσταται, όπως ήδη έχει 
προεκτεθεί, όταν λαµβάνει χώρα µετάδοση της από άλλον γενόµενης ανακοινώσεως. 
Ο ισχυρισµός ή η διάδοση επιβάλλεται να γίνεται ενώπιον τρίτου. Αυτό το οποίο 
αξιολογείται είναι το γεγονός, δηλαδή οποιοδήποτε συµβάν του εξωτερικού κόσµου, 
αναγόµενο στο παρόν ή παρελθόν, υποπίπτον στις αισθήσεις και δυνάµενο να 
αποδειχθεί, αντίκειται δε προς την ηθική και ευπρέπεια. Αντικείµενο προσβολής είναι 
η τιµή και η υπόληψη του φυσικού προσώπου. Ο νόµος θεωρεί ως προστατευόµενο 
αγαθό την τιµή ή την υπόληψη του προσώπου, το οποίο είναι µέλος µιας 
οργανωµένης κοινωνίας και κινείται στα πλαίσια της συναλλακτικής ευθύτητας. Η 
τιµή του προσώπου θεµελιώνεται επί της ηθικής αξίας, η οποία πηγή έχει την 
ατοµικότητα και εκδηλώνεται µε πράξεις ή παραλείψεις. ∆εν αποκλείεται στην έννοια 
του γεγονότος να υπαχθούν η έκφραση γνώµης ή αξιολογικής κρίσεως ακόµη δε και 
χαρακτηρισµός οσάκις αµέσως ή εµµέσως υποκρύπτονται συµβάντα και 
αντικειµενικά εκδηλωτικά στοιχεία, τα οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας, δηλαδή µόνον όταν συνδέονται και 
σχετίζονται µε το γεγονός κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ουσιαστικώς να προσδιορίζουν 
την ποσοτική και ποιοτική του βαρύτητα, άλλως µπορεί να αποτελούν εξύβριση κατά 
την ΠΚ 361. Τέλος, 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 όρου της αντίστοιχης αδικοπραξίας του 
αστικού δικαίου. 'Ετσι, 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. Όµως, ο άδικος χαρακτήρας της 
πράξης, ως προς τις εξυβριστικές ή δυσφηµιστικές εκφράσεις που περιέχει, δεν 
αίρεται λόγω δικαιολογηµένου ενδιαφέροντος κ.λ.π. και συνεπώς παραµένει η 
ποινική ευθύνη του δράστη, άρα και η υποχρέωσή του προς αποζηµίωση κατά το 
αστικό δίκαιο, όταν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις της ΠΚ 367 παρ. 2, δηλαδή, 
όταν οι επίµαχες κρίσεις περιέχουν τα συστατικά στοιχεία του αδικήµατος της 
συκοφαντικής δυσφηµήσεως των άρθρων 363 - 362 ΠΚ, 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 µε αµφισβήτηση της ηθικής, επαγγελµατικής ή κοινωνικής αξίας ή 
περιφρόνηση αυτού. Η προβολή δε από τον προσβληθέντα περιπτώσεως από την ΠΚ 
367 παρ. 2 αποτελεί αντένσταση κατά της εκ της ΠΚ 367 παρ. 1 ενστάσεως. Τέτοιο 
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ενδιαφέρον που πηγάζει από την ελευθερία και την κοινωνική αποστολή του τύπου 
και των µέσων ενηµέρωσης γενικότερα, έχουν και τα πρόσωπα που αµέσως 
συνδέονται µε τη λειτουργία αυτών για τη δηµοσίευση ειδήσεων και καταχώρηση 
γεγονότων, καθώς και σχολίων σχετικά µε τη συµπεριφορά προσώπων ή γεγονότα 
που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο. 'Ετσι είναι επιτρεπτά δηµοσιεύµατα ή η 
παρουσίαση γεγονότων για την πληροφόρηση, ενηµέρωση ή κατατόπιση του κοινού, 
συνοδευόµενη και µε οξεία ακόµη κριτική και δυσµενείς χαρακτηρισµούς των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται.  
- Κατά την παρ. 1 του άρθρου µόνου του ν. 1178/1981 περί αστικής ευθύνης του 
τύπου και άλλων τινών διατάξεων, "ο ιδιοκτήτης παντός εντύπου υποχρεούται εις 
πλήρη αποζηµίωσιν δια την παράνοµον περιουσιακήν ζηµίαν ως και εις χρηµατικήν 
ικανοποίησιν δια την ηθικήν βλάβην, αι οποίαι υπαιτίως επροξενήθησαν δια 
δηµοσιεύµατος θίγοντος την τιµήν ή την υπόληψιν παντός ατόµου, έστω και αν η 
κατά το άρθρο 914 του ΑΚ υπαιτιότης, η κατά το άρθρο 919 του ΑΚ πρόθεσις και η 
κατά το άρθρον 920 του ΑΚ γνώσις ή υπαίτιος άγνοια συντρέχει εις τον συντάκτην 
του δηµοσιεύµατος ή, εάν ούτος είναι άγνωστος, εις τον εκδότην ή τον διευθυντήν 
συντάξεως του εντύπου". Επίσης, κατά το άρθρο 3 παρ.1 στοιχ.β' του ν. 2328/1995, 
"οι κάθε είδους εκποµπές (συµπεριλαµβανοµένων και των διαφηµίσεων), που 
µεταδίδουν οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθµοί πρέπει να σέβονται την 
προσωπικότητα, την τιµή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο, την 
επαγγελµατική, κοινωνική, επιστηµονική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφή 
δραστηριότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου εµφανίζεται στην οθόνη ή το 
όνοµα του οποίου ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισµό του οποίου µεταδίδονται", 
ενώ, κατά το άρθρο 4 παρ. 10 του ίδιου Ν. 2328/1995, "Στο άρθρο µόνο του ν. 
1178/1981, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, υπάγονται και οι τηλεοπτικοί και 
οι ραδιοφωνικοί σταθµοί. Στα κατά το Ν. 1178/1981 "δηµοσιεύµατα" 
περιλαµβάνονται και οι τηλεοπτικές και οι ραδιοφωνικές εκποµπές. Προκειµένου για 
τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθµούς ως "εκδότης" νοείται ο νόµιµος ή οι 
περισσότεροι νόµιµοι εκπρόσωποι της αδειούχου εταιρίας, ως "διευθυντής" ο 
υπεύθυνος προγράµµατος και προκειµένου για ειδησεογραφικές εκποµπές ο 
διευθυντής του τµήµατος των ειδήσεων, ως "συντάκτης" δε του δηµοσιεύµατος ο 
παραγωγός ή ο δηµοσιογραφικός υπεύθυνος ή ο δηµοσιογράφος-συντονιστής ή 
παρουσιαστής της εκποµπής ανάλογα µε το είδος και τη δοµή της εκποµπής". Από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, αν δεν υπάρχει, για οποιοδήποτε λόγο, υπαιτιότητα 
στο πρόσωπο του συντάκτη παραγωγού, δηµοσιογράφου συντονιστή ή παρουσιαστή 
της εκποµπής κλπ, δεν υπάρχει δε και υπαιτιότητα ούτε του εκδότη, ήτοι του νόµιµου 
εκπροσώπου της αδειούχου εταιρείας, δεν θεµελιώνεται αξίωση προς καταβολή 
χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης εκείνου, που ενδεχοµένως έχει 
προσβληθεί. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 914, 919, 920,  
ΠΚ: 361, 362, 363, 367, 
Νόµοι: 1178/1981, 2328/1995, άρθ. 3, 4, 
Σχόλια: 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 778 
 
Προσβολή προσωπικότητας - Συκοφαντική δυσφήµηση - ∆υσφηµητικές 
διαδόσεις 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πατρών 
Αριθµός απόφασης: 88 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Προσβολή προσωπικότητας. Συκοφαντική δυσφήµηση. 
Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 57, 59, 914, 932 ΑΚ, 361, 362 και 
363 ΠΚ συνάγεται, ότι εκείνος του οποίου προσβάλλεται η προσωπικότητα µε 
δυσφηµιστική διάδοση γεγονότος ή µε λόγια που προσβάλλουν την τιµή του, 
δικαιούται να ζητήσει την καταδίκη του υπαιτίου στην καταβολή χρηµατικού ποσού 
προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη από την προσβολή. Περαιτέρω, η 
απόδοση σε κάποιον πράξεων που η κοινωνία αποδοκιµάζει, γιατί ενέχουν απαξία, 
εµπίπτει στο πλαίσιο της προστασίας της κοινωνικής ατοµικότητας και της 
προσωπικότητας των άρθρων 57-59 του ΑΚ, τέτοιες δε πράξεις διαταρακτικές της 
κοινωνικής προσωπικότητας του ανθρώπου είναι και όσες περιέχουν ονειδισµό ή 
αµφισβήτηση της προσωπικής ή επαγγελµατικής εντιµότητας του προσώπου, ακόµα 
και όταν αυτές απλώς τον καθιστούν ύποπτο ότι µετέρχεται ανέντιµες µεθόδους, κατά 
την ενάσκηση των επαγγελµατικών καθηκόντων ή άλλων εκφάνσεων της 
προσωπικότητάς του. Ειδικότερα επί δυσφηµήσεως τιµή είναι το αγαθό όνοµα, η 
εκτίµηση που απολαµβάνει το άτοµο στην κοινωνία µε βάση την ηθική αξία που έχει 
συνέπεια την εκπλήρωση των ηθικών και νοµικών κανόνων, ενώ η υπόληψη είναι το 
αγαθό όνοµα, η εκτίµηση που απολαµβάνει το άτοµο στην κοινωνία µε βάση την 
κοινωνική του αξία, συνεπεία των ιδιοτήτων και ικανοτήτων που έχει για την 
εκπλήρωση των ιδιαιτέρων κοινωνικών του έργων ή του επαγγέλµατός του (ΑΠ 
1582/1998 ΠοινΧρ ΜΘ.913, ΑΠ 2109/1986 ΝοΒ 35.303, Σούρλας ΕρµΑΚ άρθρο 57-
60 αρ. 51, 52).  
- Από τις διατάξεις του άρθρου 367 παρ. 1 και 2 ΠΚ προκύπτει ότι ο άδικος 
χαρακτήρας των πράξεων της εξυβρίσεως και της απλής δυσφηµήσεως αίρεται, εκτός 
από άλλες περιπτώσεις, όταν η προσβλητική της τιµής ή της υπολήψεως του άλλου 
εκδήλωση γίνεται από δικαιολογηµένο ενδιαφέρον. 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 
ανωτέρω εκδήλωση συνιστά συκοφαντική δυσφήµηση, ή από τον τρόπο και από τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση αυτή προκύπτει σκοπός 
εξυβρίσεως, δηλαδή σκοπός που κατευθύνεται ειδικά σε προσβολή της τιµής άλλου 
µε αµφισβήτηση της ηθικής ή κοινωνικής αξίας του προσώπου του (ΑΠ 72/2004 ΝοΒ 
52.1375, ΑΠ 166/2000 Ελ∆νη 42.1639, ΕφΑθ 1112/1997 Ελ∆νη 38.1599). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 57, 59, 914, 932, 
ΠΚ: 361, 362, 363, 
Σχόλια: 
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∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 782, σχολιασµός Μάνθα Βαρελά  
 
Πώληση - Εικονική πώληση ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 164 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Σύµβαση πώλησης ακινήτου. Εικονικότητα δικαιοπραξίας. 
Καλυπτόµενη σύµβαση δωρεάς. Ανάκληση δωρεάς υπό τρόπο. Βάρος απόδειξης. 
- Έγερση αγωγής µε αίτηµα την αναγνώριση εικονικότητας σύµβασης πωλήσεως 
ακινήτου, διότι υπό αυτή καλύπτεται δωρεά προς την εναγοµένη και ήδη 
αναιρεσείουσα υπό τον όρο ισοβίου διατροφής και περιθάλψεως, η οποία 
ανακλήθηκε λόγω υπαιτίου µη εκπληρώσεως του ανωτέρω όρου από την εναγοµένη. 
Είναι έγκυρη η καλυπτόµενη δωρεά υπό όρο, την οποία ήθελαν τα συµβαλλόµενα 
µέρη και για την οποία τηρήθηκε ο απαιτούµενος συµβολαιογραφικός τύπος για την 
εικονική δικαιοπραξία (πώληση) και δεν απαιτείται να προκύπτει από τον τύπο αυτόν 
και το είδος και γενικότερα το περιεχόµενο της καλυπτόµενης δικαιοπραξίας αλλά 
αυτά αποδεικνύονται µε τα επιτρεπόµενα εκάστοτε αποδεικτικά µέσα. Λόγος 
αναίρεσης για παράβαση των κανόνων περί βάρους της αποδείξεως.  
- Επί ανακλήσεως της συµφωνηθείσης δωρεάς υπό τρόπο και ειδικότερα υπό τον όρο 
διατροφής, φροντίδας, περιποιήσεως και περιθάλψεως του δωρητή, απόκειται στον 
δωρεοδόχο να επικαλεσθεί και αποδείξει, προς απαλλαγή του, είτε ότι εξεπλήρωσε 
τον τρόπο, είτε ότι η µη εκπλήρωση οφείλεται σε γεγονός δια το οποίο δεν υπέχει 
αυτός (δωρεοδόχος) ευθύνη. Τούτο δε διότι σύµφωνα µε τα άρθρα 336 και 342 του 
ΑΚ τεκµαίρεται το πταίσµα της µη εκπληρώσεως λόγω του συµβατικού χαρακτήρος 
της εκ του τρόπου ενοχής και γι’ αυτό το βάρος της αποδείξεως της ανυπαιτίου µη 
εκπληρώσεως φέρει ο δωρεοδόχος.  
