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Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1378 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Κάθε σύµβαση για λογαριασµό του ΝΠ∆∆ έχουσα 
αντικείµενο άνω των 150.000 δραχµών, υποβάλλεται στον τύπο του ιδιωτικού 
εγγράφου, ο οποίος είναι ουσιαστικός και όχι αποδεικτικός. Αν δεν τηρηθεί ο τύπος 
αυτός, η σύµβαση είναι άκυρη. Συµβάσεις µε ΝΠ∆∆. Πότε είναι αρµόδια τα πολιτικά 
δικαστήρια. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- 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 αχρεωστήτως ή παροχής για 
αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε ή αιτία παράνοµη ή ανήθικη". Κατά δε το άρθρο 
908 εδ. α του ιδίου Κώδικα "ο λήπτης οφείλει να αποδώσει το πράγµα που έλαβε ή το 
αντάλλαγµα τυχόν έλαβε από αυτό". Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων 
προκύπτει, ότι, σε περίπτωση που εκτελείται και παραδίδεται έργο ή παρέχονται 
υπηρεσίες ή εργασίες µε άκυρη σύµβαση, "ο αντισυµβαλλόµενος" του παρέχοντος, 
που δέχεται το έργο ή τις υπηρεσίες στο πλαίσιο της άκυρης σύµβασης, η οποία 
συνιστά απλά τη βασική προϋπόθεση της έλλειψης νόµιµης αιτίας, υποχρεούται να 
αποδώσει την ωφέλεια την οποία απέκτησε χωρίς νόµιµη αιτία και που συνίσταται, σε 
περίπτωση αδυναµίας αυτούσιας απόδοσης της παροχής που έλαβε χώρα χωρίς 
νόµιµη αιτία, στη χρηµατική αποτίµηση του παρασχεθέντος έργου ή της 
παρασχεθείσας εργασίας ή υπηρεσίας και στη δαπάνη που εξοικονόµησε, στην οποία 
θα υποβαλλόταν, αν την εκτέλεση του ίδιου έργου ή της εργασίας ανέθετε, µε έγκυρη 
σύµβαση, σε άλλο πρόσωπο, το οποίο θα διέθετε τα ίδια επαγγελµατικά προσόντα και 
ικανότητες (ΑΠ 1225/2008). Ο παραπάνω γενικός κανόνας του άρθρου 904 ΑΚ, που 
απορρέει από τις κοινωνικές αντιλήψεις περί ισότητας και επιείκειας, έχει εφαρµογή 
και για ∆ηµόσιο και τα Ν.Π,∆.∆., αφού γι' αυτά δεν καθιερώνεται εξαίρεση µε τη 
διάταξη αυτή ή µε άλλη (ΟλΑΠ 218/1977).  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Ν.∆/τος 496/1974 "Περί 
Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου", και του άρθρου µόνου της 
υπ' αριθµ. 2054839/454/0026/3-7-1992 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, κάθε 
σύµβαση για λογαριασµό του ΝΠ∆∆ έχουσα αντικείµενο άνω των 150.000 δραχµών, 
υποβάλλεται στον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου, ο οποίος είναι ουσιαστικός και όχι 
αποδεικτικός (ΑΠ 322/2010, ΑΠ 1694/2009). Αν δεν τηρηθεί ο τύπος αυτός, η 
σύµβαση είναι άκυρη. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 41 του πιο 
πάνω Ν∆/τος κατά το οποίο "η εκ της µη τηρήσεως του τύπου της εγγράφου 
αποδοχής ακυρότης, αίρεται εν περιπτώσει εκπληρώσεως της συµβάσεως", 
εφαρµόζεται µόνον, όταν εκπληρώθηκε σύµβαση, για την οποία προηγήθηκε χωριστή 
έγγραφη πρόταση, χωρίς να επακολουθήσει και έγγραφη αποδοχή, όχι δε και όταν 
δεν τηρήθηκε ο έγγραφος τύπος για την πρόταση και αποδοχή (ΟλΑΠ 862/1984, ΑΠ 
1694/2009).  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 4, 559 αρ. 4 και 580 αρ. 1 ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης για υπέρβαση δικαιοδοσίας ιδρύεται, όταν το 
δικαστήριο αποφάνθηκε για υπόθεση, η οποία δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του 
(ΟλΑΠ 293/1981). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος 
αναίρεσης, αν το δικαστήριο, παρά το νόµο. κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, 



 

[4] 
 

έκπτωση από το δικαίωµα ή απαράδεκτο. Ακόµη, το άρθρο 24 του Συντάγµατος 
ορίζει στην παράγραφο 1, ότι η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει 
στα υφιστάµενα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και στην παράγραφο 3, ότι στα 
πολιτικά δικαστήρια υπάγονται όλες οι ιδιωτικές διαφορές, Σε εφαρµογή των 
παραπάνω συνταγµατικών ορισµών, σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 9 του ν. 1406/1983, 
όλες οι διοικητικές διαφορές ουσίας, υπάγονται από 11-6-1985 στη δικαιοδοσία των 
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του ΚΠολ∆, 
οι διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, ανήκουν στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών 
δικαστηρίων. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται, ότι, προκειµένου για έννοµη σχέση 
δηµοσίου δικαίου, ως προς την οποία έχει καθιερωθεί, από το νόµο, δικαιοδοσία των 
διοικητικών δικαστηρίων αποκλείουσα την ανάµειξη των πολιτικών δικαστηρίων, δεν 
είναι δυνατή η έγερση ενώπιον των τελευταίων αγωγής. Αυτό ισχύει για όλες τις 
αξιώσεις που πηγάζουν από την έννοµη σχέση, ακόµη και για την αξίωση 
αδικαιολόγητου πλουτισµού, όταν η υποκείµενη σχέση, η οποία προκάλεσε τον 
πλουτισµό είναι δηµοσίου δικαίου (ΑΕ∆ 2/1993, ΟλΑΠ 138/1966). Αντίθετα, 
υπάρχει δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, όταν υπάρχει σχέση ιδιωτικού 
δικαίου (ΑΕ∆ 10/1993), έστω και ως βάση αδικαιολόγητου πλουτισµού (ΑΕ∆ 
2/1993, ΟλΑΠ 5/1995). Με το άρθρο 1 παρ. 2 του ιδίου νόµου 1406/1983, 
υπήχθησαν στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων πλην άλλων, και 
οι διαφορές που αναφύονται κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας των διοικητικών 
συµβάσεων (εδ. 1), δηλαδή εκείνες οι διαφορές που προέρχονται από διοικητική 
σύµβαση και ανάγονται στο κύρος, την ερµηνεία και την εκτέλεση αυτής ή σε 
οποιαδήποτε παρεπόµενη από τη σύµβαση αυτή αξίωση. Είναι δε η σύµβαση 
διοικητική, αν ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆ 
και µε τη σύναψη της σύµβασης επιδιώκεται η ικανοποίηση σκοπού, τον οποίο ο 
νόµος ανάγει σε δηµόσιο σκοπό, το δε Ελληνικό ∆ηµόσιο ή ΝΠ∆∆, είτε µε βάση το 
κανονιστικό καθεστώς που διέπει τη σύµβαση, είτε µε βάση ρήτρες που 
προβλέπονται κανονιστικά και έχουν περιληφθεί στη σύµβαση και αποκλίνουν από το 
κοινό δίκαιο, βρίσκεται, χάριν του εν λόγω σκοπού, σε υπερέχουσα θέση απέναντι 
στο αντισυµβαλλόµενο µέρος, δηλαδή σε θέση µη προσιδιάζουσα στον, µε βάση τις 
διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, συναπτόµενο συµβατικό δεσµό (ΑΠ 408/2010). 
Συµβάσεις, οι οποίες δεν συγκεντρώνουν τα γνωρίσµατα αυτά, είναι ιδιωτικές και οι 
διαφορές από αυτές υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια (ΑΕ∆ 3/1999, ΟλΑΠ 7/2001, 
8/2000).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, 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, η απόφαση του 
υπόκειται σε αναίρεση. Ως "πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των 
διαδίκων, που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε 
την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, δηλαδή 
οι ισχυρισµοί των διαδίκων, οι οποίοι συγκροτούν την ιστορική βάση της αγωγής, 
ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως (ΟλΑΠ 3/1997, ΑΠ 1530/2001, ΑΠ 
511/2003, ΑΠ 1255/2004). Για να υπάρξει λόγος για τη µη λήψη υπόψη αυτοτελούς 
ισχυρισµού, προϋποτίθεται: 1) να ασκεί αυτός ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της 
δίκης, αλλά και να έχει προβληθεί από τον ίδιο τον ασκούντα την αναίρεση (ΑΠ 
1398/1980, ΑΠ 572/1984) διάδικο, κατά τρόπο ορισµένο και παραδεκτό στο 
δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση (ΑΠ 12/2/2001, ΑΠ 
163/2004, ΑΠ 1255/2004), επί πλέον δε, να είναι και ο ίδιος νόµιµος (ΟλΑΠ 14/2004, 
ΑΠ 1499/95). Για το ορισµένο του λόγου δε, πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο, 
ποια ήταν τα "πράγµατα", δηλαδή οι αυτοτελείς ισχυρισµοί, που, παρά το νόµο, δεν 
λήφθηκαν ή λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, και ποια επίδραση 
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άσκησαν ή θα ασκούσαν στην έκβαση της δίκης (ΑΠ 44/2003, ΑΠ 493/2002, ΑΠ 
530/1992), ακόµη δε τα στοιχεία, από τα οποία να απορρέει, ότι ο ισχυρισµός 
προτάθηκε παραδεκτά από τον αναιρεσείοντα στο Εφετείο (ΑΠ 44/2003, ΑΠ 
885/1994). Πράγµατα, άρα, δεν αποτελούν τα πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα των 
διαδίκων και, γενικότερα, οι ισχυρισµοί τους, οι οποίοι υποβάλλονται, διηγηµατικά, 
προς ευδοκίµηση της αγωγής ή στα πλαίσια της γενικής άρνησής της και αντλούνται 
από το νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων. Στην κρινόµενη υπόθεση, η 
αναιρεσείουσα, µε το δεύτερο σκέλος του πρώτου λόγου της αναίρεσης της 
ισχυρίζεται πως πρόβαλε ότι: 1) για τα µε αριθµούς 1, 2 και 3 (όπως αναφέρονται 
στην αγωγή) έργα, υπάρχουν έγκυρες συµβάσεις και έχουν εκδοθεί σχετικά 
εντάλµατα πληρωµής, 2)τα έργα αυτά ολοκληρώθηκαν, όχι από τον ενάγοντα, αλλά 
από τρίτους, στους οποίους αυτά ανατέθηκαν µετά από αποφάσεις του Κοινοτικού 
της Συµβουλίου, 3) ο µάρτυς του ενάγοντος προσδοκά συµφέρον από την έκβαση της 
δίκης, 4) τα έργα εξοφλήθηκαν στους εργολάβους που ανέλαβαν την εκτέλεση τους. 
Τα παραπάνω εκτιθέµενα, όµως, δεν αποτελούν "πράγµατα", κατά την έννοια που 
προεκτέθηκε, αλλά ισχυρισµούς που συνιστούν άρνηση της αγωγής και 
προβάλλονται, απλά, προς απόρριψη της, µετά από εκτίµηση των προσαχθεισών 
αποδείξεων. Άλλωστε, εκτίθενται και αόριστα χωρίς να µνηµονεύονται στο σχετικό 
δικόγραφο, ούτε τα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει, ότι οι σχετικοί ισχυρισµοί 
προτάθηκαν κατά τρόπο παραδεκτό, από την αναιρεσείουσα, στο Εφετείο. Σε κάθε 
περίπτωση δε, αναφέρονται σε θέµατα ουσιαστικής κρίσης της προσβαλλόµενης 
απόφασης, η οποία δεν ελέγχεται αναιρετικά (άρθρ. 561 αρ. 1 ΚΠολ∆ βλ. και ΑΠ 
221/1995, ΑΠ 1068/2002). Συνακόλουθα, ο τα αντίθετα προβάλλων πρώτος λόγος 
της αναίρεσης, κατά το δεύτερο σκέλος του, πρέπει ν' απορριφθεί ως αβάσιµος. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11γ ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν το δικαστήριο, 
πλην άλλων, δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικό µέσο που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και 
προσκόµισαν. Ο λόγος αυτός απορρίπτεται ως αβάσιµος αν προκύπτει από την 
απόφαση, ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία προσκοµίστηκαν 
και των οποίων έγινε επίκληση. Αρκεί δε η γενική αναφορά του είδους του 
αποδεικτικού µέσου χωρίς ανάγκη ειδικής αιτιολόγησης καθενός ξεχωριστά, εφ' 
όσον, από τη γενική αυτή αναφορά, σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες αιτιολογίες της 
απόφασης, προκύπτει αναµφίβολα, η λήψη υπόψιν του αποδεικτικού µέσου (ΑΠ 
853/2006, ΑΠ 1-072/2005, ΑΠ 694/2003, βλ. και ΑΠ 918/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 904, 908,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 4, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 14, 580,  
Ν∆: 496/1974, άρθ. 41, 
Νόµοι: 1406/1983, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Αδικοπρακτική απάτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 715 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Απάτη. Συµµετοχή σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου εταιρεία 
εισηγµένης στο ΧΑΑ. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Αναιρείται εν µέρει 
η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρ. 147, 149, 297, 298 και 914 ΑΚ 
προκύπτει ότι όποιος παρασύρθηκε µε απάτη σε δήλωση βούλησης έχει δικαίωµα είτε 
να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας και παράλληλα την ανόρθωση κάθε 
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άλλης ζηµίας του, σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες, εφόσον η απάτη 
περιέχει και τους όρους της αδικοπραξίας, είτε να αποδεχθεί τη δικαιοπραξία και να 
ζητήσει µόνον την ανόρθωση της ζηµίας του, θετικής και αποθετικής, δηλαδή στην 
έκταση που δικαιούται αποζηµίωσης για κάθε αδικοπραξία (ΑΠ 1458/2001, ΑΠ 
1399/2007). Στην πρώτη περίπτωση η αποζηµίωση συνίσταται στο αρνητικό 
διαφέρον, δηλαδή ο απατηθείς, που επέλεξε να ζητήσει την ακύρωση της 
δικαιοπραξίας, δικαιούται παράλληλα και αποζηµίωση για την κάλυψη κάθε ζηµίας 
που θα είχε αποφευχθεί αν δεν είχε πιστέψει στην κατάρτιση έγκυρης σύµβασης. 
Αντίθετα αν ο απατηθείς επιλέξει να αποδεχθεί την ακυρώσιµη λόγω της απάτης 
δικαιοπραξία, η αποζηµίωση που δικαιούται συνίσταται στο θετικό διαφέρον ή 
διαφέρον εκπλήρωσης, µε το οποίο καλύπτονται οι ζηµίες που θα είχαν αποφευχθεί, 
αν τα κρίσιµα περιστατικά ήταν υπαρκτά και όχι ανύπαρκτα και η δικαιοπραξία 
εκπληρωνόταν όπως αυτός την είχε πιστέψει (ΑΠ 776/2004, ΑΠ 373/2008, ΑΠ 1960/ 
2009). Απάτη κατά την έννοια του άρθρ. 147 ΑΚ αποτελεί κάθε συµπεριφορά από 
πρόθεση που τείνει να παράγει, ενισχύσει ή διατηρήσει πεπλανηµένη αντίληψη ή 
εντύπωση µε σκοπό να οδηγηθεί κάποιος σε δήλωση βούλησης, συνίσταται δε η 
απατηλή συµπεριφορά είτε σε παράσταση ανύπαρκτων γεγονότων ως υπαρκτών, 
κατά παράβαση του καθήκοντος αλήθειας, είτε στην απόκρυψη ή αποσιώπηση ή 
ατελή ανακοίνωση υπαρκτών γεγονότων, των οποίων η αποκάλυψη σ' αυτόν που τα 
αγνοούσε επιβαλλόταν από το καθήκον διαφώτισής του µε βάση την καλή πίστη ή 
την υπάρχουσα ιδιαίτερη σχέση µεταξύ αυτού και εκείνου προς τον οποίο απηύθυνε 
τη δήλωσή του (ΑΠ 491/2008, ΑΠ 325/2009, ΑΠ 282/2010). Τέτοια υποχρέωση από 
την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη προς παροχή διασαφητικών πληροφοριών ή 
εξηγήσεων έχουν και οι διαπραγµατευόµενοι την κατάρτιση σύµβασης, κατά το 
στάδιο των διαπραγµατεύσεων, όπως αυτό προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρ. 197 
και 198 ΑΚ, δηλαδή η απάτη ως παραγωγική αιτία αποζηµίωσης µπορεί να 
εµφανίζεται τόσο ως προσυµβατικό πταίσµα όσο και ως ιδιαίτερη αδικοπραξία, 
ανεξάρτητη από προσυµβατικό πταίσµα. Σε κάθε περίπτωση δεν ενδιαφέρει το είδος 
της πλάνης που δηµιουργήθηκε από την απάτη, δηλαδή αν αυτή είναι ή δεν είναι 
συγγνωστή, ουσιώδης ή επουσιώδης, καθώς και αν αναφέρεται αποκλειστικά στα 
παραγωγικά αίτια της βούλησης, αρκεί η πλάνη να υφίσταται κατά το χρόνο που 
δηλώνεται η βούληση (ΑΠ 898/2000, ΑΠ 441/2004, ΑΠ 373/2008). Σε πεπλανηµένη 
αντίληψη ή εντύπωση ως προς τη συνδροµή των προϋποθέσεων που τάσσονται από 
το άρθρ. 8α του ΚΝ 2190/1920, µπορεί να οφείλεται και η ανάληψη από επενδυτή 
µετοχών ανώνυµης εταιρείας που προσέφυγε για την κάλυψη του µετοχικού 
κεφαλαίου της στο κοινό µε τη διαδικασία της δηµόσιας εγγραφής, οπότε αν η 
υπάρχουσα πλάνη είναι αποτέλεσµα εξαπάτησης του επενδυτή, παρέχονται σ' αυτόν 
τα δικαιώµατα από τα άρθρ. 147 και 149 ΑΚ, κατά τις παραπάνω διακρίσεις.  
- Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ.1 ΚΠολ∆, παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που ιδρύει τον αντίστοιχο λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν ο κανόνας δικαίου 
είτε ερµηνεύτηκε εσφαλµένα, δηλαδή το δικαστήριο της ουσίας προσέδωσε σ' αυτόν 
έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε δεν εφαρµόσθηκε ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του είτε εφαρµόσθηκε ενώ αυτές δεν συνέτρεχαν ή 
εφαρµόσθηκε εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005, ΟλΑΠ 7/2006).  
Συνεπώς κατά τις παραπάνω διακρίσεις η παράβαση του κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που οδηγεί σε εσφαλµένο νοµικό συλλογισµό και κατ' επέκταση σε 
εσφαλµένη εφαρµογή του δικαίου, εκδηλώνεται είτε ως ψευδής ερµηνεία του κανόνα 
δικαίου είτε ως εσφαλµένη υπαγωγή σ' αυτόν των περιστατικών της ατοµικής 
περίπτωσης. Έτσι µε τον παραπάνω λόγο αναίρεσης, ο οποίος για να είναι ορισµένος 
πρέπει να καθορίζονται στο αναιρετήριο τόσο η διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που 
παραβιάσθηκε όσο και το αποδιδόµενο στην προσβαλλόµενη απόφαση νοµικό 
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σφάλµα (ΑΠ 325/2004), ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου της ουσίας κατά 
την εκτίµηση της νοµικής βασιµότητας της αγωγής ή των ισχυρισµών (ενστάσεων) 
των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της 
διαφοράς (ΑΠ 1947/2006), οπότε πρέπει να εκτίθενται στο αναιρετήριο και οι 
αντίστοιχες παραδοχές της προσβαλλόµενης απόφασης, δηλαδή τα πραγµατικά 
περιστατικά που έγιναν δεκτά και υπό τα οποία συντελέσθηκε η επικαλούµενη 
παράβαση του ουσιαστικού δικαίου (ΟλΑΠ 20/2005). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 147, 149, 297, 298, 299, 914, 932,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 8α,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ∆ΕΕ 2011, σελίδα 1239 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 674, 
σχολιασµός Ι. Ν. Κ. * ΕπισκΕ∆ 2011, σελίδα 942  
 
Αδικοπραξία - Αδικοπρακτική απάτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 731 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπρακτική απάτη .Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Λήψη 
υπόψη από το δικαστήριο, αποδεικτικών µέσων που ο νόµος δεν επιτρέπει. 
Παραµόρφωση εγγράφου. 
- Κατά το άρθρο 914 του ΑΚ "όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει 
υποχρέωση να τον αποζηµιώσει". Κατά δε το άρθρο 926 του ΑΚ "Αν από κοινή 
πράξη περισσοτέρων προήλθε ζηµία ή αν για την ίδια ζηµία ευθύνονται παράλληλα 
περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει 
περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν µπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη 
επέφερε τη ζηµία". Από τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 
297, 298, 330 του ΑΚ συνάγεται ότι προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζηµίωση από 
αδικοπραξία είναι συµπεριφορά παράνοµη και υπαίτια, επέλευση ζηµίας και ύπαρξη 
αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς του δράστη και της ζηµίας. Αν για 
την επέλευση της ζηµίας συνέβαλε η παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά 
περισσοτέρων προσώπων, αδιαφόρως του αν ήταν συµµέτοχοι στην ίδια αδικοπραξία 
ή έδρασαν χωρίς κοινή υπαιτιότητα (µε µορφή παραυτουργίας), ευθύνονται εις 
ολόκληρον, ανεξάρτητα από το βαθµό της αιτιώδους συµβολής ή του πταίσµατος 
καθενός από αυτούς, που ενδιαφέρει µόνον την κατά το άρθρο 927 του ΑΚ άσκηση 
του δικαιώµατος αναγωγής µεταξύ των περισσοτέρων εις ολόκληρον συνοφειλετών. 
Τέτοιο γενεσιουργό λόγο υποχρεώσεως προς αποζηµίωση από αδικοπραξία αποτελεί 
και η συµµετοχή σε απάτη, για την τέλεση της οποίας αρκεί η ζηµία του παθόντος να 
οφείλεται σε περιουσιακή διάθεση εκ µέρους του, από πλάνη που προξενήθηκε µε 
δόλο των δραστών.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη 
νόµιµης βάσης 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 εφαρµόσθηκε 
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 12-13/1995, 1/1999).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 8 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και όταν το δικαστήριο 
παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
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Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, ως "πράγµατα" θεωρούνται οι πραγµατικοί 
ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, το οποίο ασκείται ως 
αµυντικό ή επιθετικό µέσο µε αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση ή µε λόγο 
έφεσης ή αντέφεσης, ο οποίος αφορά αυτοτελείς ισχυρισµούς ή άρνηση αυτοτελών 
ισχυρισµών, οι οποίοι είναι νόµιµοι και λυσιτελείς (ΟλΑΠ 2/1989).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 11 περίπτωση α' του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για λήψη 
υπόψη από το δικαστήριο, αποδεικτικών µέσων που ο νόµος δεν επιτρέπει, ιδρύεται, 
όταν λαµβάνεται υπόψη αποδεικτικό µέσο άλλο από εκείνα που καθορίζονται στα 
άρθρα 339 και 270 παρ. 2 εδ. β, γ του ΚΠολ∆ είτε για άµεση είτε για έµµεση 
απόδειξη, καθώς και όταν η χρήση του νόµιµου αποδεικτικού µέσου δεν είναι 
επιτρεπτή στη συγκεκριµένη περίπτωση λόγω της φύσεως της υποθέσεως (π.χ. 
περιορισµοί από το άρθρο 393 ΚΠολ∆), ή όταν προβλέπεται απόδειξη µόνον µε 
συγκεκριµένο αποδεικτό µέσο (ΟλΑΠ 8/1987). 
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αρ. 20 του ΚΠολ∆ η αναιρετική 
πληµµέλεια της παραµορφώσεως εγγράφου αναφέρεται σε αποδεικτικά και µόνον 
έγγραφα, που παρέχουν άµεση ή έµµεση απόδειξη κατά του αντιδίκου, σύµφωνα µε 
τα άρθρα 339 και 432 ΚΠολ∆, όχι δε στα πρακτικά του δικαστηρίου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 330, 914, 926,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 661, σχολιασµός Ι.Ν.Κ  
 
Αδικοπραξία - Αδικοπρακτική απάτη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 102 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ικαιοπραξία. Απάτη κατά την κατάρτιση. Ευθύνη από τις διαπραγµατεύσεις. 
∆ικαιώµατα απατηθέντος. Αντικατάσταση αιτιολογιών από το εφετείο. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 149 εδ. α και β του ΑΚ, εκείνος που απατήθηκε έχει 
δικαίωµα είτε να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας και την ανόρθωση κάθε 
άλλης ζηµίας, είτε να αποδεχθεί τη δικαιοπραξία και να ζητήσει µόνο την ανόρθωση 
της ζηµίας. Από την προαναφερθείσα διάταξη η απάτη αντιµετωπίζεται υπό δύο 
έννοιες, ήτοι: α) ως λόγος που καθιστά ελαττωµατική τη βούληση του απατηθέντος, 
εξαιτίας της οποίας δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της δηλώσεως του και β) ως 
αδικοπρακτική συµπεριφορά του απατήσαντος, η οποία γεννά σε βάρος του 
υποχρέωση αποζηµίωσης κατά το αρθρ. 914 ΑΚ. Και ως λόγος µεν η απάτη που 
καθιστά ελαττωµατική τη βούληση, αποκτά σηµασία µόνο στο πλαίσιο της 
δικαιοπραξίας, αφού αποτελεί αρνητική προϋπόθεση του κύρους της και θεµελιώνει, 
ανάλογα προς το αν ο απατηθείς επιδιώκει την ακύρωση της δικαιοπραξίας ή την 
αποδέχεται παρά το ελάττωµά της, παράλληλες αξιώσεις, αντίστοιχα από 
αδικοπραξία για αρνητικό διαφέρον στην πρώτη που µπορεί να περιλαµβάνει και 
περαιτέρω θετική ζηµία σαν αποτέλεσµα της καταρτίσεως της απατηλής 
δικαιοπραξίας και για θετικό διαφέρον στη δεύτερη. Ως αδικοπρακτική συµπεριφορά 
ιδρύει αυτοτελή και πρωτογενή υποχρέωση αποζηµιώσεως, εφόσον συντρέχουν και 
οι λοιποί όροι αυτής, ήτοι ζηµία και αιτιώδης συνάφεια µεταξύ αυτής και της 
απατηλής συµπεριφοράς του υπαιτίου (ΑΠ 1960/2009 ΧρΙ∆ 2010, 603).  
- Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 147 ΑΚ αποτελεί κάθε συµπεριφορά από 
πρόθεση που τείνει να παράγει, ενισχύσει ή διατηρήσει πεπλανηµένη αντίληψη ή 
εντύπωση µε σκοπό να οδηγηθεί κάποιος σε δήλωση βούλησης, συνίσταται δε η 
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απατηλή συµπεριφορά είτε σε παράσταση ανύπαρκτων γεγονότων ως υπαρκτών, 
κατά παράβαση του καθήκοντος της αλήθειας, είτε στην απόκρυψη ή αποσιώπηση ή 
ατελή ανακοίνωση υπαρκτών γεγονότων, των οποίων η αποκάλυψη σ’ αυτόν που τα 
αγνοούσε επιβαλλόταν από το καθήκον διαφώτισης του µε βάση την καλή πίστη ή 
την υπάρχουσα ιδιαίτερη σχέση µεταξύ αυτού και εκείνου προς τον οποίο απηύθυνε 
τη δήλωση του. Τέτοια υποχρέωση από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη 
προς παροχή διασαφητικών πληροφοριών ή εξηγήσεων έχουν και οι 
διαπραγµατευόµενοι την κατάρτιση σύµβασης, κατά το στάδιο των 
διαπραγµατεύσεων, όπως αυτό προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ, δηλαδή η απάτη ως παραγωγική αιτία αποζηµίωσης µπορεί να εµφανίζεται τόσο 
ως προσυµβατικό πταίσµα όσο και ως ιδιαίτερη αδικοπραξία, ανεξάρτητη από 
προσυµβατικό πταίσµα. Σε κάθε περίπτωση δεν ενδιαφέρει το είδος της πλάνης που 
δηµιουργήθηκε από την απάτη, δηλαδή αν αυτή είναι ή δεν είναι συγγνωστή, 
ουσιώδης ή επουσιώδης, καθώς και αν αναφέρεται αποκλειστικά στα παραγωγικά 
αίτια της βούλησης, αρκεί η πλάνη να υφίσταται κατά το χρόνο που δηλώνεται η 
βούληση (ΑΠ 715/2011, ΑΠ 282/2010).  
- Aπό το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 522, 534 και 535 ΚΠολ∆ προκύπτει 
ότι, αν το πρωτοβάθµιο δικαστήριο, εκτιµώντας τα εκτιθέµενα στην αγωγή 
πραγµατικά περιστατικά, έκανε λανθασµένο νοµικό χαρακτηρισµό και υπαγωγή τους 
όχι στον προσήκοντα κανόνα δικαίου, δεν εξαφανίζεται η εκκαλούµενη απόφαση από 
το Εφετείο, αφού στο στάδιο αυτό δεν έχει διαπιστωθεί αν το διατακτικό της είναι 
ορθό και κατά πόσον περιέχει σφάλµα ως προς την ουσιαστική βασιµότητα της 
αγωγής, αλλά αντικαθισταµένων των αιτιολογιών, η αγωγή θα κριθεί µέσα στα 
πλαίσια της νοµικής βάσης, τα στοιχεία της οποίας και περιέχει (ΑΠ 778/2009, ΕφΑθ 
744/2011 Ελ∆νη 52.576, Εφ∆ωδ 206/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 147, 149, 197, 198, 914, 
ΚΠολ∆: 522, 534, 535,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 72 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία Αναπηρία ή η παραµόρφωση παθόντος. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ "η αναπηρία ή η παραµόρφωση που στον 
παθόντα λαµβάνεται υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζηµίωσης αν επιδρά στο 
µέλλον του". Η διάταξη αυτή προβάλλει επιδίκαση από το δικαστήριο χρηµατικής 
παροχής στον παθόντα αναπηρία ή παραµόρφωση, εφόσον συνεπεία αυτών 
επηρεάζεται το µέλλον του. Η χρηµατική αυτή παροχή δεν αποτελεί αποζηµίωση, 
εφόσον η τελευταία εννοιολογικώς συνδέεται µε την επίκληση και απόδειξη ζηµίας 
περιουσιακής, δηλαδή διαφοράς µεταξύ της περιουσιακής καταστάσεως µετά το 
ζηµιογόνο γεγονός και εκείνης που θα υπήρχε χωρίς αυτό. Η συνεπεία της αναπηρίας 
ή παραµορφώσεως ανικανότητα προς εργασία, εφόσον προκαλεί στον παθόντα 
περιουσιακή ζηµία, αποτελεί βάση αξιώσεως προς αποζηµίωση, που στηρίζεται στη 
διάταξη του άρθρου 929 Α.Κ (αξίωση διαφυγόντων εισοδηµάτων). Όµως, η αναπηρία 
ή παραµόρφωση ως τοιαύτη δεν σηµαίνει κατ' ανάγκη πρόκληση στον παθόντα 
περιουσιακής ζηµίας. Τούτο συµβαίνει σε ανήλικο, που δεν έχει εισέλθει ακόµη στην 
παραγωγική διαδικασία και δεν µπορεί ήδη από την επέλευση της αναπηρίας ή 
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παραµορφώσεως να επικαλεσθεί περιουσιακή ζηµία. ∆εν µπορεί να γίνει πρόβλεψη, 
ότι η αναπηρία ή παραµόρφωση θα προκαλέσει στον παθόντα συγκεκριµένη 
περιουσιακή ζηµία. Είναι όµως βέβαιο, ότι η αναπηρία ή παραµόρφωση ανάλογα µε 
το βαθµό της και τις λοιπές συντρέχουσες περιστάσεις (ηλικία, φύλο, κλίσεις και 
επιθυµίες του παθόντος) οπωσδήποτε θα έχει δυσµενή επίδραση στην κοινωνική - 
οικονοµική εξέλιξη τούτου, κατά τρόπο όµως που δεν δύναται επακριβώς να 
προσδιορισθεί. Η δυσµενής αυτή επίδραση είναι δεδοµένη και εποµένως δεν 
δικαιολογείται εµµονή στην ανάγκη προσδιορισµού του ειδικού τρόπου της 
επιδράσεως αυτής και των συνεπειών της στο κοινωνικό, οικονοµικό µέλλον του 
παθόντος. Προέχον και κρίσιµο είναι το γεγονός της αναπηρίας ή παραµορφώσεως 
ως βλάβης του σώµατος ή της υγείας του προσώπου, ως ενός αυτοτελούς έννοµου 
αγαθού, που απολαύει και συνταγµατικής προστασίας, σύµφωνα µε τις παραγράφους 
3 και 6 του άρθρου 21 του Συντάγµατος, όχι µόνο στις σχέσεις των πολιτών προς το 
Κράτος, αλλά και στις µεταξύ τους σχέσεις, χωρίς αναγκαίως η προστασία αυτή να 
συνδέεται µε αδυναµία οικονοµικών ωφεληµάτων ή πλεονεκτηµάτων. Έτσι, 
ορθότερη κρίνεται η ερµηνεία της διατάξεως του άρθρου 931 ΑΚ, που την καθιστά 
εφαρµόσιµη, σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται από τη διάταξη αυτή η επιδίκαση 
στον παθόντα αναπηρία ή παραµόρφωση ενός εύλογου χρηµατικού ποσού, ακριβώς 
λόγω της αναπηρίας και παραµορφώσεως, χωρίς σύνδεση µε συγκεκριµένη 
περιουσιακή ζηµία, η οποία άλλωστε και δεν δύναται να προσδιοριστεί (ΑΠ 
670/2006). Το ποσό του επιδικαζόµενου εύλογου χρηµατικού ποσού εξευρίσκεται µε 
βάση το είδος και τις συνέπειες της αναπηρίας ή παραµορφώσεως αφενός και την 
ηλικία του παθόντος αφετέρου, καθώς και µε συνεκτίµηση του ποσοστού 
συνυπαιτιότητας του τελευταίου στην πρόκληση της αναπηρίας ή της 
παραµορφώσεως του, όπως συµβαίνει και στην περίπτωση της κατά τη διάταξη του 
άρθρου 932 ΑΚ αξιώσεως χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής 
οδύνης. Εποµένως, για τον υπολογισµό της χρηµατικής παροχής της διατάξεως του 
άρθρου 931 ΑΚ δεν έχουν εφαρµογή τα ισχύοντα επί της αξιώσεως αποζηµιώσεως 
του άρθρου 929 του ίδιου Κώδικα, όπου για τον καθορισµό αυτής προσδιορίζεται 
κατ' αρχήν το ύψος της θετικής και αποθετικής ζηµίας του παθόντος βλάβη του 
σώµατος ή της υγείας του και το ποσοστό αυτής µειώνεται κατά το ποσοστό της 
συνυπαιτιότητας του τελευταίου, αφού, κατά τα προεκτεθέντα, η χρηµατική παροχή 
της πρώτης διατάξεως δεν αποτελεί αποζηµίωση, δεν συνδέεται δηλαδή µε 
συγκεκριµένη µελλοντική περιουσιακή ζηµία, αλλά δίδεται για το γεγονός και µόνο 
της αναπηρίας ή παραµορφώσεως και προσδιορίζεται κατά την εύλογη κρίση του 
δικαστηρίου µε βάση τους προεκτεθέντες προσδιοριστικούς παράγοντες.  
- Έλλειψη νόµιµης βάσεως της αποφάσεως, ήτοι εκ πλαγίου παραβίαση ουσιαστικού 
κανόνα, κατά την έννοια της διατάξεως του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, 
υπάρχει, όταν στις αιτιολογίες της αποφάσεως, που αποτελούν την ελάσσονα 
πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν περιέχονται καθόλου ή δεν αναφέρονται µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το 
δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης κι έτσι δεν µπορεί να ελεγχθεί, αν στη συγκεκριµένη 
περίπτωση συνέτρεχαν ή όχι οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που 
εφαρµόστηκε. όχι όµως όταν οι ελλείψεις ή οι αντιφάσεις ανάγονται στην εκτίµηση 
των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση και αξιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος, εφόσον τούτο εκτίθεται σαφώς στην απόφαση.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 εδ. α του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος 
αναιρέσεως και αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού εσωτερικού δικαίου. Ο 
κανόνας παραβιάζεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, η οποία υπάρχει όταν αποδίδεται στον 
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κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε µε τη µη ορθή εφαρµογή η οποία 
συντελείται όταν εφαρµόζεται κανόνας, ενώ έπρεπε ή όταν εφαρµόζεται εσφαλµένα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 929, 931, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 725 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Αποζηµίωση. Αναπηρία ή η παραµόρφωση 
που προξενήθηκε στον παθόντα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, και 914 ΑΚ συνάγεται ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του 
υποχρέου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνοµη συµπεριφορά 
του υποχρέου σε αποζηµίωση έναντι εκείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της ζηµίας. Η παράνοµη 
συµπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας µπορεί να συνίσταται όχι µόνο σε θετική 
πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση εκείνος που 
υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το νόµο ή τη 
δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου 
προσώπου, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ικανή και µπορούσε να 
επιφέρει, κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η 
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως 
αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να θεωρηθεί κατά τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία τη ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο του 
Αρείου Πάγου κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολ∆ γιατί είναι 
κρίση νοµική, αναγόµενη στην ορθή ή µη υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας στην αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας. 
Αντίθετα, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, περί του ότι στη συγκεκριµένη 
(ένδικη) περίπτωση η πράξη ή η παράλειψη εκείνη αποτέλεσε ή δεν αποτέλεσε την 
αιτία του επιζήµιου αποτελέσµατος, περί του ότι δηλαδή το ζηµιογόνο γεγονός σε 
σχέση µε τη ζηµία βρίσκεται ή δεν βρίσκεται σε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος ως 
αναγόµενη σε εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων (άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆), δεν 
υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.  
- Από τον ΚΟΚ (Ν. 2696/1999) ορίζεται: α) µε το άρθρο 12 παρ. 1 ότι οι οδηγοί 
οχηµάτων υποχρεούνται να οδηγούν µε σύνεση και µε διαρκώς τεταµένη την 
προσοχή, β) µε το άρθρο 19 παρ. 1 και 2 ότι ο οδηγός οδικού οχήµατος επιβάλλεται 
να έχει πλήρης έλεγχο του οχήµατός του, ώστε να µπορεί σε κάθε στιγµή να εκτελεί 
τους απαιτούµενους χειρισµούς και να ρυθµίζει την ταχύτητα αυτού, λαµβάνοντας 
συνεχώς υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες κατά τρόπο ώστε να είναι σε θέση να 
διακόψει την πορεία του οχήµατός του µπροστά από οποιοδήποτε εµπόδιο που µπορεί 
να προβλεφθεί και το οποίο βρίσκεται στο ορατό από αυτόν µπροστινό τµήµα της 
οδού και γ) µε το άρθρο 20 παρ. 2 ότι εκτός κατοικηµένων περιοχών το ανώτατο όριο 
ταχύτητας για λεωφορεία που µεταφέρουν µαθητές ανέρχεται σε 60 χλµ/ω. Πάντως, η 
παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην 
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επέλευση του αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του 
οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος. 
Επίσης, και µόνη η τήρηση των ελαχίστων υποχρεώσεων που επιβάλλει ο ΚΟΚ στους 
οδηγούς των οχηµάτων κατά την οδήγησή τους, δεν αίρει την υποχρέωσή τους να 
συµπεριφέρονται και πέραν των ορίων τούτων, όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν για 
την αποτροπή ζηµιογόνου γεγονότος ή την µείωση των επιζήµιων συνεπειών.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 1 εδ. α' και 19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται 
αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου και αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη 
βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή 
ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Προς 
εξεύρεση της παραβιάσεως του νόµου ελέγχεται ο δικανικός συλλογισµός που 
διατυπώνεται, έστω και ατελώς, στην απόφαση που συγκροτείται από τη µείζονα 
πρόταση, την ελάσσονα πρόταση και το συµπέρασµα (διατακτικό). Με το λόγο 
αναίρεσης από τον αριθµό 1 ελέγχεται το σφάλµα στη µείζονα πρόταση ή στην 
υπαγωγή της ελάσσονος στη µείζονα, εφόσον υπάρχει σφάλµα και στο διατακτικό. 
Αν το σφάλµα εντοπίζεται στην ελάσσονα πρόταση, δηλαδή όταν η περιγραφή των 
περιστατικών είναι τόσο ατελής, ελλιπής ή αντιφατική, ώστε να µη µπορεί να 
διαγνωστεί, αν τα περιστατικά υπάγονται στον εφαρµοστέο νοµικό κανόνα, η 
παράβαση ελέγχεται µε το λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 19. Ειδικότερα, σε σχέση 
µε το λόγο αυτό, έλλειψη αιτιολογίας ή ανεπαρκής αιτιολογία, η οποία έχει ως 
συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νόµιµης βάσης, υπάρχει όταν δεν προκύπτουν 
από το αιτιολογικό κατά τρόπο σαφή και επαρκή τα πραγµατικά περιστατικά, τα 
οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου 
που εφαρµόστηκε στη συγκεκριµένη περίπτωση.  
- Η υποχρέωση για αποζηµίωση περιλαµβάνει αφενός µεν τη θετική ζηµία, αφετέρου 
δε την αποθετική. Θετική ζηµία είναι η µείωση της υπάρχουσας περιουσίας του 
ζηµιωθέντος, ενώ αποθετική ζηµία υπάρχει και όταν δεν µειώνεται η περιουσία, αλλά 
αποτρέπεται η αύξησή της, που χωρίς το ζηµιογόνο γεγονός θα επερχόταν. Εξάλλου, 
από τις διατάξεις των άρθρων 914 και 298 εδ. β' ΑΚ προκύπτει ότι δεν 
περιλαµβάνεται στην αποζηµίωση την οποία δικαιούται εκείνος που ζηµιώθηκε 
παράνοµα και υπαίτια, το ποσό το οποίο, αν δε µεσολαβούσε η παράνοµη πράξη, θα 
κέρδιζε µε τρόπο αντίθετο, είτε στο νόµο, είτε στα χρηστά ήθη.  
- Κατά το άρθρο 931 ΑΚ "η αναπηρία ή η παραµόρφωση που προξενήθηκε στον 
παθόντα λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζηµίωσης αν επιδρά 
στο µέλλον του". Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 298, 
299, 914, 929 και 932 ΑΚ, προκύπτει ότι η αναπηρία ή η παραµόρφωση που 
προξενείται στον παθόντα, ανεξάρτητα από το φύλο, εκτός από την επίδραση που 
µπορεί να ασκήσει στις παροχές που προβλέπονται από τις ΑΚ 929 και 932, είναι 
δυνατόν να θεµελιώσει και αυτοτελή αξίωση για αποζηµίωση, αν επιδρά στο µέλλον 
του, δηλαδή στην επαγγελµατική, οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη του προσώπου. 
Ως "αναπηρία" θεωρείται κάποια έλλειψη της σωµατικής, νοητικής ή ψυχικής 
ακεραιότητας του προσώπου, ενώ ως "παραµόρφωση", νοείται κάθε ουσιώδης 
αλλοίωση της εξωτερικής εµφανίσεως του προσώπου, η οποία καθορίζεται όχι 
αναγκαίως κατά τις απόψεις της ιατρικής, αλλά κατά τις αντιλήψεις της ζωής. 
Περαιτέρω, "ως µέλλον" νοείται η επαγγελµατική, οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη 
του προσώπου. ∆εν απαιτείται βεβαιότητα δυσµενούς επιρροής στο µέλλον του 
προσώπου, αλλά αρκεί και απλή δυνατότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων. 
Η διατύπωση της ΑΚ 931 παρέχει βάση για τέτοια αξίωση, αν και εφόσον η αναπηρία 
ή η παραµόρφωση επιδρά στο οικονοµικό µέλλον του παθόντος, που δεν µπορεί να 
καλυφθεί εντελώς µε τις παροχές από τις ΑΚ 929 και 932. Όµως, για τη θεµελίωση 
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της αυτοτελούς αυτής αξίωσης απαιτείται να συντρέξουν περιστατικά πέρα από 
εκείνα που απαιτούνται για τη θεµελίωση αξιώσεων µε βάση τις ΑΚ 929 και 932, τα 
οποία συνθέτουν την έννοια της αναπηρίας ή της παραµόρφωσης που επιδρά στο 
µέλλον του παθόντος, δηλαδή να συντρέξουν ιδιάζοντα περιστατικά, εκτός και πέραν 
εκείνων που χρειάζονται για τη στοιχειοθέτηση αξιώσεων κατά τις ΑΚ 929 και 932, 
από τα οποία ειδικά περιστατικά θα πρέπει να προκύπτουν οι ιδιαίτεροι λόγοι και 
τρόποι, εξαιτίας των οποίων επέρχονται δυσµενείς συνέπειες στην οικονοµική πλευρά 
της µελλοντικής ζωής του.  
- Η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που προβλέπεται ως λόγος αναιρέσεως 
από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, είναι δυνατόν να έχει ως περιεχόµενο α) την 
αιτίαση ότι η αγωγή, επί της οποίας έκρινε σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθµό το 
δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη τελεσίδικη απόφαση, απορρίφθηκε ως 
µη νόµιµη, ενώ συνέβαινε το αντίθετο σύµφωνα µε το συγκεκριµένο κανόνα του 
ουσιαστικού δικαίου, αλλά και β) την αιτίαση ότι παραβιάστηκε ορισµένος κανόνας 
του ουσιαστικού δικαίου µε αποτέλεσµα η ένδικη αγωγή να γίνει δεκτή ως και κατ' 
ουσίαν βάσιµη ή να απορριφθεί ως αβάσιµη κατ' ουσίαν (ΟλΑΠ 28/1998). Κατά 
συνέπεια, ο πιο πάνω λόγος αναιρέσεως δεν ιδρύεται αν τα σφάλµατα που 
αποδίδονται στην αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση δεν αφορούν την εκτίµηση του νόµω 
βασίµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων ή νοµικά σφάλµατα κατά την 
έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Τέλος, ο αναιρετικός λόγος από το εδάφιο 19 του 
άρθρου 559 ΚΠολ∆, προϋποθέτει ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας και 
ελλείψεις ή ασάφειες στη διατύπωση της ελάσσονος προτάσεως της προσβαλλοµένης 
αποφάσεως σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
- Πράγµατα, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, των 
οποίων η µη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας ιδρύει, σύµφωνα µε αυτή, 
λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως, θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί 
των διαδίκων, οι οποίοι ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και τείνουν 
στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, 
που έχει ασκηθεί µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, καθώς και οι λόγοι εφέσεως 
που περιέχουν παράπονα κατά της πρωτοβάθµιας απόφασης (ΟλΑΠ 1/1996, 3/1997). 
Εξάλλου, λόγος αναιρέσεως από την ως άνω διάταξη δεν στοιχειοθετείται, αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη τον προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για 
οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 1/1991).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 299, 300, 914, 922, 926, 929, 932, 
ΚΟΚ: 12, 19, 20, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 686 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκίνητα. Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή 
καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. ∆ιδάγµατα της κοινής πείρας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 εδ β' και 914 ΑΚ συνάγεται ότι η 
αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζηµίωση προϋποθέτει συµπεριφορά παράνοµη και 
υπαίτια, επέλευση ζηµίας και αιτιώδη σύνδεσµο µεταξύ της συµπεριφοράς του 
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δράστη και της 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. Μορφή 
υπαιτιότητας είναι και η αµέλεια, η οποία υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια 
που απαιτείται στις συναλλαγές, δηλαδή αυτή που αν καταβαλλόταν, µε µέτρο τη 
συµπεριφορά του µέσου συνετού και επιµελούς ανθρώπου του κύκλου 
δραστηριότητας του ζηµιώσαντος, θα καθιστούσε δυνατή την αποτροπή του 
παράνοµου και ζηµιογόνου αποτελέσµατος. Αιτιώδης σύνδεσµος υπάρχει όταν η 
παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά του δράστη ήταν, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της 
κοινής πείρας, ικανή, κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, να 
επιφέρει τη ζηµία και την επέφερε στη συγκεκριµένη περίπτωση. Η κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως 
αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να θεωρηθεί κατά τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία της ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο του 
Αρείου Πάγου, 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. ∆εν αποκλείεται καταρχήν η ύπαρξη του αιτιώδους 
συνδέσµου από το γεγονός, ότι στο αποτέλεσµα συνετέλεσε και συνυπαιτιότητα του 
βλαβέντος, εφόσον δεν διακόπτεται ο αιτιώδης σύνδεσµος. Ειδικότερα, από τις 
διατάξεις αυτές συνάγεται, ότι οι έννοιες της αµέλειας και της συνυπαιτιότητας είναι 
νοµικές και εποµένως η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς τη συνδροµή ή 
όχι συντρέχοντος πταίσµατος του ζηµιωθέντος κατά την επέλευση της ζηµίας, 
υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου ως προς το εάν τα περιστατικά, που το 
δικαστήριο της ουσίας δέχεται ανελέγκτως ως αποδειχθέντα, συγκροτούν την έννοια 
του συντρέχοντος πταίσµατος. Αντιθέτως, ο καθορισµός της βαρύτητας του 
πταίσµατος και του ποσοστού, κατά το οποίο πρέπει να µειωθεί η αποζηµίωση, 
αφορά εκτίµηση πραγµάτων, που δεν ελέγχεται ακυρωτικώς. Τα πιο πάνω έχουν 
εφαρµογή και στην περίπτωση του άρθρου 10 του ν. ΓΠΝ/1911, ως προς την 
υπαιτιότητα των οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, κατά το οποίο είναι 
εφαρµοστέα η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ.  
- Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην 
επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του οποίου 
από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος.  
- Κατά το άρθρο 38 παράγραφος 4 εδ α' και ε' του Ν. 2696/1999 οι πεζοί προκειµένου 
να διασχίσουν το οδόστρωµα υποχρεούνται, α) αν υπάρχουν στο οδόστρωµα 
διαβάσεις πεζών, να τις χρησιµοποιούν, ε) αν δεν υπάρχουν στο οδόστρωµα 
διαβάσεις πεζών, να µην κατεβαίνουν σ' αυτό αν δεν βεβαιωθούν ότι δεν θα 
παρεµποδίσουν την κυκλοφορία των οχηµάτων, στη συνέχεια δε να διασχίζουν το 
οδόστρωµα κάθετα προς τον άξονά του.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµός 1 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης αν 
παραβιάστηκε κανόνας δικαίου ή τα διδάγµατα της κοινής πείρας και εφόσον αυτά 
αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων 
σ' αυτούς, ενώ κατά τον αριθµό 19 του ίδιου άρθρου η απόφαση στερείται νόµιµης 
βάσης και έτσι ιδρύεται ο από τη διάταξη αυτή προβλεπόµενος λόγος αναίρεσης και 
όταν έχει αιτιολογίες ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, υπό την έννοια ότι στο αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την 
ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού δεν εκτίθενται µε σαφήνεια και 
πληρότητα εκείνα τα πραγµατικά γεγονότα, που είναι αναγκαία, για να κριθεί αν στη 
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συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του 
εφαρµοσθέντος κανόνα δικαίου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
ΚΟΚ: 38, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1910, άρθ. 10,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 993 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Παράβαση των διατάξεων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται, ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του 
υποχρέου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αµελείας, δηλαδή όταν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνοµη συµπεριφορά 
του υποχρέου σε αποζηµίωση έναντι εκείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της ζηµίας. Η παράνοµη 
συµπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας µπορεί να συνίσταται όχι µόνο σε θετική 
πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση εκείνος που 
υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το νόµο ή τη 
δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνοµένου 
προσώπου, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ικανή και µπορούσε 
αντικειµενικά να επιφέρει κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, 
το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να θεωρηθεί 
κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία της 
ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο 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. Τα ανωτέρω έχουν 
εφαρµογή και στην περίπτωση του άρθρου 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, ως προς την 
υπαιτιότητα των οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, κατά το οποίο είναι 
εφαρµοστέα η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ.  
- Η παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) δεν 
θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος, 
αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα 
κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης 
πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης 
για έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από 
το αιτιολογικό της τα περιστατικά που συγκροτούν το πραγµατικό του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ο οποίος εφαρµόστηκε (υπαγωγικός συλλογισµός), ώστε 
καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής της 
διατάξεως, καθώς και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες στο 
νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτά και 
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έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Αντίθετα δεν υπάρχει έλλειψη 
νόµιµης βάσης, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου 
από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα 
κατά το άρθρο 561 παρ. 2 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα και για το 
λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
- Για να ιδρυθεί ο λόγος αναίρεσης από το εδάφιο 1 του άρθρου 1 του άρθρου 559 
ΚΠολ∆ πρέπει να παραβιαστεί κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Η παραβίαση 
εκδηλώνεται, είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή εσφαλµένη 
υπαγωγή.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1013 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Παράβαση των διατάξεων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Kατά τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται, ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του 
υπόχρεου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση αµέλειας, δηλαδή όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνοµη συµπεριφορά 
του υποχρέου σε αποζηµίωση έναντι εκείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της ζηµίας. Η παράνοµη 
συµπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας µπορεί να συνίσταται όχι µόνο σε θετική 
πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση εκείνος που 
υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το νόµο ή τη 
δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνοµένου 
προσώπου, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ικανή και µπορούσε 
αντικειµενικά να επιφέρει κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, 
το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να θεωρηθεί 
κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία της 
ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο 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. Τα ανωτέρω έχουν 
εφαρµογή και στην περίπτωση του άρθρου 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, ως προς την 
υπαιτιότητα των οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, κατά το οποίο είναι 
εφαρµοστέα η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ.  
- H παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) δεν 
θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος, 
αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα 
κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης 
πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος.  
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- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθµ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης 
για έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από 
το αιτιολογικό της τα περιστατικά που συγκροτούν το πραγµατικό του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ο οποίος εφαρµόστηκε (υπαγωγικός συλλογισµός), ώστε 
καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής της διάταξης, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες στο νοµικό 
χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτή και έχουν 
ουσιώδη επίδραση 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 απ' αυτές 
πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα κατά το 
άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα και για το λόγο αυτό 
γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος. Περαιτέρω, για να ιδρυθεί ο λόγος 
αναίρεσης από το εδ. 1 του άρθρου 1 του 559 ΚΠολ∆ πρέπει να παραβιαστεί κανόνας 
ουσιαστικού δικαίου. Η παραβίαση εκδηλώνεται, είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε 
κακή εφαρµογή, δηλαδή εσφαλµένη υπαγωγή.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 561,  
Ν∆: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1708 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ. Ευθύνη 
προστήσαντος. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται, ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του 
υπόχρεου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνοµη συµπεριφορά 
του υπόχρεου σε αποζηµίωση έναντι εκείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της ζηµίας. Η παράνοµη 
συµπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας µπορεί να συνίσταται όχι µόνο σε θετική 
πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση εκείνος που 
υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το νόµο ή τη 
δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου 
προσώπου, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ικανή και µπορούσε 
αντικειµενικά να επιφέρει κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, 
το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να θεωρηθεί 
κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία της 
ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο 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. Τα πιο πάνω έχουν 
εφαρµογή και στην περίπτωση του άρθρου 10 του ν. ΓΠΝ/1911, ως προς την 
υπαιτιότητα των οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, κατά το οποίο είναι 
εφαρµοστέα η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ.  
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- Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην 
επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του οποίου 
από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος 
(ΑΠ 371/2009).  
- Η διάταξη του άρθρου 922 ΑΚ θεσπίσθηκε για να θεµελιώσει ευθύνη σε βάρος του 
προστήσαντος, Η ευθύνη είναι αδικοπρακτική, όπως και εκείνη της διατάξεως του 
άρθρου 914 Α.Κ. Σε αντίθεση µε τη δεύτερη η πρώτη είναι ευθύνη γνήσια 
αντικειµενική. Για τη θεµελίωση της ευθύνης απαιτούνται νόµιµος λόγος ευθύνης, 
ζηµία και αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης. Εκτός όµως από 
αυτές πρέπει να υπάρχει σχέση προστήσεως ανάµεσα στον κύριο της υποθέσεως 
(προστήσαντα) και στον προστηθέντα. Η δραστηριότητα του προστηθέντος 
τοποθετείται κατά κανόνα σε επιχειρηµατικό ή επαγγελµατικό πεδίο του κυρίου της 
υποθέσεως. Εξ άλλου η σχέση της προστήσεως δεν είναι απαραίτητο να στηρίζεται 
σε δικαιοπραξία ή σύµβαση µε την στενή έννοια του όρου. Μπορεί να στηρίζεται σε 
σχέση καθαρώς πραγµατική ή σε σχέση φιλική ή συγγενική και τέτοια υπάρχει, όταν 
ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του αυτοκινήτου εµπιστεύεται την οδήγηση του σε φίλο του 
ή ο πατέρας στο γιο του (ΑΠ 306/ 2005).  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης για 
έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το 
αιτιολογικό της τα περιστατικά που συγκροτούν το πραγµατικό του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ο οποίος εφαρµόστηκε (υπαγωγικός συλλογισµός), ώστε 
καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής της διάταξης, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες στο νοµικό 
χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτά και έχουν 
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 απ' αυτές πορίσµατος, 
γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα κατά το άρθρο 561 
παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα και για το λόγο αυτό γίνεται 
αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 562 παράγραφος 2 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι είναι 
απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης, αν ο ισχυρισµός στον οποίο στηρίζεται δεν 
προτάθηκε παραδεκτώς, στο δικαστήριο της ουσίας, έστω κι αν το δικαστήριο όφειλε 
να λάβει υπόψη του τον ισχυρισµό αυτό αυτεπαγγέλτως. Εξαίρεση θεσπίζεται µόνον 
αν πρόκειται α) για παράβαση που δεν µπορούσε να προβληθεί στο δικαστήριο της 
ουσίας, ή β) για σφάλµα που προκύπτει από την απόφαση, ή γ) για ισχυρισµό που 
αφορά τη δηµόσια τάξη. Συνεπώς, αν δεν συντρέχει κάποια από τις τρεις αυτές 
εξαιρέσεις, πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι ο ισχυρισµός, στον οποίο 
στηρίζεται ο λόγος αναίρεσης, προτάθηκε στο δικαστήριο της ουσίας. Αλλιώς ο 
λόγος είναι απορριπτέος ως αόριστος (ΑΠ 554/1995).  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθµ. 20 ΚΠολ∆, έγγραφα, που η παραµόρφωση 
του περιεχοµένου τους ιδρύει τον προβλεπόµενο από την διάταξη αυτή λόγο 
αναιρέσεως, είναι εκείνα που χαρακτηρίζονται ως αποδεικτικά µέσα στα άρθρα 339 
και 432 επ. του ιδίου Κώδικα. Ως εκ τούτου, δεν είναι έγγραφα εκείνα που 
αποτυπώνουν στο περιεχόµενο τους άλλα αποδεικτικά µέσα, όπως είναι τα πρακτικά 
των δικαστηρίων και οι εκθέσεις εξέτασης µαρτύρων κλπ ανακριτικών υπαλλήλων 
(ΑΠ 310/1999, 556/2003).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 922, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 562,  
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ΑΝ: ΓπΝ/1911, άρθ. 10,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 676 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκίνητα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται, ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του 
υποχρέου, η οποία υπάρχει και στη περίπτωση της αµελείας, δηλαδή όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνοµη συµπεριφορά 
του υποχρέου σε αποζηµίωση έναντι κείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της ζηµίας. Η παράνοµη 
συµπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας µπορεί να συνίσταται όχι µόνο σε θετική 
πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση εκείνος που 
υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος να πράξη από το νόµο ή τη 
δικαιοπραξία, είτε από τη καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνοµένου 
προσώπου, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ικανή και µπορούσε 
αντικειµενικά να επιφέρει κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, 
το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να θεωρηθεί 
κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία της 
ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο 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. Τα ανωτέρω έχουν 
εφαρµογή και στην περίπτωση του άρθρου 10 του Ν. ΓΠΝ /1911, ως προς την 
υπαιτιότητα των οδηγών συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, κατά το οποίο είναι 
εφαρµοστέα η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ. Τέλος, η παράβαση των διατάξεων του 
ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητικού 
ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του οποίου από το δικαστήριο της 
ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της 
συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης 
για έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από 
το αιτιολογικό της τα περιστατικά που συγκροτούν το πραγµατικό του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ο οποίος εφαρµόστηκε [υπαγωγικός συλλογισµός], ώστε 
καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής της διάταξης, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς 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 στη κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα κατά το 
άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα και για το λόγο αυτό 
γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
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- Για να ιδρυθεί ο λόγος αναίρεσης από τον αριθ. 1 του άρθρου 559 πρέπει να 
παραβιαστεί κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Η παραβίαση εκδηλώνεται, είτε µε ψευδή 
ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή εσφαλµένη υπαγωγή.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1050 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του 
υπόχρεου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνοµη συµπεριφορά 
του υπόχρεου σε αποζηµίωση έναντι εκείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της ζηµίας. Η παράνοµη 
συµπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας µπορεί να συνίσταται όχι µόνο σε θετική 
πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση εκείνος που 
υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το νόµο η τη 
δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράληψη του ευθυνόµενου 
προσώπου, που µπορεί να είναι και ο ζηµιωθείς στην περίπτωση που συνετέλεσε και 
ο ίδιος την πρόκληση ή την επαύξηση της ζηµιάς, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας ικανή και µπορούσε να επιφέρει, κατά τη συνηθισµένη πορεία των 
πραγµάτων, το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να 
θεωρηθεί κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία 
της ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά τη διάταξη του άρθρου 
559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολ∆ γιατί είναι κρίση νοµική, αναγόµενη στην ορθή ή µη 
υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας των διδαγµάτων της κοινής πείρας στην 
αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας. Αντίθετα, η κρίση του δικαστηρίου 
της ουσίας, περί του ότι, στη συγκεκριµένη (ένδικη) περίπτωση η πράξη ή η 
παράλειψη εκείνη αποτέλεσε ή δεν αποτέλεσε την αιτία του επιζήµιου 
αποτελέσµατος, περί του ότι δηλαδή το ζηµιογόνο γεγονός σε σχέση µε τη ζηµία 
βρίσκεται ή δεν βρίσκεται σε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος, ως αναγόµενη σε 
εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων (αρθρ. 561 παρ. 1 ΚΠολ∆), δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο.  
- Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην 
επέλευση του αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του 
οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνον 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου 
παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για 
την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, 
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καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή 
ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή. Με το λόγο 
αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα του 
ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση 
του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, 
ένσταση κ.λ.π. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). Ο προβλεπόµενος από το 
άρθρο 559 αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης βάσης µε την έννοια της 
ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες αποκλειστικά στη διατύπωση 
του αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη συνδροµή ή µη γεγονότων, που στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεση τους, να µην 
µπορεί να κριθεί αν η απόφαση στηρίζεται ή όχι νοµικώς. Η ύπαρξη νόµιµης βάσης 
και η αντίστοιχη έλλειψη της πρέπει να προκύπτουν αµέσως από την προσβαλλόµενη 
απόφαση, ο δε Άρειος Πάγος διαπιστώνει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του 
προκειµένου λόγου αναίρεσης, ελέγχοντας µόνο την προσβαλλόµενη απόφαση και το 
αιτιολογικό της και όχι το περιεχόµενο άλλων εγγράφων ή αποφάσεων σε εφαρµογή 
της διάταξης του άρθρου 561 παρ. 2 του ΚΠολ∆. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη 
νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου 
από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανέλεγκτα, κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα 
και για το λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, και 338 έως 341 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 τ' άλλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία φέρονται ότι ελήφθησαν υπόψη προς 
σχηµατισµό της κρίσης του. Βέβαια δεν αποκλείει 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 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 
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ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα τέτοιο (ουσιώδες) 
γεγονός καθίσταται αντικείµενο απόδειξης (ΟλΑΠ 14/2005 και 2/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 275 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται, ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του 
υπόχρεου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνοµη συµπεριφορά 
του υπόχρεου σε αποζηµίωση έναντι εκείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της ζηµίας. Η παράνοµη 
συµπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας µπορεί να συνίσταται όχι µόνο σε θετική 
πράξη, ο αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση εκείνος 
που υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το νόµο ή τη 
δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου 
προσώπου, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ικανή και µπορούσε 
αντικειµενικά, να επιφέρει κάτω τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των 
πραγµάτων, το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν τα 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. Τα πιο πάνω 
έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση του άρθρου 10 του N. ΓΠΝ/1911, ως προς την 
υπαιτιότητα των οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, κατά το οποίο είναι 
εφαρµοστέα η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ.  
Τέλος, η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα 
στην επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του 
οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος.  
- Για να ιδρυθεί ο λόγος αναίρεσης οπό το εδάφιο 1 του άρθρου 1 του άρθρου 559 
ΚΠολ∆ πρέπει να παραβιαστεί κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Η παραβίαση 
εκδηλώνεται, είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή εσφαλµένη 
υπαγωγή.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως 
για έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από 
το αιτιολογικό της τα περιστατικά που συγκροτούν το πραγµατικό του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ο οποίος εφαρµόστηκε (υπαγωγικός συλλογισµός), ώστε 
καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής της διάταξης, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς 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 
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βάσης, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και 
µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου απ αυτές 
πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα κατά το 
άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα και για το λόγο αυτό 
γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: ΓΠΝ/1911 άρθ. 10,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1865 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Εντολή. Υπεξαίρεση. Αρµοδιότητα δικαστηρίου του τόπου που 
συνέβη το ζηµιογόνο γεγονός. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Τα άρθρα 211 επ. ΑΚ ρυθµίζουν τη σχέση αντιπροσωπείας που έχει τη µορφή 
εκείνης που επικράτησε να χαρακτηρίζεται άµεση, ενώ η έµµεση αντιπροσωπεία, της 
οποίας χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη, σύµφωνα προς ρητή νοµοθετική 
διάταξη (90 ΕµπΝ), του παραγγελιοδόχου, αποτελεί αντιπροσώπευση συµφερόντων. 
Στην έµµεση αντιπροσώπευση ο αντιπρόσωπος επιχειρεί τη δικαιοπραξία στο όνοµά 
του, για λογαριασµό του εντολέα του, ούτως ώστε να απαιτείται στη συνέχεια άλλη 
δικαιοπραξία µεταξύ αντιπροσώπου και αντιπροσωπευοµένου για να µεταβιβασθούν 
στον τελευταίο τα δικαιώµατα που απέκτησε και τις υποχρεώσεις που ανέλαβε ο 
αντιπρόσωπος µε την αρχική δικαιοπραξία. Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό 
και µε εκείνες των άρθρων 914 και 719 ΑΚ προκύπτει ότι, αν ο εντολοδόχος σ' 
εκτέλεση της εντολής απέκτησε κινητό πράγµα, εποµένως και χρήµατα, σύµφωνα µε 
τους κανόνες της έµµεσης αντιπροσωπεύσεως, δηλαδή στο όνοµά του, αλλά για 
λογαριασµό του εντολέα, γίνεται κύριος αυτού και έχει απλώς ενοχική υποχρέωση να 
το µεταβιβάσει στον εντολέα, σύµφωνα µε τον κανόνα του άρθρου 1034 ΑΚ. 
Εποµένως, αν ο εντολοδόχος αρνηθεί να αποδώσει το κινητό αυτό πράγµα στον 
εντολέα και το κατακρατήσει, αθετεί απλώς την από το παραπάνω άρθρο σχετική 
ενοχική υποχρέωσή του προσβάλλοντας το αντίστοιχο ενοχικό δικαίωµα του εντολέα 
και δεν διαπράττει υπεξαίρεση και συνακόλουθα αδικοπραξία, κατά την έννοια του 
παραπάνω άρθρου 914 ΑΚ. 
- Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 ΚΠολ∆ "Στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 
υπάγονται Έλληνες και αλλοδαποί, εφόσον υπάρχει αρµοδιότητα ελληνικού 
δικαστηρίου". Εξ άλλου κατά το άρθρο 25 παρ. 2 του ίδιου κώδικα, "Τα µη φυσικά 
πρόσωπα που έχουν ικανότητα να είναι διάδικοι υπάγονται στην αρµοδιότητα του 
δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου έχουν την έδρα τους". Κατά το άρθρο 51 
εδ. β' και γ' ΑΚ "Κανένας δεν µπορεί να έχει περισσότερες από µια κατοικίες. Για τις 
υποθέσεις που αναφέρονται στην άσκηση του επαγγέλµατος λογίζεται ως ειδική 
κατοικία του προσώπου ο τόπος όπου ασκεί το επάγγελµά του". Περαιτέρω, στα 
άρθρα 5 σηµεία 3 και 5 της Σύµβασης των Βρυξελλών του 1968 που έχει κυρωθεί µε 
το ν. 1988/1988 και είναι αυξηµένης τυπικής ισχύος κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του 
Συντάγµατος, έχει δε προσχωρήσει και η Αυστρία µε την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή 
'Ενωση, µε την από 29.11.1996 Σύµβαση, ορίζεται ότι πρόσωπα που έχουν την 
κατοικία τους στο έδαφος συµβαλλόµενου Κράτους, µπορούν να εναχθούν σε άλλο 
Κράτος "ως προς τις ενοχές εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας, ενώπιον του 
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δικαστηρίου του τόπου όπου συνέβη το ζηµιογόνο γεγονός" (σηµείο 3). Ο ορισµοί 
της Σύµβασης πρέπει να ερµηνεύονται σύµφωνα µε αυτόνοµα κοινοτικά κριτήρια, για 
να εξασφαλισθεί έτσι µια οµοιογενής εφαρµογή της σε όλα τα συµβαλλόµενα Κράτη 
(σχετ. ∆ΕΚ υπόθ. 27.9.88, Καλφέλης/Schroder, ΣυλλΝ 1988.5565). Έτσι, ως "τόπος 
όπου συνέβη το ζηµιογόνο γεγονός" δεν νοείται αυτός, όπου ο ζηµιωθείς ισχυρίζεται 
ότι υπέστη τη ζηµία που αποτελεί τη συνέπεια της αρχικά επελθούσας ζηµίας που 
υπέστη εντός άλλου συµβαλλόµενου Κράτους (∆ΕΚ απόφ. 19.9.95, Marinari/Lloyd's 
Bank Ελλ∆ 1997.2719), αλλά ο τόπος όπου το παραγωγικό της ευθύνης από 
αδικοπραξία ή οιονεί αδικοπραξία ζηµιογόνο γεγονός παρήγαγε απ' ευθείας τα 
ζηµιογόνα αποτελέσµατα εις βάρος του αµέσως ζηµιωθέντος (∆ΕΚ υπόθ. 11.1.1990 
υπόθεση Dumez France/Hessische Landesbank Syll.Nom. 1990 1.49).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 16 και 375 ΠΚ προκύπτει, ότι τόπος τέλεσης του 
εγκλήµατος της υπεξαίρεσης είναι ο τόπος όπου εκδηλώθηκε η βούληση του δράστη 
να ενσωµατώσει στην περιουσία του ξένο κινητό πράγµα, εποµένως και χρήµατα, που 
έχει στην κατοχή του.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 211 επ., 719, 914, 1034, 
ΚΠολ∆: 3, 
ΠΚ: 16, 375, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΧρΙ∆ 2010, σελίδα 630 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 728  
 
Αδικοπραξία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 101 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πώληση. Απάτη. Ευθύνη νοµικού προσώπου. Οµόρρυθµη εταιρεία. Ευθύνη 
νοµίµου εκπροσώπου. Κατά ποιών απευθύνεται η έφεση σε περίπτωση οµοδικίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 513 ΑΚ, µε τη σύµβαση της πώλησης ο µεν πωλητής 
έχει την υποχρέωση να µεταβιβάσει την κυριότητα του πράγµατος ή το δικαίωµα, που 
αποτελούν το αντικείµενο της πωλήσεως και να παραδώσει το πράγµα, ο δε 
αγοραστής έχει την υποχρέωση να πληρώσει το τίµηµα που συµφωνήθηκε. Κατά τη 
διάταξη του άρθρου 516 του ίδιου Κώδικα, εάν ο πωλητής δεν εξεπλήρωσε τις πιο 
πάνω υποχρεώσεις του, ο αγοραστής έχει όσα δικαιώµατα έχει ο δανειστής στις 
αµφοτεροβαρείς συµβάσεις και ιδίως σε περίπτωση υπερηµερίας ή υπαίτιας 
αδυναµίας του οφειλέτη. Στην περίπτωση ειδικότερα υπερηµερίας του πωλητή έχουν 
εφαρµογή οι γενικές περί καθυστερήσεως της παροχής διατάξεις του ΑΚ και µάλιστα 
των άρθρων 343 και 333 επ. από τις οποίες προκύπτει, ότι από µόνη την υπερηµερία 
του οφειλέτη δεν αλλοιώνεται η αρχική ενοχή και δεν αποκτά ο δανειστής από το 
λόγο αυτό δικαίωµα αποζηµιώσεως, εάν δεν συντρέχουν και άλλες προϋποθέσεις. Ο 
αγοραστής δηλαδή δικαιούται στην περίπτωση υπερηµερίας του πωλητή να ζητήσει 
την εκτέλεση της συµβάσεως και παράλληλα αποζηµίωση δια την από την 
καθυστέρηση της εκτελέσεως ζηµία κατά τις διατάξεις του άρθρου 343 παρ. 1 ΑΚ, 
µπορεί δε να ζητήσει αποζηµίωση για τη µη εκτέλεση της συµβάσεως υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει πλέον συµφέρον στην εκπλήρωση της παροχής (αρθρ. 343 
παρ. 2 ΑΚ), το οποίο όµως οφείλει να επικαλεστεί και αποδείξει (βλ. ΑΠ 1053/1975 
ΝοΒ 24-389, ΕφΑθ 976/1984 Ελ∆νη 27.104).O αγοραστής, ανεξαρτήτως του εάν έχει 
ή όχι συµφέρον στην εκπλήρωση της παροχής, δικαιούται κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 383 ΑΚ, να τάξει στον πωλητή εύλογη προθεσµία προς παράδοση του 
πράγµατος, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι µετά την πάροδο αυτής αποκρούει την 
παροχή, παρερχοµένης δε άπρακτης της προθεσµίας µπορεί να ζητήσει είτε 
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αποζηµίωση για τη µη εκτέλεση ή να υπαναχωρήσει της συµβάσεως. Η δήλωση ότι 
µετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας αποκρούεται η παροχή πρέπει να είναι 
ρητή και κατηγορηµατική, ασαφείς δε και αόριστες φράσεις του δανειστή δεν 
επιφέρουν τα αποτελέσµατα του άρθρου 383 ΑΚ Όµως δεν απαιτείται να ταχθεί στον 
υπερήµερο οφειλέτη προθεσµία προς εκπλήρωση της παροχής, εάν ο δανειστής 
συνεπεία της υπερηµερίας δεν έχει πλέον συµφέρον στην εκτέλεση της συµβάσεως ή 
εάν εκ της όλης στάσεως αυτού προκύπτει ότι το µέτρο αυτό θα ήταν άσκοπο, τα 
στοιχεία όµως αυτά ή η συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 385 ΑΚ πρέπει να 
περιέχονται στην αγωγή, ως βασικά στοιχεία του δικαιώµατος υπαναχωρήσεως. 
Εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι, επέρχονται τα προαναφερόµενα 
αποτελέσµατα όχι αυτοδικαίως µε την έναρξη υπερηµερίας του οφειλέτη, αλλά µε τη 
(διαπλαστική) δήλωση του δανειστή ότι αποκρούει την παροχή και ζητεί αποζηµίωση 
για µη εκπλήρωση ή υπαναχωρεί (ΑΠ 717/1990 Ελ∆νη 31.345, ΕφΑθ 6955/1994 
Ελ∆νη 38.930, ΕφΑθ 3239/1994 Ελ∆νη 36.708, Σταθόπουλο σε Γεωργιάδη - 
Σταθόπουλο Α. Κ. στα άρθρα 383 - 385 σελ. 357 επ. και στο άρθρο 516, Καυκά, 
Ενοχ. ∆ικ., ειδ. Γ, σελ. 76 - 77). Aν ο δανειστής επιλέξει να ζητήσει αποζηµίωση, έχει 
τη δυνατότητα να ζητήσει αποζηµίωση για τη µη εκπλήρωση της παροχής µε 
ταυτόχρονη αντικαταβολή της αντιπαροχής ή να µην εκπληρώσει την αντιπαροχή και 
να ζητήσει αποζηµίωση τη διαφορά µεταξύ αυτής και του πλήρους διαφέροντος για 
τη µη εκπλήρωση (ΑΠ 348/1994 ΕΕΝ 1995.268, ΕφΘεσ 643/1995 Αρµ 1995.460). 
Αν ο δανειστής έχει εκπληρώσει την αντιπαροχή δικαιούται να ζητήσει πλήρες 
διαφέρον, όχι όµως και την επιστροφή της αντιπαροχής, την οποία µπορεί να ζητήσει 
µόνον αν επιλέξει την υπαναχώρηση κατά τις ΑΚ 904 επ. για αιτία που έληξε(ΕφΘεσ 
1241/1990 Αρµ 44,540). Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, που ορίζει, 
ότι όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον 
αποζηµιώσει, συνδυαζόµενη µε εκείνες των άρθρων 297, 298 και 330 του ίδιου 
Κώδικα, προκύπτει, ότι προϋποθέσεις της υποχρέωσης προς αποζηµίωση, είναι: 1) 
ζηµιογόνος συµπεριφορά (πράξη παράλειψη), 2) παράνοµος χαρακτήρας της πράξης 
ή παράλειψης, 3) υπαιτιότητα και 4) πρόσφορος αιτιώδη σύνδεσµος, µεταξύ 
ζηµιογόνου συµπεριφοράς (νόµιµου λόγου ευθύνης) και αποτελέσµατος (ζηµίας). Το 
παράνοµο της συµπεριφοράς συνδέεται µε αντίθεση προς διάταξη που απαγορεύει τη 
συγκεκριµένη πράξη, είναι δε αδιάφορο σε ποιο τµήµα του δικαίου βρίσκεται η 
διάταξη που απαγορεύει την ένδικη συµπεριφορά. Από την ίδια διάταξη του άρθρου 
914 του ΑΚ, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 147-149 του ΑΚ και 386 του ΠΚ, 
προκύπτει ότι, γενεσιουργό λόγο της υποχρέωσης σε αποζηµίωση αποτελεί και η 
απατηλή συµπεριφορά 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 
βούλησης 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 σε µελλοντικό γεγονός ή να 
συνδέεται µε απόκρυψη κρίσιµων γεγονότων, την ύπαρξη των οποίων αγνοούσε ο 
ζηµιωθείς και γνώριζε αυτός που τον εξαπάτησε (ΑΠ 1516/1999), χωρίς να είναι 
αναγκαίο η προκληθείσα από την απατηλή συµπεριφορά ζηµία να συνδέεται 
αποκλειστικά µε ωφέλεια αντίστοιχη, που επήλθε στο πρόσωπο του εξαπατήσαντος, 
αφού αυτή µπορεί να αφορά και τρίτο. Εξάλλου, κατά την έννοια της ως άνω 
διάταξης, ερµηνευοµένης ενόψει και του άρθρου 27 του Ποινικού Κώδικα, δόλος 
συντρέχει όχι µόνον όταν ο δράστης επιδιώκει την πρόκληση της ζηµιάς αυτής αλλά 
και όταν γνωρίζει ως ενδεχόµενη και αποδέχεται την δυνατότητα πρόκλησης της ίδιας 
ζηµιάς είτε ως αναγκαία είτε ως ενδεχόµενη συνέπεια της παράνοµης συµπεριφοράς 
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του. Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 298 εδ. β΄ του ΑΚ προκύπτει ότι η 
απαραίτητη για τη θεµελίωση της αξίωσης αποζηµίωσης αιτιώδης συνάφεια µεταξύ 
της παράνοµης συµπεριφοράς και της προκληθείσας ζηµίας υπάρχει, όταν, κατά τα 
διδάγµατα της κοινής πείρας (άρθρο 336 παρ. 4 του ΚΠολ∆), η φερόµενη ως 
ζηµιογόνος πράξη ή παράλειψη κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων ή τις 
ειδικές περιστάσεις της συγκεκριµένης περίπτωσης (άρθρο 298 του ΑΚ) ήταν 
επαρκής, ικανή (πρόσφορη) να επιφέρει το επιζήµιο αποτέλεσµα και επέφερε αυτό 
στη συγκεκριµένη περίπτωση (ΑΠ 895/2011, 1611/2008, 1486/2008, 703/2006, 
468/2003).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 1 329 και 920 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι, 
όταν έχει εναχθεί οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρία και µαζί µε αυτή τα οµόρρυθµα 
µέλη της για χρέος της εταιρίας (και όχι για προσωπικό χρέος του εταίρου), υπάρχει 
µεταξύ των διαδίκων αυτών σχέση αναγκαστικής οµοδικίας, αφού η ισχύς της 
απόφασης που εκδίδεται για την εταιρία και το παραγόµενο από την απόφαση 
δεδικασµένο εκτείνεται και στα µέλη της εταιρίας και επηρεάζει τις έννοµες σχέσεις 
τους, δεν είναι δε δυνατόν στην ίδια υπόθεση να υπάρξουν διαφορετικού 
περιεχοµένου αποφάσεις (βλ. Κ. Μπέη Πολ.∆ικ. άρθρο 76 αρ. 2α, ΕφΑθ 2968/1998 
Ελ∆νη 40.423, 6995/1995 Ελ∆νη 38.925, 1905/1990 Ελ∆νη 31.532, 13935/1998 
Ελ∆νη 30, 610, ΕφΘεσ 892/1990, 1189/1990 ΕΕµπ∆ 1991.634 και 74). Όταν όµως 
πρόκειται για προσωπικά χρέη του εταίρου υπάρχει απλή οµοδικία (Γέσιου-Φαλτσή - 
Η οµοδικία,σελ.247).  
- Από το άρθρο 71 ΑΚ προκύπτει ότι το νοµικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή 
τις παραλείψεις των οργάνων, που, κατά τα άρθρα 65, 67 και 68 ΑΚ, το 
αντιπροσωπεύουν και εκφράζουν τη βούλησή του, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη 
έλαβε χώρα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και 
παράγει υποχρέωση προς αποζηµίωση. Στην περίπτωση δε που η πράξη ή η 
παράλειψη του αρµόδιου οργάνου είναι υπαίτια και παράγει υποχρέωση αποζηµίωσης 
για τον πράξαντα ή παραλείψαντα, ευθύνεται και αυτός εις ολόκληρον µε το νοµικό 
πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή ο τρίτος ζηµιωθείς µπορεί να εναγάγει, παραλλήλως 
προς το νοµικό πρόσωπο, και το υπαίτιο όργανο, υφισταµένης µεταξύ τούτων 
παθητικής εις ολόκληρον ενοχής (άρθρα 481 και 926 ΑΚ) και σχέσης απλής 
οµοδικίας, αφού η κοινή εναγωγή αυτών δεν αποτελεί υποχρέωση, αλλά δικαίωµα 
του τρίτου (ΑΠ 22/2009). Σχέση δε απλής οµοδικίας υφίσταται και στη περίπτωση 
που ενάγονται περισσότεροι του ενός, ως εις ολόκληρον υπόχρεοι, για αποζηµίωση 
από αδικοπραξία ή εκ του νόµου στο πλαίσιο της πρόστησης (άρθρα 481, 922, 926 
Α.Κ) (ΑΠ 292/2009).  
- Κατά το άρθρο 517 ΚΠολ∆ "η έφεση απευθύνεται κατά εκείνων που ήταν διάδικοι 
στην πρωτοβάθµια δίκη ή των καθολικών διαδόχων ή των κληροδόχων τους. Αν 
υπάρχει αναγκαστική οµοδικία η έφεση πρέπει να απευθύνεται κατά όλων των 
οµοδίκων, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη". Κατά τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 
76 ΚΠολ∆ "όταν η διαφορά επιδέχεται ενιαία µόνον ρύθµιση ή η ισχύς της απόφασης 
που θα εκδοθεί εκτείνεται σε όλους τους οµοδίκους ή όταν οι οµόδικοι µόνον από 
κοινού µπορούν να ασκήσουν αγωγή ή να εναχθούν ή εξαιτίας των περιστάσεων που 
συνοδεύουν την υπόθεση, δεν µπορούν να υπάρχουν αντίθετες αποφάσεις απέναντι 
στους οµοδίκους, οι πράξεις του καθενός ωφελούν και βλάπτουν τους άλλους οι 
οµόδικοι που µετέχουν νόµιµα στη δίκη ή έχουν προσεπικληθεί, αν δεν παραστούν, 
θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύονται από εκείνους που παρίστανται...Οι απόντες 
οµόδικοι καλούνται σε κάθε µεταγενέστερη διαδικαστική πράξη". Κατά την παρ. 4 
του ίδιου άρθρου "η άσκηση ένδικων µέσων από κάποιον από τους οµοδίκους της 
παρ. 1 έχει αποτελέσµατα και για τους άλλους". Τούτο έχει την έννοια ότι, αν κάποιος 
αναγκαίος οµόδικος ασκήσει ένδικο µέσο, θεωρούνται από το νόµο ότι άσκησαν αυτό 
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και οι οµόδικοί του, µολονότι αδράνησαν. Ενόψει τούτων, η ασκούµενη από τους 
αναγκαίους οµοδίκους έφεση δεν πρέπει να απευθύνεται και κατά των οµοδίκων 
τους, αφού διαφορετικά ο αναγκαίος οµόδικος του εκκαλούντος θα εµφανιζόταν 
ταυτοχρόνως να έχει την ιδιότητα του εκκαλούντος και του εφεσίβλητου, πράγµα 
νοµικώς και λογικώς απαράδεκτο (ΟλΑΠ 63/1981 ΝοΒ 29.1257, Βλ. Σχ. Πολ.∆ικ. 
111. σελ. 45 και Πρακτ. Συντ. Επιτρ. σελ. 235 και 243-244), µε εξαίρεση µόνον τη 
δίκη διανοµής, όπου είναι υποχρεωτική η εναγωγή όλων των κοινωνών (άρθρο 478 
ΚΠολ∆) από τον λαµβάνοντα συµπτωµατικώς τη θέση του ενάγοντος και η έφεση 
πρέπει να απευθύνεται όχι µόνον κατά του αντιδίκου, αλλά και κατά των αναγκαίων 
οµοδίκων του εκκαλούντος (ΟλΑΠ 321/1983 ΝοΒ 31.1575). Οι αναγκαίοι οµόδικοι, 
όµως, που δεν άσκησαν το ένδικο µέσο, όπως τέτοιο είναι και η έφεση, πρέπει να 
καλούνται σε όλες τις συζητήσεις της (άρθρα 76 παρ. 3 και 110 παρ. 1 ΚΠολ∆), 
άλλως κηρύσσεται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη η συζήτηση της έφεσης, κατ΄ 
εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 524 παρ. 1 και 271 παρ. 2 του ΚΠολ∆, για 
όλους τους διαδίκους. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 65, 67, 68, 71, 147, 148, 149, 297, 298, 330, 333 επ., 343, 383, 385, 389, 481, 
513, 516, 904, 914, 922, 926, 932, 
ΚΠολ∆: 76, 110, 329, 517, 524, 528, 920, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 261 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία και έλλειψη νόµιµης βάσης. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα έφεσης. Μη 
λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά την έννοια του αρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, ή απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση 
και ιδρύεται ο αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές της, που 
περιλαµβάνονται στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού της και 
αποτελούν το αιτιολογικό της, δεν προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του για ζήτηµα µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, µε 
αποτέλεσµα έτσι να µην µπορεί να ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν 
συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρµόσθηκε (ΟλΑΠ 1/1999). Έτσι, επί 
αδικοπρακτικής ευθύνης προς αποζηµίωση, ελέγχεται µε τον αναιρετικό αυτό λόγο η 
αξιολογική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για τη συνδροµή ή µη υπαιτιότητας και 
αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ αυτής και της επελθούσας ζηµίας. Και τούτο, διότι 
πρόκειται για αόριστες νοµικές έννοιες που συνιστούν προϋποθέσεις γενέσεως της εν 
λόγω ευθύνης, δηλαδή στοιχεία του πραγµατικού των εφαρµοζόµενων στην 
περίπτωση αυτή κανόνων δικαίου.  
- Κατά το άρθρο 522 του ΚΠολ∆, µε την άσκηση της έφεσης η υπόθεση 
µεταβιβάζεται στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο µέσα στα όρια που καθορίζονται µε την 
έφεση και τους πρόσθετους λόγους. Η διάταξη αυτή ρυθµίζει ειδικώς, σε σχέση µε 
την έφεση, την καθιερούµενη από το άρθρο 106 του ΚΠολ∆ γενική αρχή της 
διάθεσης, σύµφωνα µε την οποία το δικαστήριο ενεργεί µόνον ύστερα από αίτηση 
διαδίκου και αποφασίζει µε βάση τους πραγµατικούς ισχυρισµούς που προτείνουν και 
αποδεικνύουν οι διάδικοι και τις αιτήσεις που υποβάλλουν, εκτός αν ο νόµος ορίζει 
διαφορετικά. Το αίτηµα συνεπώς της έφεσης και οι λόγοι αυτής, που το στηρίζουν, 
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οριοθετούν το µεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. Το εφετείο, για να αποφασίσει, 
αν πρέπει ή όχι να εξαφανίσει την εκκαλούµενη απόφαση, είναι υποχρεωµένο να 
περιοριστεί στην έρευνα µόνον των παραπόνων που διατυπώνονται µε τους λόγους 
της έφεσης ή τους πρόσθετους λόγους, οι οποίοι πρέπει να είναι σαφείς και 
ορισµένοι, έτσι ώστε να είναι εφικτή η διαπίστωση της εµβέλειας τους. Έτσι, όταν το 
εκκληθέν µε την έφεση του εναγοµένου κεφάλαιο της πρωτοβάθµιας αποφάσεως 
αφορά αξίωση της αγωγής, η οποία έγινε µερικά δεκτή και απορρίφθηκε κατά το 
υπόλοιπο, ναι µεν µεταβιβάζεται ολόκληρο το κεφάλαιο αδιαιρέτως στο εφετείο, 
τούτο όµως µπορεί να το εξετάσει µόνον κατά το µέρος που πλήττεται µε έφεση ή 
αντέφεση. Αν εξετασθούν σφάλµατα ή παραλείψεις, που δεν προτάθηκαν µε λόγο 
έφεσης ή αντέφεσης και µεταρρυθµισθεί η προσβαλλόµενη απόφαση, το εφετείο 
υποπίπτει στην αναιρετική πληµµέλεια της, κατά το άρθρο 559 αρ. 8 του ΚΠολ∆., 
λήψης υπόψη πραγµάτων που δεν προτάθηκαν.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 
ΚΠολ∆: 522, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Ευθύνη νοµικού προσώπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 380 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Ευθύνη νοµίµου εκπροσώπου νοµικού προσώπου. Ευθύνη πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή. 
Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 71 ΑΚ, που ορίζει ότι το νοµικό πρόσωπο ευθύνεται για 
πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή η 
παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και 
δηµιουργεί υποχρέωση αποζηµίωσης, προκύπτει ότι προϋποθέσεις της κατά τη 
διάταξη αυτή αδικοπρακτικής ευθύνης του νοµικού προσώπου είναι οι ακόλουθες: α) 
Πράξη ή παράλειψη που να µην είναι δικαιοπραξία και να παράγει υποχρέωση 
αποζηµιώσεως µε βάση άλλες διατάξεις του ΑΚ, όπως είναι εκείνες των άρθρων 914 
και 919 ΑΚ. β) να πρόκειται για πράξη ή παράλειψη των οργάνων που 
αντιπροσωπεύουν το νοµικό πρόσωπο. Ως όργανα του νοµικού προσώπου, κατά το 
νοµοθετικό λόγο της διάταξης αυτής, νοούνται όχι µόνο τα πρόσωπα που διοικούν το 
νοµικό πρόσωπο κατά τους ορισµούς των άρθρων 65 έως 70 του ΑΚ (καταστατικά 
όργανα), αλλά και εκείνα των οποίων οι εξουσίες συναλλαγής µε τρίτους 
προσδιορίζονται στο καταστατικό, τη συστατική πράξη ή τον κανονισµό λειτουργίας 
του νοµικού προσώπου, ακόµα και αν τα πρόσωπα αυτά δεν µετέχουν στη διοίκηση 
του τελευταίου. Και γ) η πράξη ή η παράλειψη να έγινε κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων, που είχαν ανατεθεί στο όργανο, πρέπει δηλαδή να βρίσκεται σε 
εσωτερική συνάφεια µε την εκτέλεση των καθηκόντων του οργάνου, είναι δε 
αδιάφορο για την ευθύνη του νοµικού προσώπου αν το όργανο ενήργησε καθ' 
υπέρβαση των καθηκόντων αυτών κατά κατάχρηση της εξουσίας του. Στην 
περίπτωση δε που η πράξη ή η παράλειψη του αρµόδιου οργάνου είναι υπαίτια που 
παράγει υποχρέωση αποζηµίωσης, τότε ευθύνονται εις ολόκληρον και αυτό και το 
νοµικό πρόσωπο. ∆ηλαδή το νοµικό πρόσωπο έχει πρόσθετη µετά του καταστατικού 
οργάνου υποχρέωση, ανεξάρτητη, όµως από αυτήν του τελευταίου.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια 
έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. Από τη διάταξη αυτή, συνδυασµένη µε εκείνες 
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των άρθρων 297, 298 και 330 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι προϋποθέσεις της 
ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι, α) ζηµιογόνος συµπεριφορά (πράξη 
ή παράλειψη), β) παράνοµος χαρακτήρας της πράξης ή παράλειψης, γ) υπαιτιότητα 
που περιλαµβάνει το δόλο και την αµέλεια και δ) πρόσφορος αιτιώδης συνάφεια 
µεταξύ ζηµιογόνου συµπεριφοράς και αποτελέσµατος, δηλαδή της ζηµίας. Ο 
χαρακτηρισµός της παράλειψης ως παράνοµης συµπεριφοράς προϋποθέτει την 
ύπαρξη νοµικής υποχρέωσης για επιχείρηση της θετικής ενέργειας που 
παραλείφθηκε. Τέτοια νοµική υποχρέωση µπορεί να προκύψει είτε από δικαιοπραξία, 
είτε από ειδική διάταξη νόµου, είτε από την αρχή που απορρέει από τα άρθρα 281 και 
288 ΑΚ, ήτοι την αρχή της καλής πίστης, όπως αυτή διαµορφώνεται κατά την 
παρούσα κοινωνική αντίληψη, η οποία αρχή σε περίπτωση που κάποιος δηµιούργησε 
επικίνδυνη κατάσταση, από την οποία µπορούσε να προέλθει ζηµία, που επιβάλλει 
την ενδεδειγµένη θετική ενέργεια προς αποφυγή της ζηµίας.  
- Περαιτέρω και ειδικότερα από τις διατάξεις των άρθρων 31, 34 παρ. 1, 43 παρ. 1 και 
235 παρ. 1 στοιχ. ιε' του Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου (Ν∆ 187/1973) 
προκύπτει ότι η εκτέλεση πλου µε πλοίο που λόγω βλάβης ή ελαττώµατος, γενικώς 
δεν έχει ικανότητα ασφαλούς πλεύσεως, αποτελεί εφόσον αποβεί ζηµιογόνος εις 
βάρος τρίτου, αδικοπραξία, υπό την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ., για τον πλοίαρχο 
του σκάφους που επιχείρησε τον πλου, καθώς και τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, ή, αν 
αυτός είναι νοµικό πρόσωπο, το όργανο εκπροσωπήσεως του, που τον προκάλεσε ή 
παρέλειψε να τον αποτρέψει παρά τη γνώση της βλάβης ή του ελαττώµατος, ως 
παράγοντος ενδεχοµένου κινδύνου. Από το συνδυασµό δε των διατάξεων των άρθρων 
84 εδ. β' , 86, 105, 106 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού ∆ικαίου (Ν. 3816/1958), 914 
και 922 ΑΚ προκύπτει ότι ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής (προστήσας) ευθύνονται για 
τις αδικοπραξίες που διέπραξε ο πλοίαρχος ή το πλήρωµα (προστηθέντες) κατά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί, όταν η αδικοπραξία δεν είναι άσχετη 
ή ξένη µε την εν λόγω υπηρεσία, αλλά βρίσκεται σε εσωτερική αιτιώδη σχέση µε 
αυτήν, υπό την έννοια ότι η αδικοπραξία δεν θα ήταν δυνατό να υπάρξει χωρίς την 
πρόστηση ή ότι η τελευταία υπήρξε το αναγκαίο µέσο για την τέλεση της 
αδικοπραξίας. 
- Από το άρθρο 932 ΑΚ προκύπτει ότι ο ενάγων, για να είναι ορισµένη η αγωγή του 
για επιδίκαση εύλογης χρηµατική ικανοποίησης, πρέπει να εκθέτει τις συνθήκες 
τέλεσης της αδικοπραξίας, το είδος της προσβολής τους, την βαρύτητα και την 
έκταση της βλάβης, τον βαθµό προσβολής της προσωπικότητάς του, το βαθµό 
πταίσµατος του υπαιτίου και την κοινωνική και περιουσιακή κατάσταση των µερών, 
χωρίς να είναι αναγκαίο να αναφέρεται ειδικά σε τι συνίσταται η κατάσταση αυτή. 
Αποζηµίωση λόγω ηθικής βλάβης µπορεί να ζητηθεί και στην περίπτωση βλάβης του 
σώµατος ή της υγείας προσώπου. Βλάβη δε της υγείας θεωρείται κάθε ουσιώδης 
βλάβη των σωµατικών, πνευµατικών ή ψυχικών λειτουργιών του ανθρώπου, η οποία 
µπορεί και να επέλθει αντανακλαστικά, συνεπεία ψυχικής αιτιότητας, όπως είναι ο 
νευρικός κλονισµός. 
- Κατά τη διάταξη του άρθ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, ενώ κατά τον αριθ. 19 του ίδιου 
άρθρου αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη του αριθ. 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, 
που αποτελεί κύρωση της παράβασης του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, 
προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος 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 
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για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή της 
(ανεπαρκής αιτιολογία), ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) 
(ΟλΑΠ 1/1999, ΟλΑΠ 338/1998). ∆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 µη καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην 
ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την 
αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν 
συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1964). ∆ηλαδή µόνο το τι αποδείχθηκε 
ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς και 
όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Περαιτέρω, τα επιχειρήµατα του 
δικαστηρίου που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων δεν συνιστούν 
παραδοχές επί τη βάση των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα, και ως 
εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης ώστε στο πλαίσιο της 
ερευνώµενης διάταξης του άρθ. 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή µορφή για 
αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του 
αριθ. 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξ αιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς 
επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 65 - 70, 71, 281, 288, 297, 298, 299, 914, 919, 922, 929,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 599 αριθ. 10, 559 αριθ. 19, 561,  
Κ∆Ν∆: 31, 34, 43, 235,  
ΚΙΝ∆: 84, 86, 105, 106,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2008  
 
Αδικοπραξία - Ιατρική ευθύνη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1631 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ιατρική αµέλεια. Αναπηρία ή παραµόρφωση παθόντος. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Επαναφορά των πραγµάτων στην 
κατάσταση που υπήρχε πριν από την εκτέλεση. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Από τη διάταξη του άρθρ. 931 ΑΚ, που ορίζει ότι " η αναπηρία ή παραµόρφωση 
που προξενήθηκε στον παθόντα λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιδίκαση της 
αποζηµίωσης, αν επιδρά στο µέλλον του", σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρ. 
298, 299, 914, 929 και 932 ΑΚ προκύπτει ότι η αναπηρία ή η παραµόρφωση που 
προξενείται στον παθόντα, ανεξαρτήτως φύλλου, εκτός από την επίδραση, την οποία 
µπορεί να ασκήσει τόσο στο ύψος των χρηµατικών ποσών, που θα στερείται ο παθών 
στο µέλλον ή θα ξοδεύει επιπλέον εξαιτίας της αύξησης των δαπανών του, όσο και 
στο ύψος της χρηµατικής ικανοποίησης που θα επιδικασθεί για την ηθική βλάβη του, 
µπορεί να θεµελιώσει και αυτοτελή αξίωση για αποζηµίωσή του , αν επιδρά στο 
µέλλον του. Ωστόσο κατά την αληθινή έννοια της διάταξης του άρθρ. 931 ΑΚ, ως 
µέλλον του παθόντος νοείται το οικονοµικό του µέλλον και συνεπώς η αυτοτελής για 
την αιτία αυτή αξίωσή του αποζηµίωσης, είτε πρόκειται για αναπηρία του, δηλαδή 
για προκαλούµενη έλλειψη της σωµατικής, νοητικής ή ψυχικής ακεραιότητας του 



 

[31] 
 