- Λόγος αναίρεσης για παράβαση των κανόνων περί βάρους της αποδείξεως. Η κατά 
παράβαση των ορισµών του νόµου επιβολή του βάρους της αποδείξεως στο διάδικο 
που δεν υποχρεούται σε αυτό, υπέρ αυτού µόνο παρέχει τον παρόντα λόγο 
αναιρέσεως, αφού αυτόν ζηµιώνει αν δε φέρει την απόδειξη η οποία τον βαρύνει, όχι 
δε υπέρ του αντιδίκου του, ο οποίος δεν υφίσταται καµία βλάβη, αφού έχει, κατ' 
άρθρο 345 του αυτού κώδικα, το δικαίωµα να ανταποδείξει, χωρίς ίδιο προς τούτο 
θέµα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 138, 159, 336, 342, 345, 369, 406, 498, 503, 507, 561, 
ΚΠολ∆: 340, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 13, 559 αριθ. 17, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 723  
 
Πώληση - Ελαττώµατα ακινήτου (Νοµικά και Πραγµατικά) 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1100 
Έτος: 2010 
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Σύντοµη Περίληψη: - Πώληση µε νοµικό ελάττωµα. Η ευθύνη του πωλητή για το 
νοµικό ελάττωµα είναι αντικειµενική. Υπολογισµός ζηµίας. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 513, 514, 515 εδ. α' , 516, 518, 535, 543, 550 ΑΚ, 
όπως ίσχυαν πριν τον Ν. 3043/2002 και εφαρµόζονται στην προκειµένη περίπτωση, 
σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 337, 362, 382 ΑΚ, συνάγεται ότι µε τη 
σύµβαση πωλήσεως ακινήτου ο πωλητής έχει την υποχρέωση να µεταβιβάσει στον 
αγοραστή την κυριότητα του πράγµατος (ακινήτου) χωρίς νοµικά ελαττώµατα και 
έχοντος τις συµφωνηµένες ιδιότητες. Ως νοµικό ελάττωµα του πράγµατος νοείται 
κάθε επ' αυτού δικαίωµα τρίτου, ως έλλειψη δε συµφωνηµένης ιδιότητας νοείται και 
η κατ' εµβαδόν έλλειψη του πωληθέντος, ανεξαρτήτως τυχόν δικαιώµατος τρίτου. Αν 
το πράγµα έχει νοµικό ελάττωµα κατά την προαναφερόµενη έννοια ή έλλειψη 
συµφωνηµένης ιδιότητας, ο αγοραστής δικαιούται, εκτός των άλλων, κατ' επιλογή, να 
ζητήσει αποζηµίωση από τον πωλητή για ολική ή µερική µη εκπλήρωση της 
συµβάσεως, και πριν ακόµη χωρήσει εκνίκηση. Η αποζηµίωση αυτή αποτελεί 
υποκατάστατο του αρχικού αντικειµένου της παροχής και περιλαµβάνει, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 297 και 298 ΑΚ, κάθε ζηµία (θετική ή αποθετική) που 
υπέστη ο αγοραστής εξαιτίας της αθετήσεως της προαναφερόµενης υποχρεώσεως του 
πωλητή, συνίσταται δε η θετική ζηµία του αγοραστή στη διαφορά της περιουσιακής 
κατάστασής του, όπως αυτή θα είχε διαµορφωθεί αν ο πωλητής είχε εκπληρώσει την 
υποχρέωση του να µεταβιβάσει σ' αυτόν το πράγµα χωρίς το νοµικό ελάττωµα ή την 
έλλειψη της συµφωνηµένης ιδιότητας και εκείνης που υπάρχει εξ αιτίας της µη 
εκπλήρωσης, εν όλω ή εν µέρει της, της υποχρεώσεως του πωλητή, κατά τον χρόνο 
της πρώτης συζήτησης της αγωγής, και εποµένως περιλαµβάνει την αξία της µη 
εκπληρωθείσας παροχής (οφειλή αξίας), που µπορεί να είναι ανώτερη του 
καταβληθέντος τιµήµατος, καθώς και τις τυχόν δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε ο 
αγοραστής. Στην περίπτωση αυτή, για την αποτίµηση της ζηµίας του αγοραστή και 
τον καθορισµό του ποσού της οφειλόµενης αποζηµίωσης, δεν έχει σηµασία η τυχόν 
υποτίµηση του νοµίσµατος από του χρόνου υπερηµερίας του πωλητή µέχρι εκείνου 
της πρώτης συζήτησης της αγωγής, ώστε να επιβάλλεται η αναπροσαρµογή της 
παροχής του οφειλέτη πωλητή κατ' εφαρµογή του άρθρου 288 ΑΚ, διότι κατά τον 
χρόνο αποτίµησης της παροχής αυτής ο δανειστής (αγοραστής) δεν βλάπτεται από 
την τυχόν υποτίµηση του νοµίσµατος, αφού η οφειλόµενη παροχή (πράγµα χωρίς 
νοµικό ελάττωµα ή µε τη συµφωνηµένη ιδιότητα) δεν είναι χρηµατική, αλλά απλώς 
αποτιµάται σε χρήµα για τον καθορισµό του ποσού της αποζηµίωσης. Η ευθύνη του 
πωλητή για το νοµικό ελάττωµα είναι αντικειµενική, δηλαδή ανεξάρτητη από τη 
γνώση ή την -έστω ανυπαίτια-άγνοια αυτού περί της υπάρξεως του. Μόνο η θετική 
γνώση του αγοραστή για το νοµικό ελάττωµα κατά τον χρόνο της συνάψεως της 
πωλήσεως επιφέρει, κατά το άρθρο 515 εδ. α' ΑΚ, απαλλαγή του πωλητή από την εν 
λόγω ευθύνη του, ενώ δεν αρκεί ούτε η -έστω και- υπαίτια άγνοια του αγοραστή. 
- 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 
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του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος συναφώς 
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 της (ανεπαρκής αιτιολογία), ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ 
τους (αντιφατική αιτιολογία). ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η 
απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. 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 στην 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. 
- Έτσι που έκρινε το Εφετείο παρεβίασε µε εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή τις 
ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330§1, 335, 380, 382, 513, 514 
και 516 ΑΚ, αναφορικώς µε τον χρόνο βάσει του οποίου υπολόγισε τη ζηµία των 
εναγόντων (αναιρεσειόντων) και εντεύθεν µε το µέγεθος αυτής (ζηµίας). Ειδικότερα, 
µε βάση τις εκτεθείσες πραγµατικές του διαπιστώσεις και ανεξαρτήτως του αν 
πρόκειται για νοµικό ελάττωµα ή για έλλειψη συµφωνηµένης ιδιότητας του 
πωληθέντος ακινήτου (δεν διαφοροποιείται κατά νόµο ο τρόπος υπολογισµού της 
ζηµίας), αποκαταστατέα ζηµία, σύµφωνα µε όσα διαλαµβάνονται στην πρώτη 
(µείζονα) πρόταση αυτού του συλλογισµού, δεν είναι το εκ 1.301,55 ευρώ µέρος του 
καταβληθέντος τιµήµατος που αναλογεί στα 295,40 µ2 του ελλείποντος τµήµατος, 
αλλά η αγοραία αξία του εδαφικού αυτού τµήµατος κατά τον χρόνο της ενώπιον του 
πρωτοδικείου συζητήσεως της αγωγής ή κατά τον τυχόν διαλαµβανόµενο στην αγωγή 
προγενέστερο χρόνο (λ.χ. της ασκήσεως της αγωγής), υπό την προϋπόθεση όµως ότι 
στην περίπτωση αν η εν λόγω αξία είναι µικρότερη εκείνης του χρόνου συζητήσεως 
της αγωγής. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 337, 362, 382, 513, 514, 515 εδ. α' , 516, 518, 535, 543, 550, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Πώληση - Ελαττωµατικό προϊόν 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 625 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Ευθύνη από αδικοπραξία. Θάνατος ασθενούς εξαιτίας 
παρενεργειών από λήψη φαρµάκου. Βάρος απόδειξης του ενάγοντος. Ο καταναλωτής 
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που ασκεί αγωγή για αποζηµίωση λόγω ελαττωµατικού προϊόντος δεν απαιτείται να 
αποδείξει πταίσµα του παραγωγού. Ευθύνη νοµικού προσώπου και εκπροσώπων 
αυτού. 
- Από τα άρθρα 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, 280, 281, 297, 298, 914 ΑΚ, συνάγεται 
γενική αρχή του δικαίου κατά την οποία είναι παράνοµη κάθε πράξη ή παράλειψη 
που έρχεται σε αντίθεση µε το γενικότερο πνεύµα της έννοµης τάξης που επιβάλλει 
την υποχρέωση να µη εξέρχεται κανείς µε τις πράξεις του από τα όριά της. Στην 
περίπτωση αυτή, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις, δηµιουργείται 
υποχρέωση αποζηµίωσης έστω και αν µεταξύ του δράστη και του ζηµιούµενου δεν 
υπάρχει συµβατικός δεσµός. 
- Σύµφωνα το άρθρο 338 παρ. 1 ΚΠολ∆, επί αγωγής για επιδίκαση χρηµατικής 
ικανοποιήσεως προς αποκατάσταση ψυχικής οδύνης λόγω θανάτου από αδικοπραξία, 
ο ενάγων οφείλει κατ' αρχήν να επικαλεσθεί όλα τα στοιχεία του κανόνα δικαίου του 
άρθρου 914 ΑΚ, δηλαδή εκτός από άλλα και την υπαιτιότητα του εναγοµένου ή των 
προστηθέντων.  
- Επί αγωγής καταναλωτή κατά του παραγωγού ελαττωµατικού προϊόντος για 
επιδίκαση τέτοιας χρηµατικής ικανοποιήσεως, ο καταναλωτής κατ' ανάλογη 
εφαρµογή του άρθρου 925 ΑΚ βαρύνεται µε την επίκληση και απόδειξη της 
αντικειµενικής βλαπτικής ελαττωµατικότητας του προϊόντος, της ζηµίας που επήλθε 
και της αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της χρήσης αυτής και της ζηµίας, χωρίς να 
απαιτείται επίκληση και απόδειξη και πταίσµατος αυτού, στον παραγωγό δε 
εναπόκειται να επικαλεσθεί και να αποδείξει, προς απαλλαγή του, ότι δεν τον βαρύνει 
πταίσµα ως προς την παραβίαση της συναλλακτικής του υποχρέωσης, από την οποία 
προήλθε η ψυχική οδύνη, και συγκεκριµένα ότι η ελαττωµατικότητα του προϊόντος 
δεν οφείλεται σε πληµµελή κατασκευή ή συντήρησή του µέχρι την έξοδο του από την 
επιχείρηση ή ότι η τυχόν πληµµέλεια κατασκευής ή συντήρησής του δεν οφείλεται σε 
πταίσµα δικό του ή των προσώπων για τα οποία αυτός ευθύνεται σε όλα τα στάδια 
της κατασκευής. Εποµένως η υπαιτιότητα του παραγωγού δεν αποτελεί στοιχείο της 
νοµικής βάσης της αγωγής. 
- Κατά το άρθρο 71 ΑΚ, το νοµικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις 
των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή παράλειψη έγινε κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και δηµιουργεί υποχρέωση 
αποζηµιώσεως. Στις ΑΕ είναι δυνατή η ευθύνη των διοικούντων την εταιρία 
προσωπικά από αδικοπραξία κατά το άρθρο 914 ΑΚ αφού η αρχή της µη ευθύνης των 
διοικούντων ανώνυµη εταιρεία κάµπτεται και δεν ισχύει όταν υπάρχει πταίσµα αυτών 
από αδικοπραξία. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 71, 280, 281, 297, 298, 914, 925, 932, 
ΚΠολ∆: 338, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΝοΒ 2010, σελίδα 335 * ΕπισκΕ∆ 2009, σελίδα 953, 
σχολιασµός Αχιλλέας Μπεχλιβάνης * ΕΕµπ∆ 2010, σελίδα 855  
 
Πώληση - Πώληση επιχείρησης 
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∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 491 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Μεταβίβαση επιχείρησης. Παθητική εις ολόκληρον ενοχή 
µεταξύ µεταβιβάζοντος και αποκτώντος για τα χρέη της περιουσίας ή της 
επιχειρήσεως, που είχαν δηµιουργηθεί έως τη µεταβίβαση.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη 479 ΑΚ "αν µε σύµβαση µεταβιβάστηκε περιουσία ή 
επιχείρηση, αυτός που αποκτά ευθύνεται απέναντι στο δανειστή έως την αξία των 
µεταβιβαζοµένων στοιχείων, για τα χρέη που ανήκουν στην περιουσία ή στην 
επιχείρηση. Η ευθύνη αυτού που µεταβιβάζει εξακολουθεί να υπάρχει...". Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο νοµοθέτης θέλησε να θεσπίσει σωρευτική αναδοχή 
χρέους, υποχρεωτική από το νόµο. Όλόκληρη δε αυτή η διάταξη είναι αναγκαστικού 
δικαίου και ιδρύεται µε αυτήν παθητική εις ολόκληρον ενοχή µεταξύ µεταβιβάζοντος 
και αποκτώντος για τα χρέη της περιουσίας ή της επιχειρήσεως, που είχαν 
δηµιουργηθεί έως τη µεταβίβαση. Μάλιστα ο µεν µεταβιβάζων συνεχίζει να 
ευθύνεται απεριορίστως και µε ολόκληρη την προσωπική του περιουσία, ο δε 
αποκτών έως την αξία των µεταβιβαζοµένων (περιορισµένη ευθύνη) και µε την 
προσωπική του περιουσία, αλλά και αυτουσίως δια των µεταβιβαζοµένων (ΕφΘεσ 
922/2006 ΕΕµπ∆ 2006.569, ΕφΑθ 5380/1980, ΝοΒ 28.1575). Ό εν λόγω όµως 
περιορισµός της ευθύνης των αποκτώντος επέρχεται κατόπιν ενστάσεως αυτού και 
δεν αποτελεί στοιχείο της κατ΄ αυτού αγωγής η αναφορά και η αξία των 
µεταβιβασθέντων περιουσιακών αντικειµένων (ΑΠ 684/1993). Σκοπός της διάταξης 
του άρθρου 479 ΑΚ είναι η προστασία των δανειστών του οφειλέτη, απέναντι στους 
οποίους η περιουσία του αποτελεί τη βάση για την πίστη που του παρέχουν στις 
συναλλαγές. Για την εφαρµογή της εν λόγω διάταξης απαιτούνται: α) σύµβαση 
τελειωµένη και β) µεταβίβαση ανεξαρτήτως αν η αιτία της είναι επαχθής ή χαριστική. 
Η µεταβίβαση αυτή µπορεί να πραγµατώνεται και µε περισσότερες πράξεις 
σύγχρονες ή διαδοχικές και σε περισσότερα από ένα πρόσωπα, αρκεί να γνωρίζουν 
ότι οι πράξεις αυτές αποτελούν µεταξύ τους ενότητα, δηλαδή ότι βρίσκονται σε στενή 
χρονική και οικονοµική σχέση. Στην περίπτωση µάλιστα αυτή, η ευθύνη καθενός από 
τους αποκτώντες περιορίζεται ανάλογα µε το τµήµα της περιουσία που αυτός αποκτά. 
Η ευθύνη του αποκτώντος περιορίζεται έως την αξία των µεταβιβαζοµένων στοιχείων 
και αρχίζει από τότε που καταρτίστηκε η ενοχική σύµβαση για τη µεταβίβαση. Ενώ, 
αν η σύµβαση είναι άκυρη ή δεν καταρτίστηκε καθόλου, η ευθύνη αρχίζει από τότε 
που πράγµατι επήλθε η µεταβίβαση (ΕφΑθ 5235/1990 Ελ∆νη 31.1532, Μιχαηλίδη-
Νουάρο ΕρµΑΚ 479 αρ.20, Απ. Γεωργιάδη Ενοχ. ∆ίκαιο, Γεν.Μέρος, έκδ.1 990, 
παρ.64-65 σελ, 449-450). Η παραπάνω διάταξη εφαρµόζεται και αν ακόµα η ενοχική 
σύµβαση είναι άκυρη για οποιοδήποτε λόγο ή και όταν δεν καταρτίστηκε καµία 
ενοχική σύµβαση, αρκεί όµως και στις δύο περιπτώσεις να έλαβε χώρα η εµπράγµατη 
µεταβίβαση της περιουσίας ή επιχείρησης και ειδικότερα των κατ΄ ιδίων στοιχείων, 
που απαρτίζουν την περιουσία για τα οποία πρέπει να τηρηθεί ο τρόπος που αρµόζει 
στο καθένα δηλαδή παράδοση για τα κινητά, µεταγραφή για τα ακίνητα, εκχώρηση 
και αναγγελία για τις απαιτήσεις (ΕφΠατρ 798/2004 ΑχΝοµ 2005.103, ΕφΑθ 
5235/1990 Ελ∆νη 31.1532). Εξ΄ άλλου ως περιουσία στην ίδια διάταξη νοείται µόνο 
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η θετική καθαρή θέση του ενεργητικού του οφειλέτη, δηλαδή το προϊόν της που 
αποµένει µετά την αφαίρεση των υποχρεώσεων του οφειλέτη. Αυτή η περιουσία 
µπορεί να αποτελείται και από ένα στοιχείο, εφ΄ όσον, αυτό εξαντλεί το ενεργητικό 
της ή σηµαντικό ποσοστό του (ΑΠ 1129/83). Εκείνος που αποκτά πρέπει να γνωρίζει, 
κατά το χρόνο της µεταβιβάσεως, ότι η περιουσία που µεταβιβάζεται αποτελεί το 
σύνολο ή σηµαντικό µέρος της περιουσίας του µεταβιβάζοντος (ΑΠ 829/2003 Ελ∆νη 
45.168, ΕφΑθ 2545/2003 Ελ∆νη 45.590). Η παραπάνω, απαραίτητη, γνώση εκείνου 
που αποκτά είναι φανερή, όταν ρητά µεταβιβάζεται ολόκληρη η ενεργητική 
περιουσία. Επίσης, η γνώση αυτή του αποκτώντος θεωρείται ότι υπάρχει (βλ. 