προσώπου του είτε για παραµόρφωση, δηλαδή για προκαλούµενη ουσιώδη αλλοίωση 
της εξωτερικής εµφάνισης του προσώπου του, που καθορίζεται κατά τις απόψεις της 
ιατρικής, αλλά και τις αντιλήψεις της ζωής (ΑΠ 268/2008), παρέχεται για την κάλυψη 
περιουσιακής και µόνον ζηµίας του και µάλιστα µελλοντικής. ∆ηλαδή δεν είναι 
αξίωση χρηµατικής ικανοποίησης του παθόντος κατά το µέτρο αποκατάστασης της 
κοινωνικής του απαξίωσης από την αναπηρία ή την παραµόρφωσή του ούτε αξίωση 
χρηµατικής ικανοποίησης της συναφούς ηθικής βλάβης του, η οποία βρίσκει έρεισµα 
µόνο στη διάταξη του άρθρ. 932 ΑΚ και όχι στη διάταξη του άρθρ. 931 ΑΚ, αφού 
στην τελευταία γίνεται λόγος για αποζηµίωση και όχι για χρηµατική ικανοποίηση 
(ΟλΑΠ 12/2008, ΑΠ 58/2009 και350/2009). Ειδικότερα η άγαµη γυναίκα που έπαθε 
αναπηρία ή παραµόρφωση από αδικοπραξία, ενώ πριν από το Ν. 1323/1983 είχε 
αυτοτελή αξίωση αποζηµίωσης κατά το ποσό που θα χρειαζόταν για να παντρευτεί 
άνδρα ανάλογης κοινωνικής θέσης µε εκείνον που θα παντρευόταν, αν δεν είχε 
υποστεί αναπηρία ή παραµόρφωση, δεν µπορεί µετά την κατάργηση της προίκας µε 
το άρθρ. 15 του Ν. 1323/1983 να προβάλει την αξίωση αυτή, αλλά µόνο αξίωση 
χρηµατικής ικανοποίησης της ηθικής βλάβης της για τη µείωση της δυνατότητας 
αποκατάστασής της µε γάµο από την αναπηρία ή την παραµόρφωσή της, γι' αυτό και 
µε το άρθρ. 8 του ως άνω νόµου απαλείφθηκε από το άρθρ. 931 ΑΚ, ως ασυµβίβαστη 
µετά την κατάργηση της προίκας, η φράση " ιδία δε στην αποκατάσταση γυναικός", 
που υπήρχε προηγουµένως στο τέλος του κειµένου του άρθρου αυτού (ΟλΑΠ 
15/1990).  
- Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρ. 559 αριθ.11γ ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το δικαστήριο 
της ουσίας δεν έλαβε υπόψη του υποστατά και αναλόγως έγκυρα αποδεικτικά µέσα 
που οποιοσδήποτε από τους διαδίκους παραδεκτά επικαλέσθηκε και νόµιµα 
προσκόµισε προς άµεση ή έµµεση απόδειξη ή ανταπόδειξη κρίσιµων γεγονότων ή 
ισχυρισµών, δηλαδή λυσιτελών που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης, διαµορφώνοντας το διατακτικό της απόφασης (ΟλΑΠ 42/2002, ΑΠ 911/2002, 
1021/2002, 864/2003, 105/2005, 953/2005), το οποίο θα ήταν διαφορετικό χωρίς την 
παράλειψη αυτή (ΑΠ 1874/2008). Ειδικότερα ο ισχυρισµός για την απόδειξη ή 
ανταπόδειξη του οποίου έγινε η προσκόµιση και η επίκληση του κρίσιµου 
αποδεικτικού µέσου, πρέπει να είναι νόµιµος και να προτάθηκε παραδεκτά στο 
δικαστήριο της ουσίας, µε την έννοια ότι δεν αρκεί ο ισχυρισµός να είχε προταθεί 
παραδεκτά µόνο στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, αλλά θα πρέπει να επαναφέρθηκε 
παραδεκτά (µε λόγο έφεσης ή αναλόγως, κατά το άρθρ. 240 ΚΠολ∆, µε τις 
προτάσεις) και στο δεύτερο βαθµό, εφόσον αναιρεσιβαλλόµενη είναι απόφαση 
δευτεροβάθµιου δικαστηρίου (ΑΠ 48/1986, 1011/1994). Για την ίδρυση πάντως του 
παραπάνω λόγου αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για τη λήψη υπόψη 
από το δικαστήριο της ουσίας επικληθέντων και προσκοµισθέντων αποδεικτικών 
µέσων, τα οποία όφειλε αυτό να λάβει υπόψη του κατά τις συνδυασµένες διατάξεις 
των άρθρ. 335, 338, 339,340 και 346 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1134/1993). Ωστόσο στην 
προσβαλλόµενη απόφαση δεν είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή 
αξιολόγηση κάθε αποδεικτικού µέσου, αρκεί να γίνεται αδίστακτα βέβαιο από το όλο 
περιεχόµενο της απόφασης ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι, έστω και αν στην απόφαση έχει γίνει 
ιδιαίτερη αναφορά σε ορισµένα από τα αποδεικτικά µέσα, επειδή θεωρήθηκαν 
µεγαλύτερης σηµασίας κατά την ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου (ΑΠ 22/2005, 
1072-3/2005).  
Εξάλλου για την πληρότητα του σχετικού λόγου αναίρεσης πρέπει στο αναιρετήριο 
να καθορίζεται το αποδεικτικό µέσο που δεν λήφθηκε υπόψη από το δικαστήριο της 
ουσίας, µολονότι ήταν παραδεκτό και νόµιµο και να εκτίθεται ότι έγινε επίκληση και 
παραδεκτή προσαγωγή του στο δικαστήριο της ουσίας προς απόδειξη ή ανταπόδειξη 
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κρίσιµου, κατά τα προεκτεθέντα, ισχυρισµού, ο οποίος πρέπει επίσης να εξειδικεύεται 
στο αναιρετήριο (ΑΠ 1535/1995, ΑΠ 567/1996).  
- Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση 
και ιδρύεται ο αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές της, που 
περιλαµβάνονται στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού της και 
αποτελούν το αιτιολογικό της, δεν προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του για ζήτηµα µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, µε 
αποτέλεσµα έτσι να µην µπορεί να ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν 
συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρµόσθηκε. (ΟλΑΠ 1/1999). Ειδικότερα 
ανεπάρκεια αιτιολογίας υπάρχει όταν από την απόφαση δεν προκύπτουν σαφώς τα 
περιστατικά που είτε είναι κατά το νόµο αναγκαία για τη στοιχειοθέτηση, στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε είτε 
αποκλείουν την εφαρµογή της ,όχι δε και όταν υφίστανται ελλείψεις στην ανάλυση, 
στάθµιση και γενικώς στην εκτίµηση των αποδείξεων, εφόσον το πόρισµα από την 
εκτίµηση αυτή εκτίθεται µε σαφήνεια και πληρότητα (ΟλΑΠ 15/2006). ∆ηλαδή δεν 
υπάρχει ανεπάρκεια αιτιολογίας, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτική, αλλά πλήρη 
αιτιολογία, αφού αναγκαίο να εκτίθεται σαφώς στην απόφαση είναι µόνο το τι 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε και όχι ο λόγος για τον οποίο αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε. Συνακόλουθα τα επιχειρήµατα του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την 
εκτίµηση απλώς των αποδείξεων, δεν συνιστούν παραδοχές διαµορφωτικές του 
αποδεικτικού πορίσµατός του και εποµένως αιτιολογία της απόφασης ικανή να 
ελεγχθεί αναιρετικά µε τον παραπάνω λόγο για ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα, ούτε 
ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης από το άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, αν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν ανέλυσε ιδιαιτέρως ή διεξοδικά τα επιχειρήµατα των 
διαδίκων που δεν συνιστούν αυτοτελείς ισχυρισµούς τους (ΑΠ 465/1988).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 579 παρ. 2 ΚΠολ∆, αν αποδεικνύεται προαποδεικτικώς 
εκούσια ή αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης 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 ως την παραµονή της συζήτησης, 
διατάζει µε την αναιρετική απόφαση την επαναφορά των πραγµάτων στην κατάσταση 
που υπήρχε πριν από την εκτέλεση. Κατά τη σαφή έννοια της διάταξης αυτής η 
επαναφορά των πραγµάτων στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την εκτέλεση 
προϋποθέτει εκτέλεση της ίδιας της αναιρεθείσας απόφασης και όχι άλλου 
εκτελεστού τίτλου, όπως η διαταγή πληρωµής (άρθρ. 631 ΚΠολ∆), ακόµη και αν η 
έκδοσή της βασίσθηκε στην αναιρεθείσα απόφαση, όπως συµβαίνει όταν σε συνέχεια 
αναγνωριστικής απόφασης εκδίδεται διαταγή πληρωµής για το αυτό ποσό που αφορά 
και η αναγνωριστική απόφαση (ΑΠ 1483/1977, πρβλ. και ΑΠ 677/1996, ΑΠ 
649/1997, ΑΠ 716/2001). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 298, 299, 330, 914, 929, 931, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικοπραξία - Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 709 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
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- Αδικοπραξία. Ενοχές από αδίκηµα και ισχύον δίκαιο. Θάνατος προσώπου. 
Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Επιδίκαση περισσοτέρων απ' όσα ζητήθηκαν. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 26 ΑΚ "οι ενοχές από αδίκηµα διέπονται από το 
δίκαιο της πολιτείας όπου διαπράχθηκε το αδίκηµα". Από τη διάταξη αυτή συνάγεται 
ότι η σχέση η οποία δηµιουργείται, µε τη διάπραξη αδικήµατος στην Ελλάδα, από το 
οποίο επήλθε ο θάνατος αλλοδαπού, διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Εποµένως, 
κατά το δίκαιο αυτό κρίνεται, εκτός άλλων, ο παράνοµος χαρακτήρας της πράξεως, η 
υπαιτιότητα, το τυχόν οικείο πταίσµα του παθόντος, το ζήτηµα της προσφόρου 
αιτιώδους συνάφειας, αν η ευθύνη είναι αντικειµενική ή υποκειµενική και οι 
προϋποθέσεις θεµελιώσεως αυτής, η ικανότητα προς καταλογισµό, ο κύκλος των 
προστατευοµένων έννοµων αγαθών ή των υποκειµενικών δικαιωµάτων, ο υπόχρεος 
προς αποζηµίωση, το πρόσωπο του δικαιούχου της αποζηµιώσεως, καθώς και οι 
έννοµες συνέπειες της αδικοπραξίας, ήτοι η µορφή και η έκταση της αποζηµιώσεως, 
αν η αποζηµίωση παρέχεται σε κεφάλαιο εφάπαξ ή σε περιοδικές παροχές, αν 
παρέχεται χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης (άρθρ. 932 
ΑΚ), τα θέµατα των εξόδων κηδείας, της αναγωγής των πλειόνων συνυποχρέων, 
καθώς και των οφειλοµένων τόκων από την επίδοση της αγωγής αποζηµιώσεως. Στην 
προαναφερθείσα έννοια του "κύκλου των προστατευοµένων αγαθών ή των 
υποκειµενικών δικαιωµάτων" περιλαµβάνονται και προσδιορίζονται απευθείας, κατά 
τη προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 26 ΑΚ, και όλα εκείνα τα πρόσωπα που 
δικαιούνται και νοµιµοποιούνται ενεργητικώς στο να προβάλλουν, κατά περίπτωση, 
αντίστοιχες αξιώσεις, συνδεόµενες µε την ένδικη αδικοπρακτική συµπεριφορά είτε µε 
ορισµένη ιδιότητα, είτε εξ ιδίου δικαίου. Εποµένως, στην περίπτωση θανατώσεως, σε 
τροχαίο ατύχηµα στην Ελλάδα, αλλοδαπού, για να κριθεί η νοµιµοποίηση εκείνων 
που ζητούν µε αγωγή την επιδίκαση χρηµατικής ικανοποιήσεως, λόγω ψυχικής 
οδύνης, µε την έννοια "των ανηκόντων στον κύκλο των προσώπων, που είναι φορείς 
εννόµων αγαθών ή υποκειµενικών δικαιωµάτων" τα οποία προσβλήθηκαν από τις 
επαχθείς συνέπειες της αδικοπραξίας, θα εφαρµοστεί, µε βάση τη διάταξη του άρθρου 
26 ΑΚ, αµέσως το Ελληνικό ∆ίκαιο, χωρίς την παρεµβολή άλλης έρευνας, στο 
πλαίσιο εφαρµογής των αρχών του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που έχει σχέση µε την 
έννοια του προκρίµατος και του προδικαστικού ζητήµατος, και ειδικά η διάταξη του 
άρθρου 932 ΑΚ, µε την οποία θα προσδιοριστεί, στη συγκεκριµένη περίπτωση, το 
εάν ο συγκεκριµένος ενάγων ανήκει στο κύκλο των δικαιουµένων προσώπων, µε την 
προαναφερθείσα έννοια, ανεξαρτήτως που εάν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, µε 
βάση το (µη εφαρµοστέο όµως) ουσιαστικό δίκαιο της ιθαγενείας του θανόντος και 
εκείνων που ζητούν την επιδίκαση της χρηµατικής ικανοποιήσεως, προβλέπεται 
διαφορετική ρύθµιση, ως προς τα πρόσωπα που ανήκουν στον κύκλο εκείνων που 
δικαιούνται να επιδιώξουν την αντίστοιχη αξίωση ή δεν προβλέπεται καµία ρύθµιση.  
- Κατά το άρθρο 932 εδ. 3 ΑΚ, σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου, η χρηµατική 
ικανοποίηση µπορεί να επιδικασθεί στην οικογένεια του θύµατος, λόγω ψυχικής 
οδύνης. Στην διάταξη αυτή δεν γίνεται προσδιορισµός της έννοιας του όρου 
"οικογένεια του θύµατος", προφανώς γιατί ο νοµοθέτης δεν θέλησε να διαγράψει 
δεσµευτικώς τα όρια ενός θεσµού, ο οποίος, ως εκ της φύσεως του, υφίσταται 
αναγκαίως τις επιδράσεις εκ των κοινωνικών διαφοροποιήσεων, κατά τη διαδροµή 
του χρόνου. Κατά την αληθή, όµως, έννοια της εν λόγω διατάξεως, που απορρέει από 
τον σκοπό της θεσπίσεως της, στην οικογένεια του θύµατος περιλαµβάνονται οι 
εγγύτεροι και στενώς συνδεόµενοι συγγενείς του θανατωθέντος, δοκιµάσθηκαν 
ψυχικά από την απώλεια του και προς ανακούφιση του ηθικού πόνου αυτών στοχεύει 
η διάταξη αυτή, αδιαφόρως αν συζούσαν µαζί του ή διέµεναν χωριστά. Υπό την 
έννοια αυτή, µεταξύ των προσώπων τούτων περιλαµβάνονται ο σύζυγος, τα τέκνα, οι 
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αδελφοί του θανόντος, οι γονείς, οι παππούδες, ενώ, σηµειωτέον, η επιδίκαση της από 
το άρθρο 932 εδ.3 ΑΚ προβλεποµένης, χρηµατικής ικανοποιήσεως στα δικαιούµενα 
πρόσωπα, τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση, που συνιστά πραγµατικό ζήτηµα, 
της υπάρξεως, κατ' εκτίµηση του δικαστού της ουσίας, µεταξύ αυτών και του 
θανατωθέντος, όταν ο τελευταίος ζούσε, αισθηµάτων αγάπης και στοργής, η 
διαπίστωση της ανυπαρξίας των οποίων µπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισµό, είτε 
όλων των προσώπων αυτών, είτε κάποιων η κάποιου από αυτούς, από την επιδίκαση 
της εν λόγω χρηµατικής ικανοποιήσεως (ΟλΑΠ 21/2000). Εποµένως, ο 
προσδιορισµός, τελικώς από το δικαστήριο, των συγκεκριµένων εναγόντων, ως 
ανηκόντων στον κύκλο των προστατευοµένων αγαθών ή υποκειµενικών δικαιωµάτων 
και η αντίστοιχη νοµιµοποίηση των, θα κριθεί µε βάση την προαναφερθείσα διάταξη 
του άρθρου 932 ΑΚ και ειδικώς µε βάση την προαναφερθείσα έννοια της 
οικογένειας, όπως προσδιορίζεται, αποκλειστικώς, από το ελληνικό ουσιαστικό 
δίκαιο, και την αντίστοιχη ερµηνεία της ίδιας διατάξεως που προαναφέρθηκε. Μόνο 
δε στην περίπτωση εκείνη που αµφισβητηθεί, στη συνέχεια, µια από τις πιο πάνω 
συγγενικές ιδιότητες, εφόσον έχει σχέση µε την ύπαρξη ή την εγκυρότητα της 
σχέσεως εκείνης, από την οποία προέρχονται η ιδιότητα αυτή (πχ η ύπαρξη ή όχι 
νοµίµου γάµου ή συγγενικής σχέσεως γονέως και τέκνου), τότε πλέον καθίσταται 
αναγκαία η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 13, 14, 17-24 ΑΚ (κατά 
περίπτωση) για να κριθεί, αναλόγως, το εάν ο ενάγων έχει, τελικώς, την ιδιότητα του 
συζύγου ή τέκνου ή του πατέρα ή του παππού του θανατωθέντος.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, αν 
παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, εσωτερικού ή διεθνούς. Κατά την 
έννοια της διατάξεως αυτής, ο κανόνας παραβιάζεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, η οποία 
υπάρχει όταν αποδίδεται στον κανόνα 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, ή 
όταν εφαρµόζεται εσφαλµένως.  
- Κατά το άρθρο 928 ΑΚ, σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου ο υπόχρεως οφείλει 
να καταβάλει τα έξοδα κηδείας σε εκείνον που κατά νόµο βαρύνεται µε αυτά. Κατά 
την έννοια της διατάξεως αυτής σε συνδυασµό µε το άρθρο 1831 ΑΚ, τα έξοδα 
κηδείας του θανατωθέντος, ήτοι όλες οι γενόµενες δαπάνες για τον ενταφιασµό, οι 
οποίες τελούν σε άµεση σχέση µε το θάνατο και είναι ανάλογες προς την κοινωνική 
του θέση, δικαιούνται να αξιώσουν από τον υπεύθυνο του θανάτου του εκείνοι που 
φέρουν αυτά κατά νόµον, οι οποίοι είναι κληρονόµοι του ή προς διατροφή υπόχρεοι ή 
ένας από αυτούς, εφόσον κατέβαλε αυτά, καθόσον η αξίωση αυτή έχει τον χαρακτήρα 
αποζηµιώσεως και δεν επιδιώκεται µε κληρονοµικό δικαίωµα, ως στοιχείο της 
κληρονοµίας ώστε να χωρήσει επιµερισµός µε βάση τη κληρονοµική µερίδα (ΑΠ 
1590/1980).  
- Ο από τον αριθµό 9 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και όταν 
το δικαστήριο επιδίκασε περισσότερα από όσα ζητήθηκαν, περίσταση η οποία 
συντρέχει και όταν το κατ' έφεση δικάζον δικαστήριο, επιδίκασε περισσότερα από 
όσα ζητήθηκαν µε την έφεση ή αντέφεση (ΑΠ 703/2002).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 13, 14, 17-24, 26, 928, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 661, σχολιασµός Ι.Ν.Κ  
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Αδικοπραξία - Παραγραφή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 737 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ένσταση παραγραφής. Μη κήρυξη ακυρότητας. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Με τη διάταξη του άρθρου 937 ΑΚ ορίζεται ότι: "η απαίτηση από αδικοπραξία 
παραγράφεται µετά πενταετία, αφότου ο παθών έµαθε τη ζηµία και τον υπόχρεο σε 
αποζηµίωση σε κάθε όµως περίπτωση η απαίτηση παραγράφεται µετά πάροδο είκοσι 
ετών από την πράξη. Αν η αδικοπραξία αποτελεί συνάµα κολάσιµη πράξη που κατά 
τον ποινικό νόµο υπόκειται σε µακρότερη παραγραφή, αυτή ισχύει και για την 
απαίτηση αποζηµιώσεως". Προϋποθέσεις για την εφαρµογή της κατά το άρθρο 937 
παρ. 1 εδ. α' ΑΚ πενταετούς παραγραφής είναι η παρέλευση χρονικού διαστήµατος 
πέντε ετών από τότε που ο ζηµιωθείς έλαβε γνώση της ζηµίας και του προς 
αποζηµίωση υπόχρεου. Ειδικότερα καθ" όσον αφορά την άλλη προϋπόθεση αυτή 
δικαιολογείται γιατί µόνο από της γνώσεως της ζηµιάς και του υπόχρεου προς 
αποζηµίωση µπορεί να εγερθεί µία αγωγή µε ελπίδες επιτυχίας. Θεωρείται ότι ο 
παθών ή ο εν γένει δικαιούχος της αποζηµιώσεως γνωρίζει τον υπόχρεο όταν αυτός 
γνωρίζει τόσα περιστατικά ώστε βάσει αυτών να µπορεί να εγείρει αγωγή εναντίον 
ορισµένου προσώπου µε ελπίδες επιτυχίας. ∆εν αρκούν απλές εικασίες, υποψίες ή εξ 
αµελείας άγνοια. Πότε συµβαίνει κάτι τέτοιο είναι ζήτηµα πραγµατικό εξαρτώµενο 
από τη συνολική εκτίµηση της συγκεκριµένης περιπτώσεως. Αν µπορούν να 
διαπιστωθούν το όνοµα και η διεύθυνση του υπόχρεου σε αποζηµίωση προσώπου, 
τότε ο παθών θεωρείται ότι γνωρίζει το πρόσωπο του υπόχρεου σε αποζηµίωση κατά 
το χρόνο που αυτός ερευνώντας θα µπορούσε να το πληροφορηθεί. Από τις ίδιες 
διατάξεις του νόµου σε συνδυασµό προς τη διάταξη του όρθρου 338 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι το βάρος αποδείξεως ότι ο δικαιούχος της αποζηµιώσεως γνώριζε από 
ορισµένο χρονικό σηµείο τη ζηµία και τον υπόχρεο προς αποζηµίωση, φέρει εκείνος 
που επικαλείται πενταετή παραγραφή της αξιώσεως, δηλαδή ο εναγόµενος, ο δε 
ισχυρισµός του ενάγοντος ότι έλαβε γνώση του υπαιτίου σε αποζηµίωση σε 
µεταγενέστερο χρόνο, αποτελεί αιτιολογηµένη άρνηση της ένστασης παραγραφής και 
όχι αντένσταση κατ' αυτής (ΑΠ 141/2007, ΑΠ 708/2008).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 262 παρ.1 ΚΠολ∆ ορίζεται ότι "Η ένσταση πρέπει να 
περιλαµβάνει ορισµένη αίτηση και σαφή έκθεση των γεγονότων που τη 
θεµελιώνουν".  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.14 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης "αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η ένσταση, ως καταλυτικό 
γεγονός της αγωγής, αν δεν περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων που τη 
θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο και δικαιολογούν την άσκησή της από τον 
εναγόµενο κατά του ενάγοντος, είναι αόριστη (ΑΠ 27/1988), αν δε το δικαστήριο δεν 
απορρίπτει την ένσταση, µολονότι το δικόγραφο των προτάσεων σε ότι αφορά την 
έκθεση των πραγµατικών περιστατικών που απαρτίζουν την ιστορική αιτία της, είναι 
αόριστο, αλλά προβαίνει στην κατ' ουσίαν εξέτασή της, παραλείπει, κατά παράβαση 
της ως άνω δικονοµικής διάταξης του άρθρου 262 ΚΠολ∆, να κηρύξει ακυρότητα του 
δικογράφου, ιδρύεται ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ.14 ΚΠολ∆ (ΑΠ 
1014/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 937, 
ΚΠολ∆: 262, 559 αριθ. 14, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Χρηµατική ικανοποίηση σε οικογένεια θύµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 345 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη σε οικογένεια θύµατος. 
Ενοχές από αδίκηµα κατά ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (άρθ. 26 ΑΚ). Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 26 ΑΚ, "οι ενοχές από αδίκηµα διέπονται από το 
δίκαιο της πολιτείας όπου διαπράχθηκε το αδίκηµα". Από τη διάταξη αυτή συνάγεται 
ότι η κύρια σχέση η οποία δηµιουργείται, µε τη διάπραξη αδικήµατος στην Ελλάδα 
από το οποίο επήλθε ο θάνατος αλλοδαπού και η αντίστοιχη αδικοπρακτική ενοχή, 
διέπονται από το ελληνικό δίκαιο µε την έννοια της Lex causee. Εποµένως, κατά το 
δίκαιο αυτό, κρίνεται, µεταξύ άλλων, ο παράνοµος χαρακτήρας της πράξης, η 
υπαιτιότητα, το τυχόν οικείο πταίσµα του παθόντος, το ζήτηµα της πρόσφορης 
αιτιώδους συνάφειας, αν η ευθύνη είναι αντικειµενική ή υποκειµενική και οι 
προϋποθέσεις της θεµελίωσης αυτής, η ικανότητα προς καταλογισµό, ο κύκλος των 
προστατευόµενων έννοµων αγαθών ή των υποκειµενικών δικαιωµάτων, ο υπόχρεος 
προς αποζηµίωση, το πρόσωπο του δικαιούχου της αποζηµίωσης, καθώς και οι 
έννοµες συνέπειες της αδικοπραξίας, ήτοι η µορφή και η έκταση της αποζηµίωσης, αν 
η αποζηµίωση παρέχεται σε κεφαλαίο εφάπαξ ή σε περιοδικές παροχές, αν παρέχεται 
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης (αρθρ. 932 ΑΚ) ή 
αποζηµίωση από το αρθ. 931 ΑΚ, τα θέµατα της αναγωγής των πλειόνων 
συνυποχρέων, καθώς και των οφειλόµενων τόκων από την επίδοση της αγωγής 
αποζηµίωσης. Στην προαναφερθείσα έννοια του "κύκλου των προστατευοµένων 
αγαθών ή των υποκειµενικών δικαιωµάτων" περιλαµβάνονται και προσδιορίζονται 
απευθείας, κατά την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 26 ΑΚ, και όλα εκείνα τα 
πρόσωπα που δικαιούνται και νοµιµοποιούνται ενεργητικώς στο να προβάλλουν, 
κατά περίπτωση, αντίστοιχες αξιώσεις, συνδεόµενες µε την ένδικη αδικοπρακτική 
συµπεριφορά είτε µε ορισµένη ιδιότητα, είτε εξ ιδίου δικαίου. Εποµένως, στην 
περίπτωση θανάτωσης, σε τροχαίο ατύχηµα στην Ελλάδα αλλοδαπού, για να κριθεί η 
νοµιµοποίηση εκείνων που ζητούν µε αγωγή την επιδίκαση χρηµατικής 
ικανοποίησης, λόγω ψυχικής οδύνης, µε την έννοια "των ανηκόντων στον κύκλο των 
προσώπων, που είναι φορείς εννόµων αγαθών ή υποκειµενικών δικαιωµάτων", τα 
οποία προσβλήθηκαν από τις επαχθείς συνέπειες της αδικοπρακτικής θανάτωσης, θα 
εφαρµοσθεί, µε βάση τη διάταξη του άρθρου 26 του ΑΚ αµέσως το Ελληνικό ∆ίκαιο, 
χωρίς την παρεµβολή άλλης έρευνας, στο πλαίσιο εφαρµογής των αρχών του 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, που έχει σχέση µε την έννοια του προκρίµατος και του 
προδικαστικού ζητήµατος, και ειδικά η διάταξη του άρθρου 932 Α.Κ. µε την οποία θα 
προσδιορισθεί, στη συγκεκριµένη περίπτωση, το εάν ο συγκεκριµένος ενάγων ανήκει 
στο κύκλο των δικαιουµένων προσώπων, µε την προαναφερθείσα έννοια, 
ανεξαρτήτως του εάν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, µε βάση το (µη εφαρµοστέο 
όµως) ουσιαστικό δίκαιο της ιθαγενείας του θανόντος και εκείνων που ζητούν την 
επιδίκαση της χρηµατικής ικανοποίησης, προβλέπεται διαφορετική ρύθµιση, ως προς 
τα πρόσωπα που ανήκουν στον κύκλο εκείνων που δικαιούνται να επιδιώξουν την 
αντίστοιχη αξίωση ή δεν προβλέπεται καµία ρύθµιση.  
- Κατά το άρθρο 932 εδ. 3 ΑΚ, σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου, η χρηµατική 
ικανοποίηση µπορεί να επιδικασθεί στην οικογένεια του θύµατος, λόγω ψυχικής 
οδύνης. Στη διάταξη αυτή δεν γίνεται προσδιορισµός της έννοιας του όρου 
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"οικογένεια του θύµατος", προφανώς γιατί ο νοµοθέτης δεν θέλησε να διαγράψει 
δεσµευτικώς τα όρια ενός θεσµού, ο οποίος, ως εκ της φύσης του, υφίσταται 
αναγκαίως τις επιδράσεις από τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις, κατά τη διαδροµή του 
χρόνου. Κατά την αληθή, όµως, έννοια της εν λόγω διάταξης, που απορρέει από τον 
σκοπό της θέσπισης της, στην οικογένεια του θύµατος ως αόριστης νοµικής έννοιας 
περιλαµβάνονται οι εγγύτεροι και στενώς συνδεόµενοι συγγενείς του θανατωθέντος, 
που δοκιµάσθηκαν ψυχικά από την απώλεια του και για την ανακούφιση του ηθικού 
πόνου των οποίων στοχεύει η διάταξη αυτή, αδιαφόρως αν συζούσαν µαζί του ή 
διέµεναν χωριστά. Υπό την έννοια αυτή, µεταξύ των προσώπων τούτων 
περιλαµβάνονται ο σύζυγος, τα τέκνα, οι αδελφοί του θανόντος, οι γονείς, οι 
παππούδες, ενώ, σηµειωτέον, η επιδίκαση της, από το άρθρο 932 εδ. 3 ΑΚ 
προβλεποµένης, χρηµατικής ικανοποίησης στα δικαιούµενα πρόσωπα, τελεί υπό την 
αυτονόητη προϋπόθεση, που συνιστά πραγµατικό ζήτηµα, της ύπαρξης, κατ' 
εκτίµηση του δικαστή της ουσίας, µεταξύ αυτών και του θανατωθέντος, όταν ο 
τελευταίος ζούσε, αισθηµάτων αγάπης και στοργής, η διαπίστωση της ανυπαρξίας 
των οποίων µπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισµό, είτε όλων των προσώπων αυτών, 
είτε κάποιων ή κάποιου από αυτούς, από την επιδίκαση της εν λόγω χρηµατικής 
ικανοποίησης (ΟλΑΠ 21/2000). Εποµένως, ο προσδιορισµός, τελικώς, από το 
δικαστήριο, των συγκεκριµένων εναγόντων, ως ανηκόντων στον κύκλο των 
προστατευοµένων αγαθών ή υποκειµενικών δικαιωµάτων και η αντίστοιχη 
νοµιµοποίηση τους, θα κριθεί µε βάση την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 932 
ΑΚ και ειδικώς µε βάση την προαναφερθείσα έννοια της "οικογένειας" όπως 
προσδιορίζεται αποκλειστικώς από το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο, κατά την 
αντίστοιχη ερµηνεία της ίδιας διάταξης που προαναφέρθηκε. Μόνο δε στην 
περίπτωση εκείνη που αµφισβητηθεί, στη συνέχεια, µια από τις πιο πάνω συγγενικές 
ιδιότητες, όσο έχει σχέση µε την ύπαρξη ή την εγκυρότητα της σχέσης εκείνης, από 
την οποία προέρχεται η ιδιότητα αυτή (π.χ η ύπαρξη ή όχι γάµου ή συγγενικής σχέσης 
γονέα και τέκνου), τότε πλέον καθίσταται αναγκαία η εφαρµογή των διατάξεων των 
άρθρων 13, 14, 17-24 του ΑΚ (κατά περίπτωση), για να κριθεί, αναλόγως, το εάν ο 
ενάγων έχει τελικώς την ιδιότητα του συζύγου ή του τέκνου, του πατέρα ή του 
παππού του θανατωθέντος (ΟλΑΠ 10/2011).  
- Τα άρθρα 1389 και 1390 ΑΚ ορίζουν ότι οι σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να 
συνεισφέρουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα µε τις δυνάµεις του, για την 
αντιµετώπιση των αναγκών της οικογένειας. Η συνεισφορά γίνεται µε προσωπική 
εργασία, τα εισοδήµατά τους και την περιουσία τους. Στην υποχρέωση συνεισφοράς 
περιλαµβάνονται ειδικότερα η αµοιβαία υποχρέωση των συζύγων για διατροφή τους, 
η κοινή υποχρέωση των συζύγων για διατροφή των τέκνων τους και εν γένει η 
υποχρέωση για συµβολή τους στη λειτουργία του κοινού οίκου.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 928 εδ.β' ΑΚ, που παρέχει αξίωση αποζηµίωσης και σε 
εκείνον που είχε απέναντι στο θανατωθέντα αξίωση διατροφής από το νόµο, 
συνάγεται ότι η αξίωση αυτή αποτελεί γνήσια αξίωση αποζηµίωσης και αποσκοπεί να 
φέρει το δικαιούχο της διατροφής στη θέση, που θα βρισκόταν αν δεν θανατωνόταν ο 
υπόχρεος να τον διατρέφει (ΑΠ 1205/2004). Συνεπώς η αξίωση διατροφής ως γνήσια 
αξίωση αποζηµιώσεως, που γεννάται επί θανάτου αλλοδαπού υποχρέου σ' αυτήν, 
εµπίπτει στη µορφή της αποζηµίωσης, που εκτίθεται ανωτέρω, και άρα διέπεται από 
το ελληνικό δίκαιο µε τη διάπραξη αδικήµατος στην Ελλάδα, από το οποίο επήλθε ο 
θάνατος του αλλοδαπού.  
- Κατά το άρθρο 578 ΚΠολ∆, αν το αιτιολογικό της προσβαλλόµενης απόφασης 
κρίνεται εσφαλµένο, αλλά το διατακτικό της ορθό, ο Άρειος Πάγος απορρίπτει την 
αναίρεση, εκτός αν υπάρχει έννοµο συµφέρον να αποτραπεί δεδικασµένο, οπότε 
αναιρείται η απόφαση µόνο ως προς την εσφαλµένη αιτιολογία της. Η αντικατάσταση 
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του αιτιολογικού της προσβαλλόµενης απόφασης από το αναιρετικό δικαστήριο 
συνίσταται στην µε την απόφασή του υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών που 
δέχεται η προσβαλλόµενη απόφαση σε άλλο κανόνα δικαίου, εφόσον η υπαγωγή αυτή 
απολήγει σε πόρισµα µε περιεχόµενο όµοιο προς το διατακτικό της απόφασης. Ως 
αιτιολογικό δηλαδή νοείται η νοµική αιτία, ήτοι η διάταξη νόµου, που αποτελεί τη 
µείζονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού (ΟλΑΠ 30/1998). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου (ηµεδαπού ή αλλοδαπού) στους 
οποίους περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με το λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 1 του 
άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα 
σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των 
ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της 
ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, ένσταση κ.λπ. ορθώς 
απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε 
δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν (ΟλΑΠ 27 και 28/1998).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 13, 14, 17 - 24, 26, 928, 931, 932, 1389, 1390,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 578, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Mαχητό τεκµήριο ωφελείας ακινήτων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1211 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Μαχητό τεκµήριο ωφέλειας ακινήτων.Εσφαλµένη 
αποδοχή καθ' ύλην αρµοδιότητας από το ∆ικαστήριο. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 653/1977 "περί υποχρεώσεων των 
παρόδιων ιδιοκτητών για την διάνοιξη εθνικών οδών κλπ" όπως συµπληρώθηκε µε το 
άρθρο 62 παρ. 9 και 10 του Ν. 947/1979, αναφορικώς µε την εφαρµογή αυτών και 
στις περιπτώσεις των προς βελτίωση των υφισταµένων οδών πραγµατοποιούµενων 
νέων χαράξεων ή διαπλατύνσεων αυτών ή τµηµάτων καθώς και των επαρχιακών 
οδών για το µέχρι 20 µέτρων πλάτος αυτών, προκειµένου περί διανοίξεως εκτός 
σχεδίου πόλεων εθνικών οδών πλάτους κατάληψης 30 µέτρων, οι ωφελούµενοι 
παρόδιοι ιδιοκτήτες κάθε πλευράς υποχρεούνται σε αποζηµίωση ζώνης πλάτους 15 
µέτρων, µε τη συµµετοχή τους στις δαπάνες της απαλλοτριώσεως των 
καταλαµβανόµενων από τις οδούς αυτές ακινήτων. Κατά την παράγραφο 3 δε του 
αυτού άρθρου, ως ωφελούµενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες, για την εφαρµογή του, 
θεωρούνται εκείνοι των οποίων τα ακίνητα αποκτούν πρόσωπο επί των 
διανοιγοµένων οδών, ενώ κατά την παράγ. 4 αυτού, "όταν οι δικαιούχοι της 
αποζηµιώσεως για την απαλλοτρίωση είναι υπόχρεοι για την πληρωµή αυτής 
επέρχεται συµψηφισµός δικαιωµάτων και υποχρεώσεων". Οι ανωτέρω διατάξεις του 
άρθρου αυτού (1, 3, 4) αντίκεινται στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου 
Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) (που 
µετά την επικύρωση της µε το Ν.∆. 53/1974, αποτελεί εσωτερικό δίκαιο και 
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υπερισχύει κάθε άλλης διατάξεως του ηµεδαπού δικαίου, κατ' άρθρον 28 παρ. 1 του 
Συντάγµατος) και εποµένως, το καθιερούµενο µε αυτές τεκµήριο ισχύει ως µαχητό 
και ο ισχυριζόµενος, ότι το αποµένον τµήµα του ακινήτου του δεν ωφελείται, αλλά 
αντιθέτως ζηµιώνεται από την απαλλοτρίωση, µπορεί, αποδεικνύοντας το αντίθετο 
της τεκµαιροµένης ωφελείας, δηλαδή την επικαλούµενη ζηµία του, και ανατρέποντας 
το, ως άνω, µαχητό τεκµήριο, να αποζηµιωθεί και για την αυτοαποζηµιούµενη 
έκτασή του. Η αξίωση αυτή του ιδιοκτήτου του απαλλοτριωθέντος ακινήτου εισήγετο 
προς κρίση, κατά την τακτική διαδικασία, ενώπιον του αρµοδίου πολιτικού 
δικαστηρίου, διότι, κατά την κρατούσα στην νοµολογία άποψη (ΟλΑΠ 8/1999), δεν 
ήταν αντικείµενο της δίκης για τον προσδιορισµό της τιµής µονάδος αποζηµιώσεως, 
άποψη που κρίθηκε ότι παραβιάζει το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου 
Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.∆.Α. (ΟλΑΠ 10/2004). Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 33 παρ. 1, 2, 3, 6 και 7 του Ν. 2971/2001, το τεκµήριο της ωφέλειας των 
ιδιοκτητών κατά τις διατάξεις του Νόµου 653/1977 (ΦΕΚ 2142 Α') είναι µαχητό και 
κρίνεται µετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, από το αρµόδιο για τον οριστικό 
προσδιορισµό της αποζηµίωσης Εφετείο, κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 
αυτού (παρ. 1). Ο εικαζόµενος ιδιοκτήτης ή ο αξιών δικαιώµατα επί του 
απαλλοτριουµένου, εφ' όσον θεωρεί ότι δεν υφίσταται το τεκµήριο της ωφέλειας, 
µπορεί µε αίτηση του να ζητήσει από τον φορέα του έργου τη διόρθωση του 
κτηµατολογικού πίνακα κήρυξης της απαλλοτρίωσης (παρ. 2). Η αίτηση υποβάλλεται 
εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δύο µηνών από την έκδοση της απόφασης περί 
προσωρινού ή απ' ευθείας οριστικού προσδιορισµού της αποζηµίωσης και 
παραπέµπεται µετά τη λήξη της προθεσµίας προς εξέταση σε τριµελή επιτροπή (παρ. 
3). Η αίτηση του ιδιώτη µαζί µε την έκθεση της επιτροπής και τα στοιχεία της 
απαλλοτρίωσης αποστέλλονται, από την αρχή που κήρυξε την αναγκαστική 
απαλλοτρίωση, στο κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δικαστήριο (παρ. 6). Οι 
συνέπειες της παραγ. 4 του άρθρου 9 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 
ισχύουν και στην περίπτωση που η σχετική µε το τεκµήριο της ωφέλειας απόφαση 
του Εφετείου εκδοθεί µετά την συντέλεση της απαλλοτρίωσης, µη επιτρεποµένου σε 
κάθε περίπτωση του καθορισµού νέας τιµής µονάδας. Όποιος δεν κλητεύθηκε ούτε 
έλαβε µέρος στη δίκη για τον καθορισµό της αποζηµίωσης δικαιούνται να ζητήσει µε 
αίτηση του τη διόρθωση των κτηµατολογικών στοιχείων µέσα σε πέντε έτη από τη 
συντέλεση της απαλλοτρίωσης και σε περίπτωση που αποδεδειγµένα έχει λάβει 
γνώση µέσα σε έξι µήνες από τότε που αυτός έλαβε γνώση. Εξ άλλου, κατά την 
διάταξη του άρθρου 37 του αυτού Νόµου, "Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει: α) 
των διατάξεων του άρθρου 33 µετά την παρόδο ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση 
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρµόζεται και για τις απαλλοτριώσεις 
που δεν έχουν µέχρι της ισχύος του συντελεσθεί. Στις περιπτώσεις που κατά την 
έναρξη ισχύος του ιδίου αυτού άρθρου έχει παρέλθει η ανατρεπτική προθεσµία της 
παραγράφου 3 αυτού, η ανατρεπτική αυτή προθεσµία παρατείνεται για δύο µήνες από 
την έναρξη ισχύος του". Με το ανωτέρω άρθρο 33 του Ν. 2971/2001, το οποίο ισχύει 
από 19-1-2002, το προαναφερόµενο τεκµήριο της ωφελείας των παρόδιων 
ιδιοκτητών, το οποίο αρχικώς είχε χαρακτηρισθεί αµάχητο, ορίζεται ότι είναι µαχητό 
και κρίνεται µετά την κήρυξη της απαλλοτριώσεως από το αρµόδιο για τον οριστικό 
προσδιορισµό της αποζηµιώσεως Εφετείο, κατά την διαδικασία του άρθρου αυτού. 
Από τον συνδυασµό δε των, ως άνω, διατάξεων του άρθρου αυτού προς τις διατάξεις 
του άρθρου 37 του ιδίου Νόµου, συνάγεται, ότι οι διατάξεις του πρώτου από αυτά 
εφαρµόζονται για τις απαλλοτριώσεις οι οποίες κηρύσσονται µετά την έναρξη της 
ισχύος του, καθώς και γι' αυτές οι οποίες κηρύχθηκαν προ της ενάρξεως της ισχύος 
του αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί η συντέλεση των µέχρις αυτής, δεν εφαρµόζονται δε 
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για τις απαλλοτριώσεις η συντέλεση των οποίων είχε ολοκληρωθεί προ της ενάρξεως 
της ισχύος των αυτών διατάξεων (ΑΠ 1056/2008).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθµός 5 του ΚΠολ∆ επιτρέπεται αναίρεση και όταν το 
δικαστήριο σε περίπτωση καθ' ύλην αρµοδιότητας, εσφαλµένως δέχτηκε, ότι είναι 
αρµόδιο ή αναρµόδιο. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως δηµιουργείται µόνον όταν υπάρχει 
σφάλµα του δικαστηρίου της ουσίας αναφερόµενο σε παραδοχή αρµοδιότητας ή 
αναρµοδιότητας αυτού του ιδίου. Εποµένως, δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός, όταν 
το Εφετείο, επιλαµβανόµενο εφέσεως, που υπάγεται κατά το άρθρο 19 του ΚΠολ∆, 
στην καθ ύλην αρµοδιότητά του, κρίνει εσφαλµένως, ότι το πρωτοβάθµιο δικαστήριο 
που εξέδωσε την εκκαλούµενη απόφαση, ήταν ή δεν ήταν αρµόδιο καθ ύλην, έστω 
και αν το Εφετείο απέρριψε σχετικό λόγο εφέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 5,  
ΕΣ∆Α: 1, 
Νόµοι: 653/1977, άρθ. 1,  
Νόµοι: 947/1979, άρθ. 62,  
ΑΝ: 2971/2001, άρθ. 33, 37, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Mαχητό τεκµήριο ωφελείας ακινήτων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 203 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιάνοιξη Εθνικής οδού. Παρόδιοι ιδιοκτήτες. Τεκµήριο ωφέλειας. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Με τις διατάξεις του άρθρ.1 του N. 653/1977 "περί υποχρεώσεως των παρόδιων 
ιδιοκτητών δια την διάνοιξιν εθνικών οδών κλπ", οι οποίες κατά το άρθρ. 62 παρ. 9 
του N. 947/ 1979 "περί οικιστικών περιοχών" εφαρµόζονται και για βελτιωτικές 
υφιστάµενων οδών νέες χαράξεις ή διαπλατύνσεις αυτών ή τµηµάτων τους, ορίζονται 
τα ακόλουθα: "Προκειµένου περί διανοίξεως εκτός σχεδίου πόλεων εθνικών οδών 
πλάτους καταλήψεως µέχρι τριάκοντα µέτρων (το οποίο µε το αρθρ. 14 παρ. 1 του N. 
1349/1983 σε συνδυασµό µε το αρθρ. 6 παρ. 14 του Ν. 2052/1992 αυξήθηκε σε 
πενήντα µέτρα), οι ωφελούµενοι παρόδιοι ιδιόκτητοι εκάστης πλευράς υποχρεούνται 
εις αποζηµίωσιν ζώνης πλάτους δεκαπέντε µέτρων (που αυξήθηκε µε τα αυτά αρθρ. 
14 παρ. 1 του Ν. 1349/1983 και 6 παρ. 14 του Ν. 2052/1992 σε εικοσιπέντε µέτρα), 
δια συµµετοχής των εις τας δαπανάς απαλλοτριώσεως των καταλαµβανόµενων υπό 
των οδών τούτων ακινήτων, η δε επιβάρυνσις αύτη δεν δύναται να υπερβαίνη το 
ήµισυ του εµβαδού του βαρυνοµένου ακινήτου (παρ. 1) ... Ωφελούµενοι παρόδιοι 
ιδιόκτητοι δια την εφαρµογήν του παρόντος άρθρου θεωρούνται εκείνοι των οποίων 
τα ακίνητα αποκτούν πρόσωπον επί των διανοιγοµένων οδών (παρ. 3) ... Οσάκις οι 
δικαιούχοι αποζηµιώσεως δια την απαλλοτίωσιν είναι και υπόχρεοι δια την πληρωµήν 
αυτής, επέρχεται συµψηφισµός δικαιωµάτων και υποχρεώσεων (παρ. 4) ...". 
Εισάγεται έτσι µε τη διάταξη ειδικότερα της παρ. 3 του ως άνω άρθρου τεκµήριο 
ωφέλειας για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία µε τη διάνοιξη εθνικής οδού 
αποκτούν πρόσωπο σ' αυτή. Το τεκµήριο αυτό κρίθηκε αρχικά ως αµάχητο, που 
σηµαίνει ότι οι παρόδιοι ιδιοκτήτες δεν µπορούν να το ανατρέψουν αποδεικνύοντας 
την έλλειψη ωφέλειας τους από τη διάνοιξη εθνικής οδού. Ήδη το τεκµήριο ρητά 
χαρακτηρίζεται ως µαχητό από τη διάταξη του άρθρου 33 παρ.1 του Ν. 2971/2001 
και κρίνεται, µετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, από το αρµόδιο για τον οριστικό 
προσδιορισµό της αποζηµίωσης Εφετείο, κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 
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αυτού (ΟλΑΠ 11/2011). Από το συνδυασµό των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 
του ως άνω νόµου προκύπτει ότι τα στοιχεία για την ωφέλεια ή µη του ακινήτου 
διευρύνονται και ότι εκτός από την πρόσοψη επί της διανοιγόµενης οδού, που 
προέβλεπε ο ως άνω νόµος 653/1977, ορίζονται (ενδεικτικά) και η δυνατότητα 
πρόσβασης του ακινήτου στο έργο, που περιλαµβάνεται στη ζώνη απαλλοτρίωσης, η 
δηµιουργία επιπτώσεων στις χρήσεις του ακινήτου και η, κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις, αρτιότητα και οικοδοµησιµότητα του ακινήτου. Έτσι, ο ισχυριζόµενος ότι 
το αποµένον τµήµα του ακινήτου του δεν ωφελείται, αλλά αντιθέτως ζηµιώνεται από 
την απαλλοτρίωση, µπορεί, αποδεικνύοντας το αντίθετο της τεκµαιροµένης ωφέλειας, 
δηλαδή την επικαλούµενη ζηµία του και ανατρέποντας το ως άνω µαχητό τεκµήριο, 
να αποζηµιωθεί και για την αυτοαποζηµιούµενη έκτασή του και να ζητήσει τον 
καθορισµό οριστικής τιµής µονάδας αποζηµίωσης και γι' αυτή (ΑΠ 1009/2011).  
- 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.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 653/1977, άρθ. 1,  
Νόµοι: 1349/1983, άρθ. 14,  
Νόµοι: 2052/1992, άρθ. 6,  
Νόµοι: 2971/2001, άρθ. 33,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Απαλλοτρίωση µέρους του ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1619 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Απαλλοτρίωση µέρους του ακινήτου. Ιδιαίτερη αποζηµίωση. Έννοµο συµφέρον για 
την άσκηση αναίρεσης. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 2882/2001: "Εάν απαλλοτριωθεί τµήµα 
ακινήτου µε αποτέλεσµα η αξία του τµήµατος που αποµένει στον ιδιοκτήτη να 
µειωθεί -ή το τµήµα αυτό να γίνει άχρηστο για την χρήση που προορίζεται, µε την 
απόφαση προσδιορισµού της αποζηµίωσης για το απαλλοτριούµενο τµήµα 
προσδιορίζεται και ιδιαίτερη αποζηµίωση για το τµήµα που αποµένει στον ιδιοκτήτη, 
η οποία καταβάλλεται µαζί µε την αποζηµίωση για το απαλλοτριούµενο". Η 
αιτιολογία της δικαστικής απόφασης για την επιδίκαση ιδιαίτερης αποζηµίωσης 
θεωρείται ανεπαρκής αν: α) δεν ενέχει προσδιορισµό των εναποµεινάντων τµηµάτων, 
ήτοι αναφορά περί του εµβαδού τους και λοιπών προσδιοριστικών στοιχείων και β) 
δεν αναφέρει την κατά προορισµό χρήση των αποµενόντων τµηµάτων και περαιτέρω 
την µετά την αναγκαστική απαλλοτρίωση δυνατότητα ή µη της πραγµατοποίησης της 
χρήσης αυτής και µε ποιες προϋποθέσεις (ΑΠ 1290/2009). Εξ άλλου µε το άρθρο 1 
παρ. 2 περ. γ του Π∆/τος της 24-5-1985 (ΦΕΚ 270/Τ.∆/31-5-85) ορίζεται: " Άρτια και 
οικοδοµήσιµα γήπεδα που αποµειούνται συνεπεία απαλλοτριώσεων ή διανοίξεως 
διεθνών, εθνικών ή επαρχιακών οδών, θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα εφόσον 
µετά την αποµείωση αυτή έχουν τα όρια αρτιότητας και τις λοιπές προϋποθέσεις των 
γηπέδων των προηγουµένων περιπτώσεων α και β." Περαιτέρω κατά τις περιπτώσεις 
αυτές (α, β) θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα τα γήπεδα που πριν από την 12-11-
1962 και έχουν ελάχιστο εµβαδόν 750 τ.µ., ελάχιστο πρόσωπο 10 µ. και ελάχιστο 