Κρητικό, αρ.479 σελ.660), όταν ο αποκτών µπορούσε εύκολα να γνωρίζει ότι το 
µεταβιβαζόµενο στοιχείο εξαντλεί ή αποτελεί σηµαντικό µέρος της περιουσίας του 
µεταβιβάζοντος, από τις ειδικές συνθήκες που επικρατούσας κατά τη µεταβίβαση. 
Θεωρείται ότι υπάρχει γνώση αυτού που αποκτά όταν από τις ειδικές συνθήκες, µε τις 
οποίες έγινε η µεταβίβαση, γνώριζε την περιουσιακή κατάσταση αυτού που 
µεταβίβασε και µπορούσε να αντιληφθεί ότι αυτό που µεταβιβάστηκε αποτελούσε το 
σύνολο ή το πιο σηµαντικό µέρος της περιουσίας του µεταβιβάσαντος (ΑΠ 829/2003 
ο.π, ΕφΑθ 11608/1987 Ελ∆νη 31.841).  
- Τα χρέη στα οποία αναφέρεται η ανωτέρω διάταξη, µπορεί να είναι οιασδήποτε 
φύσεως και να πηγάζουν είτε από σύµβαση, είτε από το νόµο είτε από αδικοπραξία 
(ΕφΑθ 2545/2003 ο.π). Γεννηµένα κατά το χρόνο της µεταβιβάσεως χρέη νοούνται, 
εκτός από τα ληξιπρόθεσµα και απαιτητά, και εκείνα που τελούν υπό προθεσµία ή 
αναβλητική αίρεση, καθώς και εκείνα που στηρίζονται σε έννοµη σχέση, από την 
οποία πηγάζει υποχρέωση προς παροχή. Πρέπει, δηλαδή, να έχουν συντελεσθεί τα 
παραγωγικά της γενέσεως του χρέους γεγονότα κατά το χρόνο της µεταβιβάσεως 
αρκεί δε κατά το χρόνο της πρώτης επ΄ ακροατηρίου συζητήσεως της αγωγής να έχει 
καταστεί ληξιπρόθεσµο και απαιτητό το χρέος. Γνώση των χρεών του 
µεταβιβάζοντος, από τον αποκτώντα δεν απαιτείται. Στρεφόµενος, δε, ο δανειστής 
κατά του αποκτώντος, οφείλει, για την πληρότητα του δικογράφου, σύµφωνα µε τα 
αρ. 111, 117, 118 και 216 ΚΠολ∆, να αναφέρει τα εξής στοιχεία: α)τη σύµβαση 
µεταβιβάσεως περιουσίας ή επιχειρήσεως, ή άλλο νόµιµο λόγο που θεµελιώνει τη 
µεταβίβαση, λ.χ µονοµερή δικαιοπραξία, διάταξη νόµου κλπ., β) αν έχουν 
µεταβιβασθεί µεµονωµένα περιουσιακά στοιχεία που εξαντλούν την περιουσία ή ο 
σηµαντικότερο µέρος αυτής, το γεγονός ότι τούτο το γνώριζε ο εναγόµενος και γ) την 
απαίτηση του εναντίον εκείνου που µεταβίβασε την επιχείρηση ή περιουσία του 
(ΕφΘεσ 922/2006 ο.π.). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 479,  
ΚΠολ∆: 111, 117, 118, 216, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Αρµ 2010, σελίδα 859 * ΕΕµπ∆ 2010, σελίδα 859  
 
Πώληση - Πώληση επιχείρησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 910 
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Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Αναδοχή χρέους. Μεταβίβαση οµάδας περιουσίας. Σωρευτική 
αναδοχή. Κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασµού. Παραγραφή. Λήψη υπόψη µη 
επιτρεπτών αποδεικτικών µέσων. 
- Με τη διάταξη του άρθρου 479 του ΑΚ, στην οποία ορίζεται ότι "αν µε σύµβαση 
µεταβιβάστηκε περιουσία ή επιχείρηση αυτός που αποκτά ευθύνεται απέναντι στο 
δανειστή έως την αξία των µεταβιβαζοµένων στοιχείων για χρέη που ανήκουν στην 
περιουσία ή στην επιχείρηση. Η ευθύνη αυτού που µεταβιβάζει εξακολουθεί να 
υπάρχει...", καθιερώνεται αναγκαστική εκ του νόµου σωρευτική αναδοχή των χρεών 
µε την έννοια του άρθρου 477 του ΑΚ και δηµιουργείται έτσι παθητική εις 
ολόκληρον ενοχή µεταξύ του µεταβιβάζοντος και του αποκτώντος, από αυτούς δε 
τους δύο ο µεν πρώτος ευθύνεται απεριόριστα, ο δε δεύτερος περιορισµένα και 
συγκεκριµένα µέχρι την αξία των µεταβιβαζοµένων κατά τον χρόνο της µεταβίβασης. 
Για τη δηµιουργία, όµως, της σωρευτικής αυτής αναδοχής απαιτείται να περιλαµβάνει 
η µεταβίβαση ένα προς ένα όλα τα στοιχεία, που συνιστούν το ενεργητικό της 
περιουσίας, έστω και αν εξαιρέθηκαν από αυτήν αντικείµενα ασήµαντης αξίας. Επί 
µεταβιβάσεως µεµονωµένων αντικειµένων, πρέπει αυτά να αποτελούν όλο το 
ενεργητικό της περιουσίας ή το σηµαντικότερο ποσοστό αυτής. Επιπλέον, πρέπει να 
τελούσε εν γνώσει ο αποκτών, ότι του µεταβιβάστηκε η όλη περιουσία ως σύνολο ή 
το σηµαντικότερο ποσοστό της. Η γνώση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει και όταν, 
ενόψει των συνθηκών υπό τις οποίες έγινε η µεταβίβαση, γνώριζε ο αποκτών την εν 
γένει περιουσιακή κατάσταση του µεταβιβάζοντος και µπορούσε να αντιληφθεί ότι η 
περιουσία που του µεταβιβάστηκε αποτελούσε το σύνολο αυτής ή το σηµαντικότερο 
ποσοστό της. Οι πιο πάνω ρυθµίσει ισχύουν και όταν ολόκληρη η περιουσία ή 
επιχείρηση του οφειλέτη µεταβιβάζεται σε άλλον όχι µε µία αλλά µε περισσότερες 
µεταβιβαστικές πράξεις και µάλιστα είτε συγχρόνως είτε διαδοχικά, µε την 
προϋπόθεση όµως, στην τελευταία περίπτωση, οι πράξεις να αποτελούν µεταξύ τους 
ενότητα ή, µε άλλη διατύπωση, να βρίσκονται σε στενή χρονική και οικονοµική 
σχέση. Οι διατάξεις όµως αυτές δεν εφαρµόζονται όταν το σύνολο περιουσίας ή 
επιχειρήσεως µεταβιβάζεται τµηµατικά σε περισσότερα διαφορετικά πρόσωπα, εκτός 
αν εκείνοι που αποκτούν γνωρίζουν αυτό, ότι δηλαδή οι πλείονες συµβάσεις έγιναν 
µε τον αυτό σκοπό της µεταβίβασης της περιουσίας, οπότε η ευθύνη καθενός από 
αυτούς περιορίζεται ανάλογα µε το τµήµα της περιουσίας που αποκτούν. Ως χρέη της 
περιουσίας που µεταβιβάστηκε, νοούνται οποιασδήποτε φύσεως, είτε εκ συµβάσεως 
είτε εξ αδικοπραξίας (εκτός των προσωποπαγών), αρκεί ο γενεσιουργός αυτών 
νοµικός λόγος να υπήρχε κατά τον χρόνο της µεταβίβασης, µε την έννοια δε αυτή 
περιλαµβάνονται και εκείνα που, κατά τον χρόνο της µεταβιβαστικής σύµβασης, 
τελούν υπό προθεσµία ή αίρεση, καθώς και εκείνα που προέρχονται από µεταβολή ή 
επέκταση της ενοχής η οποία υπήρχε κατά τον χρόνο τη µεταβίβασης. Για την ευθύνη 
του αποκτώντος δεν απαιτείται να γνώριζε αυτός την ύπαρξη των χρεών, κατά τον 
χρόνο της µεταβίβασης, ούτε επίσης απαιτείται αυτά να είχαν αναγνωρσθεί 
δικαστικώς σε δίκη µεταξύ του µεταβιβάζοντος οφειλέτη και του δανειστή, µέχρι του 
χρόνου της µεταβίβασης. Εποµένως, χρέος της περιουσίας που µεταβιβάστηκε από 
τον οφειλέτη αποτελεί και το κατάλοιπο του, κατά τα άρθρα 874 ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ 
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και 64-67 του Ν∆ της 17/7 13/8.1923 "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύµων 
εταιρειών", αλληλοχρέου λογαριασµού, που τηρείται για την εξυπηρέτηση παροχής 
πίστωσης από τράπεζα στον οφειλέτη, εφόσον η σχετική σύµβαση παροχής πίστωσης 
έχει καταρτισθεί πριν τη µεταβιβαστική της περιουσίας του οφειλέτη σύµβαση, 
ανεξαρτήτως αν το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού έγινε από την πιστώτρια, 
σύµφωνα µε τους όρους της πιστωτικής σύµβασης, µετά την κατάρτιση της 
µεταβιβαστικής σύµβασης, αφού και στην περίπτωση αυτή η γενεσιουργός της 
απαίτησης της πιστώτριας τράπεζας ενοχή υπήρχε κατά τον χρόνο της µεταβίβασης, 
τα δε σχετικά κονδύλια των πιστωχρεώσεων του λογαριασµού αποβάλλουν, µε την 
καταχώρηση τους σ' αυτόν, την αυτοτέλειά τους και καθίστανται κονδύλια του 
λογαριασµού, ώστε απαιτητό να είναι το προκύπτον κατά το κλείσιµο αυτού 
κατάλοιπο. ∆ιάφορη εκδοχή θα κατέληγε στο άτοπο να είναι ελεύθερος ο πιστούχος, 
γνωρίζοντας σε δεδοµένη στιγµή την παθητική σε βάρος του κατάσταση, που 
προκύπτει από την αντιπαραβολή των κονδυλίων πίστωσης και χρέωσης, να 
προβαίνει χωρίς κύρωση και χωρίς τον κίνδυνο, σε µεταβίβαση όλων των 
περιουσιακών του στοιχείων, πριν από το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού, προς 
βλάβη του δανειστή του. Η αγωγή του δανειστή, µε έρεισµα την ύπαρξη συµβάσεως 
περί µεταβιβάσεως περιουσίας ή ποσοστού αυτής, πρέπει να διαλαµβάνει α) την 
ύπαρξη τέτοιας συµβάσεως, β) τις κατά του µεταβιβάσαντος απαιτήσεις του που 
είχαν γεννηθεί πριν από τη σύµβαση και γ) σε περίπτωση µεταβιβάσεως 
µεµονωµένων περιουσιακών στοιχείων, που εξαντλούν την περιουσία ή αποτελούν το 
πλέον σηµαντικό τµήµα αυτής, το γεγονός ότι εκείνος που απέκτησε εγνώριζε αυτό ή 
ήταν σε θέση να το γνωρίζει, κατά τις αντιλήψεις των συναλλαγών. 
- Ο από το άρθρο 559 αρ. 11 περ. α' ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται αν το 
δικαστήριο της ουσίας για την απόδειξη ή ανταπόδειξη ουσιώδους για την έκβαση 
της δίκης ισχυρισµού των διαδίκων έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα, από τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 339 του ίδιου Κώδικα, που στη συγκεκριµένη περίπτωση 
δεν επιτρέπονται από τον νόµο. Για να είναι, εποµένως, ορισµένος και παραδεκτός ο 
λόγος αυτός πρέπει να καθορίζεται στο αναιρετήριο και η σχετική διάταξη νόµου που 
απαγορεύει το φερόµενο ως παρά τον νόµο ληφθέν υπόψη αποδεικτικό µέσο στη 
συγκεκριµένη περίπτωση. Εξ άλλου, η περιλαµβανόµενη στη σύµβαση παροχής 
πιστώσεως µε ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασµό ειδική συµφωνία, ότι η οφειλή του 
πιστούχου προς την πιστώτρια Τράπεζα που θα προκύψει από το οριστικό κλείσιµο 
της πιστώσεως θα αποδεικνύεται από το απόσπασµα των εµπορικών βιβλίων της 
Τράπεζας, είναι, ως δικονοµική σύµβαση, έγκυρη. Το απόσπασµα αυτό, στο οποίο 
αποτυπώνεται η κίνηση, το κλείσιµο του λογαριασµού και το κατάλοιπο, επέχει θέση 
αποδεικτικού µέσου µε ισχύ ιδιωτικού εγγράφου, το αντίγραφο δε αυτού έχει 
αποδεικτική δύναµη ίση µε το πρωτότυπο, εφόσον η ακρίβεια τούτου βεβαιώνεται 
από αρµόδια αρχή ή δικηγόρο (άρθρα 449 παρ. 1 ΚΠολ∆, 52 Ν∆/τος 3026/1954, 14 
Ν. 1599/1986), δεν µπορεί δε να προσδώσει την αποδεικτική αυτή δύναµη η 
βεβαίωση της ακρίβειας του αντιγράφου από τον αρµόδιο υπάλληλο της πιστώτριας 
Τράπεζας. Στην περίπτωση όµως των µηχανογραφικώς τηρουµένων εµπορικών 
βιβλίων, η εκτύπωση του αποσπάσµατος των βιβλίων αυτών, που περιέχονται σε 
ηλεκτρονική µορφή εντός του υπολογιστή, µε τη σχετική βεβαίωση της γνησιότητας 
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της εκτυπώσεως από τον υπάλληλο της Τράπεζας που ενήργησε την εκτύπωση, 
αποτελεί το πρωτότυπο έγγραφο που έχει εις χείρας της η Τράπεζα προς απόδειξη του 
περιεχοµένου του εξαχθέντος από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή αποσπάσµατος των 
βιβλίων της. Εποµένως, στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται βεβαίωση της ακρίβειας 
τούτου από αρµόδια αρχή ή δικηγόρο, αφού δεν πρόκειται περί αντιγράφου αλλά 
πρωτοτύπου. 