 

[42] 
 

βάθος 15 µ.. Επίσης θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα τα γήπεδα που είχαν 
δηµιουργηθεί πριν από την 12-9-1964 και έχουν ελάχιστο εµβαδόν 1200 µ., ελάχιστο 
πρόσωπο 20 µ., και ελάχιστο βάθος 35 µ. Επίσης θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα 
όσα γήπεδα είχαν δηµιουργηθεί πριν από την 17-10-1978 και έχουν ελάχιστο εµβαδόν 
2000 µ., ελάχιστο πρόσωπο 25 µ. και ελάχιστο βάθος 40 µ. Με βάση τις διακρίσεις 
αυτές: Ι. Εάν το µη απαλλοτριωθέν τµήµα του αρχικού γηπέδου είναι τουλάχιστον 
4.000 τ.µ., δεν υπάρχει καµία αποµείωση του αποµένοντος τεµαχίου.  
- Κύρια θετική προϋπόθεση για την άσκηση του ένδικου µέσου της αναίρεσης είναι 
να υπάρχει στον αναιρεσείοντα έννοµο συµφέρον. Το έννοµο συµφέρον που 
απαιτείται, για να ασκηθεί ένα ένδικο µέσο, εποµένως και η αναίρεση, προκύπτει 
κυρίως από τη βλάβη που υπέστη ο διάδικος, ο οποίος επιδιώκει τον έλεγχο της 
απόφασης. Βλάβη του διαδίκου υπάρχει, όταν βλάπτεται (ηττάται), δηλαδή όταν 
απορρίπτονται ολικά ή µερικά οι προτάσεις του ή γίνονται ολικά ή µερικά δεκτές 
έναντι αυτού αιτήσεις του αντιδίκου του. Η βλάβη δηλαδή του αναιρεσείοντος πρέπει 
να υπάρχει σε σχέση µε τον αντίδικο του, η προσβαλλόµενη απόφαση πρέπει να 
περιέχει κάποια διάταξη υπέρ του αντιδίκου του αναιρεσείοντος. Το έννοµο 
συµφέρον πρέπει να κρίνεται από την προσβαλλόµενη απόφαση (ΚΠολ∆ 68), εφόσον 
δε δεν θεµελιώνεται από τα εκτιθέµενα στο δικόγραφο της αναίρεσης και δεν 
προκύπτει από το διατακτικό της προσβαλλοµένης, ο αντίστοιχος λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (Ολ. ΑΠ 1/1999). Ο 
προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης 
βάσης µε την έννοια της ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες 
αποκλειστικά στη διατύπωση του αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη 
συνδροµή ή µη γεγονότων, που στη συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το 
πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την 
ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεση τους, να µη µπορεί να κριθεί αν η απόφαση 
στηρίζεται ή όχι νοµικώς (ΟλΑΠ 13/1995). Η ύπαρξη νόµιµης βάσης και η 
αντίστοιχη έλλειψη της πρέπει να προκύπτουν αµέσως από την προσβαλλόµενη 
απόφαση, ο δε Άρειος Πάγος διαπιστώνει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του 
προκειµένου λόγου αναίρεσης, ελέγχοντας µόνο την προσβαλλόµενη απόφαση και το 
αιτιολογικό της και όχι το περιεχόµενο άλλων, εγγράφων ή αποφάσεων σε εφαρµογή 
της διάταξης του άρθρου 561 παρ. 2 του ΚΠολ∆. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη 
νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου 
από ,αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει κατά το 
άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα και για το λόγο αυτό 
γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 561, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 1, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Απαλλοτρίωση µέρους του ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1704 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Απαλλοτρίωση µέρους ακινήτου. Επαναφορά στην 
προτέρα κατάσταση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Πληρεξουσιότητα. 
Παραίτηση από αίτηση αναίρεσης. 
- Στο άρθρο 17 παρ.2 του Συντάγµατος του 1975 ορίζεται ότι "κανένας δεν στερείται 
την ιδιοκτησία του παρά µόνο για δηµόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί µε τον 
προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόµος ορίζει και πάντοτε αφού προηγηθεί 
πλήρης αποζηµίωση που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το 
απαλλοτριούµενο κατά το χρόνο συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό 
προσδιορισµό της αποζηµίωσης. Αν ζητηθεί απ' ευθείας ο οριστικός προσδιορισµός 
της αποζηµίωσης, λαµβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της σχετικής συζήτησης 
στο δικαστήριο". Με την αναθεώρηση των συνταγµατικών διατάξεων, που έγινε µε 
το από 6-4-2001 ψήφισµα της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, στην 
παραπάνω παράγραφο του άρθρου 17 προστέθηκε τρίτο εδάφιο, το οποίο ορίζει ότι 
"αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης διεξαχθεί µετά την 
παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισµό, τότε για τον 
προσδιορισµό της αποζηµίωσης λαµβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της 
συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισµό". Η διάταξη αυτή µεταφέρθηκε και στο ν. 
2882/2001 "Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ), που 
ισχύει από 7-5-2001, µε την προσθήκη δεύτερου εδαφίου στην πρώτη παράγραφο του 
άρθρου 13. Κατά την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου, εάν απαλλοτριωθεί τµήµα 
ακινήτου µε αποτέλεσµα η αξία του τµήµατος που αποµένει στον ιδιοκτήτη να 
µειωθεί ή το τµήµα αυτό να γίνει άχρηστο για τη χρήση που προορίζεται, µε την 
απόφαση προσδιορισµού της αποζηµίωσης για το απαλλοτριούµενο τµήµα 
προσδιορίζεται και ιδιαίτερη αποζηµίωση για το τµήµα που αποµένει στον ιδιοκτήτη, 
η οποία καταβάλλεται µαζί µε την αποζηµίωση για το απαλλοτριούµενο, ενώ κατά 
την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ιδίου ανωτέρω νόµου, αρµόδιο να προσδιορίσει 
οριστικά την αποζηµίωση είναι το Εφετείο.  
- Από το συνδυασµό των άρθρων 579 παρ.1 και 581 παρ.2 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι 
µετά την παραδοχή της αίτησης αναίρεσης οι διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση 
που υπήρχε πριν από τη συζήτηση, επί της οποίας εκδόθηκε η αναιρεθείσα απόφαση, 
δηλαδή αναβιώνει η αίτηση παροχής έννοµης προστασίας (έφεση, αγωγή). Η 
απόφαση αναιρείται κατά το µέτρο παραδοχής της αναίρεσης, δηλαδή ως προς τα 
πληγέντα κεφάλαιά της, όχι ως προς άλλα, εκτός αν τα τελευταία συνάπτονται 
αρρήκτως µε τα αναιρεθέντα, οπότε συναναιρούνται (ΑΠ 404/2007, 443/2000). Κατά 
συνέπεια, σε περίπτωση αναίρεσης απόφασης που είχε προβεί σε οριστικό καθορισµό 
της τιµής µονάδας απαλλοτριωθέντων ακινήτων, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις 
του άρθρου 17 παρ.2 του Συντάγµατος του 1975, του άρθρου 13 παρ.4 και του 
άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, που κυρώθηκε (µαζί µε 
τη σύµβαση) µε το Ν∆57/1974 και έχει αυξηµένη έναντι των κοινών νόµων ισχύ 
(άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος), κρίσιµος χρόνος για τον προσδιορισµό της τιµής 
µονάδας είναι εκείνος της µετ' αναίρεση συζήτησης ενώπιον του Εφετείου (ΑΠ 
524/2010, 721/2009). Αν το Εφετείο στη συνέχεια διέταξε πραγµατογνωµοσύνη, η 
αξία του απαλλοτριουµένου θα υπολογισθεί µε βάση το χρόνο της εν λόγω 
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συζητήσεως και όχι εκείνης που γίνεται µετά τη διενέργεια της πραγµατογνωµοσύνης 
(ΟλΑΠ 14/2011).  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.1 εδ. α' του ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αδιάφορο αν 
πρόκειται για νόµο εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται 
αν δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν 
εφαρµοστεί, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 8/2006).  
- Κατά το άρθρο 104 ΚΠολ∆, για τις προπαρασκευαστικές πράξεις και τις κλήσεις 
έως την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο θεωρείται ότι υπάρχει πληρεξουσιότητα, 
και αν δεν υπάρχει κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόµη και εκείνες που είχαν 
γίνει προηγουµένως. Το δικαστήριο εξετάζει, σε κάθε στάση της δίκης την έλλειψη 
πληρεξουσιότητας, καθώς και την υπέρβαση της. Κατά δε το άρθρο 101 του ίδιου 
Κώδικα, σε περίπτωση θανάτου εκείνου που έδωσε πληρεξουσιότητα ή µεταβολής 
της ικανότητας για δικαστική παράσταση του ίδιου ή του νόµιµου αντιπροσώπου του, 
η πληρεξουσιότητα δεν παύει αλλά εξακολουθεί και παύει µόνο όταν διακοπεί η δίκη 
για έναν από τους λόγους αυτούς. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτουν τα ακόλουθα; 
Αν ο αναιρεσείων, που έδωσε προφορική παραγγελία σε δικηγόρο του και ο 
τελευταίος άσκησε αναίρεση που επέδωσε στον αναιρεσίβλητο, πεθάνει σε χρόνο 
πριν από τη συζήτηση της αναίρεσης, παραδεκτά µε πληρεξούσιο δικηγόρο -
παρίστανται στο ακροατήριο οι κληρονόµοι του αναιρεσείοντος, οι οποίοι 
γνωστοποιούν το θάνατο, δηλώνουν βίαιη διακοπή της δίκης και επανάληψη αυτής. 
Σε τέτοια περίπτωση εγκυροποιείται τυχόν προηγούµενο ελάττωµα συνεπεία της από 
την αρχή έλλειψης ρητής πληρεξουσιότητας (άρθρο 96 ΚΠολ∆) και δεν πρόκειται για 
ενέργειες (επίδοση της αναίρεσης κ.λ.π.) από πληρεξούσιο υπέρ ανύπαρκτου (λόγω 
θανάτου) αναιρεσείοντος, αλλά περίπτωση εσφαλµένου χαρακτηρισµού διαδίκου, 
που µπορεί να διορθωθεί, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι ο δικηγόρος που 
παράγγειλε την ενέργεια (επίδοση κ.λ.π.) αγνοούσε το θάνατο (σχ. ΑΠ 1733/2006). 
Αν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο δεν εµφανίστηκαν και δεν 
εκπροσωπήθηκαν ορισµένοι από τους αναιρεσείοντες, οι οποίοι απλά κλητεύθηκαν 
(οι ίδιοι ή σε περίπτωση θανάτου οι κληρονόµοι τους) µε επιµέλεια, των υπόλοιπων 
αναιρεσειόντων για τη συζήτηση της υπόθεσης, χωρίς όµως να έχουν χορηγήσει 
πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο που υπέγραψε το αναιρετήριο (ή σε άλλο) για να 
ασκήσει αναίρεση και να τους εκπροσωπήσει στη δίκη, πρέπει η αναίρεση, κατά το 
µέρος που φέρεται να ασκήθηκε από τους απολειπόµενους αυτούς αναιρεσείοντες να 
απορριφθεί ως απαράδεκτη (ΑΠ 4/2007).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 62 εδ. α' , 73, 159 παρ. 2, 160 παρ. 1 και 556 παρ. 1 
ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι η αναίρεση που ασκήθηκε στο όνοµα προσώπου που έχει 
πεθάνει κατά το χρόνο άσκησης της είναι απορριπτέα ως άκυρη για έλλειψη 
αναγκαίας διαδικαστικής προϋπόθεσης, η ακυρότητα δε αυτή λαµβάνεται υπόψη και 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή, η παρέµβαση - δήλωση 
που κάνει ο κληρονόµος στο ακροατήριο για συνέχιση της δίκης του "διαδίκου" που 
κληρονόµησε πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, διότι δεν νοείται συνέχιση δίκης 
υπέρ προσώπου "ανύπαρκτου" κατά το χρόνο άσκησης της αναίρεσης (ΑΠ 
1978/2007).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 294, 295, 297 ΚΠολ∆ οι οποίες εφαρµόζονται και 
στη δίκη για αναίρεση σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 299 και 573 παρ 1 του 
ίδιου Κώδικα συνάγεται ότι η παραίτηση από το δικόγραφο της αίτησης αναιρέσεως 
γίνεται και µε δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουµένου και έχει ως 



 

[45] 
 

αποτέλεσµα η αίτηση αναίρεσης να θεωρείται αναδροµικά ότι δεν ασκήθηκε (ΑΠ 
2118/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 62, 73, 96, 101, 104, 159, 160, 294, 295, 296, 299, 556, 559 αριθ. 1, 579, 
581,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Απαλλοτρίωση µέρους του ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 512 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απαλλοτρίωση µέρους ακινήτου. Οριστική αποζηµίωση. Συγχώνευση εταιρείας ή 
εταιρειών µε απορρόφηση. Ικανότητα διαδίκου. Κατάθεση προτάσεων στην 
αναιρετική δίκη. Κήρυξη ή µη ακυρότητας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 4 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ) εάν 
απαλλοτριωθεί τµήµα ακινήτου µε αποτέλεσµα η αξία του τµήµατος που αποµένει 
στον ιδιοκτήτη να µειωθεί ή το τµήµα αυτό να γίνει άχρηστο για τη χρήση που 
προορίζεται, µε την απόφαση προσδιορισµού της αποζηµίωσης για το 
απαλλοτριούµενο τµήµα προσδιορίζεται και ιδιαίτερη αποζηµίωση για το τµήµα που 
αποµένει στον ιδιοκτήτη, η οποία καταβάλλεται µαζί µε την αποζηµίωση για το 
απαλλοτριούµενο. Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 
20 παρ. 2, 5 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), συνάγεται ότι: α) Σε περίπτωση 
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως τµήµατος ακινήτου εξ αιτίας της οποίας το τµήµα 
που απέµεινε στον ιδιοκτήτη υφίσταται µείωση της αξίας του ή καθίσταται άχρηστο 
για τη χρήση που προορίζεται, ο ιδιοκτήτης του τµήµατος αυτού που απέµεινε 
δικαιούται να ζητήσει µε αυτοτελή αίτηση ενώπιον του Εφετείου τον καθορισµό 
οριστικής αποζηµιώσεως για το απαλλοτριωθέν και τον καθορισµό ιδιαίτερης 
αποζηµίωσης για το τµήµα που απέµεινε, β) Εάν ασκηθεί παραδεκτά αίτηση 
οριστικού προσδιορισµού ενώπιον του Εφετείου εκείνος κατά του οποίου 
απευθύνεται η αίτηση αυτή έχει δικαίωµα να ασκήσει µε τις προτάσεις, που 
κατατίθενται πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες προ της συζητήσεως, αντίθετη αίτηση για 
τα ίδια ακίνητα για τα οποία ζητείται οριστικός προσδιορισµός, εάν δε η αίτηση αυτή 
περιέχει και αίτηµα για προσδιορισµό ιδιαίτερης αποζηµίωσης ο καθ'ού δύναται µε 
τις εµπρόθεσµες προτάσεις του να ασκήσει αντίθετη αίτηση για την αποζηµίωση αυτή 
και γ) Όταν όµως στην αίτηση που ασκείται από οποιονδήποτε ενώπιον του Εφετείου 
δεν περιέχεται και αίτηµα για προσδιορισµό ιδιαίτερης αποζηµίωσης δεν µπορεί 
τούτο να ζητηθεί, ούτε από τον καθ' ού η αίτηση προσδιορισµού της οριστικής 
αποζηµιώσεως, µε αντίθετη αίτηση (ανταίτηση) ασκούµενη µε τις προτάσεις, ακόµη 
και εκείνες της πρώτης συζητήσεως, εφόσον το κεφάλαιο για τον προσδιορισµό της 
ιδιαίτερης αυτής αποζηµίωσης για το τµήµα που απέµεινε, είναι διαφορετικό από 
εκείνο που αναφέρεται στον προσδιορισµό της αποζηµιώσεως για το τµήµα που 
απαλλοτριώθηκε, αλλά ούτε και από τον αιτούντα του προσδιορισµού της οριστικής 
αποζηµιώσεως µε τις προτάσεις, αφού τούτο θα αποτελούσε απαράδεκτη, κατ' άρθρο 
223 ΚΠολ∆, επέκταση του αιτήµατος της αιτήσεως του, εφόσον το έτσι ζητούµενο 
αποτελεί ένα περαιτέρω αίτηµα µε διαφορετική ιστορική και νοµική αιτία (ΑΠ 
1054/1996, ΑΠ 1073/2003, ΑΠ 300/2008).  
- Κατά το άρθρο 62 ΚΠολ∆, ικανός να είναι διάδικος είναι εκείνος που έχει την 
ικανότητα να είναι υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Η ικανότητα αυτή, 
που εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (άρθρ. 73 ΚΠολ∆), παύει να 
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υπάρχει µε τον θάνατο του φυσικού προσώπου (άρθρ. 35 ΑΚ), προκειµένου δε για 
νοµικό πρόσωπο, αφότου τούτο κατά νόµο έχει λυθεί. Από τις διατάξεις αυτές 
προκύπτει ότι, αν το νοµικό πρόσωπο που ήταν διάδικος λύθηκε νοµίµως, πράγµα 
που συµβαίνει και σε περίπτωση συγχωνεύσεως εταιρείας ή εταιρειών µε 
απορρόφηση, κατά την οποία µια η περισσότερες εταιρίες (απορροφούµενες), οι 
οποίες λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, µεταβιβάζουν σε άλλη 
υφισταµένη εταιρία (απορροφούσα) το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της 
περιουσίας τους, η απορροφούσα εταιρία, υποκαθιστάµενη σε όλα τα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις της απορροφουµένης και εξοµοιούµενη εντεύθεν µε καθολική 
διάδοχο αυτής, συνεχίζει αυτοδικαίως την εκκρεµή δίκη χωρίς καµία ειδικότερη 
διατύπωση εκ µέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται λόγω της 
συγχωνεύσεως διακοπή της δίκης, ούτε απαιτείται δήλωση για την επανάληψη της, µε 
την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ή συνοµολογείται από τον αντίδικο, έστω και 
σιωπηρώς λόγω µη ειδικής αµφισβήτησης η ιδιότητα της συνεχίζουσας τη δίκη ως 
καθολικής διαδόχου µε απορρόφηση της αρχικής διαδίκου εταιρίας, η οποία ιδιότητα, 
αν αµφισβητείται από τον αντίδικο, εξετάζεται από το δικαστήριο παρεµπιπτόντως 
(ΑΠ 904/2010).  
- Κατά το άρθρο 570 παρ. 1 ΚΠολ∆ οι διάδικοι δεν είναι υποχρεωµένοι να 
καταθέσουν προτάσεις, εκτός αν προβάλλονται ενστάσεις ως προς το παραδεκτό και 
το εµπρόθεσµο της αίτησης αναίρεσης και των προσθέτων λόγων, οι διάδικοι 
καταθέτουν τις προτάσεις τους είκοσι τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη δικάσιµο. Η 
διάταξη αυτή αναφέρεται πρωτίστως στον αναιρεσίβλητο ο οποίος προβάλλει 
ενστάσεις κατά του παραδεκτού και εµπροθέσµου της αναιρέσεως. Αν όµως οι 
προτεινόµενες ενστάσεις λαµβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως, µε βάση γεγονότα που 
προκύπτουν από αυτεπάγγελτη έρευνα του υλικού της αναιρετικής δίκης, ο Άρειος 
Πάγος θα τις ερευνήσει παρά το εκπρόθεσµο των προτάσεων (ΑΠ 117/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 62, 73, 570, 
ΑΚ: 35,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 704 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 759, 
σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Απαλλοτρίωση µέρους του ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 215 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαλλοτρίωση µέρους ακινήτου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ.4 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ ΦΕΚ Α'17) "εάν 
απαλλοτριωθεί τµήµα ακινήτου µε αποτέλεσµα η αξία του τµήµατος που αποµένει 
στον ιδιοκτήτη να µειωθεί ή το τµήµα αυτό να µείνει άχρηστο για τη χρήση που 
προορίζεται, µε την απόφαση προσδιορισµού της αποζηµίωσης για το 
απαλλοτριούµενο τµήµα προσδιορίζεται και ιδιαίτερη αποζηµίωση για το τµήµα που 
αποµένει στον ιδιοκτήτη, η οποία καταβάλλεται µαζί µε την αποζηµίωση για το 
απαλλοτριούµενο. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο καθορισµός της 
καταβλητέας αποζηµίωσης πρέπει να επιδιώκεται και να καθορίζεται ενιαία για τα 
αναγκαστικώς απαλλοτριούµενα τµήµατα ακινήτου και τα συστατικά του µέρη καθώς 
και τα µη απαλλοτριούµενα τµήµατα των οποίων αποµειώνεται η αξία, ώστε αφενός 
να έχει εκείνος υπέρ του οποίου έγινε η απαλλοτρίωση, σαφή αντίληψη της έκτασης 
των υποχρεώσεών του απ' αυτή και αφετέρου να περαιώνεται µε ταχύτητα η όλη 
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διαδικασία της απαλλοτρίωσης και να εκκαθαρίζεται η κατάσταση που δηµιουργείται 
απ' αυτή προκειµένου να συντελεσθεί η απαλλοτρίωση µε την καταβολή ή την 
παρακατάθεση της αποζηµίωσης και να µην τίθεται σε αµφιβολία µε την προβολή 
νέων αξιώσεων. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που έχει ήδη καθορισθεί δικαστικά 
οριστική αποζηµίωση, για το απαλλοτριωθέν τµήµα ακινήτου είναι απαράδεκτη η 
µεταγενέστερη αίτηση µε την οποία ζητείται ο δικαστικός καθορισµός ιδιαίτερης 
αποζηµίωσης για τη µείωση ή την αχρήστευση του εναποµείναντος από την ίδια 
απαλλοτρίωση τµήµατος του ακινήτου. Τα παραπάνω ισχύουν ακόµη και στην 
περίπτωση κατά την οποία ο διορισθείς για τη κτηµατογράφηση µηχανικός δεν 
συµπεριέλαβε στα καταρτισθέντα υπ' αυτού έγγραφα (κτηµατικός πίνακας και 
κτηµατολογικό διάγραµµα) σηµείωση (µνεία) για την εξ αιτίας της απαλλοτρίωσης 
µέρους κάποιου ακινήτου επερχόµενη υποτίµηση ή αχρήστευση του εκτός 
απαλλοτρίωσης τµήµατός του, αλλά τούτο έπραξε µε την κατάρτιση 
συµπληρωµατικών τέτοιων εγγράφων µετά τον καθορισµό της οριστικής 
αποζηµιώσεως για το απαλλοτριούµενο τµήµα. Στην περίπτωση αυτή υφίσταται 
ενδεχοµένως αξίωση αποζηµίωσης του ζηµιούµενου ιδιοκτήτη σύµφωνα µε το άρθρο 
105 ΕισΝΑΚ.  
- Kατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 εδ.α του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
και αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας παραβιάζεται, είτε µε 
ψευδή ερµηνεία η οποία υπάρχει όταν αποδίδεται στον κανόνα έννοια διαφορετική 
από την αληθινή, είτε µε τη µη ορθή εφαρµογή, η οποία συντελείται όταν 
εφαρµόζεται κανόνας ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή όταν 
δεν εφαρµόζεται κανόνας ενώ έπρεπε ή όταν εφαρµόζεται εσφαλµένα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
ΕισΝΑΚ: 105, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ιδιαίτερη αποζηµίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 161 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ιδιαίτερη αποζηµίωση. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη της παραγρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), εάν 
απαλλοτριωθεί τµήµα του ακινήτου, µε αποτέλεσµα η αξία του τµήµατος που 
αποµένει στον ιδιοκτήτη να µειωθεί ή το τµήµα αυτό να γίνει άχρηστο για τη χρήση 
που προορίζεται, µε την απόφαση προσδιορισµού της αποζηµίωσης για το 
απαλλοτριούµενο τµήµα προσδιορίζεται και ιδιαίτερη αποζηµίωση για το τµήµα που 
αποµένει στον ιδιοκτήτη, η οποία καταβάλλεται µαζί µε την αποζηµίωση νια το 
απαλλοτριούµενο. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται, ότι όταν καθορισθεί δικαστικά η 
οριστική αποζηµίωση για το αναγκαστικώς απαλλοτριούµενο τµήµα ακινήτου, είναι 
απαράδεκτη η, µε ιδιαίτερη αίτηση, επιδίωξη δικαστικού προσδιορισµού 
αποζηµιώσεως για την, από την απαλλοτρίωση, επερχόµενη µείωση της αξίας του 
αποµένοντας στον ιδιοκτήτη τµήµατος ή της αχρήστευσης του τµήµατος αυτού, 
Σκοπός της παραπάνω διάταξης, µε την οποία ορίζεται, ότι η παρεχόµενη στον 
Ιδιοκτήτη απαλλοτριούµενου ακινήτου ιδιαίτερη αποζηµίωση καθορίζεται µε την ίδια 
απόφαση που καθορίζει την αποζηµίωση για το κτήµα που απαλλοτριώθηκε, είναι 
αφενός το να έχει εκείνος υπέρ του οποίου έγινε η απαλλοτρίωση σαφή αντίληψη της 
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έκτασης των υποχρεώσεων του από αυτή και αφετέρου το να περατώνεται µε 
ταχύτητα η όλη διαδικασία της απαλλοτρίωσης και να εκκαθαρίζεται η κατάσταση 
που δηµιουργείται απ' αυτή, ώστε να συντελείται η απαλλοτρίωση µε την καταβολή 
,ή την παρακατάθεση της αποζηµίωσης και να µη τίθεται σε αµφιβολία µε την 
προβολή νέων αξιώσεων (ΑΠ 627/2007). Συνεπώς, η ανωτέρω διάταξη, που 
επιβλήθηκε από λόγους δηµοσίου συµφέροντος για την άρση της αβεβαιότητας 
σχετικά µε την έκταση των υποχρεώσεων εκείνου υπέρ του οποίου έγινε η 
απαλλοτρίωση και την ταχεία εκκαθάριση των σχέσεων που δηµιουργούνται από 
αυτήν, δεν αντιστρατεύεται στη διάταξη του άρθρου 17 του Συντάγµατος, που 
προστατεύει την ιδιοκτησία, ούτε στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλου 
της ΕΣ∆Α, που προστατεύει την περιουσία, αλλά και ούτε τη συνταγµατική αρχή της 
αναλογικότητας, που προβλέπεται στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος, αφού 
πρόκειται για γενική ρύθµιση που δεν αποστερεί τον ενδιαφερόµενο να επιδιώξει 
κατά τα ανωτέρω τις αξιώσεις του από την απαλλοτρίωση.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται (και) αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" κατά την έννοια του νόµου θεωρούνται οι 
αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική 
βάση-και συνεπώς θεµελιώνουν- αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως. Συνεπώς δεν είναι πράγµατα, υπό την άνω έννοια, τα νοµικά 
επιχειρήµατα που προβάλλουν οι διάδικοι για την υποστήριξη των απόψεών τους σε 
σχέση µε νοµικά ζητήµατα ή οι ισχυρισµοί τους που αναφέρονται στην ορθή 
ερµηνεία του νόµου (ΟλΑΠ. 3/1997, ΑΠ 1199/94). 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11γ του ΚΠολ∆, κατά την οποία αναίρεση 
επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη του αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν, συνάγεται ότι ο λόγος αυτός δεν 
ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εισήλθε στην αποδεικτική διαδικασία, ώστε να 
επιβάλλεται η λήψη υπόψη των άνω αποδεικτικών µέσων, αλλ' απέρριψε την αγωγή 
ως απαράδεκτη ή µη νόµιµη (ΟλΑΠ 3/1997). 
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως προϋποθέτει 
ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας και ελλείψεις ή ασάφειες στη 
διατύπωση της ελάσσονος προτάσεως της προσβαλλοµένης αποφάσεως σε ζήτηµα 
που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Εποµένως, ο λόγος αυτός δεν 
ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας απέρριψε την αγωγή ή την ανακοπή ως 
απαράδεκτη ή µη νόµιµη (ΟλΑΠ 3/1997, ΑΠ 451/96). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
Σ: 17, 25, 
ΕΣ∆Α: 1, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 988 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Πλήρης αποζηµίωση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθ. 12 παρ. 6 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), εάν, µέχρι να 
ανακληθεί η συντελεσµένη απαλλοτρίωση, έγιναν στο απαλλοτριωµένο ακίνητο 
µεταβολές, από τις οποίες γεννώνται απαιτήσεις του υπέρ ου ή του καθ' ου η 
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απαλλοτρίωση, οι σχετικές διαφορές υπάγονται στην αρµοδιότητα του εφετείου, στην 
περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η απαλλοτριούµενη έκταση ή το µεγαλύτερο µέρος 
αυτής και δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 19. Η απόφαση του 
εφετείου υπόκειται σε αναίρεση κατά το οριζόµενο από το άρθρο 22.  
- Κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθ. 12 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), η ανάκληση 
της συντελεσµένης απαλλοτρίωσης γίνεται ύστερα από επιστροφή, προς τον 
βαρυνόµενο µε τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης, της αποζηµίωσης που καταβλήθηκε, 
αναπροσαρµοσµένης τιµαριθµικώς από το χρόνο που εισπράχθηκε η αποζηµίωση 
µέχρι το χρόνο ανάκλησης της απαλλοτρίωσης, σύµφωνα µε το εδ. γ της ίδιας ως άνω 
διάταξης, το οποίο, όµως, έχει εφαρµογή µόνο για τον καθορισµό της επιστρεπτέας 
αποζηµίωσης, η οποία έχει καταβληθεί για το απαλλοτριωθέν ακίνητο. Αντιθέτως, η 
διάταξη αυτή δεν έχει εφαρµογή στην περίπτωση της αξίωσης αποζηµίωσης του 
ιδιοκτήτη του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, της προβλεπόµενης από την παρ. 6 του 
άρθ. 12 του ίδιου ως άνω νόµου, δηλαδή λόγω των µεταβολών που προκλήθηκαν από 
τον υπερού η απαλλοτρίωση, στο απαλλοτριωθέν ακίνητο, µέχρι την ανάκληση της 
απαλλοτρίωσης.  
- Η από το άρθ. 12 παρ. 6 Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ) αξίωση του ιδιοκτήτη του 
απαλλοτριωθέντος ακινήτου, που γεννάται λόγω των µεταβολών που έγιναν στο 
απαλλοτριωθέν ακίνητο, µέχρι την ανάκληση της συντελεσµένης απαλλοτρίωσης, 
περιλαµβάνει την αποζηµίωση για την αποκατάσταση όχι µόνο των θετικών ζηµιιών, 
αλλά και της αποθετικής ζηµίας (διαφυγόντος κέρδους), αφού και αυτή (αποθετική 
ζηµία) προκλήθηκε εξ αιτίας της πρόωρης και αχρείαστης στέρησης της 
εκµετάλλευσης του ακινήτου του. Εποµένως, το δικάσαν Εφετείο, κατ' ορθή 
εφαρµογή των διατάξεων των άρθ. 297, 298 Α.Κ., έκρινε ως νόµιµη την αξίωση του 
αιτούντων - νυν αναιρεσιβλήτων - κυρίων του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, τόσο για 
τη (θετική) ζηµία, που υπέστησαν εξ αιτίας των µεταβολών που έγιναν στο ακίνητό 
τους, αλλά και για το διαφυγόν κέρδος, δηλαδή για τα εισοδήµατα που απώλεσαν, 
ένεκα της στέρησης της παραγωγής του ελαιολάδου, εξ αιτίας της κοπής των 
ελαιοδένδρων, των επικειµένων στο απαλλοτριωθέν ακίνητο. 
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 12,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 673 
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 609 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Καθορισµός οριστικής τιµής µονάδας. Επιδίκαση από 
το δικαστήριο για κάτιο που δεν ζητήθηκε. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Αντικείµενο της ενώπιον του Εφετείου δίκης, που διεξάγεται στο πλαίσιο 
εφαρµογής του Ν. 2882/2001 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων είναι ο 
καθορισµός οριστικής τιµής µονάδος αποζηµιώσεως της απαλλοτριούµενης 
εκτάσεως, των επικειµένων και ο καθορισµός αποζηµιώσεως της αποµένουσας 
εκτάσεως λόγω µειώσεως της αξίας της τελευταίας. Στην ενώπιον του Εφετείου δίκη 
δεν γίνεται αναγνώριση δικαιούχων της αποζηµιώσεως. Αυτή γίνεται σε άλλη 
µεταγενέστερη διαδικασία ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου. Εποµένως αν στην 
απόφαση του Εφετείου η αποµένουσα µετά την απαλλοτρίωση έκταση για την οποία 
καθορίζεται αποζηµίωση είναι διαφορετική και δη µεγαλύτερη από αυτή που ο 
ενδιαφερόµενος διάδικος αναφέρει στην αίτησή του προς το Εφετείο, δεν συνάγεται 
εντεύθεν ότι το Εφετείο επιδικάζει µεγαλύτερο του αιτηθέντος και εποµένως δεν 
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ιδρύεται η αναιρετική πληµµέλεια του αριθµού 9 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆. Τούτο 
γιατί αντικείµενο της δίκης ενώπιον του Εφετείου δεν είναι ο καθορισµός της 
αποµένουσας µετά την απαλλοτρίωση εδαφικής εκτάσεως και εποµένως αν υπάρξει 
τέτοια διαφοροποίηση µεταξύ της αποφάσεως του Εφετείου και της αιτήσεως 
ενδιαφερόµενου διαδίκου αυτή µπορεί ενδεχοµένως να διορθωθεί µε τη διαδικασία 
του αρθ.315 επ. ΚΠολ∆. 
- Κατά τον αριθµό 9 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το 
δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα 
ζητήθηκαν ή άφησε αίτηση αδίκαστη. Εξάλλου σύµφωνα µε το άρθρο 315 του 
ΚΠολ∆ "αν από παραδροµή κατά τη σύνταξη της απόφασης περιέχονται λάθη 
γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή 
ανακριβώς, το δικαστήριο που την έχει εκδώσει, µπορεί, αν το ζητήσει κάποιος 
διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει µε νέα απόφασή του". Κατά την ορθή 
έννοια της αµέσως παραπάνω διατάξεως οι παραδροµές θα πρέπει να είναι πρόδηλες 
και να προκύπτουν από το ίδιο το κείµενο της αποφάσεως ή από τα δικόγραφα της 
δίκης (απόφαση, προτάσεις, πρακτικά της δίκης). Τέτοια παραδροµή αποτελεί και η 
διάσταση µεταξύ του αιτιολογικού και του διατακτικού της αποφάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 559 αριθ.. 9,  
Νόµοι: 2882/2001,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1881 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Πλήρης αποζηµίωση. Αµοιβή δικηγόρου. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Για να είναι "πλήρης" η αποζηµίωση και να ανταποκρίνεται στην αξία του 
απαλλοτριούµενου ακινήτου, όπως ορίζεται από το άρθ. 17 παρ. 2 του Συντάγµατος, 
πρέπει η αξία αυτού να καθορίζεται µε βάση την πραγµατική - αγοραστική αξία 
αυτού, κατά τον κρίσιµο χρόνο της συζήτησης της αίτησης περί καθορισµού της 
αποζηµίωσης και όχι µε βάση (αποκλειστικά) την αντικειµενική αξία του ακινήτου, 
κατά το Ν. 3193/2003 (άρθ. 9 αυτού), αφού εξάλλου, η τελευταία (αντικειµενική) 
συνήθως είναι αρκετά υποδεέστερη της πραγµατικής - αγοραίας αξίας. Εποµένως, το 
Εφετείο, το οποίο, µε την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, καθόρισε την οριστική 
αποζηµίωση, για τα απαλλοτριωθέντα ακίνητα (τα οποία βρίσκονται σε περιοχή που 
ισχύει το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας τους, κατά το άρθ. 9 του 
Ν. 3193/2003), µε βάση την αποδεικνυόµενη, από τα αποδεικτικά στοιχεία, 
πραγµατική (αγοραστική) αξία αυτών και όχι µε βάση την (υποδεέστερη) 
αντικειµενική αξία αυτών, ορθώς έκρινε και δεν υπέπεσε στην από το άρθρο 559 
αριθµ. 1 ΚΠολ∆, προβλεπόµενη πληµµέλεια, δια της µη εφαρµογής της ως άνω 
διάταξης, όπως αποδίδεται µε τον πρώτο λόγο αναίρεσης, ο οποίος, κατά συνέπεια 
είναι απορριπτέος, ως αβάσιµος.  
- Κατά τη διάταξη του άρθ. 18 παρ. 4 εδ. 5 του Ν. 2882/2001, που έχει εφαρµογή 
στην προκειµένη περίπτωση, λόγω του χρόνου κήρυξης της απαλλοτρίωσης, το 
Εφετείο αποφαίνεται ενιαίως τόσο για τη δικαστική δαπάνη της ενώπιον αυτού 
διαδικασίας, όσο και για τη δικαστική δαπάνη του προσωρινού προσδιορισµού της 
αποζηµίωσης. Τα δικαστικά έξοδα της δίκης οριστικού προσδιορισµού της 
αποζηµίωσης περιλαµβάνουν: α) τα γενόµενα για τη διεξαγωγή και υπεράσπιση της 
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δίκης έξοδα που ήταν απαραίτητα (άρθρο 189 περ. 1 ΚΠολ∆), β) την αµοιβή του 
δικηγόρου του δικαιούχου, κατά περίπτωση, εκ ποσοστού επί της καθοριζοµένης 
αποζηµίωσης και δ. αα) εκ 2% για τη σύνταξη αιτήσεως ή ανταιτήσεως δι αυτοτελούς 
δικογράφου ή κυρίας παρεµβάσεως επίσης δι' αυτοτελούς δικογράφου, νοµίµως 
κοινοποιουµένων, ββ) εξ 1% για τη σύνταξη προτάσεων επί της αιτήσεως ή της δι 
αυτοτελούς δικογράφου ανταιτήσεως ή της δι ιδίου δικογράφου ασκηθείσης κυρίας 
παρεµβάσεως και γγ) εκ 2% για την άσκηση ανταιτήσεως ή κυρίας παρεµβάσεως δια 
των προτάσεων ή τη σύνταξη απλών προτάσεων επί της αιτήσεως του υπέρ ου η 
απαλλοτρίωση (άρθρα 100 παρ. 1, 103, 107 παρ. 1 και 110 παρ. 3 του Ν∆ 3026/1954 
"Κώδικα περί ∆ικηγόρων".  
- Από το περιεχόµενο της προσβαλλοµένης απόφασης προκύπτει ότι όλοι οι 
παραστάντες ενώπιον του Εφετείου καθών η αίτηση - ανταιτούντες, άσκησαν 
ανταίτηση µε τις προτάσεις τους, µε την οποία ζητούσαν τον καθορισµό υψηλότερου 
ποσού αποζηµίωσης, σε σχέση µε την αίτηση του αιτούντος - νυν αναιρεσείοντος 
Ελληνικού ∆ηµοσίου. Εποµένως, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις 
προαναφερθείσες διατάξεις, η αµοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου των καθών - 
ανταιτούντων έπρεπε να καθορισθεί σε 2% επί της καθοριζόµενης αποζηµίωσης 
(αφού η ανταίτηση ασκήθηκε µε τις προτάσεις και όχι µε αυτοτελές - ιδιαίτερο 
δικόγραφο). Κατά συνέπεια, το Εφετείο, το οποίο, µε την προσβαλλοµένη απόφασή 
του, καθόρισε την αµοιβή του κάθε πληρεξουσίου δικηγόρου των καθών - 
ανταιτούντων - νυν αναιρεσιβλήτων σε ποσοστό 3% επί του ποσού της αποζηµίωσης, 
παρεβίασε ευθέως τις ως άνω διατάξεις (οι οποίες είναι ουσιαστικού δικαίου, ΑΠ 
179/1984) και υπέπεσε στην από το άρθρο 559 αριθµ. 1 ΚΠολ∆ προβλεπόµενη 
πληµµέλεια, κατά τον βάσιµο περί τούτου δεύτερο λόγο αναίρεσης, ο οποίος πρέπει 
να γίνει δεκτός. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 189, 559 αριθ. 9,  
Ν∆: 3026/1954, άρθ. 100, 103, 107, 110,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 18,  
Νόµοι: 3193/2003, άρθ. 9, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 672 
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1608 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Έννοµες συνέπειες. Προσδιορισµός αποζηµίωσης. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2882/2001 "Κώδικας Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ)" ενδιαφερόµενοι, οι οποίοι δύνανται να 
ζητήσουν δικαστικώς τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισµό της αποζηµιώσεως 
είναι α) ο υπόχρεος να καταβάλει την αποζηµίωση, β) ο υπέρου κηρύχθηκε η 
αναγκαστική απαλλοτρίωση και γ) όποιος αξιώνει κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο 
δικαίωµα στο απαλλοτριούµενο. Η ρύθµιση αυτή είναι επακόλουθη της ρυθµίσεως 
του άρθρου 4 του άνω ΚΑΑΑ, κατά το οποίο η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου 
συνεπάγεται αυτοδικαίως και την απαλλοτρίωση κάθε κτίσµατος, κατασκευής και 
δέντρου, που υπάρχει πάνω σε αυτό και κάθε άλλου συστατικού του πράγµατος, κατά 
τα άρθρα 953 και επόµενα του ΑΚ, ανεξάρτητα από τη µνεία τους στην απόφαση 
κηρύξεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ή στο κτηµατολογικό διάγραµµα ή 
στον κτηµατολογικό πίνακα, καθώς και του άρθρου 5 του ίδιου ΚΑΑΑ, κατά το 
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οποίο η αναγκαστική απαλλοτρίωση αφορά στο πράγµα, ανεξάρτητα από το πρόσωπο 
που έχει την κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα σε αυτό. Από το συνδυασµό 
των ανωτέρω διατάξεων και εκείνης του άρθρου 9 παρ.2 του αυτού ΚΑΑΑ, κατά την 
οποία µετά τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κάθε νοµέας ή κάτοχος 
του απαλλοτριωθέντος ακινήτου υποχρεούται να παραδώσει τούτο ελεύθερο στον 
υπέρου η απαλλοτρίωση, συνάγονται τα ακόλουθα: 1) ο νοµοθέτης περιόρισε τον 
αριθµό των προσώπων και καθόρισε επακριβώς τα πρόσωπα, τα οποία δύνανται να 
προσλάβουν την ιδιότητα του διαδίκου στις δίκες καθορισµού τιµής µονάδας 
αποζηµιώσεως (προσωρινής ή οριστικής) λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. 2) 
Ακόµη, ο νοµοθέτης, συνεπής προς τις διατάξεις του άρθρου 17 του Συντάγµατος και 
των άρθρων 947, 948, 949, 999 και 1000 του ΑΚ, περιόρισε την προβλεπόµενη από 
την άνω διάταξη του Συντάγµατος και του άρθρου 13 παρ.1 του ΚΑΑΑ και 
επιδικαζόµενη αποζηµίωση λόγω απαλλοτριώσεως µόνο για τα ακίνητα πράγµατα και 
τα επ' αυτών υπάρχοντα κτίσµατα, κατασκευές και δέντρα, καθώς και όλα τα κατά τα 
άρθρα 953 και επόµενα του ΑΚ συστατικά. Και περαιτέρω, 3) την αποζηµίωση από 
την απαλλοτρίωση των ανωτέρω πραγµάτων παρέχει, όπως προκύπτει από τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του ΚΑΑΑ, µόνο στους αναγνωριζόµενους κατά τη 
διαγραφόµενη στο άρθρο αυτό (και τον ΚΠολ∆) διαδικασία ως κυρίους ή έχοντες 
άλλο εµπράγµατο δικαίωµα (από τα περιοριστικός αναφερόµενα στο νόµο -άρθρ. 973 
ΑΚ) και απέκλεισε ρητώς την αναγνώριση ως δικαιούχο της αποζηµιώσεως από 
αναγκαστική απαλλοτρίωση τον έχοντα επί του απαλλοτριωθέντος δικαίωµα νοµής, 
πολύ δε περισσότερο κατοχής, ορίζοντας στην παρ. 9 του άνω άρθρου 26, ότι η νοµή 
καθ' εαυτή δεν θεµελιώνει δικαίωµα αποζηµιώσεως.  
Κατ' ακολουθίαν, λοιπόν, των ανωτέρω διατάξεων, εκείνος που έχει δικαίωµα 
κατοχής επί του απαλλοτριωθέντος ακινήτου και των συστατικών του συνεπεία της 
έννοµης σχέσεως της µισθώσεως, η οποία λύνεται µε τη συντέλεση της αναγκαστικής 
απαλλοτριώσεως και ο µισθωτής έχει υποχρέωση να παραδώσει το µίσθιο στον 
υπέρου η απαλλοτρίωση, ούτε αξίωση αποζηµιώσεως έχει για το δικαίωµα κατοχής 
του επί των απαλλοτριωθέντων επικειµένων συστατικών του µίσθιου ακινήτου και 
την ασκούµενη επ' αυτού επιχείρηση του, ούτε νοµιµοποιείται ενεργητικώς να 
ζητήσει τον καθορισµό της τιµής µονάδας αποζηµιώσεως (προσωρινής και οριστικής) 
για τα συστατικά και την επιχείρηση αυτή. Η ρύθµιση αυτή, κατά τα προεκτεθέντα, 
δεν αντίκειται, αλλά είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του Συντάγµατος, 
ούτε προσκρούει στη διάταξη του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 
της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως για την προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και 
των θεµελιωδών ελευθεριών (ΕΣ∆Α) που κυρώθηκε (µαζί µε τη Σύµβαση) µε το Ν∆ 
57/1974 και έχει αυξηµένη έναντι των κοινών νόµων ισχύ (αρθρ. 28 παρ.1 του 
Συντάγµατος), η οποία επιβάλλειτο σεβασµό της περιουσίας κάθε φυσικού ή νοµικού 
προσώπου και απαγορεύει να στερηθεί κάποιος της περιουσίας του, παρά µόνο για 
λόγους δηµόσιας ωφέλειας και υπό τους προβλεπόµενους από το νόµο και τις γενικές 
αρχές του διεθνούς δικαίου όρους. Και τούτο διότι: α) Κατά την έννοια των άρθρων 
17 του Συντάγµατος και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, το δικαίωµα 
κατοχής επί των συστατικών του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, δεδοµένου ότι τα 
συστατικά αυτά κατά την καθιερούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 953, 954 και 
955 του ΑΚ αρχή "τα επικείµενα είκει τοις υποκειµένοις", ακολουθούν τη νοµική 
τύχη του δικαιώµατος κυριότητας επί του ακινήτου και δεν µπορούν να είναι χωριστά 
αντικείµενα κυριότητας ή άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος, δεν αποτελεί αυτοτελές 
απαλλοτριούµενο περιουσιακό στοιχείο, β) Στην έννοια της "πλήρους αποζηµιώσεως" 
για την απαλλοτρίωση πράγµατος για δηµόσια ωφέλεια, που προβλέπεται από τη 
διάταξη του άρθρου 17 παρ. 2 του Συντάγµατος και δικαιούται ο ιδιοκτήτης του 
πράγµατος ως ενιαίου συνόλου από ακίνητο και συστατικά αυτού, περιλαµβάνεται 
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και η αξία της κατοχής επί των συστατικών. Η αποζηµίωση για την αξία της 
επιχειρήσεως που ασκείται στο ακίνητο, που απαλλοτριώνεται, κατά τις ίδιες άνω 
διατάξεις, δεν συµπεριλαµβάνεται στην έννοια της "πλήρους αποζηµιώσεως", αλλά 
λαµβάνεται υπόψη η συνδεόµενη µε το ακίνητο, που απαλλοτριώθηκε, πρόσοδος, σε 
σχέση µε την ασκούµενη σε αυτό επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά την εκτίµηση 
της αξίας του απαλλοτριουµένου ακινήτου (ΟλΑΠ 7-8/2006), δ) Ο µισθωτής - 
κάτοχος του ακινήτου και των συστατικών του δεν στερείται του δικαιώµατος να 
διεκδικήσει τις τυχόν αξιώσεις για τα απαλλοτριωθέντα συστατικά και τις γενόµενες 
στο µίσθιο για τη λειτουργία της επιχειρήσεως του δαπάνες από τον εκµισθωτή 
ιδιοκτήτη του όλου απαλλοτριωθέντος ακινήτου ο οποίος είναι δικαιούχος της 
αποζηµιώσεως αυτού, είτε βάσει της µισθωτικής σχέσεως, είτε βάσει των διατάξεων 
περί διοικήσεως αλλότριων ή αδικαιολογήτου πλουτισµού ή και αδικοπραξιών του 
ΑΚ, το ύψος µάλιστα της οποίας, όπως καθορίστηκε από το δικαστήριο και 
καταβλήθηκε σ' εκείνον, δεν οριοθετεί και το µέγεθος των άνω αξιώσεων του 
µισθωτή οι οποίες µπορεί να είναι και υπέρτερες εκείνης. Για τους ίδιους λόγους η 
ανωτέρω ρύθµιση δεν είναι αντίθετη στην αρχή της ισότητας (αρθρ. 4 του 
Συντάγµατος), ούτε στο δικαίωµα εργασίας (άρθρο 22 του Συντάγµατος).  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, αν 
παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο 
εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας παραβιάζεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε 
µε κακή εφαρµογή, η οποία υπάρχει αν ο κανόνας δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή να εφαρµοστεί, ενώ δεν έπρεπε (ΟλΑΠ 7/2006, 
4/2005, ΑΠ 1671/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 947, 948, 949, 953, 955, 999, 1000, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 5 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποζηµίωση λόγω ρυµοτοµίας. Μεταφορά συντελεστή δόµησης. Υπολογισµός 
αποζηµίωσης. 
- Κατά το άρθρο 3 ενότητα Απαρ. 2 του N. 2300/1995 βαρυνόµενα ακίνητα για τα 
οποία µπορεί να χορηγηθεί τίτλος µεταφοράς συντελεστή δόµησης (Μ.Σ.∆.) είναι και 
ακίνητα που χαρακτηρίζονται από εγκεκριµένα σχέδια ως κοινόχρηστοι χώροι (χώροι 
πρασίνου, οδοί, πλατείες κ.λ.π.). Στα ακίνητα αυτά τίτλος Μ.Σ.∆. χορηγείται µόνο για 
το ρυµοτοµούµενο τµήµα για το οποίο δεν είναι, κατά τις κείµενες διατάξεις, 
υπόχρεος προς καταβολήν αποζηµιώσεως ο ίδιος ο κύριος των ακινήτων και εφόσον 
ο τελευταίος αποδέχεται αυτό το είδος της αποζηµίωσης. Με το άρθρο 16 του N. 
3044/2002 καταργήθηκαν τα άρθρα 1-21, εποµένως και το ανωτέρω άρθρο 3, του 
προηγούµενου N. 2300/1995, ενώ κατά τη µεταβατική διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2, 
σε συνδυασµό µε εκείνην του άρθρου 3παρ. 1, του ίδιου N. 3044/2002, θεωρούνται 
ισχυροί τίτλοι Μ.Σ.∆. που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις 
µεταξύ άλλων και για ρυµοτοµούµενα ακίνητα. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 24 παρ. 6 
του Συντάγµατος "Τα µνηµεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά 
στοιχεία προστατεύονται από το Κράτος. Νόµος θα ορίσει τα αναγκαία για την 
πραγµατοποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά µέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς 
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και τον τρόπο και το είδος της αποζηµίωσης των ιδιοκτητών". Από τη διάταξη αυτή, 
σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των λοιπών παραγράφων (1-5) του ίδιου άρθρου, αλλά 
και εκείνην του άρθρου 17παρ. 2 του Συντάγµατος, όπως ίσχυε πριν από την 
Αναθεώρησή του µε το Ψήφισµα της 6-4-2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των 
Ελλήνων και µε την οποία προβλέπεται µόνο χρηµατική αποζηµίωση για την 
απαλλοτριούµενη ιδιοκτησία, προκύπτει ότι υπό τις διατάξεις αυτές η µεταφορά 
συντελεστή δόµησης (Μ.Σ.∆.) µόνο ως µέθοδος αποζηµίωσης στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται από την ρηθείσα διάταξη του άρθρου 24 παρ. 6 του Συντάγµατος 
(περιορισµοί στην ιδιοκτησία για την προστασία στοιχείων της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς) µπορεί να εισαχθεί από τον νοµοθέτη. Σε άλλες, αντιθέτως, 
περιπτώσεις, που δεν εµπίπτουν στην ανωτέρω συνταγµατική πρόβλεψη και για τις 
οποίες δεν υπάρχει άλλη τέτοια (συνταγµατική) πρόβλεψη, δεν µπορεί να εισαχθεί ο 
θεσµός της µεταφοράς του συντελεστή δόµησης, τέτοια δε περίπτωση είναι και 
εκείνη των ρυµοτοµούµενων ακινήτων, λόγος για τον οποίο και αποκλείεται στον 
νοµοθέτη να θεσπίσει σύστηµα µεταφοράς συντελεστή δόµησης στην τελευταία αυτή 
περίπτωση. Έτσι η προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 3 ενότητα Α παρ. 2 του N. 
2300/1995, που διέπει την ένδικη ρυµοτοµική απαλλοτρίωση και η οποία ορίζει ότι 
βαρυνόµενα ακίνητα για τα οποία µπορεί να χορηγηθεί τίτλος Μ.Σ.∆. είναι, υπό τις 
οριζόµενες ως άνω προϋποθέσεις, (και) ακίνητα που χαρακτηρίζονται από 
εγκεκριµένα σχέδια ως κοινόχρηστοι χώροι, είναι (η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 3 
ενότ. Α παρ. 2 του N. 2300/95) αντισυνταγµατική και ανίσχυρη, ως αντίθετη προς την 
ειρηµένη διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγµατος (και ΟλΣτΕ 6070/1996, 
1411/1998, 2123/2006, 2366/2007, 2367/2007). Παρέπεται ότι αντισυνταγµατική, για 
τον ίδιο ως άνω λόγο (ίδιες αντισυνταγµατικές πληµµέλειες), είναι και η επίσης 
προαναφερθείσα µεταβατική διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του µεταγενέστερου N. 
3044/2002, σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1δ' του ίδιου N. 
3044/2002, κατά το µέρος που θεωρούν έγκυρους τους τίτλους Μ.Σ.∆. οι οποίοι είχαν 
εκδοθεί µέχρι την έναρξη της ισχύος του ίδιου αυτού νόµου και αφορούν ακίνητα που 
είχαν απαλλοτριωθεί λόγω ρυµοτοµίας για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων, αφού 
οι τίτλοι αυτοί εκδόθηκαν βάσει των προαναφερθεισών ανίσχυρων, ως 
αντισυνταγµατικών, διατάξεων του N. 2300/1995 και ήταν εποµένως άκυροι 
(παράνοµοι). Τέλος, ορίζεται ήδη µε το άρθρο 17 παρ.2 εδ. ε' (τελευταίο) του 
Συντάγµατος, που προστέθηκε, µαζί µε τα προηγούµενα γ' και δ' εδάφια, µε το 
Ψήφισµα της 6-4-2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, ότι η 
αποζηµίωση (που οφείλεται για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων), εφόσον 
συναινεί ο δικαιούχος, µπορεί να καταβάλλεται και σε είδος, ιδίως µε τη µορφή της 
παραχώρησης της κυριότητας άλλου ακινήτου ή της παραχώρησης δικαιωµάτων επί 
άλλου ακινήτου. Υπό την ισχύ της διάταξης αυτής και από της ισχύος της είναι πλέον, 
κατ' αρχήν, επιτρεπτός ο κατά τα ανωτέρω (µε παραχώρηση άλλου ακινήτου κ.λ.π.) 
τρόπος αποζηµιώσεως για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, που δεν 
προβλεπόταν από το προηγούµενο συνταγµατικό καθεστώς (άρθρ. 17 του Συντ., προ 
του Ψηφίσµατος της 6-4-2001), µε αποτέλεσµα ο θεσµός της µεταφοράς του 
συντελεστή δόµησης στην περίπτωση των ρυµοτοµούµενων ακινήτων και υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες τους αποδέχονται τον τρόπο αυτόν της αποζηµίωσης, 
προβλεπόµενος ήδη από το άρθρο 3 παρ. 1δ' του νεότερου ως άνω N. 3044/2002, να 
µην έρχεται, κατ' αρχήν, µε την επιφύλαξη δηλαδή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 
του άρθρου 24 του Συντάγµατος για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος και τη χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, σε αντίθεση µε τις 
επιταγές του άρθρου αυτού του Συντάγµατος, µεταξύ των οποίων και η ρηθείσα της 
παρ. 6 (και Ολοµ. ΣτΕ 2366/2007, 2367/2007), η ρύθµιση όµως αυτή δεν έχει 
εφαρµογή εν προκειµένω και δεν καταλαµβάνει την ένδικη περίπτωση, ως εκ του, ως 
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κατωτέρω, χρόνου της προκείµενης ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης, ούτε ως 
εµπίπτουσα στη µεταβατική ως άνω διάταξη του άρθρου 7παρ. 2 του N. 3044/2002. 
ΙΙΙ. Το Εφετείο, όπως προκύπτει από την προσβαλλόµενη απόφασή του, δέχθηκε ότι 
για την εφαρµογή του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως του ∆ήµου Καλλιθέας Αττικής 
εκδόθηκε από τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας/Τµήµα Απαλλοτριώσεων του ∆ήµου 
Καλλιθέας η υπ' αριθµ. 2/1993 Πράξη αναλογισµού αποζηµιώσεως λόγω ρυµοτοµίας 
στον λόφο Σικελίας του ανωτέρω ∆ήµου, που κυρώθηκε µε την υπ' αριθµ. 
16221/4/17-5-1993 απόφαση του Νοµάρχη Πειραιώς, και απαλλοτριώθηκε 
αναγκαστικά για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων (πρασίνου, παιδικής χαράς 
κ.λ.π.), που προβλέπονταν από το σχέδιο πόλεως, µεταξύ των άλλων και η 
αναφερόµενη ιδιοκτησία (δύο ακίνητα), που ανήκει κατά το 1/2 εξ αδιαιρέτου στον 
καθένα των αναιρεσιβλήτων, συνολικής εκτάσεως 2324,50 τ.µ., µε υπόχρεους προς 
αποζηµίωση τον ∆ήµο Καλλιθέας και παρόδιους ιδιοκτήτες, ότι το ελληνικό δηµόσιο 
µε την υπ' αριθµ. 18214/1996 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, που µεταγράφηκε 
νόµιµα, και µε τη συµβολαιογραφική, ως κατωτέρω, συναίνεση των αναιρεσιβλήτων-
ιδιοκτητών εξέδωσε, σύµφωνα µε τις προρρηθείσες διατάξεις του ισχύοντος τότε N. 
2300/95, τους αναφερόµενους τίτλους µεταφοράς ολόκληρου του συντελεστή 
δόµησης των ρυµοτοµούµενων ως άνω ακινήτων, τους οποίους και έλαβαν οι 
αναιρεσίβλητοι ως αποζηµίωση για τα ρυµοτοµηθέντα αυτά ακίνητά τους, ότι όλες οι 
σχετικές αυτές πράξεις και δικαιοπραξίες είναι άκυρες και εποµένως ανίσχυρες 
(άρθρ. 180 του ΑΚ), ως γενόµενες κατ' εφαρµογήν των ανωτέρω αντισυνταγµατικών 
και ανεφάρµοστων διατάξεων του N. 2300/1995, και ότι εποµένως (δέχεται το 
Εφετείο) οι αναιρεσίβλητοι, που ζήτησαν µε την ένδικη αίτησή τους τον καθορισµό 
οριστικής αποζηµιώσεως για τα ρυµοτοµούµενα, ως ανωτέρω, ακίνητά τους, 
εξακολουθούσαν να είναι κύριοι των ακινήτων και εδικαιούντο να ζητήσουν 
(λάβουν) την καθοριζόµενη αποζηµίωση, τούτο δε παρά την περιεχόµενη στην υπ' 
αριθµ. ΧΧΧ/3-7-1996 πράξη της συµβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Όκου 
δήλωσή τους ότι συναινούν στη µεταφορά του συντελεστή δόµησης των 
απαλλοτριούµενων ακινήτων τους και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωµα ή 
απαίτηση κατά του ∆ήµου Καλλιθέας από την απαλλοτρίωση αυτή και εκχωρούν 
στον ∆ήµο όλα τα δικαιώµατα αποζηµιώσεως κατά των παροδίων. Έτσι που έκρινε το 
Εφετείο και που κατόπιν τούτων δέχθηκε την αίτηση των αναιρεσιβλήτων για τον 
καθορισµό οριστικής αποζηµίωσης των ρυµοτοµούµενων ακινήτων τους, 
απορρίπτοντας την ένσταση του αναιρεσείοντος ∆ήµου Καλλιθέας (και των λοιπών 
υποχρέων - παροδίων καθ ών η αίτηση) για έλλειψη εννόµου συµφέροντος και 
ενεργητικής νοµιµοποίησης των αναιρεσιβλήτων στην άσκηση της αιτήσεως, ενόψει 
του ότι τα ρυµοτοµούµενα είχαν ήδη περιέλθει, ως ανωτέρω, κατά τους ισχυρισµούς 
του αναιρεσείοντος, στην κυριότητα του τελευταίου (αναιρεσείοντος ∆ήµου 
Καλλιθέας), δεν παραβίασε, µε την µη εφαρµογή τους, τις ειρηµένες διατάξεις των 
άρθρων 3 ενότητα Α παρ. 2 του N. 2300/1995 και 7 παρ. 2 του N. 3044/2002, οι 
οποίες και δεν ήταν, σύµφωνα µε την προηγηθείσα µείζονα σκέψη, πράγµατι 
εφαρµοστέες εν προκειµένω, ως αντίθετες στην διάταξη του άρθρου 24 του 
Συντάγµατος, την οποία ορθώς ερµήνευσε και εφήρµοσε. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 180,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Σ: 17, 24, 
Νόµοι: 2300/1995, άρθ. 3,  
Νόµοι: 3044/2002, άρθ. 3, 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ρυµοτοµικό διάταγµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1625 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Πράξη εφαρµογής πολεοδοµικού σχεδίου. Επιδίκαση από το δικαστήριο για κάτι 
που δεν ζητήθηκε. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 9 περ. α' του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν 
το δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε. Ως αίτηση για την οποία 
επιδικάσθηκε κάτι που δεν ζητήθηκε νοείται η αίτηση δικονοµικής προστασίας που 
συνδέεται µε τις από το άρθρο 106 του ΚΠολ∆ καθιερούµενες αρχές της ελεύθερης 
διάθεσης του αντικειµένου της δίκης και της συζήτησης. Στο πλαίσιο όµως της 
διάταξης του άρθρου 106 του ΚΠολ∆ το ∆ικαστήριο προβαίνει αυτεπάγγελτα στο 
χαρακτηρισµό των εννόµων σχέσεων µε βάση τα προβαλλόµενα από τους διαδίκους 
πραγµατικά γεγονότα, χωρίς να δεσµεύεται από τις νοµικές απόψεις τους. Αν 
καταλήξει σε διαφορετικό συµπέρασµα από αυτό που εκείνοι δέχονται, εκλαµβάνει 
υπόψη πράγµατα ή αιτήσεις που δεν προτάθηκαν, αλλά απλώς εκείνα που είναι 
νόµιµα από εκείνα που έχουν προταθεί από τους διαδίκους, τα υπάγει στον 
κατάλληλο κανόνα δικαίου. Εν όψει αυτών η εκ µέρους του δικαστηρίου µη 
παραδοχή του συνόλου του αγωγικού αιτήµατος, αλλά µόνον εκείνου που κρίθηκε 
νόµιµο δεν αποτελεί επιδίκαση µη αιτηθέντος ή πλέον του αιτηθέντος (ΑΠ 
560/1986). Για τον ίδιο δε λόγο το αίτηµα του διαδίκου που υποβάλλεται κατά 
υπέρβαση απλώς του νοµίµου, δεν απορρίπτεται στο σύνολό του, αλλά µπορεί να 
περιορισθεί στα όρια του νόµου, δηλαδή να γίνει µερικά δεκτό για µικρότερο από το 
αιτούµενο ποσό, χωρίς στην περίπτωση αυτή να ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος από τον 
αριθµό 9 περ. α' του ΚΠολ∆ (ΑΠ 588/1986).  
- Κατά το άρθρο 9 παρ. 3 Ν.1337/1983, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 παρ.2 
Ν. 3212/2003, στην περίπτωση πράξης εφαρµογής πολεοδοµικού σχεδίου η εισφορά 
σε χρήµα, την οποία πρέπει να συνεισφέρει ο ιδιοκτήτης ακινήτου που εντάσσεται 
στο σχέδιο, υπολογίζεται µε βάση το εµβαδόν της ιδιοκτησίας, όπως αυτή 
διαµορφώνεται µε την πράξη εφαρµογής, και την τιµή ζώνης του οικοπέδου κατά το 
χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρµογής. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 8 παρ. 7 το ίδιου 
νόµου, αναλογική εφαρµογή του άρθρου 9 γίνεται και σε περίπτωση που η 
συµµετοχή σε γη πρέπει να ληφθεί από µη ρυµοτοµούµενο τµήµα ιδιοκτησίας, 
εφόσον δε κατά την κρίση της Αρχής το τµήµα γης που πρόκειται να αποτελέσει 
αντικείµενο εισφοράς δεν είναι αξιοποιήσιµο πολεοδοµικά ή η αφαίρεση του είναι 
φανερά επιζήµια για την ιδιοκτησία, µπορεί να µετατρέπεται σε ισάξια χρηµατική 
συµµετοχή που διατίθεται αποκλειστικά για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων και 
για κοινωνικές χρήσεις και σκοπούς. Τέλος, κατά το άρθρο 12 παρ. 13 του ίδιου 
νόµου 1337/1983, που προστέθηκε µε το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν.3212/2003, ο 
προσδιορισµός της αξίας των τµηµάτων που µετατρέπονται σε χρηµατική εισφορά 
σύµφωνα µε την προαναφερόµενη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 7 γίνεται από το 
αρµόδιο δικαστήριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2881/2001, µε τον οποίο 
κυρώθηκε ο Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Κ.Α.Α.Α.). Από 
τις διατάξεις αυτές του Ν.1338/1983, οι οποίες, ως ειδικές και νεώτερες, υπερισχύουν 
εκείνης του άρθρου 13 παρ. 1 ΚΑΑΑ, συνάγεται ότι η εισφορά σε χρήµα που 
συνεισφέρει ο ιδιοκτήτης ακινήτου εντασσόµενου στο σχέδιο πόλεως σε εκτέλεση 
Πράξης εφαρµογής προσδιορίζεται από το δικαστήριο κατά τη διαδικασία που 
ορίζονται από τον ΚΑΑΑ, υπολογίζεται όµως µε βάση την αξία που είχε κάθε 
ιδιοκτησία κατά το χρόνο κύρωσης της συγκεκριµένης Πράξης εφαρµογής και όχι 
κατά τους χρόνους που ορίζονται στο άρθρο 13 ΚΑΑΑ. Εν όψει αυτών, σε περίπτωση 
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κατά την οποία ζητηθεί από το δικαιούχο αποζηµιώσεως ο καθορισµός της τιµής 
µονάδος όχι µε βάση την πραγµατική αξία του χρόνου κύρωσης της πράξεως 
εφαρµογής αλλά τη µεταγενέστερη του χρόνου της συζήτησης, το αίτηµα αυτό 
θεωρείται ότι υποβάλλεται κατά υπέρβαση απλώς του νοµίµου, ο δε προσδιορισµός 
εκ µέρους του δικαστηρίου κατά µερική παραδοχή της αίτησης της αποζηµιώσεως µε 
βάση τη µικρότερη προγενέστερη τιµή του χρόνου της κύρωσης της πράξης 
εφαρµογής, η οποία όµως κατά ποσό δεν υπερέβαινε την αιτούµενη να προσδιορισθεί 
τιµή, δεν ιδρύει τον αναιρετικό λόγο από τον αριθ. 9 περ. α' του άρθρου 559 του 
ΚΠολ∆. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 9,  
Νόµοι: 1337/1983, άρθ. 9,  
Νόµοι: 2881/2001, άρθ. 13,  
Νόµοι: 3212/2003, άρθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αναγνώριση χρέους - Αιτιώδης και αναιτιώδης αναγνώριση χρέους 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 304 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αναγνώριση χρέους. ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 873 ΑΚ "Η σύµβαση µε την οποία γίνεται υπόσχεση ή 
αναγνώριση χρέους, έτσι ώστε να γεννιέται ενοχή ανεξάρτητα από την αιτία του 
χρέους, είναι έγκυρη αν η υπόσχεση ή η δήλωση για την αναγνώριση γίνει εγγράφως. 
Έγγραφη υπόσχεση ή δήλωση αναγνώρισης, που δεν αναφέρει την αιτία του χρέους, 
λογίζεται σε περίπτωση αµφιβολίας ότι έγινε µε τέτοιο σκοπό". Κατά την έννοια της 
διάταξης αυτής, αν στην έγγραφη υπόσχεση ή στην δήλωση αναγνώρισης 
µνηµονεύεται η αιτία του χρέους, δεν αποκλείεται και πάλι να πρόκειται για ενοχή 
αναιτιώδη, εφόσον τα µέρη ήθελαν ν' αποσυνδέσουν το χρέος από την αιτία του. Η 
αιτιώδης αυτή αναγνώριση δεν υποβάλλεται σε συστατικό τύπο, ούτε παράγεται από 
αυτήν αυτοτελής αιτία ενοχής, αφού εξαρτάται από την αναφεροµένη αιτία. Η 
σηµασία µιας τέτοιας επιβεβαιωτικής δήλωσης είναι καταρχήν αποδεικτική, εάν, 
όµως, παρά την µνεία στην δήλωση της αιτίας του χρέους προκύπτει, ότι οι 
συµβαλλόµενοι δεν απέβλεψαν στην απλή επιβεβαίωση προϋφισταµένης ενοχής, 
αλλά θέλησαν την ίδρυση νέας, απαιτείται έγγραφος τύπος.  
- Σύµφωνα µε το αρθ. 106 παρ. 1 του κωδικοποιηθέντος σε ενιαίο κείµενο µε το Π∆ 
410/1995 ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, που ίσχυε κατά τον κρίσιµο εδώ χρόνο, 
το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες του 
δήµου, εκτός από τα θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή της 
δηµαρχιακής επιτροπής, ενώ κατά το άρθρο 114 του αυτού Κώδικα ο ∆ήµαρχος α) 
εκπροσωπεί τον δήµο στα δικαστήρια και σε κάθε άλλη δηµόσια αρχή β) εκτελεί τις 
αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου και της δηµαρχιακής επιτροπής στ) υπογράφει 
τις συµβάσεις που συνάπτει ο δήµος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 873, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Π∆: 410/1995, αρθ. 106, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 771, σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
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Αναδοχή χρέους - Σωρευτική αναδοχή χρέους 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1850 
Έτος: 2009 
Περίληψη: 
 - Εγγύηση. Αναδοχή χρέους. Αλλότριο χρέος. Έννοµο συµφέρον. Σύµβαση παροχής 
ανεξάρτητων υπηρεσιών. Παραβίαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Ιδιωτικό έγγραφο. Ένσταση πλαστότητας. Μη λήψη υπόψη προσκοµιζόµενων 
αποδείξεων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 847, 850, 471 και 477 ΑΚ προκύπτει, ότι µε την 
άτυπη υποσχετική σύµβαση σωρευτικής αναδοχής χρέους παράγεται αυθυπόστατη 
έναντι της κύριας οφειλής ενοχή του τρίτου (αναδοχέα) έναντι του δανειστή, 
δηµιουργούµενης παθητικής εις ολόκληρον ενοχής. Η αναδοχή µπορεί να αφορά και 
µελλοντικό χρέος, ως τέτοιο δε νοείται είτε εκείνο του οποίου ο νοµικός λόγος 
παραγωγής υπάρχει κατά την κατάρτιση της σύµβασης αναδοχής, αλλά δεν έχει 
γεννηθεί ακόµη (περιορισµένη µελλοντική απαίτηση), είτε εκείνο του οποίου ούτε ο 
λόγος παραγωγής ούτε η απαίτηση υπάρχει κατά την κατάρτιση της σύµβασης 
(πλήρης µελλοντική απαίτηση), υπό την προϋπόθεση όµως ότι και στις δύο 
περιπτώσεις το µελλοντικό χρέος είναι οριστό, µπορεί δηλαδή να προσδιορισθεί κατά 
τον χρόνο που γεννάται η σχετική αξίωση έναντι του οφειλέτη. Η αναδοχή αλλότριου 
χρέους διαφέρει από τη σύµβαση εγγύησης, διότι η τελευταία αποτελεί παρεπόµενη 
σύµβαση, µε την οποία ο εγγυητής υπόσχεται την εκπλήρωση αλλότριου χρέους, αν 
τούτο δεν πράξει ο πρωτοφειλέτης, για την κατάρτισή της δε απαιτείται ως 
συστατικός τύπος η έγγραφη δήλωση του εγγυητή. 
- Από τις διατάξεις των άρθ. 68, 556 παρ.1 και 557 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι για την 
άσκηση αίτησης αναίρεσης, γενικώς αλλά και για κάθε λόγο αναίρεσης από τους 
περιοριστικώς αναφερόµενους στο άρθ. 559 ΚΠολ∆, απαιτείται να υπάρχει στο 
πρόσωπο του αναιρεσείοντος έννοµο συµφέρον, τόσο κατά την άσκηση όσο και κατά 
τη συζήτησή της, τη συνδροµή του οποίου πρέπει να επικαλείται αυτός στο οικείο 
δικόγραφο και το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως. Έννοµο συµφέρον συντρέχει 
όταν η πληττόµενη απόφαση, εξ αιτίας της επικαλούµενης αναιρετικής πληµµέλειας, 
βλάπτει ή εκθέτει σε κίνδυνο βλάβης συγκεκριµένα (ιδιωτικά) δικαιώµατα ή νόµιµα 
συµφέροντα του αναιρεσείοντος, όταν δηλαδή αναπτύσσει δυσµενείς συνέπειες για τη 
νοµική του κατάσταση (ουσιαστική ή δικονοµική). 
- Κατά το άρθ. 559 αρ.1, 8 και 19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, αντιστοίχως, αν 
παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αν το δικαστήριο παρά τον νόµο έλαβε 
υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης και αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, εφ' 
όσον το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσία, κρίνεται εν όψει των πραγµατικών 
περιστατικών που δέχθηκε ως αποδειχθέντα και τα οποία πρέπει για το παραδεκτό 
του σχετικού λόγου αναίρεσης να εκτίθενται στο δικόγραφο της αίτησης. 
- Το άρθ. 559 ΚΠολ∆ καθορίζει περιοριστικά τους λόγους αναίρεσης και δεν 
περιλαµβάνει σ' αυτούς την εσφαλµένη εκτίµηση των δικογράφων, µεταξύ των 
οποίων και η αγωγή, το δε άρθρο 561 παρ.2 ιδίου Κώδικα δεν καθιερώνει ιδιαίτερο 
λόγο αναίρεσης, αλλά επιτρέπει την εξέταση, αν από εσφαλµένη εκτίµηση του 
περιεχοµένου διαδικαστικού εγγράφου ιδρύεται λόγος αναίρεσης από τους 
αναφερόµενους στο άρθρο 559 ΚΠολ∆. 
- Με βάση τα πραγµατικά περιστατικά, έκρινε το Εφετείο, αφενός µεν, ότι η µεταξύ 
του ενάγοντος και της Ε.Π.Ε. σύµβαση είναι σύµβαση παροχής ανεξάρτητων 
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υπηρεσιών και όχι σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, αφετέρου δε ότι µεταξύ του 
ενάγοντος και του εναγοµένου Χ συνήφθη σύµβαση σωρευτικής αναδοχής 
µελλοντικού χρέους, µε την οποία ο Χ ανέλαβε παράλληλα µε την Ε.Π.Ε. την 
υποχρέωση να καταβάλει και αυτός ατοµικά στον ενάγοντα τη συµφωνηθείσα και 
µέλλουσα να προκύψει αµοιβή του, από τη συνεργασία του µε την Ε.Π.Ε. 
- Από τον συνδυασµό των άρθ. 270 παρ. 1 και 2 και 524 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
στη δευτεροβάθµια δίκη, που διεξάγεται όταν έχει ασκηθεί έφεση εναντίον απόφασης 
µονοµελούς πρωτοδικείου εκδοθείσας κατά οποία είχε εκδοθεί κατά τη διαδικασία 
του άρθρ. 270 παρ. 2 εδ. Α' ΚΠολ∆, προς απόδειξη ή ανταπόδειξη ασκούντος 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ισχυρισµού λαµβάνονται υπόψη και 
συνεκτιµώνται, ως δικαστικά τεκµήρια, και αποδεικτικά µέσα µη πληρούντα τους 
όρους του νόµου, ακόµα και άκυρα ή ανυπόγραφα για οποιοδήποτε λόγο έγγραφα, 
όχι όµως πλαστά ή µη γνήσια, διότι δεν συγχωρείται η χρησιµοποίηση ψευδών 
αποδεικτικών µέσων (ΟλΑΠ 15/03). Από αυτά, σε συνδυασµό και µε τα άρθρα 562 
παρ.2 και 559 αρ.11 περ. α' ΚΠολ∆, συνάγεται περαιτέρω ότι για να ιδρυθεί λόγος 
αναίρεσης από την τελευταία διάταξη, επειδή το δικαστήριο για το σχηµατισµό της 
κρίσης του επί ουσιώδους για την έκβαση ζητήµατος, έλαβε υπόψη παρά το νόµο και 
έγγραφο που δεν πληροί τους όρους του νόµου, πρέπει ο αναιρεσείων να αναφέρει 
στο αναιρετήριο ότι προέβαλε νοµίµως στο δικαστήριο της ουσίας ισχυρισµό, 
αµφισβητώντας τη βάση του τεκµηρίου, ότι δηλαδή το έγγραφο είναι πλαστό ή µη 
γνήσιο. Κατά το άρθρο 443 ΚΠολ∆ τα ιδιωτικά έγγραφα αποδεικνύουν κατά του 
εκδότη, αν φέρουν την ιδιόχειρη υπογραφή του, κατά δε το άρθρο 445 ΚΠολ∆ τα 
ιδιωτικά έγγραφα αποτελούν πλήρη απόδειξη ότι η δήλωση που περιέχουν 
προέρχεται από τον εκδότη τους, επιτρέπεται όµως ανταπόδειξη. Κατά το άρθρο 457 
παρ. 1 ΚΠολ∆, εκείνος κατά του οποίου προσκοµίζεται ιδιωτικό έγγραφο οφείλει να 
δηλώσει αµέσως αν αναγνωρίζει ή αρνείται τη γνησιότητα της υπογραφής, 
διαφορετικά το έγγραφο θεωρείται αναγνωρισµένο, κατά το άρθρο δε 464 ΚΠολ∆, αν 
το έγγραφο προσβάλλεται ως πλαστό κατά το περιεχόµενό του, χωρίς να αποδίδεται η 
πλαστογραφία σε ορισµένο πρόσωπο, η ένσταση πλαστότητας πρέπει να υποβληθεί 
κατά τη συζήτηση κατά την οποία το πρώτο προσκοµίζεται το έγγραφο, εκτός αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 269 και 527 ΚΠολ∆ και όχι σε κάθε στάση 
της δίκης, όπως κατ' εξαίρεση ορίζεται στο άρθρο 461 ΚΠολ∆ για την περίπτωση που 
η πλαστογραφία αποδίδεται σε ορισµένο πρόσωπο. 
- Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου προσκοµίσθηκε το έγγραφο, του οποίου δεν 
αµφισβητήθηκε η γνησιότητα της υπογραφής, αλλά µόνο προβάλλεται πλαστότητα 
του περιεχοµένου του, διατάσσει αποδείξεις επί της πλαστότητας, µόνο αν η εν λόγω 
ένσταση προτάθηκε παραδεκτώς, ήτοι κατά τη συζήτηση κατά την οποία το έγγραφο 
για πρώτη φορά προσκοµίσθηκε, άλλως δεν ιδρύονται οι αναιρετικοί λόγοι από το 
άρθρο 559 αριθ. 10 β' και 11 α' ΚΠολ∆, για µη διάταξη αποδείξεων και για λήψη 
υπόψη µε επιτρεπόµενου από τον νόµο αποδεικτικού εγγράφου. Για να είναι 
ορισµένοι οι αναιρετικοί αυτοί λόγοι πρέπει να εκτίθεται στο αναιρετήριο πότε 
προσκοµίσθηκε για πρώτη φορά το έγγραφο και αν αµέσως πρότεινε ο αναιρεσείων 
την ένσταση περί πλαστότητας µε το ανωτέρω περιεχόµενό της. 
- Από τις διατάξεις των άρθ. 98 περ. β' , 461, 463, ΚΠολ∆ συνάγεται ότι, για να είναι 
παραδεκτή η εκ µέρους του πληρεξούσιου δικηγόρου του διαδίκου προτεινόµενη 
ένσταση πλαστότητας, θα πρέπει ο δικηγόρος αυτός να έχει ειδική πληρεξουσιότητα 
και να προσκοµίσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την πλαστότητα αναφέροντας 
συνάµα ονοµαστικά τους µάρτυρες και τα άλλα αποδεικτικά µέσα. 
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται αν το δικαστήριο της ουσίας, για το σχηµατισµό της κρίσης του 
επί ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ζητήµατος, δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά 
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µέσα, όπως είναι και τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν 
προς απόδειξη ή ανταπόδειξη ισχυρισµών, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, αφού αντικείµενο απόδειξης και ανταπόδειξης είναι µόνο οι 
ασκούντες ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ισχυρισµοί. Για να είναι 
ορισµένος και άρα παραδεκτός ο λόγος αυτός απαιτείται να εξειδικεύεται στο 
αναιρετήριο το αποδεικτικό µέσο, κατά τρόπο που να προκύπτει η ταυτότητά του και 
να προσδιορίζεται το περιεχόµενό του, ώστε να µπορεί να κριθεί αν αυτό είναι 
χρήσιµο για την απόδειξη ή ανταπόδειξη καθώς και το παραδεκτό της προσαγωγής 
του. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 471, 477, 847, 850, 
ΚΠολ∆: 68, 98, 269, 443, 445, 527, 556, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 
αριθ. 11, 559 αριθ. 19, 561, 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 771, σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
 
Απόσβεση χρέους - Συµψηφισµός 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 231 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συµψηφισµός. Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης. Έξοδος εταίρου. Αξία εταιρικής 
µερίδας. 
- Τα άρθρα 440 και 441 ΑΚ ορίζουν το µεν πρώτο ότι «ο συµψηφισµός επιφέρει 
απόσβεση των µεταξύ δύο προσώπων αµοιβαίων απαιτήσεων, όσο καλύπτονται, αν 
είναι οµοειδείς κατά το αντικείµενο και ληξιπρόθεσµες», το δε δεύτερο ότι 
«συµψηφισµός επέρχεται αν ο ένας τον επικαλεστεί µε δήλωση προς τον άλλο. Η 
πρόταση συµψηφισµού επιφέρει απόσβεση των αµοιβαίων απαιτήσεων από τότε που 
συνυπήρξαν». Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι το διαπλαστικό δικαίωµα της 
προτάσεως του συµψηφισµού δηµιουργείται από τη στιγµή που δύο αντίθετες 
απαιτήσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις του συµψηφισµού, θα συνυπάρξουν. Ο 
δικαιούχος της κάθε απαιτήσεως έχει συνεπώς από το χρονικό αυτό σηµείο το 
δικαίωµα να αποσβέσει την απαίτηση του δανειστή του, προτείνοντας την 
ανταπαίτησή του σε συµψηφισµό, επέρχεται δε µε την πρότασή του απόσβεση των 
αµοιβαίων απαιτήσεων στο µέτρο κατά το οποίο καλύπτονται αναδροµικώς, 
ανεξάρτητα από το αν θα γίνει ή όχι αποδεκτή από εκείνον στον οποίο απευθύνεται 
(Απ. Γεωργιάδη Ενοχ. ∆ικ.§ 50 αριθ. 25,28, Φραγκίστα στην ΕρµΑΚ αρθ. 441 αρ. 11, 
Πολυζωγόπουλο στον ΑΚ Γεωργ. Σταθ. Αρθ. 441, αριθ. 2,7). Οι απαιτήσεις που 
συµψηφίζονται πρέπει να είναι ληξιπρόθεσµες, γίνεται όµως δεκτό ότι ληξιπρόθεσµη 
πρέπει να είναι η ανταπαίτησή, όχι και η απαίτηση, γι΄ αυτό κύρια απαίτηση υπό 
προθεσµία µπορεί να αποσβεσθεί µε ανταπαίτηση ληξιπρόθεσµη (Φραγκίστα ο.π. 
αρθ, 440, αριθ. 8,Α.Γεωργιάδη «Ενοχ.∆ικ.»,§50, αριθ. 17,18, σελ. 497, 
Πολυζωγόπουλο, ο.π. άρθ. 24). Αυτονόητο είναι ότι βασικό στοιχείο του 
συµψηφισµού είναι η ύπαρξη και εγκυρότητα των συµψηφιζόµενων απαιτήσεων. 
Έτσι αν µια από τις απαιτήσεις δεν υπάρχει ή η σχετική σύµβαση από την οποία 
πηγάζει είναι άκυρη, ο συµψηφισµός δεν επιφέρει απόσβεση της άλλης απαίτησης 
(ΑΠ 980/2009,ΕφΑθ 4725/2001). Εξάλλου, αµοιβαίες είναι οι απαιτήσεις όταν 
εκείνος που προβαίνει στη δήλωση συµψηφισµού είναι οφειλέτης της κυρίας 
απαίτησης δηλ. εκείνης κατά της οποίας ο συµψηφισµός προβάλλεται, συγχρόνως δε 
και ο δανειστής της ανταπαιτήσεως, δηλ. εκείνης που προτείνεται σε συµψηφισµό. 
Έτσι από την αρχή αυτή της αµοιβαιότητας συνάγεται και ότι ο οφειλέτης µόνο δικές 
του απαιτήσεις είναι δυνατόν να προτείνει σε συµψηφισµό. Ξένες απαιτήσεις δεν 
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µπορεί να προβάλει ο οφειλέτης σε συµψηφισµό κατά του δανειστή του ακόµη και µε 
τη συγκατάθεση του δικαιούχου, κατά την κρατούσα γνώµη. Μόνον αν προηγηθεί 
εκχώρηση είναι δυνατόν να προβληθεί η ξένη απαίτηση σε συµψηφισµό (βλ. 
Φραγκίσταν εις ΕρµΑΚ 440 αρ. 11, Αστ. Γεωργιάδη, Γεν. Ενοχ. ∆ίκαιο, τεύχος 
Γ΄(1986), σελ. 115, Πολυζωγόπουλον εις Γεωργιάδη-Σταθοπούλου ΑΚ 440 αρ. 20-
21. Ο Μπαλής, Ενοχ. ∆ίκαιον εκδ. Γ΄ παρ. 139 σελ. 441, δέχεται ότι µπορεί να 
προβληθεί σε συµψηφισµό απαίτηση τρίτου, αν αυτός συναινεί) (ΕφΑθ 5237/1988). 
Επίσης όταν ο εναγόµενος επικαλείται κατά τη διάρκεια της δίκης συµψηφισµό που 
έχει λάβει χώρα εξώδικα πριν από την έναρξή της, δεν υπάρχει ουσιαστικά ένσταση 
συµψηφισµού αλλά απλή ένσταση εξόφλησης, η οποία αντιµετωπίζεται όπως οι 
κοινές ενστάσεις του δικονοµικού δικαίου και δεν απολαύει την ιδιαίτερη δικονοµική 
µεταχείριση της ένστασης συµψηφισµού (βλ. ΑΚ 442) ούτε επιφέρει τα άλλα 
αποτελέσµατα (βλ. ΚΠολ∆ 221 § 2 κλπ) που ο νόµος αναγνωρίζει στην τελευταία 
(Εφ. Αθ. 3091/2007, ΕφΑθ 4725/2001).  
- Κατά µεν την παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 3190/1955 «περί εταιριών 
περιωρισµένης ευθύνης», σε κάθε περίπτωση που, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος νόµου, ένας ή περισσότεροι εταίροι εξέρχονται από την εταιρία, η 
καταβολή σ΄ αυτούς της αξίας της µερίδας συµµετοχής τους δεν µπορεί να γίνει πριν 
από την, λόγω µειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, τροποποίηση της εταιρικής 
συµβάσεως κατά τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42, κατά δε παρ. 2 του ίδιου 
άρθρου, αν δε ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση, για µείωση του εταιρικού 
κεφαλαίου, µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση στην εταιρία της 
αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών, που προσδιορίζει την αξία της µερίδας 
συµµετοχής του εξερχόµενου εταίρου, ή αν δεν ακολουθήσει µέσα σε εύλογο χρόνο η 
αναγραφόµενη στο άρθρο 42 διαδικασία, ο εξερχόµενος εταίρος µπορεί να ζητήσει 
από το δικαστήριο τη λύση της εταιρίας. Τέλος, κατά την παρ. 3 αυτού, οι διατάξεις 
των προηγουµένων παραγράφων δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση συγχρόνου 
αυξήσεως του κεφαλαίου κατά ίσο τουλάχιστον ποσό. Κατά την αληθή έννοια των 
ανωτέρω διατάξεων, η οποία συνάγεται και από την εισηγητική έκθεση του Ν. 
3190/1955 (βλ. αυτήν στον Εµπ. Νόµο Τούση, έκδ. γ΄, τόµ. Α, σελ. 545 επ.), σε 
περίπτωση κατά την οποία ένεκα αδρανείας ή για άλλο παρεµφερή λόγο η συνέλευση 
των εταίρων της ΕΠΕ δεν προβαίνει στη µείωση του εταιρικού κεφαλαίου, δια 
τροποποιήσεως της εταιρικής συµβάσεως, ο εξελθών της εταιρίας εταίρος δεν µπορεί 
να αναλάβει την προσδιορισθείσα δικαστικώς (µε απόφαση του Προέδρου 
Πρωτοδικών και µε την ισχύ του ΚΠολ∆ κατά το άρθρο 3 παρ. 2 του Εισαγωγικού 
αυτού Νόµου του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, η οποία του επιτρέπει την έξοδο για 
σπουδαίο λόγο) αξία της µερίδας του, διότι η σχετική αξίωση του, αν δεν τηρηθούν οι 
διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν. 3190/1955, οι οποίες αποσκοπούν στην 
προστασία των συµφερόντων των εταιρικών δανειστών, καθορίζουν δε τη διαδικασία 
µειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, αντίστοιχης προς την αξία της εταιρικής µερίδας 
που θα αποδοθεί και την τροποποίηση της εταιρικής συµβάσεως, δεν είναι 
δικαστικώς επιδιώξιµη (ΑΠ 811/1986 ΝοΒ 35.747, ΕφΑθ. 2445/1990 Ελ∆νη 32.163, 
ΕφΑθ. 3434/1990, Ελ∆νη 32.818). Στην περίπτωση αυτή ο εξελθών εταίρος 
δικαιούται να ζητήσει, από το αρµόδιο δικαστήριο, µόνο τη λύση της εταιρίας (ΑΠ 
1513/1991 Ελ∆νη 33.14, προκειµένου, κατά το επακολουθούν αυτής (λύσεως), 
αναγκαίως, στάδιο της εκκαθαρίσεως (άρθρο 46 Ν. 3190/1995), να µπορέσει να 
εισπράξει την παραπάνω αξία της µερίδας του (βλ. άρθρο 49 ν. 3190/1955) (ΕφΘεσ 
598/1999).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 440, 441, 442, 
Νόµοι: 3190/1955, άρθ. 43,  
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∆ηµοσίευση: ΕπισκΕ∆ 2011, σελίδα 766, σχολιασµός Κωνσταντίνος Παµπούκης 
* ∆ικογραφία 2011, σελίδα 493 
 