- Όπως προκύπτει από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 361 και 874 ΑΚ, 
112 ΕισΝΑΚ, 669 ΕµπΝ και 64-67 του Ν∆ 17-7-/13-8-1923 περί ειδικών διατάξεων 
επί ανωνύµων εταιρειών, αλληλόχρεος λογαριασµός είναι η σύµβαση µε την οποία 
συµφωνείται από τα µέρη, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι έµπορος, ότι οι 
εκατέρωθεν απαιτήσεις από τις συναλλαγές τους δεν θα επιδιώκονται µεµονωµένα 
αλλά θα φέρονται σε κοινό λογαριασµό προς απόσβεση τους κατά το µέρος που 
καλύπτονται, ώστε τελικώς το κατά το κλείσιµο του λογαριασµού τυχόν κατάλοιπο 
να αποτελεί τη µοναδική απαίτηση µεταξύ των µερών. Ο λογαριασµός κλείνει 
περιοδικά, εκτός αντίθετης συµφωνίας, κάθε εξάµηνο και εριστικά µε καταγγελία της 
συµβάσεως (ΕισΝΑΚ 112 παρ.2), τον χαρακτήρα δε συµβάσεως αλληλόχρεου 
λογαριασµού έχει και η σύµβαση παροχής πιστώσεως µε ανοικτό λογαριασµό στις 
τραπεζικές συναλλαγές, από την οποία οφείλεται, δι' αποσβέσεως κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του λογαριασµού των επί µέρους κονδυλίων χρεωπιστώσεων που 
καλύπτονται, το κατά το κλείσιµο του λογαριασµού οριστικό κατάλοιπο. Το 
περιοδικό κλείσιµο του λογαριασµού δεν επιφέρει τη λήξη της σχετικής µε αυτόν 
σύµβασης, ούτε δηµιουργεί απαίτηση για απόδοση του προκύπτοντος από αυτό 
καταλοίπου, το οποίο µπορεί προς λογιστική τακτοποίηση να αναγνωριστεί, κατά 
τους όρους του άρθρου 873 ΚΠολ∆ ή µε επιβεβαιωτική σύµβαση ή µε παροχή 
αποδεικτικού µέσου. Στην περίπτωση αυτή το από το περιοδικό κλείσιµο κατάλοιπο 
αποτελεί κονδύλιο του λογαριασµού της νέας περιόδου, έτσι ώστε, µετά το οριστικό 
κλείσιµο του λογαριασµού, να µην απαιτείται εκκαθάρισή του για την περίοδο που 
αφορά η αναγνώριση που έγινε. Μόνο µετά το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού, 
µπορεί να επιδιωχθεί δικαστικώς η απόδοση του οριστικού καταλοίπου. Τον 
χαρακτήρα, τέλος, σύµβασης αλληλόχρεου λογαριασµού έχει και η παροχή πίστωσης 
µε ανοικτό λογαριασµό στις τραπεζικές συναλλαγές, από την οποία οφείλεται, µε 
απόσβεση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του λογαριασµού των επί µέρους 
κονδυλίων χρεοπιστώσεων που καλύπτονται, το κατά το κλείσιµο του λογαριασµού 
οριστικό κατάλοιπο. Κατά τη διάρκεια της ισχύος του λογαριασµού, η τυχόν αξίωση 
της πιστώτριας τράπεζας, που προκύπτει από το περιοδικό κλείσιµο του 
λογαριασµού, στον οποίο µπορεί να υπάρχουν και πιστωχρεώσεις κονδυλίων 
οφειλόµενων τόκων, δεν υπόκεινται σε παραγραφή, διότι οι αξιώσεις αυτές δεν είναι 
δικαστικώς επιδιώξιµες πριν το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού, αφού µε τη 
σύµβαση έχει συµφωνηθεί η εξόφληση τους µε τον τελικό διακανονισµό κατά το 
κλείσιµο του λογαριασµού. Από αυτά, σε συνδυασµό και µε τη διάταξη του άρθρου 
250 αρ. 1 ΑΚ, προκύπτει ότι, σε πενταετή παραγραφή υπόκεινται όχι όλες οι αξιώσεις 
µεταξύ εµπόρων αλλά εκείνες µόνο που έχουν ως περιεχόµενο την καταβολή 
τιµήµατος για χορηγηθέντα εµπορεύµατα ή την καταβολή ανταλλάγµατος για την 
εκτέλεση εργασιών, και την επιµέλεια αλλότριων υποθέσεων, συµπεριλαµβανοµένων 
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και των γενοµένων δαπανών, και άρα η απαίτηση της πιστώτριας τράπεζας εναντίον 
εµπόρου, στον οποίο χορήγησε πίστωση µε ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασµό, για την 
καταβολή του κατά το οριστικό κλείσιµο προκύπτοντος καταλοίπου, στο οποίο 
συµπεριλαµβάνονται και τυχόν κονδύλια οφειλόµενων τόκων, υπόκειται στη συνήθη 
κατά το άρθρο 249 ΑΚ εικοσαετή παραγραφή, αδιάφορος της αναγνωρίσεως ή µη 
του καταλοίπου από τον οφειλέτη και όχι στην κατά το άρθρο 250 ΑΚ πενταετή 
παραγραφή. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 477, 479, 874, 
ΕισΝΑΚ: 112,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11, 873, 
ΕµπΝ: 669, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 969 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 999  
 
Πώληση - Πώληση µε διαλυτική αίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 2099 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιαλυτική αίρεση και τα αποτελέσµατα αυτής. Καταχρηστική 
άσκηση δικαιώµατος. Κατά ποιών απευθύνεται η αναίρεση. Ουσιαστική εκτίµηση 
των πραγµατικών γεγονότων. Παράβαση κανόνα δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Παραµόρφωση εγγράφου. Λήψη υπόψη µη προταθέντων πραγµάτων. Λήψη υπόψη 
όλων των αποδεικτικών µέσων για δηµιουργία δικανικής κρίσης.  
- Κατά το άρθρο 202 του ΑΚ, αν µε τη δικαιοπραξία εξαρτήθηκε η ανατροπή των 
αποτελεσµάτων της από γεγονός µελλοντικό και αβέβαιο (αίρεση διαλυτική), µόλις 
συµβεί το γεγονός αυτό παύει η ενέργεια της δικαιοπραξίας και επανέρχεται 
αυτοδικαίως η προηγούµενη κατάσταση. Ενόψει της διάταξης αυτής, ο διαλυτικός 
όρος που περιέχεται στη σύµβαση πώλησης και µεταβίβασης της κυριότητας 
ακινήτου, σύµφωνα µε τον οποίο, σε περίπτωση που ο αγοραστής, ο οποίος ανέλαβε 
την υποχρέωση για ορισµένη ενέργεια µέσα σε τακτή προς τούτο προθεσµία, δεν 
προέβη στην εκπλήρωση αυτής που µπορεί να συνίσταται και στην καταβολή µέρους 
του πιστωθέντος τιµήµατος, θα εκπίπτει από κάθε δικαίωµά του που απορρέει από 
την πώληση και το πωληθέν θα καθίσταται αναγόραστο και θα επιστραφεί χωρίς 
άλλη διατύπωση στην κυριότητα του πωλητή, αποτελεί αναµφίβολα παρεµβολή στη 
σύµβαση διαλυτικής αιρέσεως, υπό την οποία τελεί όχι µόνο η κατά το άρθρο 1033 
του ΑΚ συµφωνία για τη µεταβίβαση της κυριότητας, αλλά και η ενοχική 
δικαιοπραξία της πώλησης, η οποία αποτελεί, κατά την παραπάνω διάταξη, την 
νόµιµη αιτίας της µεταβίβασης. Όταν δε η διαλυτική αυτή αίρεση πληρωθεί γιατί 
πέρασε άπρακτη η προθεσµία µέσα στην οποία όφειλε ο αγοραστής να ενεργήσει, 
τότε, κατά τη βούληση των µερών, που σαφώς εκφράστηκε και είναι σύµφωνη µε τα 
οριζόµενα στην παραπάνω διάταξη του άρθρου 202 του ΑΚ, ανατρέπεται η όλη 
σύµβαση τόσο κατά την ενοχική όσο και κατά την εµπράγµατη ενέργειά της, µε την 
έννοια ότι παύει αυτή να ισχύει µόνο αν επέλθει το αιρετικό γεγονός και επανέρχεται 
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αυτοδικαίως η προηγούµενη κατάσταση, άρα και η κυριότητα στον πωλητή, χωρίς να 
απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργειά του και µάλιστα δήλωση υπαναχωρήσεως, η 
οποία, άλλωστε, εφόσον κατά τη βούληση των συµβαλλοµένων αυτοδικαίως ατονεί η 
σύµβαση µόλις πληρωθεί η αίρεση, στερείται κάθε έννοιας και αντικειµένου. 
Εξάλλου, εάν στη σύµβαση προστέθηκαν πλείονες αιρέσεις είναι ζήτηµα ερµηνείας, 
εάν αυτές είναι αθροιστικές ή διαζευκτικές. Και στην πρώτη µεν περίπτωση πρέπει να 
πληρωθούν όλες, ενώ στη δεύτερη αρκεί η πλήρωση µιας µόνο. Η πλήρωση και της 
τέτοιας αίρεσης δυνατό να εξαρτηθεί από τη θέληση ή εξουσία ενός των 
συµβαλλοµένων και δη του δικαιούχου, οπότε πρόκειται περί καθαρής εξουσιαστικής 
αίρεσης και τα αποτελέσµατα της δικαιοπραξίας παύουν από της επέλευσης του 
µέλλοντος και αβέβαιου γεγονότος ήτοι εκ µόνης της γυµνής θέλησης του υπέρ ου 
τέθηκε η αίρεση. Η πλήρωση της εξουσιαστικής αίρεσης επέρχεται µε δήλωση του 
υπέρ ου τέθηκε συµβαλλοµένου και δύναται να είναι ρητή ή σιωπηρά, έτι δε 
συνάγεται και εκ της όλης συµπεριφοράς του δικαιούχου, µε την οποία εκδηλούται η 
δικαιοπρακτική βούληση του προσώπου.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ το δικαίωµα ασκείται καταχρηστικά όταν η 
συµπεριφορά του δικαιούχου που προηγήθηκε από την άσκησή του και η πραγµατική 
κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το διάστηµα που µεσολάβησε, όχι µόνο δεν 
δικαιολογούν τη µεταγενέστερη άσκησή του αλλά και εµφανίζουν αυτή ότι χωρεί 
κατά προφανή υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή 
ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος, µε αποτέλεσµα οι επαχθείς 
επιπτώσεις που δηµιουργούνται από την άσκηση αυτού για τον υπόχρεο να 
προκαλούν την εντύπωση γενόµενης σε βάρος του έντονης αδικίας, ενώ κατά τη 
διάταξη του άρθρου 207 εδ. β του ΑΚ, η αίρεση θεωρείται ότι δεν πληρώθηκε, αν την 
πλήρωσή της προκάλεσε αντίθετα προς την καλή πίστη εκείνος που θα τον ωφελούσε 
η πλήρώσή της.  
- Από τον συνδυασµό των άρθρων 76 και 558 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι η αναίρεση 
απευθύνεται εναντίον εκείνων που ήσαν διάδικοι στην δίκη κατά την οποία εκδόθηκε 
η προσβαλλόµενη απόφαση ή των καθολικών διαδόχων ή κληροδόχων των και 
αντίδικοι του αναιρεσείοντος όχι όµως απαραιτήτως κατά πάντων αυτών, διότι ο 
αναιρεσείων, εν όψει του απαλλοτριωτού των ιδιωτικών δικαιωµάτων, δικαιούται να 
απευθύνει την αναίρεση µόνο κατά του αντιδίκου του εκείνου ως προς τον οποίον, 
κατ' εκτίµηση του ίδιου συµφέροντός του, επιθυµεί να επιτύχει ακύρωση της 
προσβαλλόµενης αποφάσεως. Εξαίρεση ισχύει επί περιπτώσεων αναγκαστικής 
οµοδικίας, κατά τις οποίες η αναίρεση πρέπει να απευθύνεται κατά πάντων των 
οµοδίκων, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όπως προκύπτει από την επισκόπηση 
κατ' άρθρο 561 παρ. 2 του ΚΠολ∆ των διαδικαστικών εγγράφων της δίκης κατά τη 
συζήτηση της υπόθεσης στο Εφετείο, µετά την οποία εκδόθηκε η αναιρεσιβαλλόµενη 
απόφαση, παρέστησαν οι δύο εταιρείες κατά των οποίων απευθύνεται τώρα η ένδικη 
αίτηση αναίρεσης, χωρίς τότε να κριθεί απαράδεκτη για έλλειψη παθητικής 
νοµιµοποίησης η παράσταση της πρώτης από αυτές, ενώ η έφεση της αναιρεσείουσας 
απορρίφθηκε µε την προσβαλλόµενη σε αναφορά και προς τις δύο τότε εφεσίβλητες.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
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ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών (173 και 200 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  
- 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). ∆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 τούτο ή εκείνο το περιστατικό. 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∆, µε την έννοια 
ότι το αποδεικτικό πόρισµα είναι σαφές, είναι από τον 'Αρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε 
αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, από τον αριθ. 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που 
δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν 
παραβιάσθηκαν οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών των άρθρων 173 και 200 
ΑΚ. Οι ερµηνευτικοί αυτοί κανόνες εφαρµόζονται από το δικαστήριο της ουσίας όταν 
κατά την ανέλεγκτη, ως προς αυτό, κρίση του, διαπιστώνει ότι υπάρχει στη σύµβαση 
κενό ή αµφιβολία σχετικά µε τη δήλωση της βούλησης των συµβαλλοµένων. Η 
διαπίστωση αυτή του δικαστηρίου της ουσίας µπορεί είτε να αναφέρεται στην 
απόφαση ρητά, είτε να προκύπτει από αυτήν έµµεσα όταν, παρά τη µη ρητή αναφορά 
της διαπίστωσής της, ή ακόµα και παρά τη ρητή διαβεβαίωση της ανυπαρξίας της, το 
δικαστήριο προβαίνει σε ερµηνεία της σύµβασης, η οποία (ερµηνεία) αποκαλύπτει ότι 
το δικαστήριο βρέθηκε µπροστά σε κενό ή αµφιβολία σχετικά µε τη δήλωση της 
βούλησης των συµβαλλοµένων, τα οποία ακριβώς δηµιούργησαν την ανάγκη να 
καταφύγει σε ερµηνεία της. Μόνη η παράλειψη της µνείας των διατάξεων των 
άρθρων 173 και 200 ΑΚ δεν συνιστά παραβίασή τους, αν το δικαστήριο της ουσίας 
έλαβε υπόψη κατά την ερµηνεία της σύµβασης τα ερµηνευτικά κριτήρια που 
προβλέπονται µε αυτές. Παραβιάζονται δε οι κανόνες αυτοί όταν το ∆ικαστήριο, 
παρά τη διαπίστωση, έστω και έµµεσα, κενού ή αµφιβολίας σχετικά µε την έννοια της 
δήλωσης βούλησης, παραλείπει να προσφύγει σ' αυτούς, για τη διαπίστωση της 
αληθινής έννοιας των δηλώσεων ή να παραθέσει στην απόφασή του τα πραγµατικά 
στοιχεία από τα οποία προκύπτει η εφαρµογή τους ή προβαίνει σε κακή εφαρµογή 
τους, µε την έννοια ότι το ερµηνευτικό πόρισµα στο οποίο, µετά από ερµηνεία της 
δικαιοπραξίας, κατέληξε (το δικαστήριο), δεν είναι σύµφωνο µε την καλή πίστη και 
τα "συναλλακτικά ήθη.  
- Κατά 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 προκύπτει ότι η διάταξη αυτή αφορά µόνο έγγραφα, και όχι 
µαρτυρική κατάθεση, ενώ ως έγγραφα νοούνται µόνο όσα προβλέπονται από τα 
άρθρα 339 και 432 επ του ΚΠολ∆, και όχι τα διαδικαστικά έγγραφα της δίκης όπως η 
αγωγή. 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 ή µη ανάγνωση ενός µέρους του εγγράφου δέχθηκε ως 
περιεχόµενό του κάτι το διαφορετικό από το πραγµατικό και όχι όταν το εκτίµησε 
αποδεικτικά εσφαλµένα, δηλαδή, όταν υφίσταται διαγνωστικό και όχι εκτιµητικό 
σφάλµα. 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. Από δε την πιο πάνω διάταξη του άρθρου 
559 αρ. 20 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 
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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 και επανάληψη των αποδεικτικών µέσων που 
συνεκτιµήθηκαν µε αυτό, η οποία δεν υπόκειται σε έλεγχο του Αρείου Πάγου, και ο 
αναιρετικός λόγος απορρίπτεται ως απαράδεκτος.  