Αρραβώνας και Ποινική ρήτρα - Ποινική ρήτρα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 269 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ποινική ρήτρα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 404, 405 παρ. 1, 407, 340, 342 και 
330 ΑΚ, συνάγεται ότι η αγωγή για την καταβολή ποινικής ρήτρας, η οποία έχει 
συµφωνηθεί για την περίπτωση της µη εκπλήρωσης ή µη προσήκουσας εκπλήρωσης 
της παροχής, απορρίπτεται, αν ο εναγόµενος ισχυρισθεί και αποδείξει ότι η µη 
εκπλήρωση ή µη προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής οφείλεται σε γεγονός, για το 
οποίο δεν έχει ευθύνη, αφού στην περίπτωση αυτή, δεν περιέρχεται σε υπερηµερία, η 
οποία αποτελεί προϋπόθεση της κατάπτωσης της ποινικής ρήτρας: γεγονός για το 
οποίο δεν έχει ευθύνη ο οφειλέτης είναι κάθε εύλογη αιτία λόγω της οποίας 
δικαιολογείται η µη εκπλήρωση ή η µη προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής του 
(ΑΠ 1980/2008, ΑΠ 1484/2009).  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται 
αν παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίον περιλαµβάνονται 
και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών των άρθρων 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 (ΟλΑΠ 7/2006, ΟλΑΠ 4/2005).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, 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 άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ 
τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 330, 340, 342, 404, 405, 407 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Γειτονικό δίκαιο - Ενοικοδόµηση σε γειτονικό ακίνητο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1646 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ανόρυξη κοντά στα θεµέλια του γείτονα. Αδικοπραξία. Χρησικτησία. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
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- Κατά το άρθρο 1007 ΑΚ, δεν επιτρέπεται να σκάβεται το ακίνητο σε τέτοιο βάθος, 
ώστε το έδαφος του γειτονικού ακινήτου να στερηθεί το απαιτούµενο έρεισµα, εκτός 
αν έχει ληφθεί πρόνοια να στερεωθεί αρκετά το έδαφος µε άλλο τρόπο. Από το άρθρο 
αυτό προκύπτει ότι ο κύριος οιουδήποτε ακινήτου δεν δύναται να προβαίνει σε 
εργασίες οι οποίες, έστω και κατόπιν αδείας της αρχής ενεργούµενες, λόγω του 
βάθους αυτών, θέτουν σε κίνδυνο (διαρκή ή προσωρινό) καταρρεύσεως του 
γειτονικού ακινήτου.  
- Κατά το άρθρο 1108 παρ. 1 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. ∆εν αποκλείεται περαιτέρω αξίωση αποζηµιώσεως κατά τις διατάξεις για 
τις αδικοπραξίες. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι στον κύριο 
του ακινήτου, του οποίου το έδαφος κινδυνεύει να χάσει το απαιτούµενο έρεισµα, 
λόγω της εκσκαφής, που επιχειρείται στο γειτονικό ακίνητο, παρέχεται το δικαίωµα 
να αξιώσει από τον επιχειρούντα την εκσκαφή την παράλειψη αυτής, εφόσον δεν έχει 
συντελεσθεί ή την αποκατάσταση των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση, εάν 
αυτή συντελέσθηκε, µε αξίωση προς αποζηµίωση και χρηµατική ικανοποίηση, όταν 
συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας, κατά τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 299, 
330, 914 και 932 ΑΚ. Για την ενεργητική προς τούτο νοµιµοποίηση του ενάγοντος 
αρκεί ο τελευταίος να επικαλεσθεί κυριότητα επί του ακινήτου, εφόσον δε, επί 
παραγώγου τρόπου, ο εναγόµενος αµφισβητήσει την κυριότητα του δικαιοπαρόχου 
του, οφείλει να προσδιορίσει ο ενάγων τον τρόπο κτήσεως κυριότητας του τελευταίου 
και αν είναι αναγκαίο και των ανωτέρω δικαιοπαρόχων του εωσότου καταλήξει σε 
εκείνον που δικαιολογεί την απόκτηση της κυριότητας µε πρωτότυπο τρόπο, µε τα 
προσόντα της τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας (ΑΚ 1033, 1041, 1045), 
διαλαµβάνοντας η απόφαση στις αιτιολογίες της αντίστοιχες περί τούτου παραδοχές, 
πραγµατικά περιστατικά τα οποία είναι αναγκαία για το αποδεικτικό της πόρισµα 
περί κυριότητας του ενάγοντος.  
- Ο αναιρεσείων µε τον προβληθέντα πρωτοδίκως και επαναδιατυπωθέντα µε το 
σχετικό λόγο εφέσεως ισχυρισµό του αρνήθηκε την κυριότητα της δικαιοπαρόχου της 
αναιρεσίβλητης επί του τµήµατος του ακινήτου, το οποίο κατά τον θεµελιωτικό της 
αγωγής της τελευταίας ισχυρισµό, κατέρρευσε µε καταστροφή της υπάρχουσας επ' 
αυτού περιφράξεως και µάλιστα αιτιολογηµένα, υποστηρίζοντας ειδικότερα ότι τούτο 
ανήκει στην κυριότητας της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία 
"ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΧΧ 
Α.Ε.", νόµιµος εκπρόσωπος της οποίας είναι ο αναιρεσείων, κατά τις παραδοχές της 
προσβαλλόµενης αποφάσεως. Εντεύθεν έπεται ότι έπρεπε να βεβαιωθεί η κυριότητα 
της αναιρεσίβλητης µε πρωτότυπο τρόπο, µε αντίστοιχου περιεχοµένου παραδοχές 
του δικαστηρίου της ουσίας. Παρά ταύτα η προσβαλλόµενη απόφαση αρκέσθηκε, 
κατά τη σηµειούµενη στην αρχή της παρούσης περί πραγµάτων κρίση της, στο 
παράγωγο τρόπο κτήσεως της κυριότητας της αναιρεσίβλητης επί του ακινήτου, 
διαλαµβάνουσα ειδικότερα "µε το ΧΧΧ/1978 συµβόλαιο του συµ/φου Καρπάθου 
ΧΧΧ και τη ΧΧΧ/1988 συµπληρωµατική πράξη του ιδίου συµβολαιογράφου, που 
µεταγράφηκαν νόµιµα στο Υποθηκοφυλακείο Καρπάθου, η ενάγουσα κατέστη κυρία, 
αιτία πωλήσεως, από την αληθή κυρία αυτού, µητέρα της Μ. χα Γ.Κ.", χωρίς 
οποιαδήποτε αναφορά στον τρόπο κτήσεως της κυριότητας της τελευταίας, µε 
συνέπεια την ανεπάρκεια κατά τούτο των αιτιολογιών της, που στοιχειοθετεί τον 
προβλεπόµενο από την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ λόγο, κατά την 
βάσιµη περί τούτου διατυπούµενη µε τον δεύτερο και τελευταίο κατά σειρά λόγο 
αναιρετική αιτίαση, µε την έννοια της εκ πλαγίου παραβιάσεως των άρθρων 1033, 
1041, 1045 ΑΚ. Η αναιρετική εµβέλεια του λόγου αυτού αναιρέσεως στο σύνολο της 
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προσβαλλόµενης δι' αυτής αποφάσεως καθιστά αλυσιτελή την εξέταση του ετέρου 
και πρώτου κατά σειρά λόγου αναιρέσεως. Συνακόλουθα αυτών πρέπει, κατά 
παραδοχή του δεύτερου κατά σειρά λόγου, να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη µε την 
ένδικη αίτηση αναιρέσεως απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1007, 1033, 1041, 1045, 1108,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
∆άνειο - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1855 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆άνειο. Απόσβεση ενοχής µε καταβολή. Έλλειψη νόµιµης βάσης. ∆ικαστική 
οµολογία. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση εγγράφου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 806 ΑΚ, δάνειο είναι η σύµβαση, µε την οποία ο ένας 
από τους συµβαλλοµένους (δανειστής) µεταβιβάζει στον άλλο συµβαλλόµενο 
(οφειλέτη), κατά κυριότητα χρήµατα ή άλλα αντικαταστατά πράγµατα, ο τελευταίος 
δε έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγµατα της ίδιας ποσότητας και ποιότητας. 
Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι για τη σύναψη δανείου απαιτείται να υπάρχει 
καταρτισµένη σύµβαση κατά τους όρους των άρθρων 185-195 ΑΚ και µεταβίβαση 
της κυριότητας των πραγµάτων(ΑΠ 1484/2004).  
- Κατά το άρθρο 416 ΑΚ, η ενοχή αποσβέννυται µε καταβολή. 
- Ο λόγος αναιρέσεως από τον αριθµό 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ 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 άρνηση της, 
οπότε υπάρχει ανεπαρκής αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/99). Ενώ δεν ιδρύεται, όταν οι 
ελλείψεις ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων, εφόσον το πόρισµα από την 
εκτίµηση αυτή εκτίθεται σαφώς (ΟλΑΠ 24/92, 861/84). Ούτε επίσης ιδρύεται ο λόγος 
αυτός από την αναφορά ή µή στην επιχειρηµατολογία των διαδίκων ή από την 
επιχειρηµατολογία του δικαστηρίου (ΑΠ 16/2005).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 352 και 353 ΚΠολ∆, συνδυαζόµενες και µε τη 
διάταξη του άρθρου 335 του ίδιου Κώδικα, συνάγεται ότι δικαστική οµολογία, 
υπάρχει όταν ενώπιον του δικαστηρίου που δικάζει την υπόθεση η του εντεταλµένου 
δικαστή αναγνωρίζεται από το διάδικο επιζήµιο γι' αυτόν γεγονός, ενώ η οµολογία 
που γίνεται ενώπιον άλλου δικαστηρίου στα πλαίσια άλλης δίκης (πολιτικής ή 
ποινικής) καθώς και η περιεχόµενη σε άλλα έγγραφα, που εκδίδονται από το διάδικο, 
αποτελεί εξώδικη οµολογία που εκτιµάται ελεύθερα από το δικαστήριο (ΑΠ 
1230/2000 ΑΠ 1595/97 ΑΠ 1308/84).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται 
αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν 
και προσκόµισαν. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως και 340 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το ∆ικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την 
κρίση του για τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, που ασκούν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του όλα τα 
αποδεικτικά µέσα, τα οποία επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, χωρίς να 
επιβάλλεται να γίνει ειδική αναφορά και χωριστή αξιολόγηση του καθενός απ' αυτά, 
αρκεί να καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο από όλο το περιεχόµενο της απόφασης, ότι 
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συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που µε επίκληση προσκοµίστηκαν νόµιµα 
από τους διαδίκους.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ.20 ΚΠολ∆, έγγραφα, η 
παραµόρφωση του περιεχοµένου των οποίων ιδρύει τον προβλεπόµενο από τη 
διάταξη αυτή λόγο αναίρεσης, θεωρούνται τα αναφερόµενα στα άρθρα 339, 423 και 
επόµ. του ίδιου Κώδικα, ως αποδεικτικά µέσα. Αλλά δεν αποτελούν έγγραφα µε την 
ως άνω έννοια, εκείνα στα οποία αποτυπώνεται άλλο αποδεικτικό µέσο (ΑΠ 
556/2003). Έτσι, δεν είναι έγγραφα, µε την έννοια αυτήν, τα πρακτικά της 
πρωτόδικης δίκης ή ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου 
κατά το άρθρο 270 παρ.2 ΚΠολ∆ που περιέχουν καταθέσεις µαρτύρων (ΑΠ 
1425/2002, ΑΠ 31/1999).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 416, 806, 
ΚΠολ∆: 352, 353, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ηµόσια κτήµατα - Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής & 
αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 332 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αιγιαλός. ∆ιοίκηση ∆ηµοσίων κτηµάτων. Αποζηµίωση εκείνων που έκαναν 
παράνοµη χρήση ∆ηµοσίων Κτηµάτων. Παράβαση κανόνα δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων. Μη λήψη υπόψη προσκοµισθέντων 
αποδείξεων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του ΑΝ 2344/1940 αιγιαλός είναι η "περιστοιχούσα 
την θάλασσαν χερσαία ζώνη, η βρεχοµένη από τας µεγίστας πλην συνήθεις αναβάσεις 
των κυµάτων", είναι δε αυτός κτήµα κοινόχρηστο και ανήκει ως τέτοιο στο ∆ηµόσιο 
κατά την περαιτέρω ρητή επιταγή της ίδιας διάταξης και εκείνης του αρθρ. 968 του 
ΑΚ. Τα όρια του αιγιαλού καθορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 
παρ. 3 του ΑΝ 2344/1940, η ιδιότητα όµως του αιγιαλού δεν δηµιουργείται µε την 
έκθεση της Επιτροπής αυτής, αλλά υπάρχει µε βάση τα φυσικά δεδοµένα, δηλαδή τις 
µέγιστες αλλά συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων. Παρέπεται ότι εάν ο χαρακτηρισµός 
εδαφικού τµήµατος ως αιγιαλού αποτελεί ζήτηµα προδικαστικό αναγκαίο για την 
διάγνωση του κυρίου ζητήµατος, ο δικαστής οφείλει να καθορίσει την έκτασή του, 
δηλαδή να εξειδικεύσει τα πραγµατικά περιστατικά που συγκροτούν την νοµική 
έννοια του αιγιαλού, µε δικό του αποδεικτικό πόρισµα που θα συναγάγει σύµφωνα µε 
τους συνήθεις περί αποδείξεων δικονοµικούς κανόνες, χωρίς η ιδιότητα του αιγιαλού 
να δηµιουργείται µε πράξη της Πολιτείας, αφού ο καθορισµός της έκτασης του 
αιγιαλού ανήκει στην εκτίµηση του τακτικού δικαστή και όχι της διοίκησης.  
- Κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 115 του από 11/12.11.1929 ∆/τος "περί 
διοικήσεως δηµοσίων κτηµάτων", το οποίο εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 
2 του Ν. 4266/1929 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 5895/1933, όπως 
περαιτέρω τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκα µε τα άρθρα 20 ΑΝ 1540/1938, 19 ΑΝ 
1919/1939, 2 ΑΝ 1925/1951 και 5 παρ. 4 του ΑΝ 263/1968 "σε βάρος εκείνων, που 
χωρίς συµβατική σχέση καρπώνονται ή κάνουν χρήση δηµόσιων κτηµάτων, 
βεβαιώνεται αποζηµίωση για το χρονικό διάστηµα που έκαναν χρήση (παρ. 1). Η 
αποζηµίωση ορίζεται µε πρωτόκολλο, το οποίο κοινοποιείται σε αυτόν που 
καρπώνεται ή χρησιµοποιεί το ακίνητο. Εντός µηνός δικαιούται αυτός να ασκήσει 
ανακοπή ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή του Προέδρου Πρωτοδικών, αναλόγως του 
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ποσού της αποζηµίωσης, οι οποίοι, κρίνοντες εκ των ενόντων, ακυρώνουν ή 
επικυρώνουν το πρωτόκολλο ή περιορίζουν την αποζηµίωση. Κατά της αποφάσεως 
αυτής ουδέν ένδικο µέσο επιτρέπεται. Αν όµως αµφισβητείται µε την ανακοπή το 
δικαίωµα του ∆ηµοσίου, η απόφαση του Ειρηνοδικείου ή του Προέδρου ουδεµία 
ασκεί επιρροή στη δίκη για το δικαίωµα, η οποία ήθελε κινηθεί ενώπιον του αρµόδιου 
∆ικαστηρίου. Το πρωτόκολλο αποζηµίωσης, εφόσον δεν ανακοπεί εµπροθέσµως ή 
εφόσον επικυρωθεί ή τροποποιηθεί, αποτελεί τίτλο διοικητικής εκτέλεσης κατά το 
νόµο περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων, κατά της οποίας ουδεµία ανακοπή χωρεί 
από τις διατάξεις του νόµου αυτού (παρ. 2) Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε 
εκείνες των άρθρων 1 εδ. ε' και στ' και 4 του ΕισΝΚΠολ∆, κατά τις οποίες 
"καταργούνται όλες οι διατάξεις που αφορούν θέµατα που ρυθµίζει ο ΚΠολ∆, εφόσον 
δεν συµβιβάζονται µε τις διατάξεις αυτού, ή καθιερώνουν ειδικές διαδικασίες ή 
ειδικούς κανόνες για ορισµένες κατηγορίες υποθέσεων", προκύπτει ότι από την 
εισαγωγή του ΚΠολ∆ αρµόδιο καθ' ύλην δικαστήριο για την εκδίκαση των ως άνω 
διαφορών από τη βεβαίωση µε πρωτόκολλο της αποζηµίωσης που οφείλει στο 
∆ηµόσιο εκείνος ο οποίος καρπώνεται ή κάνει χρήση αυθαίρετα δηµοσίου κτήµατος, 
είναι αποκλειστικά το Μονοµελές Πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών µέτρων. Η προβλεπόµενη από τη διάταξη της ως άνω παρ. 2 του 
άρθρου 115 του ∆/τος της 11/12.11.1929 απαγόρευση άσκησης ένδικων µέσων κατά 
της αντίστοιχης απόφασης καταργήθηκε κατά το µέρος αυτό, αφού έτσι 
καθιερωνόταν ειδικός κανόνας για την ορισµένη αυτή υπόθεση, η οποία, υπάγεται 
στα πολιτικά ∆ικαστήρια, και ρυθµιζόταν θέµα, το οποίο δεν συµβιβάζεται µε τις 
διατάξεις του ΚΠολ∆. Εφ' όσον δε στο πλαίσιο εφαρµογής των ίδιων πιο πάνω 
διατάξεων τέµνεται οριστικώς η διαφορά, για τις αποφάσεις, που εκδίδονται επί 
ανακοπών κατά πρωτοκόλλου καθορισµού αποζηµίωσης, για κάρπωση ή χρήση 
δηµόσιου κτήµατος χωρίς συµβατική σχέση, δεν ισχύει η απαγόρευση από το άρθρο 
699 ΚΠολ∆ της άσκησης ενδίκων µεσών, αλλ' υπόκεινται αυτές στα προβλεπόµενα 
από τον ΚΠολ∆ ένδικα µέσα της έφεσης και της αναίρεσης. Περαιτέρω προϋπόθεση 
για την έκδοση του ανωτέρω πρωτοκόλλου είναι η επί του ακινήτου ύπαρξη 
δικαιώµατος κυριότητας, νοµής ή κατοχής του ∆ηµοσίου. Την ύπαρξη του 
δικαιώµατος αυτού µπορεί ο καθ' ου σε βάρος του οποίου βεβαιώθηκε αποζηµίωση 
να αµφισβητήσει µε την ως άνω ανακοπή του. Τέλος, για να µη στερείται νόµιµης 
βάσης η απόφαση του ∆ικαστηρίου της ουσίας, µε την οποία γίνεται δεκτό ότι κάποια 
εδαφική έκταση αποτελεί αιγιαλό, πρέπει να αναφέρονται, ως παραδοχή του 
δικάσαντος ∆ικαστηρίου, τα περιστατικά, που κατά την ως άνω διάταξη, είναι 
αναγκαία για τον χαρακτηρισµό της έκτασης αυτής ως αιγιαλού. Απλή επανάληψη 
της νοµικής έννοιας η οποία προσδιορίζει την προϋπόθεση της εφαρµογής του νόµου 
δεν αρκεί..  
- 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 δικαίου των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, 
αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή 
του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ 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 
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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 
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 
Αρειο 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.  
- 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.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 335, 338-341, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 561, 
Π∆: 11/1929, αρθ. 115, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 684, σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
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∆ιαζύγιο - Αντίθετες αγωγές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1059 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Αντίθετες αγωγές. Στην αναιρετική δίκη είναι απαράδεκτη η παραίτηση 
από του δικογράφου της αγωγής και από του δικαιώµατος που ασκήθηκε µε αυτή. 
Έννοµο συµφέρον για την άσκηση αίτησης αναίρεσης. 
- 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 υπαιτιότητας 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 Α.Κ. 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 
υπαιτιότητας, το δε δεδικασµένο της διαπλαστικής αποφάσεως του διαζυγίου δεν 
εκτείνεται σε ζητήµατα υπαιτιότητας σε καµία περίπτωση ούτε και στη δίκη 
διατροφής µετά το διαζύγιο, όπως προβλέπει το άρθρο 1442 Α.Κ., 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 µέσο της αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του 
δικαστηρίου της ουσίας. Κατά µείζονα λόγο, δεν υφίσταται έννοµο συµφέρον για την 
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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. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 294, 295 παρ. 1, 296, 297 και 299 του ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι στην αναιρετική δίκη είναι απαράδεκτη η παραίτηση από του 
δικογράφου της αγωγής και από του δικαιώµατος που ασκήθηκε µε αυτή, διότι 
προϋποθέτουν ότι η δίκη, της οποίας την κατάργηση επιφέρουν, είναι εκκρεµής και 
δεν έχει περατωθεί µε έκδοση οριστικής αποφάσεως. Η άσκηση της αναιρέσεως και η 
επ' αυτής δίκη δεν καθιστά την αγωγή επίδικη, δεν ανοίγεται µε το ένδικο αυτό µέσο 
νέος βαθµός δικαιοδοσίας, ούτε κρίνεται πλέον η ουσία της υποθέσεως, αλλ' 
ερευνάται το παραδεκτό και η βασιµότητα των προβαλλοµένων µε τους λόγους 
αναιρέσεως νοµικών πληµµελειών της προσβαλλοµένης αποφάσεως. Η επί της 
αγωγής δίκη, µε την έκδοση της οριστικής αποφάσεως έχει καταργηθεί ήδη και 
εποµένως ούτε η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής ούτε η παραίτηση από του 
δικαιώµατος ως διαδικαστικές πράξεις, επιφέρουν την κατάργησή της, διότι έχουν 
στερηθεί του αντικειµένου των. Η µετά την κατάργηση της δίκης παραίτηση από του 
αγωγικού δικαιώµατος παρέχει ένσταση εκ του ουσιαστικού δικαίου, καταλυτική της 
ασκήσεώς του, είτε µε την αγωγή, εφ' όσον αναιρεθεί η επ' αυτής τελεσίδικη 
απόφαση, είτε µε την επίσπευση, για την ικανοποίησή του, αναγκαστικής εκτελέσεως. 
Η έρευνα όµως της ενστάσεως αυτής στην αναιρετική δίκη δεν είναι παραδεκτή, 
όπως δεν είναι παραδεκτή µετά την τελεσίδικη απόφαση στην αναιρετική δίκη η 
έρευνα άλλων καταλυτικών του αγωγικού δικαιώµατος, ενστάσεων. ∆ιάφορος εκδοχή 
θα µετέβαλε την αναιρετική δίκη σε ουσιαστικού τρίτου βαθµού δίκη. Άλλο 
χαρακτήρα έχει η αποδοχή της τελεσίδικης αποφάσεως από τον αναιρεσείοντα και η 
παραίτησή του από του δικαιώµατος προς άσκηση της αναιρέσεως, που βάση έχουν 
το δικονοµικό δίκαιο και, ως αρνητικές προϋποθέσεις της αναιρετικής δίκης, 
ερευνώνται κατ' αυτήν. Η εις τα άρθρα 299 και 573 παρ. 1 του ΚΠολ∆ διάταξη, κατά 
την οποία στα ένδικα µέσα και στην διαδικασία της δίκης για την αναίρεση 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 294 έως 298 του ΚΠολ∆, έχει την έννοια της 
εφαρµογής των για τον τρόπο και τον χρόνο της ασκήσεως της παραιτήσεως από το 
ένδικο µέσο της αναιρέσεως (δικογράφου και δικαιώµατος) καθώς και τα 
αποτελέσµατά των (ΟλΑΠ 38/1996).  
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 68, 73 και 556 παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆, το έννοµο 
συµφέρον αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της ασκήσεως αναιρέσεως, η 
έλλειψη του οποίου ερευνάται αυτεπαγγέλτως από τον Άρειο Πάγο και πρέπει να 
προκύπτει από την προσβαλλόµενη απόφαση, πρέπει δηλαδή να κρίνεται πρωταρχικά 
αν ο διάδικος που ασκεί την αναίρεση έχει ηττηθεί εν όλω ή εν µέρει ή έχει νικήσει 
µε την προσβαλλόµενη απόφαση και αν στην τελευταία περίπτωση, βλάπτεται από τις 
αιτιολογίες της αποφάσεως, από τις οποίες δηµιουργείται δεδικασµένο εις βάρος του 
για άλλη δίκη, υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 322, 324, 325 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 1442, 1444,  
ΚΠολ∆: 68, 73, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 322, 324, 325, 556, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΝοΒ 2012, σελίδα 886 
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∆ιαζύγιο - Αντίθετες αγωγές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 639 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Ισχυρός κλονισµός. Αντίθετες αγωγές. Έλλειψη εννόµου συµφέροντος για 
την άσκηση αναίρεσης. 
- 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 ύπαρξη 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 Α.Κ. 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 
διατροφής µετά το διαζύγιο, όπως προβλέπει το άρθρο 1442 Α.Κ., 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 πρόσωπο 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 
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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 1514/2010, ΑΠ 28/2009, 13/2009, 170/2008, 1756/2006, 669/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 1442, 1444, 
ΚΠολ∆: 68, 73, 322, 324, 325, 556, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ιαζύγιο - Αντίθετες αγωγές 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 377 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Ισχυρός κλονισµός. Αντίθετες αγωγές. Απαράδεκτη Έφεση. 
- Κατά το άρθρο 1439 παρ. 1 ΑΚ καθένας από τους συζύγους µπορεί να ζητήσει το 
διαζύγιο, όταν οι µεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσον ισχυρά, από λόγο που 
αφορά το πρόσωπο του εναγοµένου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιµα η 
εξακολούθηση της έγγαµης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Με τη 
διάταξη αυτή καθιερώνεται ως λόγος διαζυγίου ο αντικειµενικός κλονισµός της 
έγγαµης σχέσεως και προσδιορίζονται γενικά όρια εντός των οποίων θα κινηθεί ο 
δικαστής, χωρίς να τίθεται η υπαιτιότητα ως βάση του ισχυρού κλονισµού. Συνεπώς, 
τα γεγονότα που µπορούν να προκαλέσουν ισχυρό κλονισµό µπορεί να είναι και 
ανυπαίτια ή ακόµη και µη καταλογιστά, δεν έχει δε σηµασία ποιος από τους συζύγους 
δηµιούργησε πρώτος τον λόγο κλονισµού της έγγαµης συµβίωσης. Με την έννοια 
αυτή, αν το κλονιστικό γεγονός αφορά και τους δύο συζύγους, το προς διάζευξη 
δικαίωµα γεννάται ανεξαρτήτως ποιον από τους δύο βαρύνει περισσότερο η ύπαρξή 
του και από το αν υπάρχει υπαιτιότητα µόνο στο πρόσωπο του ενός από τους 
συζύγους. Το ότι για τη λύση του γάµου είναι πλέον αδιάφορο αν ο κλονισµός 
οφείλεται σε υπαίτιο ή ανυπαίτιο κλονιστικό γεγονός, σηµαίνει ότι στη δίκη του 
διαζυγίου δεν δικαιολογείται σε καµία πλευρά έννοµο συµφέρον για την έρευνα της 
υπαιτιότητας, αφού το δεδικασµένο της διαπλαστικής αποφάσεως του διαζυγίου, δεν 
εκτείνεται σε ζητήµατα υπαιτιότητας σε καµµία περίπτωση. Συνέπεια τούτων είναι, 
ότι η απόφαση που κηρύσσει τη λύση του γάµου δεν αποτελεί δεδικασµένο ούτε ως 
προς την ύπαρξη καθεαυτή των επί µέρους πραγµατικών περιστατικών που επέφεραν 
τον κλονισµό της έγγαµης σχέσεως, αφού το δεδικασµένο αφορά στην έννοµη σχέση 
ή στο δικαίωµα που κρίθηκε τελεσίδικα (άρθρα 322 και 324 ΚΠολ∆), ούτε ως προς 
το ζήτηµα της υπαιτιότητας για τον κλονισµό αυτόν, ακόµη και αν ο λόγος διαζυγίου 
αφορά αποκλειστικά στο πρόσωπο του εναγοµένου. Στην πραγµατικότητα, δηλαδή, 
αντικείµενο της δίκης διαζυγίου είναι όχι η δικαστική διάγνωση του λόγου που 
δικαιολογεί την απαγγελία του διαζυγίου, αλλά το διαπλαστικό δικαίωµα της λύσης 
του γάµου. Εποµένως, στην περίπτωση συνεκδικάσεως αντιθέτων αγωγών διαζυγίου, 
µε τις οποίες καθένας από τους συζύγους ζητεί τη λύση του γάµου για ισχυρό 
κλονισµό της έγγαµης σχέσεως από λόγο που αφορά το πρόσωπο του άλλου συζύγου, 
αν η µία απ' αυτές γίνει δεκτή και η άλλη απορριφθεί, είναι προφανές ότι ο διάδικος 
του οποίου η αγωγή απορρίφθηκε δεν έχει έννοµο συµφέρον, κατά τα άρθρα 68 και 
556 παρ. 2 ΚΠολ∆, να ασκήσει αναίρεση κατά της τελεσίδικης αποφάσεως και να 
ζητήσει την εξαφάνισή της, µε σκοπό να απορριφθεί η αγωγή του αντιδίκου του και 
να γίνει δεκτή η δική του αγωγή, καθ όσον η έννοµη συνέπεια που και αυτός 
επεδίωξε µε την αγωγή του, δηλαδή η λύση του γάµου, στην οποία εµµένει, έχει ήδη 
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επέλθει και ως εκ τούτου το εκατέρωθεν υποβληθέν αίτηµα δικαστικής διάπλασης 
έχει ικανοποιηθεί µε την απαγγελία του διαζυγίου, έστω και µε βάση διαφορετικά 
περιστατικά, απαρτίζοντα όµως τον ίδιο λόγο - αντικειµενικό κλονισµό του γάµου 
(βλ. ΑΠ 2351/2009, Ελ∆νη 2011.96, ΑΠ 170/2008, Ελ∆νη 50.1022, ΑΠ 1301/2005, 
Ελ∆νη 48.1038, ΑΠ 669/2005, Ελ∆νη 2005.1074 και ΕφΑθ 3215/2011)  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 
ΚΠολ∆: 68, 556, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 *ΝοΒ 2012, σελίδα 893  
 
∆ιαζύγιο - Ισχυρός κλονισµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 345 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αγωγή διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισµού της έγγαµης συµβίωσης. Όταν ο 
εναγόµενος σύζυγος ισχυρίζεται συγγνώµη για τα αποδιδόµενα σε αυτόν µε την 
αγωγή παραπτώµατα, δεν προβάλλει ένσταση, δηλαδή νέο αυτοτελή πραγµατικό 
ισχυρισµό, αλλά αρνείται αιτιολογηµένα την αγωγή και έτσι η επίκληση συγγνώµης 
δεν αποτελεί πράγµα. 
- κατά το 1439 παρ. 1 ΑΚ, όπως ισχύει µετά το Ν. 1329/1983, καθένας από τους 
συζύγους µπορεί να ζητήσεις το 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 έγγαµης συµβίωσης να είναι 
αφόρητη για τον ενάγοντα. ∆ηµιουργείται, δηλαδή, ο λόγος αυτός διαζυγίου, όταν 
συντρέξουν αντικειµενικώς πρόσφορα κλονιστικά της έγγαµης σχέσης γεγονότα 
σχετιζόµενα µε το πρόσωπο του εναγοµένου συζύγου ή και των δύο συζύγων, 
ανεξάρτητα αν οφείλονται ή όχι σε υπαιτιότητα, τα οποία πράγµατι στη συγκεκριµένη 
περίπτωση επέφεραν ισχυρό κλονισµό της έγγαµης σχέσης, ώστε η εξακολούθησή 
της να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Τα αντικειµενικώς πρόσφορα κλονιστικά της 
έγγαµης σχέσης γεγονότα, που κατέστησαν αφόρητη στη συγκεκριµένη περίπτωση 
την εξακολούθησή της για τον ενάγοντα θα πρέπει συνεπώς να συνδέονται αιτιωδώς 
µε το πρόσωπο του εναγοµένου ή και των δύο συζύγων. Αν τα κλονιστικά γεγονότα 
συνδέονται και µε τους δύο συζύγους, δεν έχει σηµασία ποιος από τους δύο συζύγους 
βαρύνεται περισσότερο µε τον κλονισµό του γάµου, εκτός αν εκείνο που αφορά τον 
εναγόµενο είναι µηδαµινό σε σχέση µε εκείνο που αφορά τον ενάγοντα. Αν ο 
κλονισµός του γάµου προήλθε από γεγονότα που αφορούν αποκλειστικά τον 
ενάγοντα, δε γεννάται υπέρ αυτού δικαίωµα διάζευξης, ακόµη και αν στην περίπτωση 
αυτή έχει κλονισθεί αντικειµενικώς η έγγαµη σχέση και ο γάµος είναι κατ' ουσίαν 
νεκρός. Μετά τη συγχώνευση µε την πιο πάνω διάταξη όλων των υπαίτιων λόγων 
διαζυγίου, που προέβλεπε το προγενέστερο δίκαιο, στο γενικό λόγο του ισχυρού 
κλονισµού, δεν επαναλήφθηκε, διότι κρίθηκε ως περιττή, η διάταξη (άρθρο 1447 ΑΚ, 
όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του) που καθιέρωνε ως αυτοτελή αποσβεστικό 
λόγο του δικαιώµατος προς διάζευξη την παροχή συγγνώµης από τον αναίτιο σύζυγο, 
την εξωτερίκευση, δηλαδή, της βούλησής του, ότι, παρά τον κλονισµό που 
δηµιουργήθηκε από υπαιτιότητα του άλλου συζύγου, επιθυµεί την εξακολούθηση της 
έγγαµης σχέσης. Έτσι η παροχή συγγνώµης δεν αποτελεί πλέον αυτοτελή λόγο 
αποσβεστικό του δικαιώµατος προς διάζευξη. Αν, όµως, έχει δοθεί συγγνώµη, αίρεται 
το στοιχείο του κλονισµού της έγγαµης σχέσης, που είναι αναγκαίο για την ύπαρξη 
δικαιώµατος προς διάζευξη και έτσι η αγωγή θα απορριφθεί. ∆εν αποκλείεται, 
ωστόσο, να αποδεικνύεται ότι, κατ' εξαίρεση, ο κλονισµός εξακολουθεί να υπάρχει, 
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παρά την παροχή συγγνώµης. Το δικαστήριο, εποµένως, κατά την έρευνά του για την 
ύπαρξη κλονισµού στον οποίο στηρίζεται η αγωγή, θα λάβει υπόψη του τα 
συνιστώντα την παροχή συγγνώµης περιστατικά και θα τα συνεκτιµήσει µε τις 
υπόλοιπες αποδείξεις και είναι δυνατόν να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι, παρά την 
παροχή συγγνώµης, εξακολουθεί να υπάρχει ο κλονισµός που προκλήθηκε από τη 
συµπεριφορά για την οποία παρασχέθηκε η συγγνώµη. Παρέπεται, συνεπώς, ότι όταν 
ο εναγόµενος σύζυγος ισχυρίζεται συγγνώµη για τα αποδιδόµενα σε αυτόν µε την 
αγωγή παραπτώµατα, δεν προβάλλει ένσταση, δηλαδή νέο αυτοτελή πραγµατικό 
ισχυρισµό, αλλά αρνείται αιτιολογηµένα την αγωγή και έτσι η επίκληση συγγνώµης 
δεν αποτελεί πράγµα, η µη λήψη υπόψη του οποίου ιδρύει τον από το άρθρο 559 
αριθ. 8 περ. δεύτερη ΚΠολ∆ λόγο αναίρεσης. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 1447,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 687, σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1849 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συµµετοχή στα αποκτήµατα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1400 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του 
Ν. 1329/1983, η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ.1 αυτού (Ν. 1329/1983), όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του Ν. 1649/1986, έχει εφαρµογή και επί γάµων 
που τελέσθηκαν, καθώς και επι περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν πριν από 
την έναρξη ισχύος του Ν. 1329/1983, "Αν ο γάµος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία 
του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάµος αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον 
συνέβαλε µε οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την 
απόδοση του µέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συµβολή. 
Τεκµαίρεται ότι η συµβολή αυτή ανέρχεται στο 1/3 της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί 
µεγαλύτερη ή µικρότερη ή καµία συµβολή". Από τη διάταξη αυτή, λαµβανόµενη σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 216 του ΚΠολ∆, συνάγεται ότι στοιχεία για το ορισµένο της 
εκ της άνω διατάξεως αγωγής είναι : 1) η λύση ή ακύρωση του γάµου ή κατ' ανάλογη 
εφαρµογή η συµπλήρωση τριετούς διαστάσεως των συζύγων, 2) η αύξηση της 
περιουσίας του ενός των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάµου και 3) η συµβολή του 
άλλου συζύγου στην αύξηση αυτή µε οποιονδήποτε τρόπο.  
Συνεπώς, για το ορισµένο της αγωγής αυτής, πρέπει να προσδιορίζονται στο 
δικόγραφο της, εκτός από τα κατά τη διάταξη κρίσιµα χρονικά σηµεία, η πραγµατική 
αυξητική διαφορά στην περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, η οποία συνιστά το 
απόκτηµα µε την ευρεία έννοια του όρου (θετική ή αρνητική, µε την αποφυγή 
µειώσεως) και περιλαµβάνει το σύνολο των δικαιωµάτων που είναι δυνατόν να 
αποτιµηθούν, περαιτέρω δε η έκταση και το είδος της συµβολής του δικαιούχου στην 
αύξηση αυτή µε οποιονδήποτε τρόπο και δη όχι µόνον µε την παροχή κεφαλαίου µε 
οποιαδήποτε µορφή, αλλά και µε την παροχή υπηρεσιών, αποτιµωµένων σε χρήµα, 
ακόµη και υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται στο συζυγικό οίκο, όταν και κατά το 
µέτρο που αυτές δεν υπερβαίνουν την, κατά τα άρθρα 1389 και 1390 ΑΚ, υποχρέωση 
συνεισφοράς στην αντιµετώπιση των οικογενειακών αναγκών. Ειδικότερα, για το 
στοιχείο της αυξήσεως, λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της περιουσιακής καταστάσεως 
του υπόχρεου, ώστε, από τη σύγκριση αυτής στο χρονικό σηµείο της τελέσεως του 
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γάµου (αρχική περιουσία) µε την υπάρχουσα στο χρονικό σηµείο που γεννάται η 
αξίωση (τελική περιουσία) πρέπει να προκύπτει αύξηση. Η τελευταία δεν αποκλείεται 
να ξεκινά µε την αγωγή από µία µόνο ή περισσότερες µεν αλλά συγκεκριµένες 
κτήσεις του υπόχρεου, οπότε η συµβολή του ενάγοντος υπολογίζεται µε βάση την 
τελική αξία τούτων. Η τυχόν ύπαρξη αρχικής περιουσίας ή στοιχείων που την 
διαφοροποιούν, αποτελεί βάση ένστασης που προβάλλεται και αποδεικνύεται από τον 
εναγόµενο. Όταν ο υπόχρεος δεν είχε κανένα περιουσιακό στοιχείο κατά το χρόνο 
τελέσεως του γάµου, το σύνολο της περιουσίας που υπάρχει κατά το χρόνο που 
γεννάται η αξίωση (τελική περιουσία) αποτελεί απόκτηµα, ώστε ο ενάγων αξιώνει 
απευθείας από αυτό το ποσοστό κατά το οποίο συνέβαλε µε τις παροχές του, στην 
απόκτηση από τον υπόχρεο. Εάν δε το αξιούµενο ποσοστό είναι µείζον του 1/3, το 
τελευταίο εµπεριέχεται σε αυτό και αν δεν ζητείται ρητώς, αφού η συµβολή κατά το 
ποσοστό αυτό τεκµαίρεται από το νόµο. Περαιτέρω, ο χρόνος της λύσεως ή της 
ακυρώσεως του γάµου ή της συµπληρώσεως τριετίας από τη συζυγική διάσταση είναι 
κρίσιµος για την εξεύρεση της εν λόγω τελικής περιουσίας, υπό την έννοια του 
καθορισµού των περιουσιακών στοιχείων που την αποτελούν. Για την περαιτέρω 
όµως αναγωγή σε χρήµα των περιουσιακών αυτών στοιχείων, προς εξεύρεση δηλαδή 
της αξίας τους σε χρήµα, κρίσιµος είναι ο χρόνος της παροχής έννοµης προστασίας, 
ήτοι ο χρόνος ασκήσεως της αγωγής (ΑΠ 460/2009, ΑΠ 1912/2009).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το 
νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό 
πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 
1206/2008, ΑΠ 358/200, 364/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006).  
- Ο εκ του άρθρου 559 παρ.1 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή (ΟλΑΠ 36/1988, ΑΠ 741/2011, ΑΠ 377 και 366/2011). Στην περίπτωση 
κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως 
δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο 
νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της 
αποφάσεως καθιστούν προφανή την παραβίαση (ΑΠ 741, 377, 373 και 366/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1400, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 675 
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∆ιαθήκη - Ιδιόγραφη διαθήκη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 278 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ιδιόγραφη διαθήκη. Κήρυξη διαθήκης κυρίας. 
- Η υποχρέωση του κατόχου διαθήκης περιορίζεται στο να εγχειρίσει την διαθήκη στο 
αρµόδιο δικαστήριο ή στην αρµόδια ελληνική προξενική αρχή. Συνεπώς, για να τεθεί 
σε κίνηση η διαδικασία της δηµοσίευσης διαθήκης δεν απαιτείται αίτηση του κατόχου 
της τελευταίας. Η τυχόν υποβολή σχετικής αίτησης αποτελεί απλή υπόµνηση προς το 
δικαστήριο να εκπληρώσει το υπηρεσιακό του καθήκον. Περαιτέρω, για δηµοσίευση 
προσάγεται ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου κάθε έγγραφο που φέρει κατά το 
περιεχόµενό του τα χαρακτηριστικά διαθήκης, ανεξαρτήτως τυπικών ή ουσιαστικών 
ελαττωµάτων.  
- Σύµφωνα µε την πανοµοιότυπη µε τη διάταξη του άρθρου 808 του ΚΠολ∆, διάταξη 
του άρθρου 1771 του ΑΚ, η διαδικασία δηµοσίευσης της διαθήκης γίνεται µε 
καταχώρησή της, ολόκληρης στα πρακτικά του δικαστηρίου, στα οποία βεβαιώνονται 
και όλα τα εξωτερικά ελαττώµατα της. Στην πράξη η καταχώρηση αυτή λαµβάνει 
χώρα µε ενσωµάτωση από τον γραµµατέα επικυρωµένου αντιγράφου της διαθήκης 
στο οικείο πρακτικό δηµοσίευσης. Στο νόµο δεν προβλέπεται υποχρέωση του 
δικαστηρίου να αναγνώσει το περιεχόµενο της διαθήκης στο ακροατήριο. Τέλος, η 
κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης, ως κυρίας, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 808 
παρ. 3 του ΚΠολ∆, γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου για την δηµοσίευσή της 
δικαστηρίου, εφόσον, πιθανολογηθεί η γνησιότητα της γραφής και της υπογραφής 
του διαθέτη. Η πιθανότητα εξ ορισµού περιέχει ορισµένη αβεβαιότητα, ο δε 
χαρακτηρισµός της, ως βαθµού βεβαιότητας, στηρίζεται στη διαπίστωση ότι η 
βεβαιότητα είναι µεγαλύτερη από την αβεβαιότητα, ότι δηλαδή ο λόγος που 
συνηγορεί υπέρ της βεβαιότητας είναι ισχυρότερος από το µαχόµενο υπέρ της 
αβεβαιότητας (Μητσόπουλος, η πιθανολόγησις εν τω αστικώ δικονοµικό δικαίω, 
1952).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1771, 
ΚΠολ∆: 808, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ιαπραγµατεύσεις - Ευθύνη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 554 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ευθύνη από διαπραγµατεύσεις. Αγοραπωλησία ακινήτου. Προσύµφωνο. Ποινική 
ρήτρα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 197 ΑΚ, κατά το στάδιο των διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη 
συµβάσεως, τα µέρη οφείλουν αµοιβαία να συµπεριφέρονται σύµφωνα µε την καλή 
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και κατά το άρθρο 198 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, 
όποιος κατά τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη συµβάσεως προξενήσει υπαιτίως 
στον άλλο ζηµία είναι υποχρεωµένος να την ανορθώσει και αν ακόµη η σύµβαση δεν 
καταρτίσθηκε. Προϋποθέσεις της προσυµβατικής ευθύνης είναι η ύπαρξη σταδίου 
διαπραγµατεύσεων, η αντισυµβατική συµπεριφορά του αντισυµβαλλοµένου, η 
υπαιτιότητα, η επέλευση ζηµίας και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ 
υπαιτιότητας και ζηµίας. Ειδικότερα, κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, 
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διαπραγµατεύσεις νοούνται οι προφορικές ή έγγραφες ανταλλαγές απόψεων των 
ενδιαφεροµένων για τη σύναψη συµβάσεως, µε τις οποίες επιδιώκεται η βαθµιαία 
προσέγγιση των διαφορετικών αρχικών θέσεων τους σχετικά µε τους όρους της υπό 
συζήτηση συµβάσεως µέχρι την τελική σύµπτωση τους ή την αδυναµία τέτοιας 
σύµπτωσης. Το στάδιο των διαπραγµατεύσεων διαρκεί µέχρι τη διακοπή τους και τη 
µαταίωση της συµβάσεως ή την κατάρτιση της συµβάσεως. Το στάδιο, όµως, των 
διαπραγµατεύσεων και της ευθύνης που πηγάζει από αυτές, δεν περατώνεται µε την 
κατάρτιση άκυρης συµβάσεως, λόγω ελλείψεως αναφερόµενης στον τύπο, αν τα µέρη 
απέβλεπαν στην κατάρτιση συµβάσεως που πληροί τον τύπο του νόµου. Στην 
περίπτωση αυτή, η µετά τη σύναψη της άκυρης αυτής συµφωνίας αδικαιολόγητη 
άρνηση για σύναψη έγκυρης συµβάσεως που περιβάλλεται το νόµιµο τύπο γεννά, 
σύµφωνα µε τις προπαρατιθέµενες διατάξεις, ευθύνη για αποζηµίωση. Η ευθύνη δε 
αυτή θεµελιώνεται ευθέως στο νόµο, διακρινόµενη από την ενδοσυµβατική ευθύνη. Η 
αποζηµίωση στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνει τόσο τη θετική ζηµία όσο και την 
αποθετική, που τυχόν υφίσταται από την ίδια αιτία εκείνος που πίστεψε ως επικείµενη 
την κατάρτιση της (διαφέρον εµπιστοσύνης ή αρνητικό της συµβάσεως διαφέρον).  
- Κατά τα άρθρα 159 εδ. 1 και 180 ΑΚ, δικαιοπραξία για την οποία δεν τηρήθηκε ο 
τύπος που απαιτείται από το νόµο, εφόσον δεν ορίζεται το αντίθετο, είναι άκυρη και 
θεωρείται σαν να µην έγινε και κατά τα άρθρα 369 και 1033 ΑΚ για την µεταβίβαση 
της κυριότητας ακινήτου και γενικώς για κάθε δικαιοπραξία, µε την οποία 
συνιστάται, µετατίθεται, αλλοιώνεται ή καταργείται εµπράγµατο δικαίωµα επί 
ακινήτου, απαιτείται, για το έγκυρο αυτής, η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου. 
Μετάθεση, δηλαδή παράγωγη µεταφορική κτήση, εµπράγµατου δικαιώµατος επί 
ακινήτου, συνιστά και η διανοµή επικοίνου. Στον τύπο αυτό, του συµβολαιογραφικού 
εγγράφου, υποβάλλεται και το προσύµφωνο, το οποίο αφορά τέτοια σύµβαση (άρθρο 
166 ΑΚ, ΟλΑΠ 2/1987).  
- Η προβλεπόµενη από τις διατάξεις των άρθρων 404 επ. ΑΚ σύµβαση γνήσιας 
ποινικής ρήτρας, µε την οποία ο ένας των συµβαλλοµένων υπόσχεται στον άλλο ότι, 
εάν δεν εκπληρώσει ή δεν εκπληρώσει προσηκόντως την οφειλόµενη σ' αυτόν παροχή 
από άλλη ενοχή, θα του καταβάλει ένα χρηµατικό ποσό ή κάτι άλλο, αποτελεί 
παρεπόµενη συµφωνία. Μεταξύ των προϋποθέσεων της γνήσιας ποινικής ρήτρας 
είναι η ύπαρξη κύριας ενοχής, η τύχη της οποίας επηρεάζει και εκείνη (ποινική 
ρήτρα), λόγω του παρεπόµενου χαρακτήρα της, αφού, σύµφωνα µε το άρθρο 408 ΑΚ, 
αν η υπόσχεση της παροχής είναι άκυρη, άκυρη είναι και η ποινική ρήτρα, έστω και 
αν τα µέρη γνώριζαν την ακυρότητα της κύριας ενοχής.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆. ιδρύεται λόγος αναιρέσεως και αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή 
ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Κατά 
την έννοια της διατάξεως αυτής, υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, λόγω αντιφατικών 
ή ανεπαρκών αιτιολογιών, όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως, 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 
των διατάξεων που εφαρµόσθηκαν ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 159, 166, 180, 197, 198, 369, 404 επ., 408, 1033,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 29 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 693, 
σχολιασµός Ι. Ν. Κ.  
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∆ιατροφή - ∆ιατροφή λόγω διακοπής της εγγάµου συµβιώσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 551 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Υποχρέωση διατροφής. Ελαττωµένη διατροφή. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Κατά τους ορισµούς και την έννοια των άρθρων 1389 - 1392 εδ. 2, 1495 ΑΚ, σε 
περίπτωση διακοπής της έγγαµης συµβίωσης, οπότε εξακολουθεί µεν ο µεταξύ των 
συζύγων γάµος, αλλά δεν µπορεί να γίνει λόγος περί συνεισφοράς αυτών προς 
αντιµετώπιση των αναγκών της οικογένειας, µεταξύ των οποίων και η αµοιβαία 
υποχρέωση των συζύγων για διατροφή, αφού µε τη διακοπή της συµβίωσης έπαυσε 
να υπάρχει και να λειτουργεί κοινός οίκος και να δηµιουργούνται οικογενειακές 
ανάγκες, εκείνος από τους συζύγους που για εύλογη στο πρόσωπό του αιτία 
διακόπηκε η έγγαµη συµβίωση, δικαιούται από τον άλλο, ανεξαρτήτως του εάν ο ένας 
είναι εύπορος και ο άλλος άπορος, διατροφή σε χρήµα, που προκαταβάλλεται 
µηνιαίως και υποκαθιστά τη συνεισφορά του υπόχρεου υπό συνθήκες οικογενειακής 
ζωής. Η υποχρέωση για καταβολή κατά µήνα διατροφής σε χρήµα, µετά τη διακοπή 
της έγγαµης συµβίωσης, είναι συνέπεια της κατά το άρθρο 1389 ΑΚ υποχρέωσης 
συνεισφοράς των συζύγων στην αµοιβαία διατροφή αυτών κατά τη διάρκεια του 
γάµου και δεν εξοµοιώνεται µε την κατά τα άρθρα 1485 επ. ΑΚ διατροφή, ούτε µε 
την κατά τα άρθρα 1442 επ. ΑΚ οφειλόµενη µετά το διαζύγιο, υπάρχει δε και αν 
ακόµη ο υπόχρεος αναγκάστηκε στη διακοπή της συµβίωσης από παράπτωµα του 
δικαιούχου και τούτο για τον λόγο ότι µε δική του πρωτοβουλία διακόπηκε η έγγαµη 
συµβίωση. Στην τελευταία όµως αυτή περίπτωση, αν το παράπτωµα του δικαιούχου 
της διατροφής συνιστά λόγο διαζυγίου, αναγόµενο σε υπαιτιότητα αυτού, 
περιορίζεται η έκταση της οφειλόµενης σ' αυτόν από τον άλλο διατροφής στα 
απολύτως αναγκαία για τη συντήρησή του (ελαττωµένη διατροφή) µετ' ένσταση του 
εναγοµένου για την πληρότητα όµως της οποίας δεν αρκεί η παράθεση των 
παραπτωµάτων του ενάγοντος συζύγου, αλλά απαιτείται και αντίστοιχο αίτηµα όπως 
επίσης και προσδιορισµός από τον ενιστάµενο του ποσού της κατ' αυτόν οφειλόµενης 
ελαττωµένης διατροφής. 
-Κατά το άρθρο 559 αρ. 11 γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το δικαστήριο 
της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν, είτε προς άµεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή δικαστικών 
τεκµηρίων, προς απόδειξη ή ανταπόδειξη πραγµατικού ισχυρισµού που έχει ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως για τη 
στοιχειοθέτηση του αναιρετικού αυτού λόγου αρκεί και µόνο η ύπαρξη αµφιβολιών 
για τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας προσκοµισθέντων µε επίκληση 
αποδεικτικών µέσων, τα οποία έχει υποχρέωση να λάβει υπόψη κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 335, 338, 339 και 346 ΚΠολ∆ (Β' ΟλΑΠ 2/2008). Μη λήψη, πάντως, δεν 
σηµαίνει από µόνο το γεγονός ότι µνηµονεύονται όλα τα έγγραφα, πλην εκείνου, στο 
οποίο αναφέρεται η αναιρετική αιτίαση. Για τον έλεγχο όµως της ουσιαστικής 
βασιµότητας του λόγου αυτού αναιρέσεως είναι αναγκαία η προσκόµιση των 
αποδεικτικών µέσων, τα οποία αφορά η εν λόγω αναιρετική αιτίαση, προκειµένου να 
διακριβωθεί το επικαλούµενο περιεχόµενο αυτών, µε βάση το οποίο θα ελεγχθεί η µη 
λήψη τους από το δικαστήριο της ουσίας. ∆εν αποτελούν αποδεικτικά µέσα και µε 
την έννοια αυτή δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ερευνώµενου λόγου 
αναιρέσεως τα διαδικαστικά έγγραφα της εκκρεµούς δίκης. 
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- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν παραβιάσθηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν εφαρµοσθεί, 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του µε βάση τα ανελέγκτως γενόµενα 
δεκτά, ως αποδεικνυόµενα, από το δικαστήριο της ουσίας πραγµατικά περιστατικά, ή 
αν εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα, η δε 
παραβίαση εκδηλώνεται, είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε 
εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 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 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 άρνηση της (ανεπαρκείς αιτιολογία) ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια 
αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες, Εξ 
άλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται 
από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το 
πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο 
αποδεικτικό της πόρισµα, και να 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, Περαιτέρω, τα επιχειρήµατα του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε συνεκτίµηση 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 
αριθ. 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξ αιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς 
επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1389, 1390, 1391, 1392, 1495, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 696, σχολιασµός Ι.Ν.Κ  
 
∆ιαφυγόν κέρδος - Πότε υπάρχει 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 536 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αγωγή αποζηµίωσης από διαφυγόντα κέρδη. Ελαττωµατικό προϊόν. Ζηµιά από 
διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος. Αοριστία αγωγής. Αναιρετικός έλεγχος. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων δικαιοπραξιών. 
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Έλλειψη νόµιµης βάσης. Επιδίκαση περισσότερων από όσα ζητήθηκαν, αδίκαστη 
αίτηση. ∆ικαστική οµολογία. 
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθρο 
559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, αν το ∆ικαστήριο για το σχηµατισµό της περί νοµικής 
επάρκειας της αγωγής κρίσης του αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο 
νόµος προς θεµελίωση του ασκούµενου δικαιώµατος ή αρκέσθηκε σε λιγότερα 
(ΟλΑΠ18/1998). Η δε ποιοτική αοριστία, δηλαδή η επίκληση των στοιχείων του 
νόµου, χωρίς αναφορά περιστατικών και η ποσοτική αοριστία, δηλαδή η µη αναφορά 
όλων των στοιχείων που απαιτούνται κατά νόµο για τη θεµελίωση του αιτήµατος της 
αγωγής, ελέγχονται από τους αριθµούς 8 και 14 αντιστοίχως του άρθρου 559 ΚΠολ∆ 
(ΟλΑΠ15/2000), αν το δικαστήριο έκρινε ορισµένη την αγωγή λαµβάνοντας υπόψη 
γεγονότα που δεν αναφέρονται σ' αυτή ή αντιθέτως έκρινε αόριστη την αγωγή µη 
λαµβάνοντας υπόψη τέτοια γεγονότα. Ο ισχυρισµός περί ποσοτικής ή ποιοτικής 
αοριστίας της αγωγής, για να είναι παραδεκτός, πρέπει να προτείνεται στο δικαστήριο 
της ουσίας, σύµφωνα µε τον κανόνα του άρθρου 562 παρ. 2 του ΚΠολ∆, όπως επίσης 
πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι προτάθηκε παραδεκτά και νόµιµα στο 
δικαστήριο που εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, ακόµη και αν έπρεπε να 
ληφθεί υπόψη αυτεπαγγέλτως, διαφορετικά ο λόγος είναι αόριστος (ΑΠ 554/1995, 
1316/1992).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 297-298 του ΑΚ και 216 παρ. 1 του 
ΚΠολ∆ συνάγεται ότι, για να είναι ορισµένο το δικόγραφο της αγωγής αποζηµιώσεως 
για διαφυγόντα κέρδη, πρέπει να εκτίθενται σ' αυτό τα συγκεκριµένα περιστατικά που 
προσδιορίζουν την προσδοκία ορισµένου κέρδους, µε βάση την κατά τη συνήθη 
πορεία των πραγµάτων πιθανότητα ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα 
προπαρασκευαστικά µέτρα που έχουν ληφθεί και καθιστούν πιθανό το κέρδος ως 
προς τα επί µέρους κονδύλια (ΟλΑΠ 20/1992). ∆εν είναι απαραίτητο όµως να 
αναγράφεται στην αγωγή και ότι ο ενάγων δεν εξοικονόµησε δαπάνη ή να αφαιρείται 
η εξοικονοµηθείσα (ΟλΑΠ 20/1995), ούτε να εξειδικεύονται τα προσδίδοντα τη 
δυναµική του προσδοκώµενου κέρδους στοιχεία µε αναφορά συγκεκριµένων 
συναλλαγών, προσώπων και παραστατικών.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 543, 522 παρ. 1, 298 του ΑΚ συνάγεται ότι ο 
πωλητής απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να αποζηµιώσει τον αγοραστή για 
υπάρχον, κατά την παράδοση στον τελευταίο κινητού πράγµατος, ελάττωµα, αν δεν 
τον βαρύνει για τούτο υπαιτιότητα.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11γ του ΚΠολ∆, σύµφωνα µε την οποία 
αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά 
µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν, σε συνδυασµό µε εκείνες των 
άρθρων 335 και 338 έως 340 του ίδιου Κώδικα συνάγεται ότι το δικαστήριο της 
ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για τους πραγµατικούς 
ισχυρισµούς των διαδίκων, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, 
υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία 
επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι. Ωστόσο δεν επιβάλλεται να γίνεται 
ειδική αναφορά και χωριστή αξιολόγηση καθενός από αυτά, αλλά αρκεί να 
καθίσταται βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της αποφάσεως, ότι συνεκτιµήθηκαν όλα 
τα επιτρεπτά κατά νόµο αποδεικτικά µέσα, που µε επίκληση προσκοµίσθηκαν νόµιµα 
και σε καταφατική περίπτωση ο λόγος αναιρέσεως απορρίπτεται ως αβάσιµος.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται είτε µε 
ψευδή ερµηνεία, δηλαδή µε την απόδοση σ' αυτόν έννοιας µη αληθινής (µη 
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αρµόζουσας), είτε µε εσφαλµένη (µη ορθή) εφαρµογή, που υπάρχει όταν ο κανόνας 
δικαίου εφαρµόζεται ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή δεν 
εφαρµόζεται ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και όταν εφαρµόζεται 
εσφαλµένα (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005).  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
έλλειψη νόµιµης βάσης 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 
εφαρµόσθηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, καθώς και 
όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το νοµικό 
χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 1/1999, 28/1997, 12/1995). Το κατά νόµο αναγκαίο 
περιεχόµενο της ελάσσονος προτάσεως του νοµικού συλλογισµού προσδιορίζεται από 
τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα του ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το 
πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως, έστω και µε συνοπτικές αιτιολογίες, από 
τις παραδοχές της αποφάσεως στο αποδεικτικό της πόρισµα και να µην καταλείπονται 
αµφιβολίες. ∆εν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες οι ελλείψεις που ανάγονται στην 
ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα στην αξιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς (ΟλΑΠ 661/1984).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 9 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο 
επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα ζητήθηκαν ή 
άφησε αίτηση αδίκαστη. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, που αποτελεί κύρωση 
της διαθετικής αρχής του άρθρου 116 ΚΠολ∆, "αίτηση" θεωρείται εκείνη που 
αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης και προκαλεί εκκρεµοδικία, όπως η αγωγή, 
ανταγωγή, αυτοτελής πρόσθετη παρέµβαση, ανακοπές, ένδικα µέσα, οι στηριζόµενες 
σε αυτοτελές δικαίωµα δυνάµενο να ασκηθεί και µε αγωγή γνήσιες ενστάσεις και οι 
υποχρεωτικά δικαζόµενες - και µη εξαρτώµενες από τη διακριτική ευχέρεια του 
δικαστηρίου - διαδικαστικές αιτήσεις, όχι δε άλλες ενστάσεις ή αντενστάσεις, ενώ δεν 
αποτελεί λόγο αναιρέσεως η παράλειψη του δικαστηρίου να απαντήσει σε ισχυρισµό 
αόριστο, µη νόµιµο ή αλυσιτελή (ΟλΑΠ 1205/2007, 2/1987). Ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως ιδρύεται, όταν το δικαστήριο δεν αποφάνθηκε στο διατακτικό ή στο 
αιτιολογικό µε προσόντα διατακτικού επί του αυτοτελούς, µε την ανωτέρω έννοια, 
αιτήµατος ή αποφάνθηκε επί αιτήµατος που δεν υποβλήθηκε ή πλέον αυτού.  
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 352 παρ. 1 του ΚΠολ∆ για να έχει η 
δικαστική οµολογία την αυξηµένη αποδεικτική ισχύ, δηλαδή να παράγει πλήρη 
απόδειξη, πρέπει, η σχετική προς το δικαστήριο δήλωση βουλήσεως του αντιδίκου 
προς τον φέροντα το βάρος αποδείξεως ενός ισχυρισµού, να αποτελεί παραδοχή 
επιβλαβών για τον οµολογούντα πραγµατικών γεγονότων, που αποτελούν 
προϋπόθεση του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 522, 543, 
ΚΠολ∆: 216, 352, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 11γ, 
559 αριθ. 12, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 659, σχολιασµός Ι. Ν. Κ.  
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∆ικαιοπραξία - ∆ήλωση ως συνέπεια απειλής 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 386 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω απειλής. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής. Νέοι 
λόγοι ανακοπής. Αντικατάσταση αιτιολογιών της απόφασης. Απόρριψη λόγω 
αοριστίας. Ευνοϊκότερη θέση του εκκαλούντος. Πτώχευση και αναστολή των 
ατοµικών διώξεων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 150 και 151 ΑΚ προκύπτει ότι, για την ακύρωση της 
δικαιοπραξίας λόγω απειλής, απαιτείται 1) απειλή επικείµενου κακού για τη ζωή, τη 
σωµατική ακεραιότητα, την ελευθερία, την τιµή και την περιουσία του απειλουµένου 
ή των προσώπων που συνδέονται στενότατα µε αυτόν, 2) απειλή σοβαρή, δηλαδή να 
είναι ικανή να προξενήσει φόβο σε έµφρονα άνθρωπο, ότι γι΄ αυτόν ή τα παραπάνω 
πρόσωπα ένα από τα προαναφερόµενα αγαθά εκτίθεται σε σπουδαίο και άµεσο 
κίνδυνο και 3) η απειλή να έγινε προς το σκοπό να εξαναγκάσει τον απειλούµενο σε 
δήλωση και να οδήγησε στη δήλωση βούλησης παράνοµα ή εναντίον των χρηστών 
ηθών (ΑΠ 417/1996 Ελ∆νη 1998 σελ. 334). 
Εξάλλου, απειλή εναντίον των χρηστών ηθών υπάρχει όταν η απειλούµενη πράξη 
επιτρέπεται µεν από το νόµο, δηλαδή πρόκειται για απειλή αγωγής, µηνύσεως ή 
χρησιµοποιήσεως άλλου έννοµου µέσου (Καρακατσάνης, Σταθοπούλου-Γεωργιάδη 
ΑΚ, άρθρο 150 αριθ. 17-22), ελλείπει όµως κάθε σύνδεσµος ή συνάφεια µεταξύ του 
κακού που απειλείται και της δηλώσεως βουλήσεως που σκοπείται µε την απειλή, 
οπότε στην περίπτωση αυτή ο απειλών χρησιµοποιεί την επιτρεπτή από το νόµο 
απειλή για να εξαναγκάσει τον απειλούµενο σε δήλωση βουλήσεως που δεν έχει 
καµία σχέση µε την απειλή, όπως η απειλή καταγγελίας µίας συµβάσεως ή 
αναγκαστικής εκτέλεσης, αν µε αυτή σκοπείται η δια δηλώσεως βουλήσεως του 
απειλούµενου κατάρτιση συµβάσεως επωφελούς για τον απειλούντα πέραν του 
οφέλους ή της προστασίας από την καταγγελία ή την αναγκαστική εκτέλεση (ΑΠ 
493/1970 Ελ∆νη 1971 σελ. 446, ΕφΠειρ 21/1999 Ελ∆νη 1999 σελ. 1760, ΕφΠειρ 
505/1987 Ελ∆νη 1988 σελ. 736). Από τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασµό προς το 
άρθρο 216 ΚΠολ∆, στην αγωγή ή την ένσταση για την ακύρωση της δικαιοπραξίας 
για ένα τέτοιο λόγο, πρέπει για το ορισµένο αυτής να εκτίθενται τα προαναφερθέντα 
στοιχεία, διαφορετικά είναι αόριστη και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
- Η ανακοπή του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολ∆ περιλαµβάνεται στις ανακοπές των 
άρθρων 583 επ. του ίδιου Κώδικα και εποµένως εφαρµόζονται σ΄ αυτή οι σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 585 παρ. 2, κατά το οποίο οι λόγοι ανακοπής πρέπει να 
προταθούν µόνο µε το κύριο δικόγραφο της ανακοπής ή µε πρόσθετο δικόγραφο, που 
πρέπει να κατατεθεί στη γραµµατεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται η 
ανακοπή και να κοινοποιηθεί στον αντίδικο οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη 
συζήτηση. Νέοι λόγοι ανακοπής που προτείνονται µε άλλο τρόπο είναι απαράδεκτοι, 
ακόµα και όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 269 και 527 
ΚΠολ∆, δεδοµένου ότι επέχουν θέση ιστορικής βάσεως της αγωγής και δεν 
ρυθµίζονται από τις προαναφερόµενες διατάξεις, αλλά από εκείνες των άρθρων 216 
παρ. 1 εδ. α και 224 ΚΠολ∆ (ΑΠ 60/2005 Ελ∆νη 2005.1440). 
- Η εκκαλούµενη απέρριψε το λόγο αυτό ως µη νόµιµο µε διαφορετικές αιτιολογίες. 
Κρίνοντας έτσι, (αναφορικά µε το κεφάλαιο της ανακοπής που αναφέρεται στον 
εξεταζόµενο λόγο), ορθά µεν κατ΄ αποτέλεσµα έκρινε, η αιτιολογία όµως της 
απορρίψεως είναι εσφαλµένη. Το σφάλµα αυτό επιδρά στην έκταση του 
δεδικασµένου που απορρέει από την απόφαση και εποµένως δεν αρκεί η 
αντικατάσταση της αιτιολογίας µε την ορθή (άρθρο 534 ΚΠολ∆), γιατί η ορθή 
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αιτιολογία οδηγεί σε διαφορετικό κατ΄ αποτέλεσµα διατακτικό, αφού η απόρριψη 
αγωγής ως µη νόµιµης είναι κατ΄ ουσίαν απόρριψη, ενώ η απόρριψη της ως αόριστης 
είναι για τυπικούς λόγους. Η διαφορά γίνεται πιο φανερή από το ότι η αοριστία είναι 
ελάττωµα του δικογράφου και δηµιουργεί απαράδεκτο, ενώ το βάσιµο κατά νόµο 
αφορά την ύπαρξη ή µη του ουσιαστικού δικαιώµατος µε βάση τα περιστατικά της 
αγωγής. Σε µία τέτοια περίπτωση η θέση του εκκαλούντος καθίσταται ευνοϊκότερη 
και γι΄ αυτό το Εφετείο έχει την εξουσία να απορρίψει την αγωγή του ως αόριστη 
(Σαµουήλ Σαµουήλ, Η έφεση, Αθήνα 2003, παρ. 855, 856, 902, 903, 904, 907, ΑΠ 
1190/1974 ΝοΒ 1974 σελ. 729, ΕφΑθ 1933/1992 ∆ίκη 1992. 902, ΕφΚρ 37/1991 
Ελ∆νη 1992.1283, ΕφΠειρ 1300/1987 Ελ∆νη 1988 σελ. 746). Στην περίπτωση αυτή 
εξαφανίζεται η εκκαλούµενη σύµφωνα µε το άρθρο 535 παρ. 1 ΚΠολ∆ και 
απορρίπτεται η αγωγή ως αόριστη. Εποµένως, το δικαστήριο, αφού κάνει δεκτό τον 
τρίτο λόγο της εφέσεως, µε τον οποίο οι ανακόπτοντες παραπονούνται για την 
απόρριψη του αντίστοιχου λόγου της ανακοπής ως µη νόµιµου, πρέπει να εξαφανίσει 
την εκκαλούµενη ως προς το κεφάλαιο αυτό, να κρατήσει την υπόθεση και να τη 
δικάσει κατ΄ ουσίαν (άρθρο 537 παρ. 1 ΚΠολ∆).  
- Oι εκκαλούντες µε τον πρώτο λόγο της εφέσεως τους ισχυρίζονται ότι η 
ανακοπτόµενη διαταγή πληρωµής έπρεπε να ακυρωθεί ως προς την πρώτη απ΄ αυτούς 
διότι η αίτηση της εφεσίβλητης προς το δικαστή του µονοµελούς πρωτοδικείου 
Τρικάλων υποβλήθηκε µετά την κήρυξη αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως µε 
δικαστική απόφαση, µε αποτέλεσµα την αναστολή των ατοµικών διώξεων εναντίον 
αυτής, οπότε η καθ΄ης η ανακοπή όφειλε να ακολουθήσει την διαδικασία της 
αναγγελίας και επαληθεύσεως των πιστώσεων ώστε να ικανοποιηθεί από την 
πτωχευτική περιουσία, διότι το δικαίωµα της προς ατοµική καταδίωξη της πτωχής 
πλέον εταιρίας έχει αρθεί. Ωστόσο, από την επισκόπηση του δικογράφου της 
ανακοπής προκύπτει ότι τέτοιος λόγος δεν διαλαµβάνεται στο περιεχόµενο της. 
Επίσης, η εκκαλούµενη δεν περιέχει διάταξη απορριπτική τέτοιου λόγου. 
Προβάλλεται, εποµένως, ο λόγος αυτός για πρώτη φορά µε το εφετήριο και σύµφωνα 
µε τις προαναφερόµενες αιτιολογίες είναι απαράδεκτος και πρέπει να απορριφθεί, 
έστω και αν το απαράδεκτο του -κατά του πτωχού-ατοµικού καταδιωκτικού µέτρου, 
δηλαδή η έκδοση διαταγής πληρωµής, θα µπορούσε να ληφθεί υπόψη (και) του 
δευτεροβάθµιου δικαστηρίου αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
269 και 527 ΚΠολ∆, δεδοµένου ότι οι λόγοι της ανακοπής επέχουν θέση ιστορικής 
βάσεως της αγωγής και δεν ρυθµίζονται από τις προαναφερόµενες διατάξεις, αλλά 
από εκείνες των άρθρων 216 παρ. 1 εδ. α και 224 ΚΠολ∆. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 150, 151,  
ΚΠολ∆: 216, 224, 269, 527, 583 επ., 585, 632,  
∆ηµοσίευση: ΕπισκΕ∆ 2011, σελίδα 162 
 
∆ουλεία - ∆ουλεία οδού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 511 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ουλεία διόδου. Συνέπειες άκυρης δικαιοπραξίας. Απόσβεση πραγµατικής 
δουλείας. Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Υποχρέωση του δικαστηρίου 
της παραποµπής να συµµορφωθεί προς την αναιρετική απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 100 παρ.1 του Ν.∆. 8/1973 "περί Γενικού Οικοδοµικού 
Κανονισµού", που εφαρµόζεται στην προκειµένη περίπτωση ως εκ του χρόνου 
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συστάσεως της επίδικης δουλείας διόδου, "απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπον 
σύστασις δουλειών επί των ακινήτων, µη ρητώς προβλεποµένων υπό του παρόντος 
Κανονισµού, εφόσον αύται συνεπάγονται περιορισµόν της ανεγέρσεως ή της 
επεκτάσεως των κτιρίων ή των εγκαταστάσεων αυτών µέχρι των µεγίστων 
επιτρεποµένων ορίων υπό των εν ισχύι πολεοδοµικών διατάξεων. Η µετά την ισχύν 
του παρόντος σύστασις των ως άνω απαγορευµένων δουλειών, είναι αυτοδικαίως 
άκυρος. Της απαγορεύσεως εξαιρείται η δουλεία διόδου, εφ' όσον αύτη αποτελεί την 
µοναδικήν προς κοινόχρηστον χώρον δίοδον οικοπέδου ή κτιρίου ή αυτοτελούς 
δοµικώς ορόφου αυτού". Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται ο κανόνας της 
απαγορεύσεως συστάσεως δουλείας που δεν προβλέπεται από τον ως άνω 
Κανονισµό, εφόσον η δουλεία συνεπάγεται περιορισµό της ανεγέρσεως ή της 
επεκτάσεως των κτιρίων ή των εγκαταστάσεων αυτών µέχρι των µεγίστων 
επιτρεποµένων ορίων υπό των οικείων πολεοδοµικών διατάξεων, η απαγόρευση όµως 
αυτή δεν περιλαµβάνει και τη σύσταση δουλείας διόδου εφόσον αυτή αποτελεί τη 
µοναδική προς κοινόχρηστο χώρο δίοδο οικοπέδου ή κτιρίου κ.λ.π. Η από την ως άνω 
απαγόρευση εξαίρεση της δουλείας διόδου δεν εξαρτήθηκε από το αν η σύσταση 
αυτής συνεπάγεται ή µη περιορισµό της ανεγέρσεως ή της επεκτάσεως των κτιρίων 
µέχρι των µεγίστων επιτρεποµένων ορίων από τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις 
αλλά µόνο από το αν η συγκεκριµένη δίοδος αποτελεί τη µοναδική προς κοινόχρηστο 
χώρο (οδό, πλατεία κ.λ.π.) δίοδο οικοπέδου, κτιρίου κ.λ.π. Αν, εποµένως, υπάρχει και 
άλλη δίοδος προς τον κοινόχρηστο χώρο, που εξυπηρετεί τις ανάγκες του ακινήτου, η 
σύσταση δουλείας διόδου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη, χωρίς να 
ερευνάται αν αυτή συνεπάγεται περιορισµό της ανεγέρσεως ή της επεκτάσεως των 
κτιρίων κ.λ.π. µέχρι των µεγίστων επιτρεποµένων ορίων από τις ισχύουσες 
πολεοδοµικές διατάξεις. Το ότι δε η ακυρότητα της συστάσεως δουλείας διόδου, δεν 
εξαρτήθηκε από το αν αυτή συνεπάγεται ή µη περιορισµό της ανεγέρσεως ή της 
επεκτάσεως των κτιρίων κ.λ.π. µέχρι των µεγίστων επιτρεποµένων ορίων, συνάγεται 
και από τη διάταξη της παρ.1 α' του ως άνω Οικονοµικού Κανονισµού, σύµφωνα µε 
την οποία η διατήρηση (µη κατάργηση) των δουλειών διόδου που συστάθηκαν µέχρι 
της ισχύος του Κανονισµού αυτού δεν εξαρτήθηκε από τον πιο πάνω όρο αλλά από το 
αν η δίοδος αποτελεί τη µοναδική προς κοινόχρηστο χώρο δίοδο οικοπέδου ή κτιρίου 
κ.λ.π. 
- Κατά το άρθρο 180 ΑΚ, η άκυρη δικαιοπραξία θεωρείται σαν να µην έγινε, η δε 
απόλυτη ακυρότητα, όπως η ανωτέρω αυτοδίκαιη της συστάσεως των 
απαγορευµένων δουλειών, προτείνεται από κάθε έναν που έχει έννοµο συµφέρον 
κατά εκείνου που έχει δικαίωµα από την άκυρη δικαιοπραξία, όπως είναι και ο 
δικαιούχος της δουλείας.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1118, 1124 και 1136 ΑΚ προκύπτει ότι η πραγµατική 
δουλεία αποσβήνεται εάν η άσκησή της καταστεί απολύτως και διαρκώς αδύνατη από 
λόγους πραγµατικούς ή νοµικούς. Τέτοια αδυναµία υφίσταται και αν έπαυσε η υπό 
του δουλεύοντος ακινήτου παροχή ωφέλειας ή χρησιµότητας υπέρ του δεσπόζοντος ή 
εξέλιπε η ανάγκη του δεσπόζοντος λόγω αυτάρκειάς του, εφόσον η ύπαρξη της ως 
άνω χρησιµότητας ή ωφέλειας ή ανάγκης αποτελεί απαραίτητο όρο της δουλείας.  
- Κατά το άρθρο. 569 παρ. 2 ΚΠολ∆, οι πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως ως προς τα ίδια 
και τα αναγκαίως µε αυτά συνεχόµενα κεφάλαια της αποφάσεως που προσβλήθηκε 
ασκούνται µόνο µε δικόγραφο, το οποίον κατατίθεται στη γραµµατεία του Αρείου 
Πάγου, τουλάχιστον τριάντα ηµέρες πριν από τη συζήτηση της αναιρέσεως, µε 
σύνταξη κάτω από αυτό εκθέσεως. Αντίγραφο του δικογράφου των προσθέτων λόγων 
επιδίδεται πριν από την αυτή προθεσµία στον αναιρεσίβλητο και τους λοιπούς 
διαδίκους. Από τις διατάξεις αυτές, συνδυαζόµενες και µε αυτές των άρθρων 111 
παρ. 1 και 2, 568 παρ. 2, 3 και 4 και 570 παρ. και 3 του ΚΠολ∆, συνάγεται ότι η 
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άσκηση των προσθέτων λόγων αναιρέσεως ολοκληρώνεται µε την κατάθεση του 
δικογράφου αυτών στην γραµµατεία του Αρείου Πάγου τουλάχιστον τριάντα πλήρεις 
ηµέρες πριν από τη συζήτηση της αναιρέσεως για το παραδεκτό όµως αυτών 
απαιτείται και επίδοση του δικογράφου αυτών πριν από την ίδια προθεσµία. Η 
παράλειψη της καταθέσεως του δικογράφου των προσθέτων λόγων αναιρέσεως πριν 
από την πιο πάνω προθεσµία ή της επιδόσεως αυτού πριν από την ίδια προθεσµία, σε 
περίπτωση εµπρόθεσµης καταθέσεως, επάγεται το απαράδεκτο αυτών, για έλλειψη 
προδικασίας και για το λόγο αυτό την απόρριψή τους και αυτεπαγγέλτως. Εποµένως 
οι πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως των αναιρεσειόντων, που προβάλλονται µε το από 
9.10.2009 δικόγραφο της πρέπει ν' απορριφθούν ως απαράδεκτοι εφόσον δεν 
επικαλούνται αλλά και ούτε αποδεικνύουν επίδοση του δικογράφου αυτού στους 
αναιρεσίβλητους.  
Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι λόγος αναίρεσης για 
ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοστεί ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα, αντιστοίχως δε, όταν στην ελάσσονα πρόταση 
του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά ή όταν τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού 
κανόνα δικαίου για την επέλευση της απαγγελθείσας έννοµης συνέπειας ή την 
άρνησή της.  
- Κατά την έννοια του αριθ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ανεπαρκής ή αντιφατική 
αιτιολογία που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νοµίµου βάσεως, υπάρχει 
όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι αναγκαία 
για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, όχι όµως και όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος 
που έχει εξαχθεί από αυτές, εφόσον τούτο εκτίθεται σαφώς. Ως "ζητήµατα" των 
οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί 
απ' την απόφαση τη νόµιµη βάση της, νοούνται µόνον οι ισχυρισµοί που έχουν 
αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που τείνουν στη θεµελίωση ή την κατάλυση 
δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα 
απλά πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα, που δεν συνέχονται µε την αξιολόγηση και 
στάθµιση των αποδείξεων, για την οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και όταν 
το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε 
υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. "Πράγµατα" θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων 
που συγκροτούν την ιστορική βάση και εποµένως θεµελιώνουν το αίτηµα αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης και όχι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της 
αγωγής κ.λ.π. ή επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο 
ή από την εκτίµηση των αποδείξεων. Εποµένως, δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός, 
αν δικαστήριο που δίκασε έλαβε υπόψη του προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε 
για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 12/1991).  
- Η υποχρέωση του δικαστηρίου της παραποµπής να συµµορφωθεί προς την 
αναιρετική απόφαση περιορίζεται µόνο στο νοµικό ζήτηµα που έλυσε ο Άρειος 
Πάγος, µε τον λόγο αναιρέσεως που έκανε δεκτό. Αντίθετα, τέτοια υποχρέωση δεν 
υφίσταται, σε σχέση µε την ουσία της διαφοράς, η περί της οποίας κρίση, άλλωστε, 
είναι αναιρετικά ανέλεγκτη.  
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 180, 1118, 1124, 1136, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 568, 569, 570, 579, 580, 581, 
Ν∆: 8/1973, άρθ. 100,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 714, σχολιασµός Ι. Ν. Κ.  
 
∆ουλεία - Παροχή διόδου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 108 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ουλεία διόδου. Απαγορευµένη δουλεία. Ανάκληση δωρεάς. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 100 παρ. 1 του Ν.∆. 8/1973 "περί Γενικού Οικοδοµικού 
Κανονισµού", που εφαρµόζεται στην προκειµένη περίπτωση ως εκ του χρόνου 
συστάσεως της επίδικης δουλείας διόδου, "απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπον 
σύστασις δουλειών επί των ακινήτων, µη ρητώς προβλεποµένων υπό του παρόντος 
Κανονισµού, εφόσον αύται συνεπάγονται περιορισµόν της ανεγέρσεως ή της 
επεκτάσεως των κτιρίων ή των εγκαταστάσεων αυτών µέχρι των µεγίστων 
επιτρεποµένων ορίων υπό των εν ισχύι πολεοδοµικών διατάξεων. Η µετά την ισχύν 
του παρόντος σύστασις των ως άνω απαγορευµένων δουλειών, είναι αυτοδικαίως 
άκυρος. Της απαγορεύσεως εξαιρείται η δουλεία διόδου, εφ' όσον αύτη αποτελεί την 
µοναδικήν προς κοινόχρηστον χώρον δίοδον οικοπέδου ή κτιρίου ή αυτοτελούς 
δοµικώς ορόφου αυτού". Κατά το άρθρο δε 125 παρ. 2 του ίδιου ν. δ/τος προβλέπεται 
ότι δεν ισχύει το άρθρο 100 "δια τας εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων των οικισµών 
περιοχάς όπως και δια τους οικισµούς τους στερηµένους σχεδίου". Από τις διατάξεις 
αυτές συνάγεται ότι, για περιοχές εντός εγκεκριµένων σχεδίων οικισµών, 
καθιερώνεται ο κανόνας της απαγορεύσεως συστάσεως δουλείας που δεν 
προβλέπεται από τον ως άνω Κανονισµό, εφόσον η δουλεία συνεπάγεται περιορισµό 
της ανεγέρσεως ή της επεκτάσεως των κτιρίων ή των εγκαταστάσεων αυτών µέχρι 
των µεγίστων επιτρεποµένων ορίων υπό των οικείων πολεοδοµικών διατάξεων, η 
απαγόρευση όµως αυτή δεν περιλαµβάνει και τη σύσταση δουλείας διόδου εφόσον 
αυτή αποτελεί τη µοναδική προς κοινόχρηστο χώρο δίοδο οικοπέδου ή κτιρίου κ.λ.π. 
Η ως άνω απαγόρευση της συστάσεως δουλείας διόδου, που συνεπάγεται, κατά τα 
άρθρα 174 και 180 του Α.Κ., ακυρότητα της συνιστώµενης δουλείας, εφόσον δεν 
αποτελεί τη µοναδική προς κοινόχρηστο χώρο (οδό, πλατεία.λ.π.) δίοδο οικοπέδου ή 
κτιρίου κ.λ.π., δεν ισχύει και συνεπώς είναι επιτρεπτή η σύσταση δουλείας διόδου και 
υπέρ ακινήτου µη στερούµενου άλλης διόδου, όταν πρόκειται για ακίνητα κείµενα 
εκτός εγκεκριµένων σχεδίων οικισµών ή σε οικισµούς στερούµενους σχεδίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 505 και 509 του ΑΚ συνάγεται ότι η δωρεά 
ανακαλείται µε δήλωση του δωρητή προς το δωρεοδόχο, όταν ο δωρεοδόχος φάνηκε 
µε βαρύ παράπτωµα αχάριστος προς το δωρητή ή το σύζυγο ή στενό συγγενή του. Ως 
αχαριστία νοείται οποιαδήποτε βαριά αντικοινωνική συµπεριφορά ή διαγωγή του 
δωρεοδόχου, η οποία αποτελεί παράβαση των κανόνων του δικαίου ή των 
αντιλήψεων που επικρατούν στην κοινωνία για την ηθική ή την ευπρέπεια και 
οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού (ΑΠ 1982/2006). Η δήλωση ανακλήσεως της δωρεάς 
λόγω αχαριστίας πρέπει να αναφέρει και τα πραγµατικά γεγονότα, που συνιστούν, το 
παράπτωµα του δωρεοδόχου προς διαµόρφωση σαφούς καταστάσεως, µεταξύ 
δωρητή και δωρεοδόχου (ΑΠ 648/2008), επιφέρει δε τα αποτελέσµατά της αφότου 
περιέλθει στο δωρεοδόχο, εφόσον ο λόγος που τη θεµελιώνει είναι νόµιµος και 
αληθινός (ΑΠ 1529/2010).  
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- Τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνον αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµόζεται, ενώ συντρέχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του ή 
εφαρµόζεται ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµόζεται 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, δηλαδή µε την 
απόδοση στον κανόνα δικαίου έννοιας µη αληθινής ή µη αρµόζουσας ή έννοιας 
περιορισµένης ή στενής, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή 
(ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αρ. 4, 502 παρ. 2 566 παρ. 1, 577 παρ 3 και 578 
ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι στο έγγραφο της αναιρέσεως πρέπει να αναφέρεται κατά 
τρόπο σαφή, ορισµένο και ευσύνοπτο η νοµική πληµµέλεια που αποδίδεται στο 
δικαστήριο της ουσίας, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, ώστε να 
είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, αν και ποιο λόγο αναιρέσεως, από τους περιοριστικώς 
αναφερόµενους στο άρθρο 559 ΚΠολ∆, θεµελιώνει η προβαλλόµενη αιτίαση. Κατά 
το άρθρο 559 αρ.14 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και όταν το δικαστήριο παρά 
το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο. 
Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής η ακυρότητα πρέπει να έχει λάβει χώρα 
ενώπιον του δικάζοντος δικαστηρίου και να χαρακτηρίζεται ως δικονοµική. Σύµφωνα 
δε µε το άρθρο 68 του ΚΠολ∆, το έννοµο συµφέρον και η νοµιµοποίηση του διαδίκου 
αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την παροχή δικαστικής προστασίας.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 505, 509, 510,  
ΚΠολ∆: 68, 118, 502, 559 αριθ. 1, 566, 577, 578,  
Ν∆: 8/1973, άρθ. 100, 125,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 716 
 
Εικονικότητα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1855 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Σύµβαση εγγύησης. Έκταση ευθύνης εγγυητή. Ένσταση προεκπλήρωσης της 
παροχής από τον οφειλέτη. Ρήτρα εκπλήρωσης σε συνάλλαγµα. Καταχρηστική 
άσκηση δικαιώµατος.  
- Από τον συνδυασµό των άρθρων 340, 345, 361, 374, 847, 851, 853 και 866 του ΑΚ 
συνάγονται τα εξής: Με την παρεπόµενη και ετεροβαρή σύµβαση της εγγύησης ο 
εγγυητής αναλαµβάνει απέναντι στο δανειστή και αντισυµβαλλόµενό του την ευθύνη 
ότι η οφειλόµενη από τον πρωτοφειλέτη παροχή θα καταβληθεί σ' εκείνον από τον 
πρωτοφειλέτη ή από τον ίδιο. Η κύρια παροχή µπορεί να είναι χρηµατική ή και 
οποιουδήποτε άλλου είδους, καθώς επίσης και να αφορά µελλοντική απαίτηση ή 
απαίτηση υπό αίρεση αναβλητική ή διαλυτική, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση 
η εγγύηση θα λειτουργήσει µε την πλήρωση της αίρεσης. 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. Η απαίτηση του δανειστή κατά του 
εγγυητή, από τη µεταξύ τους σύµβαση εγγύησης, καθίσταται απαιτητή και 
ληξιπρόθεσµη, από της υπερηµερίας του πρωτοφειλέτη, η οποία επέρχεται και µε την 
παρέλευση της συµφωνηθείσας δήλης ηµέρας για την εκπλήρωση της παροχής. Στις 
αµφοτεροβαρείς όµως συµβάσεις, όπως είναι και η πώληση (ΑΚ 513 επ.), οι 
εκατέρωθεν παροχή και αντιπαροχή, βρίσκονται µεταξύ τους σε σχέση λειτουργικής 
εξάρτησης, τόσο ως προς τη γένεση όσο και ως προς την εξέλιξη των περί παροχής 



 

[87] 
 