- 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. 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, 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.  
- 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 
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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 202, 207, 281, 1033,  
ΚΠολ∆: 76, 335, 338-341, 432, 558, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 
αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 561,  
Σ: 93, 
Σχόλια: 
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Πώληση - Συρροή συµβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης  
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 603 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Συρροή συµβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης. 
Υπερηµερία του πωλητή περί την παράδοση του πωληθέντος. Μετατροπή 
οµόρρυθµης εταιρείας σε ανώνυµη. 
- Η υπαίτια ζηµιογόνα πράξη ή παράλειψη, µε την οποία παραβιάζεται σύµβαση, 
είναι δυνατό, εκτός από τις αξιώσεις από τη σύµβαση, να επιστηρίξει και αξίωση από 
αδικοπραξία αν (στην περίπτωση που διαπράττονταν χωρίς συµβατική σχέση) ήταν 
παράνοµη ως αντικείµενη στον γενικό κανόνα «του µη ζηµιούν υπαιτίως» άλλον 
(άρθρο 914 ΑΚ), χωρίς να απαιτείται γι' αυτό και η συνδροµή κάποιου άλλου 
στοιχείου (ΟλΑΠ 967/1973, ΝοΒ 22.505). Στην περίπτωση αυτή λειτουργούν και 
δρουν κατά συρροή δύο αξιώσεις, οι οποίες, διατηρώντας την αυτοτέλειά τους, 
υπάρχουν παράλληλα, αλλά η κάθε µία διέπεται από τις διατάξεις που προσιδιάζουν 
στη φύση της. Η άσκησή τους µπορεί να γίνει αυτοτελώς ή και σωρευτικώς, πλην 
όµως η ικανοποίηση της µιας συνεπάγεται και την απόσβεση της άλλης, εκτός αν η 
άλλη έχει µεγαλύτερο αντικείµενο, οπότε σώζεται για το επί πλέον (ΑΠ 1058/1977, 
ΝοΒ 26.929, ΑΠ 171/1978, ΝοΒ 27.38, ΑΠ 422/1958, ΝοΒ 6.1130, ΕφΑθ 
7237/1981, ΝοΒ 30.257). Έτσι είναι δυνατό να συρρέουν ευθύνη λόγω υπερηµερίας 
οφειλέτη ως προς την εκπλήρωση της παροχής (άρθρα 383 επ. ΑΚ) και ευθύνης από 
αδικοπραξία, π.χ. απάτης που συνίσταται σε δόλια διαβεβαίωση ότι όντως ο 
οφειλέτης είχε τη δυνατότητα να εκπληρώσει την αναληφθείσα υποχρέωση (βλ. και 
ΠολΠρωτΘεσ 2383/1983, Αρµ 1983.1077, όπου και περαιτέρω παραποµπές, Α. 
Γεωργιάδης, σε Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΚ, εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 
914 επ., αριθ. 8).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 516, 343 παρ. 1 και 383 επ. ΑΚ 
προκύπτει ότι ο αγοραστής σε περίπτωση υπερηµερίας του πωλητή περί την 
παράδοση του πωληθέντος µπορεί: α) να απαιτήσει την εκπλήρωση της παροχής, 
δηλαδή την παράδοση του πωληθέντος και επί πλέον αποκατάσταση της ζηµίας που 
υπέστη από τη µη παράδοση αυτού µέσα στη συµφωνηθείσα προθεσµία (άρθρο 343 
παρ. 1 ΑΚ), β) να τάξει στον πωλητή, κατά το άρθρο 383 ΑΚ, εύλογη προθεσµία για 
εκπλήρωση της παροχής του, δηλώνοντας συγχρόνως ότι, µετά την πάροδο αυτής 
αποκρούει την παροχή, οπότε σε περίπτωση που η ταχθείσα προθεσµία θα παρέλθει 
άπρακτη (ή σε περίπτωση κατά την οποία δεν απαιτείτο να ταχθεί προθεσµία, λόγω 
συνδροµής µίας από τις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 385 ΑΚ), έχει το 
εκλεκτικό δικαίωµα ή να απαιτήσει πλήρη αποζηµίωση για την µη εκπλήρωση ή να 
υπαναχωρήσει από τη σύµβαση και να ζητήσει επιπλέον την επιδίκαση εύλογης 
αποζηµίωσης, κατά το άρθρο 387 ΑΚ (βλ. σχετικά και Π.Κορνηλάκη, ειδικό ενοχικό 
δίκαιο, τοµ. Ι (2002), σελ. 195 επ.). 
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- Η οµόρρυθµη εταιρία µπορεί να µετατραπεί σε ανώνυµη εταιρία υπό τις 
προβλεπόµενες στο άρθρο 67 παρ. 2 Ν. 2190/1920 προϋποθέσεις, ενώ η µετατροπή 
αυτή, η οποία δεν επιδρά στις εκκρεµείς δίκες, που συνεχίζονται χωρίς διακοπή, 
επιφέρει αλλαγή µόνο στη µορφή της εταιρίας, όχι δε και στην ταυτότητά της. 
Εποµένως, µετά τη µετατροπή της οµόρρυθµης εταιρίας σε ανώνυµη, η τελευταία 
συνεχίζει τη νοµική προσωπικότητα της πρώτης και γίνεται αυτοδίκαια φορέας των 
εννόµων σχέσεων, των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων που είχαν γεννηθεί στο 
όνοµα της οµόρρυθµης εταιρίας (βλ. ενδεικτικά ΑΠ 335/1996, Ελ∆νη 39.359, ΑΠ 
734/1994, Ελ∆νη 36.627, ΕφΑθ 972/2003, ΕπισκΕ∆ 2003.531, ΕφΠατρ 947/1999, 
∆ΕΕ 2000.511, Β. Αντωνόπουλο, δίκαιο εµπορικών εταιριών, τοµ. Ι (προσωπικές 
εταιρίες), β΄ έκδ. (1998), σελ. 104, Ν.Ρόκα, εµπορικές εταιρίες, δ΄ έκδ., σελ. 305). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 516, 343, 383, 914, 
Νόµοι: 2190/1920 άρθ. 67, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010, σελίδα πρώτη δηµοσίευση INLAW  
 
Πώληση - Υπερηµερία οφειλέτη 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 1001 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Πώληση. Υπερηµερία οφειλέτη. Καταχρηστική άσκηση 
δικαιώµατος. Αναστροφή πώλησης. Παραγραφή.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 281 του ΑΚ, η οποία έχει έντονο 
χαρακτήρα δηµόσιας τάξης και σκοπεύει στην πάταξη της κακοπιστίας και της 
ανηθικότητας κατά την άσκηση κάθε δικαιώµατος, το δικαίωµα θεωρείται ότι 
ασκείται καταχρηστικά, όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου που προηγήθηκε της 
άσκησής του και η διαµορφωθείσα κατά το διάστηµα που µεσολάβησε πραγµατική 
κατάσταση καθιστούν επαχθή τη µεταγενέστερη άσκησή του και ειδικότερα όταν η 
ανατροπή της διαµορφωθείσας πραγµατικής κατάστασης µε την άσκηση του 
δικαιώµατος συνεπάγεται για τον υπόχρεο δυσβάστακτες συνέπειες, καθ΄ υπέρβαση 
προφανή των ορίων που επιβάλλονται από την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον 
κοινωνικοοικονοµικό σκοπό του δικαιώµατος, ώστε για την αποτροπή αυτών να 
κρίνεται, µε γνώµονα την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, επιβεβληµένη η θυσία του 
αξιουµένου δικαιώµατος (ΑΠ 205/2001, ΑΠ 196/2001, ΑΠ 1203/2000).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 534, 535, 540, 547, 559 ΑΚ (όπως ίσχυαν πριν από 
τον Ν. 3043/2002 καθόσον οι κατωτέρω αναφερόµενες πωλήσεις που επικαλείται η 
εναγοµένη ανάγονται σε χρόνους προγενέστερους της 21.8.2002 οπότε δηµοσιεύθηκε 
ο ανωτέρω νόµος) συνάγεται, ότι ο πωλητής ευθύνεται αν, κατά το χρόνο που ο 
κίνδυνος µεταβαίνει στον αγοραστή, δηλαδή ιδίως κατά το χρόνο της παραδόσεώς 
του από τον πωλητή στον αγοραστή, το πωληθέν πράγµα έχει πραγµατικά 
ελαττώµατα, τα οποία αναιρούν ή µειώνουν ουσιωδώς την αξία ή την χρησιµότητά 
του, καθώς και αν στον ίδιο χρόνο δεν έχει τις συµφωνηµένες ιδιότητες. Ως τέτοια 
ιδιότητα νοείται, εκτός από τα φυσικά γνωρίσµατα ή πλεονεκτήµατα αυτού, και 
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οποιαδήποτε σχέση, η οποία, λόγω του είδους και της διαρκείας της, επιδρά κατά τις 
συναλλαγές στην αξία ή τη χρησιµότητά του. Η συνοµολόγηση της ιδιότητας µπορεί 
να είναι και σιωπηρή. Συνιστά δε συνοµολόγηση ιδιότητας η συµφωνία περί 
ελλείψεως ορισµένου πραγµατικού ελαττώµατος, και µη ουσιώδους ακόµη. Από την 
προαναφερόµενη, και στις δύο περιπτώσεις, ευθύνη του πωλητή γεννιέται στον 
αγοραστή κινητού πράγµατος δικαίωµα να απαιτήσει κατ΄ επιλογήν, την αναστροφή 
της πώλησης, ή τη µείωση του τιµήµατος, και σε περίπτωση πράγµατος κατά γένος 
ορισµένου, την αντικατάστασή του. Η επιλογή ενός εκ των δικαιωµάτων αυτών µε 
εξώδικη δήλωση ή αγωγή αποκλείει την άσκηση των υπολοίπων. Η άσκηση του 
διαπλαστικού δικαιώµατος της αναστροφής ανατρέπει εξ υπαρχής τη σύµβαση της 
πωλήσεως, παρέχει δε περαιτέρω το δικαίωµα στον αγοραστή να αξιώσει την 
απόδοση του καταβληθέντος τιµήµατος (ΑΠ 243/2009 ∆ηµοσίευση Νόµος). 
Σύµφωνα δε µε τις διατάξεις των άρθρων 554 και 555 παρ. 1 ΑΚ οι αγωγές για 
αναστροφή ή µείωση του τιµήµατος ή για αποζηµίωση λόγω ελαττώµατος ή έλλειψη 
συµφωνηµένης ιδιότητας παραγράφονται µετά την πάροδο δύο ετών για τα ακίνητα 
και έξι µηνών για τα κινητά (άρθρ. 554 ΑΚ). Η παραγραφή αρχίζει στα κινητά από 
την εγχείριση του πράγµατος στον αγοραστή και στα ακίνητα από την παράδοση σ΄ 
αυτόν. Το ίδιο ισχύει και αν ο αγοραστής ανακάλυψε το ελάττωµα ή την έλλειψη της 
ιδιότητας αργότερα (άρθρ. 555 παρ. 1 ΑΚ). Την ανταξίωσή του για την επιστροφή 
µέρους του τιµήµατος ή για την καταβολή αποζηµίωσης µπορεί να προτείνει ο 
αγοραστής προς συµψηφισµό µε την απαίτηση του πωλητή για το τίµηµα. Για το 
συµψηφισµό θα πρέπει να συντρέχουν όχι µόνο οι προϋποθέσεις της ΑΚ 558 αλλά 
και αυτές των ΑΚ 440 επ. (∆ωρής σε Γεωργ. - Σταθ. άρθρ. 554-558 αρ. 36). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 440 επ., 534, 535, 540, 547, 554, 555, 556, 557, 558, 559 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Σύµβαση έργου - Υπαναχώρηση εργοδότη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 652 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Σύµβαση έργου. ∆ικαίωµα υπαναχώρησης εργοδότη. Μη 
έγκαιρη ή µη προσήκουσα εκτέλεση έργου. Προθεσµία άσκησης δικαιώµατος 
υπαναχώρησης. Συνέπειες υπαναχώρησης. Αµοιβαία απόσβεση υποχρεώσεων. 
Αυτεπάγγελτη νοµική υπαγωγή από το δικαστήριο του χαρακτηρισµού δήλωσης ως 
υπαναχώρησης από σύµβαση. Αναιρετικός έλεγχος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµβαση έργου και δικαίωµα υπαναχώρησης εργοδότη. Κατ' άρθρο 686 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 παραδόσεως του έργου. Όταν υπάρξει υπερηµερία του εργολάβου, διατηρούνται 
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ακέραια τα δικαιώµατα που έχει ο εργοδότης εξ αιτίας της. Όπως προκύπτει από το 
συνδυασµό των διατάξεων αυτών, µε τις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα 
αναµείξεως και εποπτείας του εργοδότη κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως και µέχρις 
αποπερατώσεως του συµφωνηθέντος έργου, χάριν ελέγχου της πορείας της 
εκτελέσεως αυτού και προλήψεως της µη έγκαιρης ή προσήκουσας εκτελέσεως 
τούτου και εξειδικεύονται και επεκτείνονται οι αρχές των άρθρων 383 και 385 ΑΚ, 
για την άσκηση υπαναχωρήσεως από τον εργοδότη, κατ' εφαρµογή της πρώτης 
τούτων (686 εδ. α), δεν απαιτείται η συνδροµή των προϋποθέσεων της υπερηµερίας 
του εργολάβου, ούτε η τήρηση των διατάξεων των άρθρων 383 επ. ΑΚ, γιατί 
πρόκειται για νόµιµη υπαναχώρηση που παρέχεται ευθέως απ το νόµο, µε ανάλογη 
εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 389 έως 396 ΑΚ.  
- Προθεσµία άσκησης δικαιώµατος υπαναχώρησης. ∆εν υπόκειται το παρεχόµενο µε 
το άρθρο 686 εδ. α ΑΚ δικαίωµα υπαναχωρήσεως σε προθεσµία, αλλά µπορεί να 
ασκηθεί και µετά το συµφωνηµένο χρόνο παραδόσεως του έργου, αν δεν 
εκπληρώθηκαν µέχρι τη λήξη της προθεσµίας παραδόσεως αυτού, οι υποχρεώσεις 
του εργολάβου από το άρθρο 686 εδ. α ΑΚ, για έγκαιρη έναρξη και µη επιβράδυνση 
της εκτελέσεως του έργου µε τρόπο που αντιβαίνει στη σύµβαση και καθιστά 
αδύνατη την έγκαιρη περάτωση αυτού, αφού κατ' εξοχήν στην περίπτωση αυτή 
προκύπτει ότι είναι ανέφικτη η έγκαιρη παράδοση του έργου.  
- Συνέπειες υπαναχώρησης. Κατά τη διάταξη του άρθρου 389 § 2 του ΑΚ η 
υπαναχώρηση επιφέρει απόσβεση των υποχρεώσεων για παροχή που πηγάζουν από 
τη σύµβαση και οι συµβαλλόµενοι έχουν αµοιβαία υποχρέωση να αποδώσουν τις 
παροχές που έλαβαν κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισµό.  
- Αυτεπάγγελτη νοµική υπαγωγή από το δικαστήριο του χαρακτηρισµού δήλωσης ως 
υπαναχώρησης από σύµβαση. Ο αναγραφόµενος στην αγωγή νοµικός χαρακτηρισµός 
του ασκηθέντος µε δήλωση δικαιώµατος, στην οποία θεµελιώνεται το αγωγικό 
αίτηµα, ως καταγγελία, δεν είναι δεσµευτικός για το δικαστήριο, το οποίο οφείλει 
αυτεπαγγέλτως να προβεί σε ορθή νοµική υπαγωγή έστω και διαφορετική από εκείνη 
στην οποία προβαίνει ο ενάγων, χωρίς αυτό να συνιστά ανεπίτρεπτη µεταβολή της 
βάσεως της αγωγής, αφού αυτή συγκροτείται από τα θεµελιούντα το αίτηµα 
πραγµατικά περιστατικά και όχι από το νοµικό τους χαρακτηρισµό.  
- Αναιρετικός έλεγχος. Σύµφωνα µε το άρθρο 561 παράγραφος 2 του ΚΠολ∆, στον 
έλεγχο του Αρείου Πάγου υπόκειται και η εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας 
του περιεχοµένου διαδικαστικών εγγράφων, στα οποία περιλαµβάνεται και η αγωγή, 
για την οποία η εσφαλµένη, ως προς την νοµιµότητα και την εν γένει θεµελίωση της, 
κρίση, ιδρύει τον αναιρετικό λόγο του εδαφίου 1 του άρθρου 559 του παραπάνω 
Κώδικα, γιατί άγεται στην µη προσήκουσα εφαρµογή και ερµηνεία του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 383, 385, 389-396, 397, 686, 700 
ΚΠολ∆: 176, 183, 559 αριθ. 1, 561, 580 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ΝοΒ 2010, σελίδα 64 * ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 877, 
σχολιασµός Άρτεµις ∆ιρβιώτη * Ελ∆νη 2010, σελίδα 774  
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Σχέσεις γονέων-τέκνων - Γονική µέριµνα 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 510 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Επιµέλεια και διατροφή τέκνων. 
- Στις δίκες επιµέλειας ανηλίκων ή επικοινωνίας µε αυτούς, ενάγοντες ή εναγόµενοι 
δεν είναι οι ανήλικοι (αφού δεν είναι αυτοί υποκείµενα του επιδίκου δικαιώµατος), 
αλλά (ατοµικά) εκείνοι, οι οποίοι αξιώνουν ή έναντι των οποίων αξιώνεται το εν 
λόγω δικαίωµα επιµέλειας ή επικοινωνίας (δηλ. οι γονείς - συνήθως - των ανηλίκων). 
Οι ανήλικοι, για την επιµέλεια των οποίων ή την επικοινωνία µε τους οποίους 
πρόκειται, ως έχοντες έννοµο συµφέρον, δικαιούνται να ασκήσουν (διά του νοµίµου 
εκπροσώπου τους) παρέµβαση απλώς κατά τις ανωτέρω δίκες (ΕφΑθ 11697/1989 
Ελ∆νη 33.157). Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 268 παρ. 1 του ΚΠολ∆ η 
ανταγωγή ασκείται µόνο από τον εναγόµενο. Έτσι στη δίκη επιµέλειας ανηλίκων 
τέκνων, στην οποία διάδικοι είναι οι γονείς, ως φορείς του σχετικού δικαιώµατος και 
ταυτόχρονα καθήκοντος, ο εναγόµενος γονέας µπορεί να ασκήσει ανταγωγή και να 
ζητήσει να ανατεθεί σ’ αυτόν η άσκηση της επιµέλειας του τέκνου. Επίσης µπορεί να 
ασκήσει ανταγωγικώς και άλλες τυχόν αξιώσεις του, έστω και αν δεν έχουν συνάφεια 
µε εκείνη της αγωγής (π.χ. διατροφή). Αξιώσεις του ανηλίκου τέκνου (π.χ. διατροφή), 
δεν µπορεί να ασκήσει µε την ανταγωγή, γιατί αυτό δεν µετέχει, ούτε είναι, ως εκ 
τούτου, διάδικος στην ως άνω δίκη των γονέων του. Αν όµως ο εναγόµενος στη δίκη 
περί επιµέλειας του προσώπου ανηλίκου τέκνου, γονέας, στο δικόγραφο της 
ανταγωγής του σωρεύσει και ασκήσει αξιώσεις του ανηλίκου, ως νόµιµος 
εκπρόσωπος αυτού, τότε αυτό (δικόγραφο) έχει το χαρακτήρα αυτοτελούς αγωγής ως 
προς τις αξιώσεις του ανηλίκου, για την οποία (αγωγή), πρέπει να τηρηθεί η νόµιµη 
προδικασία. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 228 του ΚΠολ∆ που εφαρµόζεται, σύµφωνα 
µε το άρθρο 591 παρ. 1 του ΚΠολ∆, και στην ειδική διαδικασία των εργατικών 
διαφορών, κατά την οποία (άρθρο 681 Β΄ του ΚΠολ∆) δικάζονται και διαφορές που 
αφορούν διατροφή, επιµέλεια και επικοινωνία τέκνων, αφού δεν αντιβαίνει προς τις 
ειδικές διατάξεις της διαδικασίας αυτής, η προθεσµία για την κλήτευση των διαδίκων, 
που δια-µένουν στην ηµεδαπή σε κάθε συζήτηση της υπόθεσης είναι εξήντα ηµέρες. 
Η παραβίαση όµως της διάταξης αυτής δεν συνεπάγεται ακυρότητα, παρά µόνο αν 
κριθεί ότι προκάλεσε βλάβη στο διάδικο που την προτείνει, η οποία δεν µπορεί να 
αποκατασταθεί διαφορετικά παρά µόνο µε την κήρυξη της ακυρότητας και την οποία 
(βλάβη) πρέπει να επικαλείται ο ενιστάµενος διάδικος (ΕφΑθ 852/1995 Ελ∆νη 
37,1613). ∆εν κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση αν παραστεί ο διάδικος και δεν 
αντιλέξει, παρά την εκπρόθεσµη κλήτευσή του ή τη µη κλήτευσή του, γιατί πρόκειται 
για επιτρεπτή διάθεση δικαιώµατος (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολ∆, Ερµηνευτική - 
Νοµολογιακή Ανάλυση (κατ’ άρθρο, τόµος Β’, έκδ. 1994, άρθρο 228, αρ. 3, σελ. 99). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 1485, 1486, 1493, 1496, 1498, 1510, 1511, 1512, 1513, 1518, 
ΚΠολ∆: 268, 910, 950, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 430, σχολιασµός Αθηνά Κοτζάµπαση  
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Σχέσεις γονέων-τέκνων - Γονική µέριµνα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1976 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Σχέσεις γονέων και τέκνων. Ανάθεση γονικής µέριµνας. Το 
συµφέρον του τέκνου συνιστά αόριστη νοµική έννοια µε αξιολογικό περιεχόµενο, το 
οποίο εξειδικεύεται από το ουσιαστικό δικαστήριο. ∆ιαζύγιο ή ακύρωση του γάµου 
καθώς και διακοπή της συµβίωσης. Ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες.  
- Κατά τα άρθρα 1510 έως 1514 ΑΚ, βασικό κριτήριο για την ανάθεση της γονικής 
µέριµνας και ειδικότερα της επιµέλειας των ανήλικων τέκνων στον ένα από τους 
γονείς τους είναι το συµφέρον του τέκνου. Το συµφέρον του τέκνου λαµβάνεται υπό 
ευρεία έννοια, προς διαπίστωση δε της συνδροµής του εξετάζονται πάντα τα επωφελή 
και πρόσφορα για τον ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις. Ουσιώδους σηµασίας είναι 
και η επισηµαινόµενη στο νόµο ύπαρξη ιδιαίτερου δεσµού του τέκνου προς τον ένα 
από τους γονείς του και η περί αυτού ρητώς εκφραζόµενη προτίµησή του, την οποία 
συνεκτιµά το δικαστήριο ύστερα και από τη στάθµιση του βαθµού της ωριµότητάς 
του. Με δεδοµένη την ύπαρξη του εν λόγω δεσµού του τέκνου προς το συγκεκριµένο 
γονέα, αυτός θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα αποτελεσµατικότερης 
διαπαιδαγώγησης προς όφελος του ανηλίκου και εποµένως ότι είναι ο πλέον 
κατάλληλος για την επιµέλειά του, όµως υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι ο 
ιδιαίτερος αυτός δεσµός του τέκνου προς τον ένα από τους γονείς του έχει αναπτυχθεί 
φυσιολογικά και αβίαστα, ως ψυχική στάση, η οποία είναι προϊόν της ελεύθερης και 
ανεπηρέαστης επιλογής του ανηλίκου που έχει τη στοιχειώδη ικανότητα διακρίσεως. 
Πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ότι ο ανήλικος, που έχει ακόµη ατελή την 
ψυχοπνευµατική ανάπτυξη και την προσωπικότητά του υπό διαµόρφωση, υπόκειται 
ευχερώς σε επιδράσεις και υποβολές των γονέων ή άλλων, οι οποίες, έστω και χωρίς 
επίγνωση γενόµενες, οδηγούν ασφαλώς στο σχηµατισµό της µονοµερούς 
διαµόρφωσης και προτίµησης προς τον ένα από τους γονείς, οπότε η προτίµησή του 
δεν εξυπηρετεί πάντοτε και το αληθές συµφέρον του. Η διάσπαση εξάλλου της 
έγγαµης συµβίωσης των γονέων, µε συνεπακόλουθο και τη διάσπαση της 
οικογενειακής συνοχής, κλονίζει σοβαρώς την ψυχική ισορροπία του τέκνου που 
αισθάνεται ανασφάλεια και επιζητεί στήριγµα. Οι µεταξύ των συζύγων 
δηµιουργούµενες έντονες αντιθέσεις ενίοτε αποκλείουν κάθε συνεννόηση µεταξύ 
τους αλλά και σε σχέση µε τα τέκνα τους, τα οποία όχι σπανίως χρησιµοποιούνται ως 
όργανα για την άσκηση παντοειδών πιέσεων και την ικανοποίηση εκδικητικών 
διαθέσεων. Έτσι, υπό το κράτος της κατάστασης αυτής ο γονέας που αναλαµβάνει 
την επιµέλεια έχει πρόσθετα καθήκοντα και αυξηµένη την ευθύνη της αντιµετώπισης 
των ως άνω ειδικών περιστάσεων κατά προέχοντα λόγο, κι αυτό προϋποθέτει την 
εξασφάλιση στο τέκνο κατάλληλων συνθηκών προσαρµογής. Το αποτέλεσµα όµως 
αυτό, µε γνώµονα πάντοτε το συµφέρον του τέκνου, κάθε άλλο παρά επιτυγχάνεται 
µε την πλήρη αποξένωση του τέκνου από τον άλλο γονέα. Ήδη αυτή καθεαυτή η 
ανάθεση της επιµέλειας στον ένα από τους γονείς, εκ λόγων αναγοµένων στο 
συµφέρον του τέκνου, αποτελεί παρέκκλιση από την αρχή της ισότητας των γονέων 
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στο λειτουργικό τούτο δικαίωµά τους το οποίο τίθεται υπό δικαστική ρύθµιση, 
παραβιάζονται δε και η αρχή αυτή και οι βασικοί κανόνες διαπαιδαγώγησης, που 
στηρίζονται στα πορίσµατα της παιδικής ψυχολογίας προς βλάβη του ανηλίκου, ενώ 
παράλληλα δυσχεραίνεται και η ρυθµιστική επέµβαση του δικαστηρίου όταν το τέκνο 
περιάγεται σε στάση αρνήσεως ή αντιπάθειας έναντι του ετέρου των γονέων από 
πράξεις ή παραλείψεις εκείνου που έχει την επιµέλειά του. Εξάλλου, το συµφέρον του 
τέκνου συνιστά αόριστη νοµική έννοια µε αξιολογικό περιεχόµενο, το οποίο 
εξειδικεύεται από το ουσιαστικό δικαστήριο. Γι' αυτό η κρίση του ως προς το αν, 
ενόψει των περιστάσεων που δέχθηκε και για την ύπαρξη των οποίων κρίνει 
ανέλεγκτα, εξυπηρετείται το συµφέρον του τέκνου, υπόκειται στον αναιρετικό 
έλεγχο. Αν η απόφαση περιέχει κρίση για την εξυπηρέτηση του συµφέροντος του 
τέκνου, πλην όµως αυτή είναι εσφαλµένη, δηµιουργείται λόγος αναίρεσης από το 
άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆. Αν η απόφαση δεν έχει ως προς τούτο καθόλου 
αιτιολογίες ή έχει ανεπαρκείς, ασαφείς ή αντιφατικές αιτιολογίες, υπόκειται σε 
αναίρεση κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΧρΙ∆ 2009, σελίδα 615 * ΕφΑ∆ 2009, σελίδα 958 * ΝοΒ 2009, σελίδα 
1644 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 688  
 
Υιοθεσία - Υιοθεσία αλλοδαπού ανηλίκου ή ενηλίκου 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Κοζάνης 
Αριθµός απόφασης: 32 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Υιοθεσία αλλοδαπού ανηλίκου. Υιοθεσία ανηλίκου 
βουλγάρικης υπηκοότητας. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του ΑΚ, οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη 
σύσταση και τη λύση της υιοθεσίας, η οποία περιέχει στοιχείο αλλοδαπότητας κατά 
τα υποκείµενα αυτής, ρυθµίζονται από το δίκαιο της ιθαγένειας του κάθε µέρους (ΑΠ 
1787/1988 ΝοΒ 58.379). Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι, σε περίπτωση που ο 
υιοθετών και ο υιοθετούµενος έχουν διαφορετική υπηκοότητα, εφαρµόζεται το δίκαιο 
της ιθαγένειας κάθε µέρους για τον καθορισµό των ουσιαστικών προϋποθέσεων της 
υιοθεσίας, συνεπώς, η συνδροµή των ουσιαστικών προϋποθέσεων της υιοθεσίας 
διέπεται επιµεριστικώς από το δίκαιο της ιθαγένειας κάθε µέρους, δηλαδή ως προς 
τον υιοθετούντα από το δίκαιο της ιθαγένειάς του και ως προς τον υιοθετούµενο από 
το δίκαιο της δικής του ιθαγένειας (ΕφΑθ 489/2001 Ελ∆νη 2001.957, Ε. 
Βασιλακάκης, Η νέα νοµοθετική ρύθµιση των διεθνών υιοθεσιών, Αρµ 1997.1313 
επ.). 
- Στην προκείµενη περίπτωση, εφαρµοστέο είναι ως προς µεν τους αιτούντες, οι 
οποίοι έχουν την ελληνική υπηκοότητα, οι περί υιοθεσίας διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα, ως προς δε το υιοθετούµενο, το οποίο έχει τη βουλγαρική υπηκοότητα, την 
οποία απέκτησε αυτοδικαίως από τη γέννησή του λόγω της υπηκοότητας των 
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φυσικών του γονέων και του ισχύοντος στη Βουλγαρία του συστήµατος εξ αίµατος 
(ius sanguini) αποκτήσεως της βουλγαρικής υπηκοότητας (βλ. Έλλη Κρίσπη-
Νικολετοπούλου, Η ιθαγένεια, σελ. 62-63), το βουλγαρικό δίκαιο που λαµβάνεται 
υπόψη αυτεπαγγέλτως από το ∆ικαστήριο, σύµφωνα µε το άρθρο 337, σε συνδυασµό 
µε το άρθρο 741 του ΚΠολ∆ (ΑΠ 1007/1983 ∆ 14,460), µε την επιφύλαξη ότι η 
εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν προσκρούει στα χρηστά ήθη και στην ηµεδαπή 
δηµόσια τάξη, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 33 του ΑΚ. Εξάλλου, σύµφωνα µε το 
βουλγαρικό δίκαιο, η υιοθεσία ρυθµίζεται από τον κώδικα περί οικογένειας της 18ης 
Μαΐου 1985, όπως τροποποιήθηκε από το νόµο της 3.2.1992 και το νόµος της 13-
6/10.7.2003. Ο κώδικας αυτός προβλέπει δύο είδη υιοθεσίας, την απλή και, 
εξαιρετικά, την πλήρη στην περίπτωση, που ο υιοθετούµενος είναι τέκνο αγνώστων 
γονέων ή έχει δοθεί από τους γονείς σε ίδρυµα για υιοθεσία ή έχει εγκαταληφθεί από 
αυτούς σε ίδρυµα για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους. Η πλήρης υιοθεσία 
δηµιουργεί µεταξύ του υιοθετούµενου και των κατιόντων του αφενός και του 
υιοθετούντος και των συγγενών του αφετέρου καθεστώς όµοιο µε εκείνο, που 
υφίσταται µεταξύ ενός τέκνου και των εξ αίµατος συγγενών του (άρθρο 61 του 
Βουλγαρικού Κώδικα του 1985), ενώ η απλή υιοθεσία δηµιουργεί σχέσεις συγγένειας 
µόνο µεταξύ υιοθετούντος και υιοθετουµένου και των κατιόντων του τελευταίου 
(άρθρο 62 του ανωτέρω κώδικα). Όµως η παραπάνω διάταξη περί απλής υιοθεσίας 
προσκρούει στην ηµεδαπή δηµόσια τάξη, κατά τη διάταξη του άρθρου 33 του ΑΚ. 
Ειδικότερα, στην Ελλάδα ο θεσµός της υιοθεσίας ανηλίκων αποτελεί κοινωνικό 
θεσµό πρόνοιας, µε αποστολή τη βελτίωση της θέσης του υιοθετούµενου τέκνου και 
µάλιστα του ανηλίκου που στερείται της στοργής και της φροντίδας της οικογένειάς 
του, µέσα στα γενικότερα πλαίσια της επιδιωκόµενης από την πολιτεία προστασίας 
της παιδικής ηλικίας (βλ. Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό δίκαιο, β’ 
έκδοση, τόµ. Β’, σελ. 273-274). Σε αυτήν την προσπάθεια κατατείνει και η σχετική 
ελληνική νοµοθεσία, η οποία ανακυκλώνοντας τις βασικές και θεµελιώδους σηµασίας 
αρχές και αντιλήψεις, που διέπουν σήµερα τη ζωή στην ελληνική κοινωνία, 
αποβλέπει στο συµφέρον και στη δυνατότητα οµαλής ψυχοπνευµατικής ανάπτυξης 
των ανηλίκων παιδιών σε ένα υγιές κοινωνικό περιβάλλον, διασφαλιζοµένων πλήρως 
των δικαιωµάτων και των συµφερόντων τους, όχι απλά και µόνο µε την ύπαρξη 
οικογένειας, αλλά κυρίως µε την ύπαρξη µίας οικογένειας. Προς την κατεύθυνση 
αυτή κινούµενος ο Έλληνας νοµοθέτης κατέληξε στη θέσπιση του Ν 2447/1996, 
καθιερώνοντας πλέον στο άρθρο 1561 του ΑΚ τις συνέπειες τέλεσης της υιοθεσίας 
ανηλίκων, σύµφωνα µε τις οποίες το ανήλικο θετό τέκνο εξοµοιώνεται πλήρως µε 
γνήσιο κατιόντα του θετού γονέα, εντάσσεται στην οικογένεια του τελευταίου, 
έχοντας έναντι του θετού γονέα και των συγγενών του όλα τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις τέκνου γεννηµένου σε γάµο µε τον ταυτόχρονο αποκλεισµό των δεσµών 
του παιδιού µε τη φυσική του οικογένεια. Με βάση τα παραπάνω, οι συνέπειες που θα 
προκύψουν από την εφαρµογή της ανωτέρω διατάξεως του βουλγαρικού δικαίου περί 
απλής υιοθεσίας ανηλίκων, δεν εναρµονίζονται προς τον κρατούντα βιοτικό ρυθµό 
στην Ελλάδα, εφόσον στην ελληνική έννοµη τάξη αναγνωρίζεται µόνο η πλήρης 
υιοθεσία ανηλίκων (Κ. Φουντουδάκη, Υιοθεσία, έκδ. 1998, σελ. 46-47). Συνεπώς, η 
ανωτέρω διάταξη δεν µπορεί να τύχει εφαρµογής, διότι προσκρούει ευθέως στην 
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Ελληνική δηµόσια τάξη. Περαιτέρω κατά τα οριζόµενα στο βουλγαρικό δίκαιο: 1. 
επιτρέπεται µόνο η υιοθεσία ανηλίκων, δηλ. προσώπων που δεν έχουν συµπληρώσει 
το 18ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 49 του βουλγαρικού Κώδικα), 2. µεταξύ 
υιοθετούντος και υιοθετουµένου τέκνου πρέπει να υπάρχει διαφορά ηλικίας 
τουλάχιστον 15 ετών (άρθρο 51 του ανωτέρω Κώδικα), 3. η υιοθεσία τελείται µε 
δικαστική απόφαση και επιτρέπεται µόνο, αν είναι προς το συµφέρον του 
υιοθετούµενου (άρθρο 59 του ως άνω Κώδικα), και 4. για το κύρος της υιοθεσίας 
απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων του υιοθετούµενου, καθώς και του ιδίου, αν 
έχει συµπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του, η οποία δίδεται µε αυτοπρόσωπη 
παράσταση των γονέων στο δικαστήριο ή εγγράφως ενώπιον συµβολαιογράφου που 
βεβαιώνει την υπογραφή του εγγράφου (άρθρο 56 του ίδιου Κώδικα). Μάλιστα η 
συγκατάθεση της µητέρας δεν µπορεί να δοθεί πριν από την πάροδο σαράντα ηµερών 
από τη γέννηση του τέκνου (άρθρο 54). Τέλος, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 
136 του ανωτέρω Κώδικα, για την υιοθεσία Βούλγαρου υπηκόου από αλλοδαπό 
αφενός µεν απαιτείται σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου κρατικού οργάνου και 
αφετέρου επιβάλλεται η τέλεση της υιοθεσίας να γίνει από βουλγαρικό δικαστήριο. Η 
διάταξη, όµως, αυτή ανάγεται σε θέµα προκαταρκτικής διαδικαστικής φύσης και δεν 
αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη σύσταση µίας υιοθεσίας και, συνεπώς, δεν 
καλείται µέσω του άρθρου 23 παρ. 1 του ΑΚ σε εφαρµογή (ΠΠρΑθ 159/2005 ΝοΒ 
2006,99, Α. Κουτσουράδης, Μερικές σκέψεις για τις υιοθεσίες αλβανοπαίδων στην 
Ελλάδα µετά το Ν2447/1996, Ελ∆νη 1999,1653, Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, ∆ιακρατικές 
υιοθεσίες κατά τη Σύµβαση της Χάγης του 1993 και κατά το ελληνικό δίκαιο, 2003, 
σελ. 173-177). Πράγµατι, το ζήτηµα της διεθνούς δικαιοδοσίας των ηµεδαπών 
δικαστηρίων αποτελεί διαδικαστικό ζήτηµα που ρυθµίζεται αποκλειστικά από την 
ελληνική έννοµη τάξη (lex fori). Από τη στιγµή που τα ελληνικά δικαστήρια (άρθρο 
800 παρ. 1 ΚΠολ∆, που αποτελεί ειδικότερο κανόνα του άρθρου 3 παρ. 1 ΚΠολ∆) 
έχουν διεθνή δικαιοδοσία, κανείς δεν µπορεί να την αρνηθεί ή να την απαγορεύσει, 
διότι ακριβώς ο προσδιορισµός της διεθνούς δικαιοδοσίας καθορίζεται από τους 
δικονοµικούς ελληνικούς κανόνες, γενικούς και ειδικούς (βλ. Εισηγητική Έκθεση Ν 
2447/1996, σελ. 33, Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, ό.π., σελ. 180-181 και τις εκεί 
παραποµπές). 
∆ιατάξεις:  
ΑΚ: 23, 33, 1542, 1542, 1543, 1544, 1546, 1549, 1550, 1551, 1552, 1561, 
ΚΠολ∆: 748, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ΕφΑ∆ 2008, σελίδα 675  
 
Υιοθεσία - Υιοθεσία ενηλίκου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 2084 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Υιοθεσία ενηλίκου. Εφαρµοστέο δίκαιο σε περίπτωση 
αλλοδαπού ενήλικου-υιοθετούµενου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση (άρθ. 
559 αριθ. 1). 
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- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1542 και 1579 ΑΚ, όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 1 του Ν. 2447/1996, η υιοθεσία ενηλίκου 
επιτρέπεται µόνο όταν ο υιοθετούµενος είναι τέκνο του συζύγου εκείνου που 
υιοθετεί. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, από της ισχύος του νέου νόµου (Ν. 
2447/1996), καταργείται η υιοθεσία ενηλίκου, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 
1579 ΑΚ, δηλαδή όταν ο υιοθετούµενος είναι τέκνο του συζύγου του υιοθετούντος, 
µε την οποία θεσπίζεται εξαίρεση στη γενική απαγόρευση της υιοθεσίας ενηλίκου. Η 
διάταξη του άρθρου 1579 ΑΚ δεν αντίκειται στην καθιερούµενη µε το Σύνταγµα 
αρχή της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 παρ. 1 αυτού), αφού, 
από τη στιγµή που ο κοινός νοµοθέτης αναγνωρίζει το θεσµό της υιοθεσίας, ο 
πυρήνας του δικαιώµατος δεν θίγεται και µπορεί στην ελευθερία αυτή να επιβάλλει 
περιορισµούς κατά τρόπο αντικειµενικό, οι οποίοι δικαιολογούνται από αποχρώντες 
λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Ούτε προσβάλλεται, κατά τον τρόπο αυτό, η 
κατοχύρωση της προστασίας της οικογένειας κατά τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 1 
του Συντάγµατος και τη διάταξη του όρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, που κυρώθηκε µε το Ν∆ 53/1974, αφού αυτή δεν έχει 
την έννοια ότι εµποδίζει τον κοινό νοµοθέτη από το να αλλάξει τις ρυθµίσεις για τους 
τρόπους σύστασης της οικογένειας.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 23 ΑΚ, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
µε το άρθρο 2 Ν. 2447/1996, και 33 ΑΚ, οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη 
σύσταση και τη λύση της υιοθεσίας ρυθµίζονται από το δίκαιο της ιθαγένειας του 
κάθε µέρους, δηλαδή του υιοθετούντος και του υιοθετούµενου, µε τον όρο ότι οι 
διατάξεις του αλλοδαπού δικαίου δεν εφαρµόζονται αν η εφαρµογή τους προσκρούει 
στα χρηστά ήθη ή γενικά στη δηµόσια τάξη της Ελληνικής Πολιτείας. Το 
επιλαµβανόµενο δηλαδή ∆ικαστήριο, ως έχον, κατά τα ανωτέρω, την απαιτούµενη 
διεθνή δικαιοδοσία, θα κρίνει, εάν οι διατάξεις του αλλοδαπού δικαίου, που 
τυγχάνουν εφαρµογής ως προς τον αλλοδαπό ενήλικο-υιοθετούµενο, παραβιάζουν ή 
όχι την ηµεδαπή δηµόσια τάξη και τα χρηστά ήθη, και αν κατ' επέκταση θα 
εφαρµοσθούν ή όχι από αυτό, δεδοµένου ότι η επιφύλαξη της δηµόσιας τάξης, που 
θεσπίζεται µε τη διάταξη του άρθρου 33 ΑΚ, είναι πρόκριµα στην εφαρµογή κάθε 
αλλοδαπής διάταξης και εποµένως, όταν το εφαρµοστέο δίκαιο είναι αλλοδαπό 
δίκαιο, ο δικαστής προκαταρκτικά οφείλει να κρίνει αν αυτή προσαρµόζεται στην 
ηµεδαπή δηµόσια τάξη και συµβιβάζεται µε αυτήν.  
- ∆ηµόσια τάξη, υπό την αναφερόµενη στο άρθρο 33 ΑΚ έννοια, είναι το σύνολο των 
θεµελιωδών κανόνων και αρχών που κρατούν κατά ορισµένο χρόνο στη χώρα και 
απηχούν τις κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτειακές, πολιτικές, θρησκευτικές, ηθικές 
και άλλες αντιλήψεις, οι οποίες διέπουν το βιοτικό ρυθµό αυτής και αποτελούν το 
φράγµα εφαρµογής στην ηµεδαπή κανόνων αλλοδαπού δικαίου, η οποία µπορεί να 
προξενήσει διαταραχή στο βιοτικό ρυθµό, ο οποίος κυριαρχεί στη χώρα και διέπεται 
από τις εν λόγω αρχές (ΟλΑΠ 6/1990). Η δηµόσια τάξη, ως ανασχετικός παράγων 
εφαρµογής του αλλοδαπού δικαίου, λειτουργεί περιπτωσιολογικά, και µόνη η άγνοια 
ή η απαγόρευση αυτή καθ' εαυτή ενός γνωστού σε εµάς θεσµού από το αλλοδαπό 
δίκαιο δεν µπορεί να οδηγήσει στην κρίση, ότι η εφαρµογή του δικαίου αυτού κατ' 
ανάγκη προσκρούει στην ελληνική δηµόσια τάξη, δηλαδή αυτό που προσκρούει ή όχι 
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στη δηµόσια τάξη δεν είναι ο κανόνας του αλλοδαπού δικαίου, αλλά η συγκεκριµένη 
εκάστοτε εφαρµογή του. Ειδικότερα, ο δικάζων δικαστής δεν αξιολογεί το 
εφαρµοστέο αλλοδαπό δίκαιο ούτε τον ειδικότερο εφαρµοστέο αλλοδαπό κανόνα 
δικαίου κατά τρόπο απόλυτο, γενικό και αφηρηµένο. Εξετάζει µόνο κατά πόσο οι 
έννοµες συνέπειες, οι οποίες θα παραχθούν στην ηµεδαπή από την εφαρµογή του 
αλλοδαπού δικαίου επί των συγκεκριµένων πραγµατικών περιστατικών της κάθε 
ειδικότερης περίπτωσης, γίνονται ή όχι ανεκτές από τον κρατούντα στη χώρα µας 
βιοτικό κοινωνικό ρυθµό. Περαιτέρω, επί αιτήσεως υιοθεσίας ενηλίκου µε στοιχεία 
αλλοδαπότητας, όταν το υπό υιοθεσία ενήλικο πρόσωπο είναι αλλοδαπό και το δίκαιο 
της ιθαγένειάς του δεν προβλέπει τον θεσµό αυτό (της υιοθεσίας ενηλίκου), το 
δικαστήριο θα πρέπει να ερευνήσει εξατοµικευµένα τις ιδιαίτερες συνθήκες και 
περιστάσεις (π.χ. το ότι από ετών έχει αναπτυχθεί µία ουσιαστική γονική σχέση του 
υποψήφιου θετού γονέα µε τον υιοθετούµενο, την τύχη του τελευταίου σε περίπτωση 
απορρίψεως της αιτήσεως κλπ), οι οποίες θα καθιστούσαν αφόρητη, για τις 
θεµελιώδεις, ως άνω, αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού δικαίου, 
την απόρριψη της αιτήσεως για το λόγο ότι το εφαρµοστέο, κατά το άρθρο 23 ΑΚ, ως 
προς το πρόσωπο του αλλοδαπού, δίκαιο δεν προβλέπει µία τέτοια υιοθεσία. Τέλος, 
στην ηµεδαπή έννοµη τάξη το ενδιαφέρον σχετικά µε το θεσµό της υιοθεσίας έχει 
επικεντρωθεί στο συµφέρον του υιοθετουµένου και στην παροχή δυνατότητας σε 
αυτόν να µεγαλώσει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον µε ανάπτυξη σχέσεων στοργής 
και αφοσίωσης, µε σωστή ηθική και πνευµατική διαπαιδαγώγηση και µε οµαλή 
εξέλιξη της προσωπικότητάς του.  
- Ο πρώτος λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ είναι βάσιµος, γιατί 
στην προκείµενη περίπτωση παραβιάσθηκε ευθέως ο κανόνας ουσιαστικού δικαίου 
του άρθρου 33 ΑΚ. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 23, 33, 1542, 1579, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
ΕΣ∆Α: 8, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΧρΙ∆ 2010, σελίδα 769  
 
Υπερηµερία οφειλέτη και αδυναµία παροχής - Όχληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1789 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Υπερηµερία οφειλέτη και τόκος υπερηµερίας. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 340, 345 ΑΚ συνάγεται ότι επί χρηµατικής οφειλής ο 
δανειστής σε περίπτωση υπερηµερίας έχει το δικαίωµα να ζητήσει τον τόκο της 
υπερηµερίας. Προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη ληξιπρόθεσµης χρηµατικής οφειλής και η 
υπερηµερία του οφειλέτη η οποία επέρχεται, εκτός των άλλων περιπτώσεων και µε 
την όχληση από τον δανειστή. Τέτοια όχληση γίνεται και µε την επίδοση στον 
οφειλέτη καταψηφιστικής αγωγής. Το αποτέλεσµα της όχλησης που έγινε µε την 
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επίδοση αγωγής δεν ανατρέπεται αν η αγωγή αυτή απορριφθεί για λόγους µη 
ουσιαστικού. Τέτοιος λόγος απορρίψεως υπάρχει και αν η αγωγή απορριφθεί ως 
αόριστη. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 340, 345, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 778  
 
Χρηµατική ικανοποίηση - Ψυχική οδύνη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 126 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Ικανοποίηση ηθικής βλάβης από αδικοπραξία. Προσβολή της 
υγείας προσώπου µε αποτέλεσµα το θάνατό του. ∆ιάφορη από την ηθική βλάβη η 
ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης των συγγενών. Μη νόµιµη βάση απόφασης και 
αντιφατικές αιτιολογίες.  
- Κατά το άρθρο 932 ΑΚ, όταν προκληθεί από αδικοπραξία προσβολή της υγείας 
προσώπου και στη συνέχεια µετά την άσκηση και ικανοποίηση της σχετικής αξίωσης 
για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του παθόντος επέλθει ο θάνατος του 
τελευταίου από την ίδια αυτή αδικοπραξία, τότε τα µέλη της οικογένειάς του 
δικαιούνται χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Η εν λόγω αξίωση δεν 
επηρεάζεται από το γεγονός, ότι ο παθών πριν από το θάνατό του είχε ασκήσει αγωγή 
και είχε επιτύχει να ικανοποιηθεί για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, 
διότι η αξίωση λόγω ψυχικής οδύνης των µελών της οικογένειας είναι εξ ιδίου 
δικαίου, αυτοτελής και διαφορετική από εκείνη της χρηµατικής ικανοποιήσεως του 
παθόντος. Η πρώτη ανακύπτει από την ίδια µεν αδικοπραξία, αλλά από τον επελθόντα 
σε µεταγενέστερο χρόνο θάνατο του παθόντος, έχει δε σκοπό την ανακούφιση του 
προκληθέντος από το θάνατο του ψυχικού άλγους των διάφορων του παθόντος 
προσώπων. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν η απόφαση δεν 
έχει νόµιµη βάση και ιδίως εκτός άλλων, αν έχει αιτιολογίες αντιφατικές. Προς τούτο 
χρειάζεται να αναφέρονται στο αναιρετήριο: α) οι αναγκαίες πραγµατικές κρίσιµες, 
στο σύνολό τους, παραδοχές της απόφασης, και οι αντιφάσεις και β) ο ισχυρισµός και 
τα περιστατικά που προτάθηκαν για θεµελίωσή του, ως προς τον οποίο παρουσιάζεται 
η αντίφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 299, 928, 929, 930, 932, 933, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2010, σελίδα 684 
 
Χρησιδάνειο - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 757 
Έτος: 2008 
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Σύντοµη Περίληψη: - Σύµβαση χρησιδανείου. Άτυπη σύµβαση. ∆ικαίωµα 
διεκδικητικής αγωγής. Αντιποίηση νοµής. Έναρξη παραγραφής. Παραβίαση 
διδαγµάτων κοινής πείρας. 
-Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 247, 249, 251, 982, 1045, 1095 και 
810, 816, 817 ΑΚ προκύπτει ότι επί συµβάσεως χρησιδανείου, που φέρει ενοχικό 
χαρακτήρα και δύναται να καταρτισθεί και ατύπως έστω και αν αφορά ακίνητο, εάν ο 
χρήστης είναι κύριος του χρησιδανεισθέντος πράγµατος, δύναται να αναζητήσει 
τούτο είτε µε την αγωγή από το χρησιδάνειο, είτε µε τη διεκδικητική, που βασίζεται 
στο δικαίωµα κυριότητάς του. Και η µεν από το χρησιδάνειο αγωγή κατά του λήπτου 
προς απόδοση του πράγµατος γεννιέται και είναι δικαστικά επιδιώξιµη µε την πάροδο 
του συµφωνηµένου χρόνου, ή εάν δεν ορίσθηκε διάρκεια της συµβάσεως, αµέσως 
µόλις ο χρησάµενος κάνει χρήση του πράγµατος ή περάσει ο χρόνος κατά τον οποίο 
µπορούσε να κάνει χρήση, οπότε αρχίζει η παραγραφή αυτής, η δε από το δικαίωµα 
κυριότητας πηγάζουσα διεκδικητική αγωγή κατά του κατέχοντος το πράγµα από την 
ως άνω αιτία, γεννιέται και είναι δικαστικά επιδιώξιµη όχι από την παραλαβή του µε 
βάση τη σύµβαση χρησιδανείου, οπότε ο χρησάµενος νέµεται αυτό ως άµεσος 
αντιπρόσωπος και για λογαριασµό του χρήστη, αλλά από την ως άνω λήξη του 
δικαιώµατος προς χρήση ή και πριν από αυτήν, αφότου ο χρησάµενος, 
αντιποιούµενος τη νοµή του τελευταίου, έπαυσε να κατέχει το πράγµα για 
λογαριασµό εκείνου και το νέµεται για δικό του λογαριασµό, του γεγονότος δε 
τούτου έλαβε γνώση ο χρήστης (Ολ. ΑΠ 170/2003, 805/73).  
- Αναίρεση για παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας επιτρέπεται (άρθρ. 560 
1 εδ. β ΚΠολ∆) µόνον όταν αυτά αφορούν την ανεύρεση της αληθινής εννοίας 
κανόνα δικαίου ή την υπαγωγή σ' αυτόν των πραγµατικών περιστατικών της 
διαφοράς και όχι όταν αναφέρονται στην εκτίµηση των αποδείξεων. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: άρθ. 247, 249, 251, 810, 816, 817, 982, 1045, 1095 
ΚΠολ∆: άρθ. 560 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ΧρΙ∆ 2008, σελίδα 970 * ΝοΒ 2008, σελίδα 2450 * 
Ελ∆νη 2010, σελίδα 781 
 
Χρησιδάνειο - Λήξη χρησιδανείου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1913 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Σύµβαση χρησιδανείου και λήξη. Καλή πίστη και 
συναλλακτικά ήθη. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος και προϋποθέσεις. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη νόµιµη βάση απόφασης. Ανεπαρκείς ή 
αντιφατικές αιτιολογίες. Λήψη ή µη υπόψη πραγµάτων που προτάθηκαν στη δίκη.  
- Κατά τα άρθρα 288, 810, 816 και 817 ΑΚ, η σύµβαση χρησιδανείου έχει ως 
περιεχόµενο την εκ µέρους του χρήστη παραχώρηση της χρήσεως του κινητού ή 
ακινήτου πράγµατος χωρίς αντάλλαγµα, στον χρησάµενο, ο οποίος υποχρεούται να 
αποδώσει το πράγµα στο χρήστη µετά τη λήξη της συµβάσεως, που µπορεί να 
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συναφθεί είτε µε αόριστο είτε µε ορισµένο χρόνο. Οι διατάξεις όµως των άρθρων 
αυτών είναι ενδοτικού δικαίου. Γι' αυτό το λόγο είναι δυνατό να συµφωνηθεί στη 
σύµβαση χρησιδανείου ότι ο χρήστης µπορεί να αναζητήσει την επιστροφή του 
πράγµατος οποτεδήποτε το θελήσει, οπότε ο χρησάµενος στη περίπτωση αυτή, 
εφόσον του ζητηθεί το πράγµα, υποχρεούται σε άµεση απόδοσή του και αν δεν έγινε 
η χρήση ή δεν την ολοκλήρωσε ή δεν συνέτρεξε κάποια περίπτωση από το άρθρο 817 
ΑΚ. Ανεξάρτητα από τη διάρκεια της συµβάσεως χρησιδανείου ως ορισµένου ή 
αορίστου χρόνου το δικαίωµα του χρήστη για την αναζήτηση του πράγµατος πρέπει 
να ασκείται όπως επιβάλλεται από την καλή πίστη και εποµένως δεν µπορεί να 
ασκηθεί άκαιρα και κατά τρόπο που προσκρούει στις αρχές της καλής πίστεως, 
εφόσον, όµως προβληθούν από τον χρησάµενο οφειλέτη τα πραγµατικά περιστατικά 
που είναι κρίσιµα για την εφαρµογή του κανόνος δικαίου του άρθρου 288 ΑΚ, του 
οποίου επικαλείται την εφαρµογή. 
- 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. Η εκ της διατάξεως αυτής ένσταση του 
εναγοµένου προϋποθέτει την ύπαρξη του αγωγικού δικαιώµατος κι εποµένως 
ισχυρισµοί αρνητικοί ή καταλυτικοί ολικώς ή εν µέρει του δικαιώµατος αυτού δεν 
συνιστούν νόµιµη ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώµατος. 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 καθιστούν µη ανεκτή 
τη µεταγενέστερη άσκησή του. Απαιτείται, δηλαδή, για να χαρακτηρισθεί 
καταχρηστική η άσκηση του δικαιώµατος, να έχει δηµιουργηθεί στον υπόχρεο, από 
τη συµπεριφορά του δικαιούχου σε συνάρτηση µε εκείνη του υπόχρεου, και µάλιστα 
ευλόγως, η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωµά του. 
Απαιτείται ακόµη οι πράξεις του υπόχρεου και η υπ’ αυτού δηµιουργηθείσα 
κατάσταση, που συνεπάγεται ιδιαιτέρως επαχθείς για τον ίδιο επιπτώσεις, να τελούν 
σε ουσιώδη σχέση µε την προηγούµενη συµπεριφορά του δικαιούχου. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, 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 δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας 
και της υπαγωγής αυτών στο 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 τα άρθρα 559 αριθ. 19 και 561 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 
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στην έκβαση της δίκης. Αυτός ο λόγος αναίρεσης ιδρύεται, όταν υπάρχει έλλειψη 
αιτιολογίας ή ανεπαρκής αιτιολογία ή αντιφατική αιτιολογία. ∆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. 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. Ο λόγος αυτός αναίρεσης αφορά 
ελλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στη διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος 
αναφορικά µε τη συνδροµή των γεγονότων, που στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συγκροτούν το πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, έτσι ώστε από την 
ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεσή τους να µην µπορεί να διαγνωστεί αν η απόφαση 
στηρίζεται ή όχι νοµικώς. Προϋποθέτει δηλαδή ο λόγος αυτός αναιρέσεως ότι το 
δικαστήριο της ουσίας, ύστερα από ανέλεγκτα αναιρετικώς εκτίµηση των 
αποδείξεων, δέχτηκε ως κατ` ουσίαν βάσιµους τους αγωγικούς ή άλλους ουσιώδεις 
ισχυρισµούς ή απέρριψε ως κατ` ουσίαν αβάσιµους τέτοιους ισχυρισµούς. Τυχόν 
σφάλµα της αποφάσεως συνδεόµενο µε τη νοµική εκτίµηση του εφαρµοστέου κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ελέγχεται µόνο ως παράβαση της διατάξεως του άρθρου 559 
αριθ. 1 ΚΠολ∆. 
- Κατά τα άρθρα 262, 269, 527 και 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, 
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" νοούνται αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, οι οποίοι 
τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του δικαιώµατος που ασκείται µε 
την αγωγή, την ένσταση ή αντένσταση, όχι όµως και οι µε την ιστορική αιτία της 
αγωγής, της ενστάσεως ή της αντενστάσεως συνεχόµενοι ισχυρισµοί, που αποτελούν 
αιτιολογηµένη άρνηση αυτής, οι οποίοι και αποκρούονται µε την παραδοχή ως 
βάσιµων των θεµελιωτικών της αγωγής, ή της ενστάσεως, ή της αντενστάσεως 
πραγµατικών γεγονότων. Επίσης δεν αποτελούν πράγµατα τα επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα που διατυπώνονται κατά την εκτίµηση των αποδείξεων, τα 
επικαλούµενα αποδεικτικά µέσα, η αξιολόγηση από το δικαστήριο του περιεχοµένου 
των εγγράφων και των λοιπών αποδεικτικών µέσων και δεν στοιχειοθετείται ο λόγος 
αναίρεσης από την ανωτέρω διάταξη αν ο ισχυρισµός είναι µη νόµιµος ή δεν 
προτάθηκε καθόλου ή δεν προτάθηκε παραδεκτώς στο δικαστήριο της ουσίας. 
Πράγµα είναι και η κατά το άρθρο 281 του ΑΚ ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως 
του δικαιώµατος. Ο λόγος, όµως, αυτός δεν στοιχειοθετείται, αν ο ισχυρισµός είναι 
µη νόµιµος ή δεν προτάθηκε καθόλου ή δεν προτάθηκε παραδεκτώς στο δικαστήριο 
της ουσίας. Αν η προβαλλόµενη από τον εναγόµενο ένσταση καταχρηστικής 
ασκήσεως του αγωγικού δικαιώµατος στοιχειοθετείται από περισσότερα αυτοτελή 
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πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, συνολικώς ορώµενα, προσδίδουν καταχρηστικό 
χαρακτήρα στο ενασκούµενο δικαίωµα, τα αυτοτελή αυτά περιστατικά, 
υποβαλλόµενα συγχρόνως για το παραδεκτό τους κατά την πρώτη συζήτηση της 
υποθέσεως στον πρώτο βαθµό, επαναφερόµενα νοµοτύπως στο δεύτερο και 
συνδεόµενα µε το αίτηµα του ενισταµένου, αποτελούν το καθένα χωριστά πράγµατα, 
που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, η δε µη λήψη υπόψη από το 
Εφετείο ενός ή περισσοτέρων από αυτά, που προτάθηκαν παραδεκτώς, στοιχειοθετεί 
τον από την τελευταία αυτή διάταξη προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως.  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΧρΙ∆ 2009, σελίδα 607, σχολιασµός Κ. Α. 
Χριστακάκου * Ελ∆νη 2010, σελίδα 782  
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