και αντιπαροχής υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων µερών, εκδήλωση δε της αρχής 
αυτής αποτελεί η διάταξη του άρθρου 374 ΑΚ (ένσταση µη εκπλήρωσης της 
σύµβασης), µε την οποία, αν δεν συµφωνήθηκε διαφορετικά µεταξύ των 
συµβαλλοµένων (προεκπλήρωση της παροχής του ενός), γεγονός που µπορεί να 
προκύπτει και σιωπηρώς όταν ο οφειλέτης υποχρεούται σε προεκπλήρωση, σύµφωνα 
µε τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη, αποκρούεται ο δανειστής µε την 
προβολή της γνήσιας αυτής αναβλητικής ένστασης, η οποία δεν λαµβάνεται υπόψη 
αυτεπαγγέλτως, η δε παραδοχή της δεν συνεπάγεται την απόρριψη της αγωγής αλλά, 
σύµφωνα µε το άρθρο 378 ΑΚ, έχει ως αποτέλεσµα, ότι ο εναγόµενος οφειλέτης 
καταδικάζεται στην παροχή µε τον όρο ταυτόχρονης εκπλήρωσης από τον άλλον της 
αντιπαροχής που τον βαρύνει. Η ένσταση αυτή παραδεκτώς προτείνεται και από τον 
εναγόµενο εγγυητή, προς απόκρουση της εναντίον του ασκηθείσας από τον δανειστή 
καταψηφιστικής και όχι αναγνωριστικής αγωγής, ισχυριζοµένου ότι ο ενάγων 
δανειστής δεν δύναται να στραφεί κατά του πρωτοφειλέτη, εποµένως ούτε κατά του 
εγγυητή, εφόσον δεν έχει εκπληρώσει ή δεν προσφέρεται να εκπληρώσει την 
αντιπαροχή του στον πρωτοφειλέτη. Για το παραδεκτό όµως της προβολής της 
αναβλητικής αυτής ένστασης από τον εναγόµενο εγγυητή, απαιτείται όπως αυτός 
προσεπικαλεί στη σχετική δίκη τον πρωτοφειλέτη, διότι χωρίς την παρουσία του 
τελευταίου σ' αυτή δεν είναι δυνατή η καταδίκη του ενάγοντος δανειστή στην 
εκπλήρωση της παροχής του προς τον πρωτοφειλέτη, εκτός αν ενάγονται τόσο ο 
πρωτοφειλέτης όσο και ο εγγυητής.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 281 του ΑΚ, 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 τη συµπεριφορά του δικαιούχου που προηγήθηκε ή 
από την πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε ή από 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 
άσκησή του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού 
ανθρώπου (ΟλΑΠ 7/2002), µόνη δε η µακρά αδράνεια του δικαιούχου, ακόµη και αν 
δηµιούργησε στον οφειλέτη ή τον προσβολέα την πεποίθηση ότι αυτός δε θα ασκήσει 
το δικαίωµά του, δεν καθιστά τη µεταγενέστερη άσκησή του καταχρηστική, υπό την 
ειδικότερη µορφή της αποδυνάµωσης του δικαιώµατος, εκτός αν συνοδεύεται από 
ειδικές συνθήκες και περιστάσεις, έτσι ώστε η µε τη µεταγενέστερη άσκηση του 
δικαιώµατος ανατροπή της κατάστασης που δηµιουργήθηκε να συνεπάγεται επαχθείς, 
όχι δε κατ' ανάγκην και αφόρητες ή υπέρµετρα επαχθείς, συνέπειες, για την αποτροπή 
των οποίων κρίνεται, µε γνώµονα την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, επιβεβληµένη η 
θυσία του αξιούµενου δικαιώµατος. Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος 
προϋποθέτει τη γέννηση και την ύπαρξή του. 
- Κατά το άρθρο 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται σε όλους τους λόγους 
αναίρεσης, είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης, που στηρίζεται σε ισχυρισµό ο 
οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για 
παράβαση που δεν µπορούσε να προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας β) για σφάλµα 
που προκύπτει από την ίδια την απόφαση και γ) για ισχυρισµό που αφορά τη δηµόσια 
τάξη. Η διάταξη αυτή, που αποτελεί εκδήλωση της θεµελιώδους αρχής, ότι ο 'Αρειος 
Πάγος ελέγχει τη νοµιµότητα της απόφασης του δικαστηρίου της ουσίας, µε βάση την 
πραγµατική και νοµική κατάσταση που όφειλε να λάβει υπόψη του ο ουσιαστικός 
δικαστής, καθιερώνει ειδική προϋπόθεση του παραδεκτού όλων των λόγων 
αναίρεσης, η συνδροµή της οποίας πρέπει να προκύπτει από το αναιρετήριο. Πρέπει 
δηλαδή να αναφέρεται στο αναιρετήριο, ότι ο ισχυρισµός που στηρίζει το λόγο 
αναίρεσης, είχε προταθεί νόµιµα στο δικαστήριο της ουσίας και να καθορίζεται ο 
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τρόπος προβολής του. Το γεγονός δε ότι ο σχετικός ισχυρισµός έπρεπε να ληφθεί υπ' 
όψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας δεν έχει σηµασία, διότι ναι µεν η 
εφαρµογή του ουσιαστικού νόµου είναι έργο αυτεπάγγελτης ενέργειας του δικαστή, 
αυτό όµως δεν σηµαίνει και ότι όλοι οι νόµοι είναι δηµόσιας τάξης. 
- Η κατά παράβαση των άνω διατάξεων συνοµολόγηση, µε σύµβαση εγγύησης, (ΑΚ 
847) υποχρέωση του εγγυητή να καταβάλει στον δανειστή, σε περίπτωση µη 
καταβολής της οφειλής του πρωτοφειλέτη, την συνοµολογηθείσα σε συνάλλαγµα 
οφειλή αυτού, άκυρη είναι µόνο η σχετική περί συναλλάγµατος ρήτρα, όχι όµως και η 
σύµβαση, η δε συνοµολογηθείσα σε συνάλλαγµα αντιπαροχή, προσδιορίζεται, κατά 
τα άνω, από το δικαστήριο. Στην προκειµένη περίπτωση, µε τον πρώτο λόγο 
αναιρετηρίου από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ο αναιρεσείων αιτιάται το 
Εφετείο ότι, µε το να δεχθεί την εναντίον του, εξ εγγυήσεως αγωγή των ήδη 
αναιρεσιβλήτων, αναγνωρίζοντας ότι αυτός οφείλει να καταβάλει στις 
αναιρεσίβλητες, τα αναφερόµενα στη προσβαλλόµενη απόφαση ποσά ευρώ, 
νοµιµοτόκως, µολονότι τόσο οι κύριες συµβάσεις µεταξύ των ήδη αναιρεσιβλήτων 
και των πρωτοφειλετών, όσο και οι παρεπόµενες συµβάσεις εγγύησης, είναι άκυρες, 
διότι η οφειλή των πρωτοφειλετών την καταβολή της οποίας αυτός εγγυήθηκε, αλλά 
και η εξ εγγυήσεως οφειλή αυτού συνοµολογήθηκαν σε ξένο νόµισµα (δολάρια 
Η.Π.Α.), παραβίασε ευθέως, µη εφαρµόζοντας, τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των 
άρθρων 11 παρ. 2 Ν. 5442/32, 3 Ν. 800/1937, 5 ΑΝ 944/1946 και 4 ΑΝ 362/1945. Ο 
λόγος αυτός είναι αβάσιµος, διότι το Εφετείο, δεχθέν ότι ο αναιρεσείων (εναγόµενος), 
οφείλει, ως εγγυητής, να καταβάλει στις ενάγουσες (δανείστριες), τα αναφερόµενα 
στην προσβαλλόµενη απόφασή του ποσά ευρώ, όπως άλλωστε ζητούν µε την αγωγή 
τους οι ενάγουσες, κατά µετατροπή της συνοµολογηθείσας σε δολάρια Η.Π.Α. 
οφειλής των πρωτοφειλετών και του ήδη αναιρεσείοντος, εκ του πράγµατος, δέχθηκε 
ακυρότητα της σχετικής ρήτρας συναλλάγµατος, εφαρµόζοντας την εφαρµοστέα 
ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άνω άρθρου 4 ΑΝ 362/1945. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 340, 345, 361, 374, 378, 513 επ. 847, 851, 853, 866 
ΕισΝΑΚ: 20, 
Νόµοι: 5442/1932, άρθ. 11, Ν. 
Νόµοι: 800/1937, άρθ. 3 , 
ΑΝ: 362/1945, άρθ. 4,  
ΑΝ: 148/1967, άρθ. 11,  
Νόµοι: 2842/2000, άρθ. 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΧρΙ∆ 2010, σελίδα 27 * ΝοΒ 1408, σελίδα 1408 * 
Ελ∆νη 2012, σελίδα 717 
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Απρόοπτη µεταβολή συνθηκών 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Κατερίνης 
Αριθµός απόφασης: 1 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναπροσαρµογή του µισθώµατος λόγω απρόοπτης µεταβολής των συνθηκών. 
- 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, ή εµµονή στην 
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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 µισθωτής 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 µείωση της µισθωτικής αξίας 
του µισθίου, ώστε µε βάση τις συγκεκριµένες συνθήκες η εµµονή του εκµισθωτή 
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 ασφαλείας 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). Μεταβολή των συνθηκών, µε την έννοια 
του άρθρου 288 ΑΚ, µπορεί να αποτελέσουν η σηµαντική αύξηση ή µείωση της 
µισθωτικής αξίας του µισθίου και άλλων όµορων και οµοειδών ακινήτων, η 
υποτίµηση του νοµίσµατος, η από διαφόρους λόγους αυξοµείωση της ζητήσεως των 
ακινήτων και άλλοι λόγοι. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το δικαστήριο οφείλει πρώτα 
να διαγνώσει, αν µεταξύ του οφειλοµένου, κατά το σύστηµα της συµβατικής ή 
αντικειµενικής αναπροσαρµογής, µισθώµατος και εκείνου που µπορεί να επιτευχθεί 
υπό καθεστώς ελεύθερης µισθώσεως ("ελεύθερου"), υπάρχει διαφορά τόσο 
σηµαντική, ώστε επιβάλλεται κατά τις αρχές της καλής πίστεως, αφού ληφθούν 
υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, η αναπροσαρµογή του πρώτου (οφειλοµένου), και 
ύστερα, αν διαπιστώσει τέτοια διαφορά, να αναπροσαρµόσει το ίδιο αυτό µίσθωµα 
στο επίπεδο το οποίο αίρει τη δυσαναλογία και αποκαθιστά τη διαταραχθείσα καλή 
πίστη (ΑΠ 508/2010, ΑΠ 633/2007). Κατά συνέπεια, για την αναπροσαρµογή του 
µισθώµατος κατ΄ άρθρο 288 ΑΚ απαιτείται και, συνακόλουθα, αρκεί: α) Μόνιµη 
µεταβολή των συνθηκών κατά το διάστηµα από τη σύναψη της επαγγελµατικής 
µίσθωσης και τον αρχικό συµβατικό προσδιορισµό του µισθώµατος και της 
αναπροσαρµογής του ή από το χρόνο της µεταγενέστερης (συµβατικής ή νόµιµης) 
αναπροσαρµογής µέχρι το χρόνο άσκησης της αγωγής, ανεξάρτητα από το υπαίτιο, το 
έκτακτο και το απρόβλεπτο των λόγων που προξένησαν την εν λόγω µεταβολή, β) 
ουσιώδης απόκλιση (αύξηση ή µείωση) κατά το χρόνο ασκήσεως της αγωγής 
ανάµεσα στο από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη επιβαλλόµενο αφενός και 
στο αρχικά συνοµολογηµένο ή το µετά αναπροσαρµογή 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 και γ) αιτιώδης σύνδεσµος (συνάφεια) ανάµεσα στη 
µεταβολή των συνθηκών και την ουσιώδη απόκλιση του µισθώµατος, ώστε η 
αναπροσαρµογή να αποκλείεται αν η απόκλιση θα επερχόταν και χωρίς µεταβολή των 
συνθηκών (ΟλΑΠ 9/1997 Ελ∆νη 1997.757, ΑΠ 850/2010, ΑΠ 508/2010). Το σχετικό 
δικαίωµα, που απορρέει από την παραπάνω διάταξη του άρθρου 288 του ΑΚ, για 
αναπροσαρµογή του µισθώµατος είναι διαπλαστικό, διότι αποτελεί διαµόρφωση της 
ενοχής στο προσήκον µέτρο, συνιστά δηλαδή διάπλαση ενός από τα στοιχεία της 
µισθωτικής σύµβασης, µε συνέπεια η σχετική αγωγή και η απόφαση που 
αναπροσαρµόζει το µίσθωµα και ως προς το σηµείο αυτό να είναι διαπλαστική. 
Αποτέλεσµα του παραπάνω χαρακτηρισµού είναι ότι το ασκηθέν δικαίωµα 
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ενεργοποιείται από την επίδοση της αγωγής και µελλοντικώς, χωρίς αναδροµικότητα, 
υπό την προϋπόθεση ότι η µίσθωση είναι ενεργής (ΑΠ 588/1995 Ε∆Π 1996.114, ΑΠ 
1427/1991 Ε∆Π 1992.105).  
- Για τη θεµελίωση της αγωγής στο άρθρο 288 ΑΚ όταν την ασκεί ο µισθωτής πρέπει 
για το ορισµένο αυτής κατ΄ άρθρο 216 παρ. 1ΚΠολ∆, εκτός των άλλων, να 
προσδιορίζεται το καταβαλλόµενο µίσθωµα και να αναφέρεται ότι αυτό είναι 
ανώτερο από εκείνο που µπορεί να επιτευχθεί µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων της 
εν λόγω διατάξεως, οπότε και έχει συµφέρον ο ενάγων - µισθωτής στη µείωση του 
καταβαλλόµενου µισθώµατος ή του ποσοστού της συγκεκριµένης αναπροσαρµογής. 
Επίσης οφείλει ο ενάγων να εκθέσει στα δικόγραφο της αγωγής ποιες είναι οι 
συγκεκριµένες συνθήκες (οικονοµικές, -νοµισµατικές κλπ) οι οποίες µετέβαλαν τις 
προϋποθέσεις εκπληρώσεως της συµβατικής παροχής στο µέτρο που είχε συµφωνηθεί 
και δικαιολογούν µε αντικειµενικά κριτήρια κατά τις αντιλήψεις που επικρατούν στις 
συναλλαγές τη µείωση του µισθώµατος ή του ποσοστού της συµφωνηµένης 
αναπροσαρµογής (ΑΠ 2045/2006, ΑΠ 1487/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 388,  
ΚΠολ∆: 216, 
Π∆: 34/1995,  
∆ηµοσίευση: ΝοΒ 2012, σελίδα 878, σχολιασµός Γιαννακόπουλος Ηλίας  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Απρόοπτη µεταβολή συνθηκών 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 432 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναπροσαρµογή µισθώµατος λόγω απρόοπτης µεταβολής των συνθηκών. Εγγύηση. 
Εγγυητική επιστολή. Συµφωνία για την αναπροσαρµογή µισθώµατος. 
- Κατά την σαφή έννοια του άρθρου 388 ΑΚ, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
παρέχεται στον ένα από τους συµβαλλόµενους σε αµφοτεροβαρή σύµβαση το 
διαπλαστικό δικαίωµα να ζητήσει από το δικαστήριο την αναγωγή της οφειλόµενης 
παροχής στο µέτρο που αρµόζει, ή και τη λύση ολόκληρης της σύµβασης εφόσον η 
τελευταία δεν έχει ακόµη εκτελεστεί είναι: α) µεταβολή των περιστατικών, στα οποία 
κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα µέρη στήριξαν τη 
σύναψη της αµφοτεροβαρούς συµβάσεως, β) η µεταβολή µπορεί να είναι 
µεταγενέστερη της κατάρτισης της συµβάσεως και να οφείλεται σε λόγους που ήταν 
έκτακτοι και δεν µπορούσαν να προβλεφτούν, γ) από την µεταβολή αυτή η παροχή 
του οφειλέτη ενόψει και της αντιπαροχής να καθίσταται υπέρµετρα επαχθής. 
Έκτακτα και απρόβλεπτα περιστατικά κατά την έννοια του άνω άρθρου είναι αυτά 
που δεν επέρχονται κατά την κανονική πορεία των πραγµάτων και προκαλούνται από 
ασυνήθιστα γεγονότα, φυσικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονοµικά κλπ. Η γενική 
οικονοµική κρίση, η επιβολή µέτρων λιτότητας και γενικώς δηµοσιονοµικών και 
φορολογικών µέτρων, που συνεπάγονται µείωση της αγοραστικής δύναµης των 
καταναλωτών και συνακόλουθα της εµπορικής κίνησης των καταστηµάτων δεν 
αποτελούν γεγονότα έκτακτα και απρόβλεπτα, ιδίως στην ελληνική οικονοµία, στην 
οποία είναι από µακρόν συνεχείς οι διακυµάνσεις της σταθερότητας, ιδίως κάτω από 
τις σηµερινές κρατούσες συνθήκες ρευστότητας και της διεθνούς οικονοµίας (ΑΠ 
1171/2004, Ελ∆νη 46.157, ΕφΑθ 7313/2006, Ελ∆νη 2006.295, ΕφΑθ 3627/1997, 
ΑρχΝ 1998.602, βλ. σχ. Γ. Αρχανιωτάκη, Η επαγγελµατική µίσθωση Ι, 2003, παρ. 15, 
σελ. 466).  
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- 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. 
Εποµένως, µε βάση την πιο πάνω διάταξη, ο µισθωτής 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 µείωση της µισθωτικής αξίας του µισθίου, ώστε µε βάση τις συγκεκριµένες 
συνθήκες η εµµονή του εκµισθωτή 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 ασφαλείας 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 διαπραχθείσα καλή πίστη (ΟλΑΠ 9/1997). Μεταβολή 
των συνθηκών, µε την έννοια του άρθρου 288 ΑΚ, µπορεί να αποτελέσουν η 
σηµαντική αύξηση ή µείωση της µισθωτικής αξίας του µισθίου και άλλων όµορων 
και οµοειδών ακινήτων, η υποτίµηση του νοµίσµατος, η από διαφόρους λόγους 
αυξοµείωση της ζητήσεως των ακινήτων και άλλοι λόγοι. Με βάση τα στοιχεία αυτά, 
το δικαστήριο οφείλει πρώτα να διαγνώσει, αν µεταξύ του οφειλοµένου, κατά το 
σύστηµα της συµβατικής ή αντικειµενικής αναπροσαρµογής, µισθώµατος και εκείνου 
που µπορεί να επιτευχθεί υπό καθεστώς ελεύθερης µισθώσεως ("ελεύθερου"), 
υπάρχει διαφορά τόσο σηµαντική, ώστε επιβάλλεται κατά τις αρχές της καλής 
πίστεως, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, η αναπροσαρµογή του 
πρώτου (οφειλοµένου), και ύστερα, αν διαπιστώσει τέτοια διαφορά, να 
αναπροσαρµόσει το ίδιο αυτό µίσθωµα στο επίπεδο, το οποίο αίρει τη δυσαναλογία 
και αποκαθιστά τη διαταραχθείσα καλή πίστη (ΑΠ 508/2010, ΑΠ 633/2007). Κατά 
συνέπεια, για την αναπροσαρµογή του µισθώµατος κατ’ άρθρο 288 ΑΚ απαιτείται 
και, συνακόλουθα, αρκεί: α) Μόνιµη µεταβολή των συνθηκών κατά το διάστηµα από 
τη σύναψη της επαγγελµατικής µίσθωσης και τον αρχικό συµβατικό προσδιορισµό 
του µισθώµατος και της αναπροσαρµογής του ή από το χρόνο της µεταγενέστερης 
(συµβατικής ή νόµιµης) αναπροσαρµογής µέχρι το χρόνο άσκησης της αγωγής, 
ανεξάρτητα από το υπαίτιο, το έκτακτο και το απρόβλεπτο των λόγων που 
προξένησαν την εν λόγω µεταβολή, β) ουσιώδης απόκλιση (αύξηση ή µείωση) κατά 
το χρόνο ασκήσεως της αγωγής ανάµεσα στο από την καλή πίστη και τα 
συναλλακτικά ήθη επιβαλλόµενο αφενός και στο αρχικά συνοµολογηµένο ή το µετ΄ 
αναπροσαρµογή 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 και γ) 
αιτιώδης σύνδεσµος (συνάφεια) ανάµεσα στη µεταβολή των συνθηκών και την 
ουσιώδη απόκλιση του µισθώµατος, ώστε η αναπροσαρµογή να αποκλείεται αν η 
απόκλιση θα επερχόταν και χωρίς µεταβολή των συνθηκών (ΟλΑΠ 9/1997 Ελ∆νη 
1997.757, ΑΠ 850/2010, ΑΠ 508/2010, ΑΠ 2166/2009, ΑΠ 1464/2009, ΑΠ 
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1487/2005 Ελ∆νη 2006.170, ΑΠ 328/2004 Ελ∆νη 2005.1461, ΕφΑθ 7172/2008 
Ελ∆νη 2009.1254). Το σχετικό δικαίωµα, που απορρέει από την παραπάνω διάταξη 
του άρθρου 288 του ΑΚ, για αναπροσαρµογή του µισθώµατος είναι διαπλαστικό, 
διότι αποτελεί διαµόρφωση της ενοχής στο προσήκον µέτρο, συνιστά δηλαδή 
διάπλαση ενός από τα στοιχεία της µισθωτικής σύµβασης, µε συνέπεια η σχετική 
αγωγή και η απόφαση που αναπροσαρµόζει το µίσθωµα και ως προς το σηµείο αυτό 
να είναι διαπλαστική. Αποτέλεσµα του παραπάνω χαρακτηρισµού είναι ότι το 
ασκηθέν δικαίωµα ενεργοποιείται από την επίδοση της αγωγής και µελλοντικώς, 
χωρίς αναδροµικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι η µίσθωση είναι ενεργής (ΑΠ 
588/1995, Ε∆Π 1996.114, ΑΠ 1427/1991, Ε∆Π 1992, 105, ΑΠ 1346/1993, Ελ∆νη 
35.1597, ΕφΑθ 6578/2000, Ελ∆νη 41.1684, Χ. Παπαδάκη, Σύστηµα Εµπορικών 
Μισθώσεων, αριθ. 2589 επ., Μ. Ραψοµανίκη, ΕΕΝ 45.623). Περαιτέρω, για τη 
θεµελίωση της αγωγής στο άρθρο 288 ΑΚ όταν την ασκεί ο µισθωτής πρέπει για το 
ορισµένο αυτής κατ’ άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός των άλλων, να προσδιορίζεται 
το καταβαλλόµενο µίσθωµα και να αναφέρεται ότι αυτό είναι ανώτερο από εκείνο 
που µπορεί να επιτευχθεί µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων της εν λόγω διατάξεως, 
οπότε και έχει συµφέρον ο ενάγων - µισθωτής στη µείωση του καταβαλλόµενου 
µισθώµατος. Επίσης οφείλει ο ενάγων να εκθέσει στα δικόγραφο της αγωγής ποιες 
είναι οι συγκεκριµένες συνθήκες (οικονοµικές, νοµισµατικές κλπ) οι οποίες 
µετέβαλαν τις προϋποθέσεις εκπληρώσεως της συµβατικής παροχής στο µέτρο που 
είχε συµφωνηθεί και δικαιολογούν µε αντικειµενικά κριτήρια κατά τις αντιλήψεις που 
επικρατούν στις συναλλαγές τη µείωση του µισθώµατος (ΑΠ 2045/2006, ΑΠ 
1487/2005). Η δικαστική απόφαση περί αναπροσαρµογής του µισθώµατος µε βάση 
τις διατάξεις των άρθρων 388 ή 288 ΑΚ δεν αναγνωρίζει την ακυρότητα της 
συµφωνίας ούτε κηρύσσει την ακυρότητά της, δηλαδή δεν καταργεί τη συµφωνία των 
διαδίκων περί σταδιακής αναπροσαρµογής του µισθώµατος, αλλά διαπιστώνει ότι µε 
την εφαρµογή της έχει ανατραπεί κατά τον κρίσιµο χρόνο η αρχικά υφιστάµενη 
ισορροπία παροχής (χρήσης) και αντιπαροχής (µισθώµατος) και αποκαθιστά τη 
διατάραξη µε τον ορισµό διαφορετικού µισθώµατος. Συνεπώς η δικαστική, 
αναπροσαρµογή αφήνει, ανέπαφη τη ρήτρα σταδιακής ή κατ’ άλλο τρόπο 
αναπροσαρµογής, ώστε αυτή (η ρήτρα) να εφαρµόζεται αναλλοίωτη και µετά τη 
τελεσίδικη δικαστική απόφαση, χωρίς να υποστεί µεταβολή ως προς το ποσοτικό της 
στοιχείο, ενώ ως προς τη συνοµολογηµένη διάρκεια της θα υπάρξει προσαρµογή στα 
δεδοµένα της δικαστικής κρίσης. Έτσι σε ρήτρα σταδιακής αναπροσαρµογής το 
συµβατικά καθορισµένο ποσοστό θα υπολογιστεί στο µίσθωµα που καθορίστηκε 
δικαστικώς και η συνοµολογηµένη διάρκεια του σταδίου αφετηρία θα έχει την ηµέρα 
επιδόσεως της αγωγής επί της οποίας εκδόθηκε η δικαστική απόφαση, και µάλιστα 
αυτόµατα χωρίς τη µεσολάβηση άλλης δικαστικής κρίσης, µε δικαίωµα όµως των 
συµβληθέντων να ζητήσουν στο µέλλον και πάλι αναπροσαρµογή του µισθώµατος µε 
βάση τις διατάξεις των άρθρων 288 και 388 ΑΚ, εάν συντρέχουν και πάλι οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής τους ( ΑΠ 258/1986, Ελ∆νη 1986, 636, ΑΠ 1186/1986, 
Ελ∆νη 1987, 1421. ΕφΑθ 2554/2003 Ε∆Πολ 2004/175, ΕφΠειρ 337/1995, Ελ∆νη 
36.1641, ΕφΑθ 5487/1994, Ελ∆νη 1995, 1614, ΜονΠρωτΘεσ 12700/2003, και 
17392/2002 Αρµ 2003.637).  
- Το χρηµατικό ποσό που δίνεται από τον µισθωτή στον εκµισθωτή κατά την έναρξη 
της µίσθωσης και αποκαλείται στις συναλλαγές «εγγύηση» διέπεται ως προς τη 
λειτουργία του και ιδίως την τύχη του από την ειδικότερη συµφωνία των 
συµβαλλοµένων (άρθρο 361 ΑΚ), είναι δε δυνατό να δοθεί για εξασφάλιση του 
µισθώµατος ή ως αρραβώνας (επιβεβαιωτικός ή για κάλυψη ζηµιάς από µη 
εκπλήρωση της σύµβασης κλπ), είτε ως ποινική ρήτρα, είτε ως συµβατική 
εγγυοδοσία. Συνήθως δίνεται ως εγγυοδοσία και αποτελεί ειδικότερα προκαταβολή 
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(άρθρο 416 ΑΚ) του ίδιου του (ενδεχόµενου) οφειλέτη µισθωτή έναντι µελλοντικού 
χρέους του που θα παραµείνει τυχόν ανεξόφλητο, οπότε και θα καταλογιστεί σ΄ αυτό 
το ποσό της εγγυοδοσίας. Περαιτέρω κατά την άποψη που ακολουθεί το παρόν 
δικαστήριο η εγγύηση µπορεί να αναπροσαρµοστεί µόνο εάν αυτό έχει συµβατικά 
καθοριστεί ( βλ. Παπαδάκης, αριθµ. 2063 και µειοψηφ. ΕφΑθ 9781/1991).  
- Η εγγυητική επιστολή αποτελεί είδος προσωπικώς εξασφαλιστικής συµβάσεως. 
Μέσω αυτής ένα πρόσωπον (εκδότης) υπόσχεται εγγράφως στην δαπάνη ενός τρίτου 
(λήπτου της εγγυητικής επιστολής) κατόπιν εντολής του τρίτου ότι θα του καταβάλλει 
ορισµένη χρηµατική παροχή είτε σε πρώτη ζήτηση είτε υπό όρους και πάντως χωρίς ο 
εκδότης να δικαιούται ή να υποχρεούται να αναχθή στη σχέση του λήπτου µε τον 
τρίτο ή στη σχέση η οποία συνδέει τον ίδιο µε τον τρίτο. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο στην 
σύµβαση της εγγυητικής επιστολής εµπλέκονται κατ’ αρχήν συνολικώς τρία 
πρόσωπα. ∆ιακρίνεται αφ΄ ενός η εκδότης (Τράπεζα) και ο λήπτης της εγγυητικής 
επιστολής µεταξύ των οποίων καταρτίζεται η σύµβαση της εγγυητικής επιστολής, 
ενώ αφ΄ετέρου εµπλέκεται και ο τρίτος οφειλέτης, ο οποίος συνδέεται συµβατικώς δι’ 
ιδιαιτέρων εννόµων σχέσεων τόσον µετά του λήπτου της εγγυητικής επιστολής 
(σχέση αξίας) όσον και µετά του εκδότου (σχέση καλύψεως). Η σχέση αξίας, 
δηλονότι η σχέση µεταξύ δανειστού και οφειλέτου δυνατόν να συνίσταται εις 
οιανδήποτε έννοµο σχέση, εκ της οποίας προκύπτει ανάγκη εξασφαλίσεως του ενός 
µέρους. Η φύση και το περιεχόµενο της σχέσεως αξίας δεν επηρεάζουν την φύση της 
συµβάσεως της εγγυητικής επιστολής την οποία συνάπτει η τράπεζα µε τον λήπτη 
(δανειστή ) αλλά επηρεάζουν το περιεχόµενο της, εφ΄ όσον ο κίνδυνος τον οποίο 
καλύπτει εκάστη φορά η εγγυητική επιστολή προσδιορίζει συχνά το είδος της 
εκδοθησοµένης επιστολής. Η έκδοση εγγυητικής επιστολής εµφανίζεται στην πράξη 
ως προϋπόθεση της συναλλαγής την οποία θέτει ο δανειστής στον οφειλέτη. Η 
συµφωνία µεταξύ δανειστού και οφειλέτου για την έκδοση εγγυητικής επιστολής 
αποτελεί ιδιαίτερη παρεπόµενη σύµβαση. Από αυτήν θα κριθούν τα δικαιώµατα και 
οι υποχρεώσεις των µερών σε σχέση προς την λειτουργία της εγγυητικής επιστολής, 
τους όρους καταπτώσεώς της κλπ. Όταν ο πρωτοφειλέτης έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του εκ της σχέσεως αξίας ή όταν αυτή είναι άκυρη ή ακυρώσιµη, ο 
πρωτοφειλέτης έχει αξίωση κατά του δανειστού να µην επιδιώξει την κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής και να την επιστρέψει στον ίδιο ή στην Τράπεζα. Η εγγυητική 
επιστολή εµφανίζει όλα τα ιδιαίτερα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της εγγυοδοτικής 
συµβάσεως, καθώς είναι και αυτή υποσχετική, ετεροβαρής και αιτιώδης σύµβαση, η 
οποία θεµελιώνει µία νέα και αυτόνοµο συµβατική σχέση µεταξύ της Τράπεζας 
(εγγυοδότου) και του λήπτου της εγγυητικής επιστολής (εγγυολήπτου) µη 
παρεπόµενη σε σχέση µε την ασφαλιζόµενη απαίτηση. Κύριο χαρακτηριστικό της 
συµβάσεως της εγγυητικής επιστολής είναι η αυτονοµία της έναντι της 
ασφαλιζόµενης απαιτήσεως. Η έννοια της αυτονοµίας είναι ότι η υποχρέωση του 
εκδότου έναντι του λήπτου, η οποία πηγάζει εκ της συµβάσεως εγγυητικής επιστολής, 
υφίσταται και λειτουργεί ανεξαρτήτως της υπάρξεως και του κύρους της 
ασφαλιζόµενης απαιτήσεως η οποία πηγάζει από την σχέση αξίας (βλ. Απ. 
Γεωργιάδη. Η εξασφάλιση των πιστώσεων σελ. 135, 136, 155 ΕφΠειρ 870/2006). 
- Τα αιτήµατα που αφορούν την αντικατάσταση του όρου ετήσιας αναπροσαρµογής 
µε άλλον αντίθετο, ο οποίος δεν θα προβλέπει αναπροσαρµογή ανά έτος, είναι 
απορριπτέο καθόσον, ο δικαστικός καθορισµός του µισθώµατος µε βάση τις πιο πάνω 
διατάξεις δεν καταργεί τη συµφωνία των διαδίκων περί σταδιακής αναπροσαρµογής 
του µισθώµατος ισχύει δε µόνο για το χρονικό διάστηµα, ανεξάρτητα από τη διάρκεια 
του, ή για το στάδιο για το οποίο κρίθηκε ότι υπάρχει η δυσαρµονία του µισθώµατος, 
χωρίς να επηρεάζει την ισχύ της υπάρχουσας συµφωνίας n οποία εξακολουθεί να 
υφίσταται. Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι η σύµβαση είναι ισχυρή και το µίσθωµα θα 
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εξακολουθήσει να αναπροσαρµόζεται και στο µέλλον και πάλι µε βάση τα οριζόµενα 
σε αυτήν, όταν θα επέρχεται κάθε επόµενο στάδιο από τα συµβατικώς προβλεφθέντα 
και, µάλιστα, αυτόµατα, δηλαδή χωρίς τη µεσολάβηση άλλης δικαστικής κρίσης, 
επιφυλασσόµενου όµως του δικαιώµατος των συµβληθέντων να ζητήσουν στο 
µέλλον και πάλι αναπροσαρµογή του µισθώµατος µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 
288 και 388 ΑΚ, εάν συντρέχουν και πάλι οι προϋποθέσεις εφαρµογής τους (ΑΠ 
258/1986 Ελ∆νη 1986.636, ΑΠ 1186/1986 Ελ∆νη 1987.1421, ΕφΠειρ 337/1995 
Ελ∆νη 36.1614, ΕφΑθ 5487/1994 Ελ∆νη 1995.1614).  
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Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 523 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Καθυστέρηση καταβολής µισθώµατος. Τόπος καταβολής. ∆ηµόσια κατάθεση. 
Υπερηµερία δανειστή. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 361 ΑΚ για σύσταση ή αλλοίωση ενοχής µε δικαιοπραξία, 
ενόσω ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, απαιτείται σύµβαση. Κατά δε τα άρθρα 320 
παρ. 1 και 321 παρ. 1 του ΑΚ αν ο τόπος της παροχής δεν συνάγεται ούτε από τη 
δικαιοπραξία ούτε από τις περιστάσεις και ιδίως από τη φύση της ενοχικής σχέσεως, 
τότε η παροχή καταβάλλεται στον τόπο όπου ο οφειλέτης είχε την κατοικία του κατά 
τη γένεση της ενοχής, αν δε η παροχή είναι χρηµατική εν αµφιβολία ο οφειλέτης 
χρεωστεί να την καταβάλει στον τόπο όπου ο δανειστής έχει την κατοικία του κατά 
το χρόνο της καταβολής.  
- Κατά το άρθρο 349 ΑΚ ο δανειστής καθίσταται υπερήµερος αν δεν αποδέχεται την 
προσφερόµενη παροχή, η δε προσφορά απαιτείται να είναι πραγµατική και 
προσήκουσα. Από το συνδυασµό των άνω διατάξεων µε εκείνες των άρθρων 427 και 
431 ΑΚ προκύπτει ότι ο µε δικαιοπραξία προσδιορισµένος τόπος παροχής είναι ο 
πρωτίστως ληπτέος υπόψη ως τόπος εκπληρώσεως χρηµατικής παροχής, ο οποίος 
τόπος παροχής αποτελεί ουσιώδη ιδιότητα αυτής. Εποµένως ενόψει των ανωτέρω 
µεταβολή του καθορισµένου µε σύµβαση τόπου της παροχής δεν µπορεί να γίνει 
µονοµερώς είτε από τον δανειστή είτε από τον οφειλέτη, αλλά απαιτείται προς τούτο 
σύµβαση (βλ. ΑΠ 836/1980 ΝοΒ 29.87 και ΑΠ 589/1986 ΑρχΝ 38.226). Περαιτέρω 
ως προσήκων θεωρείται ο τόπος εκείνος στον οποίο ο οφειλέτης πρέπει να ενεργήσει 
την εκπλήρωση της παροχής και ο δανειστής να την δεχθεί. Εποµένως προσφέροντας 
ο οφειλέτης την παροχή στον τόπο αυτό εκτελεί όσα του επιβάλλει ο νόµος και δεν 
περιάγεται σε υπερηµερία. Αντιθέτως ο δανειστής αν αποκρούει την προσήκουσα 
προσφορά της παροχής που γίνεται στον τόπο της παροχής, περιέρχεται σε 
υπερηµερία, εφόσον η προσφορά αυτή είναι πραγµατική. Τότε γεννάται υπέρ του 
οφειλέτη το προβλεπόµενο από τα άρθρα 427 και 431 ΑΚ δικαίωµα παρακαταθέσεως 
της οφειλής του προκειµένου να ελευθερωθεί από την ενοχή. Με την παρακατάθεση 
της παροχής υπό τους όρους του νόµου επέρχεται απόσβεση της ενοχής, ο δε 
οφειλέτης έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στον δανειστή την παρακατάθεση. 
Όµως η γνωστοποίηση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση για την αποσβεστική ενέργεια 
της παρακαταθέσεως.  
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- Κατά την έννοια του αριθµού 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση ιδίως όταν στο αιτιολογικό που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού δεν αναφέρονται διόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς, 
ενδοιαστικώς ή υποθετικώς ή αντιφατικώς 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 στη συγκεκριµένη 
περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι 
όροι εκείνου που δεν εφαρµόσθηκε. Αντιθέτως η απόφαση δεν στερείται από νόµιµη 
βάση, όταν οι ανωτέρω ελλείψεις αφορούν στην αναιρετικώς ανέλεγκτη εκτίµηση 
των αποδείξεων (ΚΠολ∆ 561 παρ. 1) και ειδικότερα στην ανάλυση, αξιολόγηση και 
αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αρκεί αυτό να εκτίθεται σαφώς στην 
απόφαση.  
- Με αυτά που δέχθηκε το εφετείο διέλαβε στην προσβαλλόµενη απόφαση του 
ανεπαρκείς, ασαφείς και υποθετικές αιτιολογίες στο κρίσιµο για τη δικαζόµενη 
υπόθεση ζήτηµα που αναφέρεται στο κατά πόσο ο εναγόµενος µισθωτής προσέφερε 
εµπροθέσµως τα οφειλόµενα και ληξιπρόθεσµα µισθώµατα στον προσήκοντα τόπο 
όπως έπρεπε να πράξει κατά τους όρους του µισθωτηρίου συµβολαίου. Ειδικότερα 
ενώ δέχεται ότι ο ενάγων εκµισθωτής ειδοποίησε τον εναγόµενο µισθωτή, ότι για 
τους αναφερόµενους λόγους έκλεισε το λογαριασµό του που τηρούσε στην Εµπορική 
Τράπεζα και στον οποίο µέχρι την ειδοποίηση ο εναγόµενος-µισθωτής κατέβαλε τα 
µισθώµατα και καλούσε τον µισθωτή να του καταβάλει εφεξής τα µισθώµατα στην 
οικία του (εκµισθωτή), εν τούτοις στη συνέχεια δεν διασαφηνίζει αν µεταξύ των 
διαδίκων µερών καταρτίσθηκε σύµβαση τροποποιητική της υπάρχουσας συµβάσεως 
ως προς το θέµα του τόπου καταβολής του µισθώµατος. Περαιτέρω το Εφετείο 
διαλαµβάνει στην απόφαση του την υποθετική διατύπωση, ότι ο ενάγων δεν 
αρνήθηκε να εισπράξει τα µισθώµατα εάν ο εναγόµενος µισθωτής τα προσέφερε στην 
κατοικία του (ενάγοντος) όπως του είχε υποδείξει. Εποµένως ο πρώτος λόγος 
αναιρέσεως από τον αριθµό 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ όπως διευκρινίσθηκε και 
συµπληρώθηκε από την εισηγήτρια (άρθρο 562 παρ. 4 ΚΠολ∆) κρίνεται βάσιµος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 320, 321, 349, 361, 427, 431,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΝοΒ 2011, σελίδα 1849 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 755, 
σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1786 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σιωπηρή αναµίσθωση. Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων δικαιοπραξιών. 
∆ιαδικασία µισθωτικών διαφορών. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 633 ΑΚ η µίσθωση που συνοµολογήθηκε για ορισµένο 
χρόνο λογίζεται ότι ανανεώθηκε για ένα έτος από τη συµφωνηµένη λήξη αν δεν έγινε 
καταγγελία από το ένα µέρος εξι τουλάχιστον µήνες πριν απ' αυτή τη λήξη. Με τη 
διάταξη αυτή ρυθµίζεται κατ' απόκλιση από τη ρύθµιση της ΑΚ 611 η από το νόµο 
επερχόµενη σιωπηρή αναµίσθωση στη µίσθωση αγροτικού κτήµατος µετά τη λήξη 
του ορισµένου χρόνου διάρκειας της που συνοµολογήθηκε. Ειδικότερα, η διάταξη 
αυτή δεν απαιτεί εξακολούθηση της χρήσης µετά την πάροδο του ορισµένου χρόνου, 
αλλά µη άσκηση καταγγελίας έξι µήνες πριν από τη λήξη. ∆ηλαδή το γεγονός και 
µόνο της παράλειψης της καταγγελίας αρκεί για να επιφέρει την αναµίσθωση για ένα 
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όµως χρόνο και όχι για τετραετία ή αορίστως κατά παρέκκλιση από τη γενική 
ρύθµιση της ΑΚ 611, αδιάφορα µάλιστα από τη διάρκεια του συνοµολογηθέντος 
χρόνου της αρχικής µίσθωσης. Μετά τη λήξη της για ένα έτος ανανεωθείσας σιωπηρά 
µίσθωσης δύναται να χωρήσει νέα σιωπηρά αναµίσθωση επίσης για ένα έτος κ.ο.κ εφ' 
όσον δεν υποδηλώνεται έγκαιρα (δηλαδή πριν από έξι µήνες) αντίθετη βούληση στη 
σιωπηρή αναµίσθωση ενός από τα µέρη. Η ρύθµιση της διάταξης περιέχει κανόνα 
δηµόσιας τάξης, γι' αυτό αντίθετου περιεχοµένου συµφωνία των µερών είναι άκυρη. 
Μετά ταύτα όµως τα µέρη µπορούν µε συµφωνία να συµφωνήσουν αναµίσθωση, υπό 
τον όρο τήρησης της προθεσµίας του έτους ανανέωσης.  
- Κατά τη διάταξη του αριθµού 1 εδ. α' του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, επιτρέπεται 
αναίρεση και αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας 
παραβιάζεται, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής είτε µε ψευδή ερµηνεία η οποία 
υπάρχει όταν αποδίδεται στον κανόνας έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε µε 
τη µη ορθή εφαρµογή, η οποία συντελείται, όταν εφαρµόζεται κανόνας, ενώ δεν 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή όταν δεν εφαρµόζεται κανόνας, ενώ 
έπρεπε ή όταν εφαρµόζεται εσφαλµένως.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 591 παρ. 1 εδ. δεύτερο ΚΠολ∆ " 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 
µισθωτικών διαφορών (647 ΚΠολ∆) όπου δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση 
προτάσεων, οι διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς ισχυρισµούς 
τους, όπως είναι και η ένσταση καταχρήσεως δικαιώµατος, 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, σε κάθε περίπτωση προφορική πρόταση 
των ισχυρισµών που "ως γενόµενο κατά τη συζήτηση" σηµειώνεται στα πρακτικά. 
Από τη δεύτερη δε των άνω διατάξεων συνάγεται, ότι η κατά την πρώτη τούτων 
σηµείωση της προφορικής προτάσεως του ισχυρισµού στα πρακτικά πρέπει να 
προκύπτει ευθέως εκ του περί των προτάσεων και των δηλώσεων τµήµατος αυτών 
και δεν επιτρέπεται έµµεση συναγωγή της προτάσεως αυτών, είτε εκ του 
περιεχοµένου των ακολούθως καταχωρουµένων µαρτυρικών καταθέσεων, είτε εκ του 
περιεχοµένου των υποβαλλοµένων εγγράφων.  
- Έλλειψη νόµιµης βάσεως της αποφάσεως, ήτοι εκ πλαγίου παραβίαση ουσιαστικού 
κανόνα κατά την έννοια της διατάξεως του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ 
υπάρχει όταν στις αιτιολογίες της αποφάσεως που αποτελούν την ελάσσονα πρόταση 
του δικανικού συλλογισµού, δεν περιέχονται καθόλου ή δεν αναφέρονται µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία το 
δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης και έτσι δεν µπορεί να ελεγχθεί, αν στη συγκεκριµένη 
περίπτωση συνέτρεχαν ή όχι οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που 
εφαρµόστηκε. Με τον τρίτο λόγο της αιτήσεως αναιρέσεως προσάπτεται στην 
προσβαλλόµενη απόφαση η πληµµέλεια από τον αριθµό 19 του άρθρου 559 του 
ΚΠολ∆, ότι ουδεµίαν αιτιολογία διαλαµβάνει επί του προταθέντος ισχυρισµού κατά 
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τον οποίο η επίµαχη µισθωτική σύµβαση είχε λυθεί για το καλλιεργητικό έτος 2007-
2008 µε εµπρόθεσµη έξι µήνες πριν τη λήξη της καταγγελία κατ' άρθρο 633 ΑΚ. Ο 
λόγος αυτός της αιτήσεως αναιρέσεως αντιφάσκει µε τον ήδη προταθέντα µε το 
δεύτερο λόγο της κρινόµενης αιτήσεως περί µη λήψεως υπόψη του εν λόγω 
ισχυρισµού από το Εφετείο και κατά συνέπεια πρέπει, να απορριφθεί ως 
απαράδεκτος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 611, 633,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 591, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Ελαττώµατα µισθίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1492 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εµπορικές µισθώσεις ακινήτων. Κήρυξη ή µη ακυρότητας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραβίαση διάταξης ουσιαστικού δικαίου. 
Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 574 έως 578 ΑΚ, οι οποίες έχουν εφαρµογή και στις 
εµπορικές µισθώσεις (αρθρ.44 Π.∆/τος 34/1995), συνάγεται, ότι, µε η διαρκή 
σύµβαση της µίσθωσης, ο εκµισθωτής υποχρεούται 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 συµφωνηµένη 
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 η συµφωνηµένη χρήση, ο µισθωτής 
έχει δικαίωµα, προβαλλόµενο και κατ' ένσταση, προς απόκρουση αγωγής του 
εκµισθωτή για καταβολή των µισθωµάτων, να µη καταβάλλει το µίσθωµα όσο 
διάστηµα διαρκεί η παρεµπόδιση της χρήσης του µισθίου από το ελάττωµα. Τέτοιο 
πραγµατικό ελάττωµα εξάλλου 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. Περαιτέρω, αν κατά τη 
συνοµολόγηση της µίσθωσης λείπει η συµφωνηµένη ιδιότητα του µισθίου ή ο 
εκµισθωτής γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το πραγµατικό ελάττωµα του µισθίου που 
υπήρχε κατά τη συνοµολόγηση της σύµβασης ή αν από υπαιτιότητα του εκµισθωτή 
έλειψε η συµφωνηµένη ιδιότητα ή εµφανίσθηκε το ελάττωµα του µισθίου µετά τη 
συνοµολόγηση της µίσθωσης ή αν ο εκµισθωτής έγινε υπερήµερος ως προς την άρση 
του πραγµατικού ελαττώµατος ή της έλλειψης της ιδιότητας, ο µισθωτής έχει 
δικαίωµα, αντί για µείωση ή µη καταβολή του µισθώµατος, να απαιτήσει αποζηµίωση 
για τη µη εκτέλεση της σύµβασης, η οποία περιλαµβάνει τη θετική και αποθετική 
ζηµία που τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε το ελάττωµα ή την έλλειψη της 
συµφωνηµένης ιδιότητας. Στις περιπτώσεις αυτές, όπως προκύπτει από τις παραπάνω 
διατάξεις, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 306 εδ. α' ΑΚ, ο µισθωτής έχει κατ' 
επιλογή αγωγή για µείωση ή µη καταβολή του µισθώµατος ή αγωγή για αποζηµίωση. 
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Οι αξιώσεις αυτές συρρέουν διαζευκτικά, µε την έννοια ότι η επιλογή της µιας 
αποκλείει την άσκηση των λοιπών, µε οποιαδήποτε µορφή είτε κυρίως είτε 
επικουρικώς, εφόσον, βεβαίως, αφορούν το ίδιο χρονικό διάστηµα, αφού από τη 
φύση της µίσθωσης ως διαρκούς σύµβασης και την υποχρέωση του µισθωτή όχι µόνο 
να παραδώσει το µίσθιο κατάλληλο για τη συµφωνηµένη χρήση, αλλά και να το 
διατηρεί κατάλληλο γι αυτήν και απαλλαγµένο από ελαττώµατα και ελλείψεις όσο 
διαρκεί η µίσθωση, προκύπτει ότι η ύπαρξη των διαζευκτικώς συρρεουσών αξιώσεων 
συνδέεται µε το χρονικό διάστηµα στο οποίο υπάρχουν τα ελαττώµατα ή οι ελλείψεις, 
είναι δε ενδεχόµενο σε ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα να υπάρχει δικαίωµα µείωσης 
ή µη καταβολής του µισθώµατος, όχι όµως και δικαίωµα αποζηµίωσης, διότι δεν 
συντρέχουν και οι ειδικές προϋποθέσεις, υπό τις οποίες, σύµφωνα µε τις ανωτέρω 
διατάξεις, γεννάται το δικαίωµα αυτό, ενώ σε άλλο χρονικό διάστηµα, όπως στην 
περίπτωση που σ" αυτό υφίσταται υπερηµερία του εκµισθωτή ως προς την άρση του 
πραγµατικού ελαττώµατος ή της έλλειψης της ιδιότητας, να υπάρχει και αξίωση 
αποζηµίωσης (βλ. ΟλΑΠ 50/2005). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.14 ΚΠολ∆, αναίρεση χωρεί, αν το δικαστήριο, 
παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από το δικαίωµα ή 
απαράδεκτο. Ειδικότερα, όταν η αγωγή είναι ορισµένη και το δικαστήριο τη θεώρησε 
αόριστη ή και αντίστροφη, η απόφαση µπορεί να ελεγχθεί αναιρετικά µε βάση την 
πιο πάνω διάταξη (ΑΠ 1510/1992, ΑΠ 1505/1998, ΑΠ 1902/2001, ΑΠ 1508/2003, 
ΑΠ 2002/2004, ΑΠ 74/2005, ΑΠ 162/2005, ΑΠ 1490/2005, ΑΠ 376/2006, ΑΠ 
381/2006, ΑΠ 1792/2007, ΑΠ 1816/2008). Επίσης, η ίδια διάταξη έχει εφαρµογή, 
όταν η απόφαση, κατά παράβαση του νόµου, έκρινε επαρκή η ανεπαρκή τα 
πραγµατικά γεγονότα που εκτίθενται στο δικόγραφο της αγωγής, προκειµένου να 
εξειδικευθεί ο εφαρµοστέος κανόνας δικαίου (ΑΠ 118/1994, ΑΠ 502/1996, ΑΠ 
1006/2007, ΑΠ 669/2007), υπό την προϋπόθεση, πάντως, πως ο σχετικός ισχυρισµός 
προτάθηκε νόµιµα στο δικαστήριο της ουσίας (ΑΠ 211/2001, ΑΠ 111/1999).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.19 ΚΠολ∆ καθιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν η 
απόφαση δεν έχει αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα 
που ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Ο λόγος αυτός εδράζεται στο ότι 
η απόφαση είναι δυνατόν να µην περιλαµβάνει πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας) ή στήριζει την κρίση της, σε ζήτηµα µε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση 
της δίκης, που δεν καλύπτει όλα τα απαιτούµενα, µε βάση το πραγµατικό του 
εφαρµοστέου, στην περίπτωση, κανόνα δικαίου στοιχεία (ανεπαρκείς αιτιολογίες) 
(ΑΠ 821/2002, ΑΠ 1523/2001, ΑΠ 1267/2002, ΑΠ 1523/2001, ΑΠ 1267/2002, ΑΠ 
720/2003, ΑΠ 90/2004, ΑΠ 463/2004). ∆εν έχει, όµως, εφαρµογή η πιο πάνω 
διάταξη, όταν οι ελλείψεις του νοµικού συλλογισµού ανάγονται στην εκτίµηση των 
αποδείξεων (ΑΠ 383/2004), και ιδίως, στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του 
πορίσµατος που εξάγεται απ' αυτές, εφ' οσον αυτό εκτίθεται µε σαφήνεια και 
πληρότητα (ΑΠ 24/1992, ΑΠ 1547/1995). Η αντίφαση, είναι ανάγκη να εντοπίζεται 
µόνο µεταξύ των αιτιολογιών της απόφασης και όχι µεταξύ αυτών και άλλων, 
διαδικαστικών ή όχι εγγράφων (ΑΠ 700/1986) ή µεταξύ συλλογισµών ή 
αξιολογήσεων της απόφασης, οι οποίες διατυπώνονται επάλληλα ή επικουρικά και 
στηρίζουν η κάθε µία, αυτοτελώς, το διατακτικό της, οπότε δεν υπάρχει έλλειψη 
νόµιµης βάσης (ΑΠ 308/1999). Άρα, χωρεί η εφαρµογή της προαναφερθείσας 
διάταξης, όταν δεν προκύπτουν από το αιτιολογικό της προσβαλλόµενης απόφασης 
κατά τρόπο σαφή και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά που είναι 
αναγκαία, κατά νόµο, για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου, ο οποίος εφαρµόστηκε, 
στη συγκεκριµένη περίπτωση (ΟλΑΠ 26/2004, ΟλΑΠ 24/1992, ΑΠ 463/2004, ΑΠ 
15/2006). Ακόµη δε, υφίσταται ο λόγος αναίρεσης από την πιο πάνω διάταξη, όταν η 
ανεπάρκεια ή η αντιφατικότητα της αιτιολογίας εντοπίζεται στο νοµικό 
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χαρακτηρισµό των κρίσιµων πραγµατικών περιστατικών του δικαστή της ουσίας 
(ΟλΑΠ 12/1995 βλ. και ΟλΑΠ 24/1992, ΑΠ 1/1992, ΑΠ 865/2003, ΑΠ 1420/2003, 
ΑΠ 462/2004), αλλά και όταν η διατύπωση της ελάσσονος πρότασης του δικανικού 
συλλογισµού είναι ενδοιαστική και δεν στοιχειοθετεί αναµφίβολο πόρισµα.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.11γ ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν το 
δικαστήριο, πλην άλλων, δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικό µέσο, που οι διάδικοι, µε 
επίκληση, προσκόµισαν. Ο λόγος αυτός απορρίπτεται, ως αβάσιµος, αν προκύπτει 
από την απόφαση, χωρίς αµφιβολία, ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, 
τα οποία προσκοµίστηκαν και των οποίων έγινε επίκληση. Αρκεί δε η γενική 
αναφορά του είδους του αποδεικτικού µέσου, χωρίς ανάγκη ειδικής αιτιολόγησης 
καθενός ξεχωριστά, εφ'οσον από τη γενική αυτή αναφορά, σε συνδυασµό µε τις 
λοιπές αιτιολογίες της προκύπτει, αναµφίβολα, η λήψη υπόψη του αποδεικτικού 
µέσου (ΟλΑΠ 853/2006, ΑΠ 1072-73/2005, ΑΠ 694/2003, ΑΠ 918/2006).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, εκτός των 
άλλων και αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου (ΑΠ 1297/1998). ∆ηλαδή, 
πρέπει να παραβιάζονται κανόνες, οι οποίοι ρυθµίζουν τις βιοτικές σχέσεις, των 
κτήση των δικαιωµάτων και τη γένεση υποχρεώσεων και επιβάλλουν κυρώσεις για τη 
µη τήρηση τους (ΑΠ 159/2004). Για να είναι ορισµένος και, άρα, παραδεκτός, ο 
λόγος αυτός πρέπει: 1) να αναφέρεται στο δικόγραφο της αναίρεσης, και, µάλιστα, 
ενάριθµα, η συγκεκριµένη διάταξη του συγκεκριµένου, ουσιαστικού νόµου, που 
παραβιάστηκε (ΟλΑΠ 32/1996, ΑΠ 1069/1983, ΑΠ 1148/1989, ΑΠ 1459/1997, ΑΠ 
1658/1998, ΑΠ 1676/1998), καθώς και το περιεχόµενο της, 2) η νοµική κρίση της 
προσβαλλόµενης απόφασης, για την έννοια της διάταξης αυτής και 3) το ερµηνευτικό 
υπαγωγικό της σφάλµα (ΟλΑΠ 32/1996), επιπρόσθετα δε, αν η προσβαλλόµενη, µε 
την αναίρεση, απόφαση, αποφάνθηκε για την ουσία της υπόθεσης, είναι αναγκαίο να 
αναφέρονται µε σαφήνεια τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε το δικαστήριο της 
ουσίας για τη θεµελίωση της κρίσης του για τη βασιµότητα ή µη της αγωγής ή του 
ισχυρισµού (ΟλΑΠ 27/1998, ΑΠ 20/2005, ΑΠ 1353/2001). Και τούτο, γιατί, µόνο 
κατ' αυτό τον τρόπο, µπορεί να κριθεί, αν η νοµική πληµµέλεια, η οποία αποδίδεται 
στην απόφαση, οδήγησε σε εσφαλµένο διατακτικό, από το οποίο εξαρτάται, τελικά, η 
ευδοκίµηση της αναίρεσης (ΟλΑΠ 27/1998, ΑΠ 1036/2000, ΑΠ 1353/2001).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠοΛ∆, 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 η απόφαση του υπόκειται σε 
αναίρεση. Ως "πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων, οι οποίοι 
τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση των ασκούµενου, µε την αγωγή, 
ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, δηλαδή οι 
ισχυρισµοί των διαδίκων, οι οποίοι συνιστούν την ιστορική βάση της αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης(ΟλΑΠ 3/1993, ΑΠ 1530/2001, ΑΠ 511/2003, 
ΑΠ 1255/2004). "Πράγµατα" είναι, επίσης, οι λόγοι της έφεσης (ΟλΑΠ 11/1996) υπό 
την προϋπόθεση του παραδεκτού τους (ΑΠ 1000/2005, ΑΠ 66/1999). Για να υπάρξει 
λόγος για λήψη υπόψη µη προταθέντων ισχυρισµών, πρέπει αυτοί να έχουν ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης, όπως, όταν το δικαστήριο της ουσίας αποφαίνεται 
επί ανύπαρκτης βάσης αγωγής η λόγου έφεσης (ΟλΑΠ 22/2005) ή λαµβάνει υπόψη 
θεµελιωτικά της αγωγής γεγονότα, τα οποία δεν περιέχονται σ'αυτή (ΟλΑΠ 
294/1981). Αντίθετα δεν επέρχεται παραβίαση και δεν θεµελιώνεται ο παραπάνω 
λόγος, όταν το δικαστήριο της ουσίας υπάγει τα πραγµατικά περιστατικά σε 
διαφορετικό κανόνα δικαίου, από εκείνο που υπέδειξε ο ενάγων (ΑΠ 302/1999, ΑΠ 
952/2000). Ακόµη, δεν καθιδρύεται ο πιο πάνω λόγος, όταν υπάρχουν νοµικώς 
αδιάφορα περιστατικά (ΑΠ 163/1994) ή του χαρακτήρα ή της έννοιας των νοµικών 
διατάξεων (ΑΠ 1713/1997 βλ. και ΟλΑΠ 3/1997, ΑΠ 701/2008). Επιπλέον, δεν 



 

[100] 
 

υπάρχει ο λόγος αυτός, όταν, το δικαστήριο, εφαρµόζοντας αυτεπάγγελτα το νόµο, 
προβαίνει στον προσήκοντα νοµικό χαρακτηρισµό της διαφοράς µε βάση τα 
εκτιθέµενα, έστω και αν καταλήγει σε διάφορο συµπέρασµα από τον διάδικο που 
προτείνει τα περιστατικά (ΑΠ 302/1999). Για το ορισµένο του λόγου δε, πρέπει να 
αναφέρεται στο αναιρετήριο, ποια ήταν τα "πράγµατα", δηλαδή οι αυτοτελείς 
ισχυρισµοί, που, παρά το νόµο, λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας και 
ποια επίδραση άσκησαν ή θα ασκούσαν στην έκβαση της δίκης (ΑΠ 44/2003 ΑΠ 
493/2002, ΑΠ 530/1992 βλ. και ΟλΑΠ 2/2005, ΑΠ 101/2002 ΑΠ 520/1998 ΑΠ 
1933/2006). Η εσφαλµένη όµως, απόρριψη ισχυρισµού ως απαράδεκτου ή µη 
νοµίµου δεν καθιδρύει τον παραπάνω λόγο. Ακόµη, αν το δικαστήριο έχει λάβει 
υπόψη ισχυρισµό και τον απορρίπτει για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, 
δεν ιδρύεται ο λόγος υπ'αριθµ.8 (ΑΠ 164/2000, ΑΠ 1464/2000, ΑΠ 1596/2005, ΑΠ 
1703/2008). Και αυτό γιατί η απόρριψη του ισχυρισµού για τυπικό ή ουσιαστικό λόγο 
σηµαίνει ότι ο ισχυρισµός λήφθηκε υπόψη, ανεξάρτητα, αν δεν έγινε δεκτός (ΑΠ 
561/2008).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.20 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το 
δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου, δεχόµενο πραγµατικά γεγονότα, 
προφανώς διαφορετικά, από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Έγγραφα 
είναι µόνο τα αποδεικτικά έγγραφα που παρέχουν άµεση ή έµµεση απόδειξη κατά του 
αντιδίκου (ΑΠ 44/2003). Πρέπει δε, η κρίση του δικαστηρίου να στηρίχτηκε, 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο, στα έγγραφα που, κατά την αναίρεση, 
παραµορφώθηκαν (ΑΠ 1440/2002, ΑΠ 627/2003). Αν, όµως, το έγγραφο, απλά 
συνεκτιµήθηκε µε άλλες αποδείξεις, δεν θεµελιώνεται ο παραπάνω αναιρετικός λόγος 
(ΑΠ 506/1988, ΑΠ 686/2005). Πρέπει, ακόµη, να υπάρχει παραδοχή κατάδηλα 
διαφορετικού περιστατικού από εκείνα, που, όντως, περιέχονται στο έγγραφο (ΟλΑΠ 
1/1999, ΑΠ 4/2003, ΑΠ 507/2003, ΑΠ 437/2005). Παραµόρφωση δεν υπάρχει, όταν 
το δικαστήριο ορθά ανέγνωσε το έγγραφο και εκτίµησε το περιεχόµενο του 
διαφορετικά, από ότι ο αναιρεσείων θεωρεί ως ορθό (σχ.ΟλΑΠ 1/1999). Ακόµη, για 
να είναι ορισµένος ο σχετικός λόγος αναίρεσης, θα πρέπει να αναφέρεται µε ακρίβεια 
το έγγραφο και το περιεχόµενο του και "αυτολεξεί", το περιεχόµενο που του 
προσέδωσε το δικαστήριο, ώστε να είναι εµφανές, από τη σύγκριση, το διαγνωστικό 
σφάλµα της προσβαλλόµενης απόφασης (ΑΠ 422/1993, ΑΠ 194/2005, ΑΠ 
1654/2005), ο ουσιώδης ισχυρισµός για την απόδειξη ή την ανταπόδειξη του οποίου 
χρησιµοποιήθηκε το έγγραφο (ΑΠ 811/1998) και το επιζήµιο, για τον αναιρεσείοντα, 
συµπέρασµα, στο οποίο κατέληξε το δικαστήριο της ουσίας, ακριβώς λόγω της 
παραµόρφωσης του εγγράφου (ΑΠ 31/1997). 
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- Κατά το άρθρο 597 παρ. 1 ΑΚ αν ο µισθωτής καθυστερεί το µίσθωµα ολικά ή 
µερικά, ο εκµισθωτής δικαιούται να καταγγείλει τη µίσθωση τουλάχιστον πριν από 
ένα µήνα, αν πρόκειται για µίσθωση που η διάρκεια της συµφωνήθηκε για ένα χρόνο 
ή περισσότερο, ενώ κατά την παρ. 2 του ιδίου άρθρου η καταγγελία µένει χωρίς 
αποτέλεσµα αν ο µισθωτής πριν περάσει η προθεσµία αυτή καταβάλει το 
καθυστερούµενο µίσθωµα µαζί µε τα τυχόν έξοδα της καταγγελίας. Ως µίσθωµα κατά 
την ανωτέρω διάταξη θεωρούνται και οι τόκοι υπερηµερίας των καθυστερούµενων 
µισθωµάτων, οι οποίοι τρέχουν µε την παρέλευση της δήλης ηµέρας καταβολής των 
µισθωµάτων χωρίς όχληση (ΑΠ 1133/1995 Ελ∆νη 37.1586, ΑΠ 191/1998 Ελ∆νη 
39.1596).  
- Από την διάταξη της παρ. 2 του ως άνω άρθρου προκύπτει ότι ο µισθωτής, 
προκειµένου να καταστήσει ανενεργό την καταγγελία της µίσθωσης, οφείλει να 
καταβάλλει εµπρόθεσµα το καθυστερούµενο µίσθωµα, δεν υποχρεούται όµως να 
καταβάλει οπωσδήποτε και έξοδα καταγγελίας, αλλά µόνο εφόσον έγιναν τέτοια. 
Εποµένως ο εκµισθωτής, δανειστής των εξόδων αυτών, οφείλει να γνωστοποιήσει 
στο µισθωτή την ύπαρξη και το ποσό τους, και αν, παρά τη γνωστοποίηση, δεν γίνει 
προσφορά και σε περίπτωση άρνησης αποδοχής της, δηµόσια κατάθεση από τον 
τελευταίο, συντρέχει ελλιπής εκπλήρωση της υποχρέωσης του µισθωτή µε συνέπεια 
να µη καταστεί ανενεργός η καταγγελία της µίσθωσης (ΑΠ 587/1991 Ελ∆νη 
32.1298). Η γνωστοποίηση µπορεί να γίνει οποτεδήποτε µετά την επίδοση της 
καταγγελίας είτε µε αυτή είτε και µεταγενέστερα αλλά πάντως πριν περάσει η 
προθεσµία της καταγγελίας (Εφ Αθ 11926/1995 Ελ∆νη 39.185). 
- Κατά το άρθρο 528 ΚΠολ∆, αν ασκηθεί έφεση από το διάδικο που δικάσθηκε 
ερήµην κατά την πρώτη συζήτηση η εκκαλούµενη απόφαση εξαφανίζεται µέσα στα 
όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους ποόσθετους λόγους. Ο εκκαλών 
δικαιούται να προβάλει όλους τους ισχυρισµούς που µπορούσε να προτείνει 
πρωτοδίκως. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, µε την οποία ρυθµίζονται τα 
αποτελέσµατα της εφέσεως κατά αποφάσεως που εκδόθηκε ερήµην του εκκαλούντος 
κατά την πρώτη συζήτηση, εάν πρόκειται για ερήµην απόφαση που έχει εκδοθεί σε 
ειδική διαδικασία που η απουσία του εναγοµένου δεν συνεπάγεται τεκµήριο 
οµολογίας ή παραιτήσεως του αλλά αυτός δικάζεται σαν να ήταν παρών, µετά την 
εξαφάνιση της προσβαλλοµένης αποφάσεως, δικαιούται αυτός να προβάλλει στο 
Εφετείο όλους τους ισχυρισµούς που θα µπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως χωρίς να 
υπόκειται σε κανένα περιορισµό (ΑΠ 218/2000, ΑΠ 446/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 597,  
ΚΠολ∆: 528, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κάθετη ιδιοκτησία - ∆ικαιώµατα συνιδιοκτητών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 735 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κάθετη ιδιοκτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Κάθετη ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία, που ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Ν∆/τος 
1024/1971, από τα άρθρα 25-26 του Ν∆/τος 1003/1971, συµπληρωµατικά 
εφαρµοζόµενων των διατάξεων των άρθρων 1002, 1117 ΑΚ και του Ν. 3441/1929, 
είναι η χωριστή κυριότητα σ' ένα από τα περισσότερα αυτοτελή οικοδοµήµατα (η 
µέρος αυτόν) που έχουν ανεγερθεί ή µέλλουν ν' ανεγερθούν σ' ένα ενιαίο οικόπεδο, 
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αλλά σε ορισµένα για κάθε συνιδιοκτήτη τµήµατα του κοινού οικοπέδου, κύρια δε 
χαρακτηριστικά αυτής είναι η αποκλειστική κυριότητα σ' ένα από τα δύο τουλάχιστον 
αυτοτελή οικοδοµήµατα (ή µέρους) αυτού και η αναγκαστική συνιδιοκτησία, κατ' 
ανάλογη ιδανική µερίδα, στο ενιαίο οικόπεδο και στους λοιπούς κοινόκτητους 
χώρους. Εξ άλλου, από τα άρθρα 953, 954, 1001, 1002, 1117, 1033, 1194, 1198 ΑΚ, 
σε συνδυασµό µετά άρθρο 2, 3, 5 έως 7, 10, 13 και 14 του Ν. 3741/1929 και 2 Ν∆/τος 
1024/1971, συνάγεται ότι σύσταση ή µεταβίβαση διηρηµένης (χωριστής) κυριότητας 
και επί αυτοτελών οικοδοµηµάτων, ανεγειρόµενων σε ενιαίο οικόπεδο (κάθετη 
ιδιοκτησία) ως και επί ορόφων ή µερών των οικοδοµηµάτων αυτών (οριζόντια 
ιδιοκτησία), µπορεί να γίνει µόνο µε ρητή σύµβαση του κυρίου ή των κυρίων του 
όλου ακινήτου, για την οποία δεν απαιτείται χρήση πανηγυρικών εκφράσεων, 
περιβαλλόµενη τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου και υποκείµενη σε 
µεταγραφή ή µε διάταξη τελευταίος βούλησης. Όπως, άλλωστε, η σύσταση, έτσι και 
η τροποποίηση αυτής απαιτεί τη συµφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κοινού 
ακινήτου, χωρίς να αποκλείεται οι λοιποί να χορηγήσουν πληρεξουσιότητα στον ένα 
από αυτούς να προβεί µε αυτοσύµβαση στη σχετική τροποποίηση (ΑΠ 96/2007). Από 
δε τις διατάξεις των άρθρων 1002, 1117 του ΑΚ, 1, 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5, 7 και 13 του 
Ν. 3741/1929, οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, ισχύουν και επί κάθετης 
συνιδιοκτησίας, σαφώς συνάγεται ότι ο προσδιορισµός των κοινόκτητων και 
κοινόχρηστων µερών, ήτοι αυτών που χρησιµεύουν σε κοινή χρήση από όλους τους 
συνιδιοκτήτες, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται, κατά την ενδεικτική στις 
διατάξεις αυτές απαρίθµηση, το έδαφος, οι αυλές, οι πρωτότοιχοι, η στέγη κλπ., 
γίνεται είτε µε τη συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία, είτε µε ιδιαίτερες 
συµφωνίες µεταξύ όλων των συνιδιοκτητών, οι οποίες περιβάλλονται τον τύπο του 
συµβολαιογραφικού εγγράφου και υποβάλλονται σε µεταγραφή, λόγω του ενδοτικού 
χαρακτήρα των ως άνω διατάξεων, και έτσι κοινόκτητο κατά το νόµο µέρος µπορεί ν' 
αποτελέσει αντικείµενο χωριστής ιδιοκτησίας ανήκον σε έναν ή σε ορισµένους από 
τους ιδιοκτήτες, εκτός αν διάταξη άλλου νόµου και ιδίως διατάξεις πολεοδοµικές 
απαγορεύουν τούτο και απαγγέλλουν ρητώς ακυρότητα της δικαιοπραξίας, που έγινε 
κατά παράβαση αυτών, όπως µπορεί επίσης να συµφωνηθεί, κατά τον αυτό ως άνω 
τρόπο, περιορισµός χρήσης κοινόκτητου µέρους, του οποίου η αποκλειστική χρήση 
παραχωρείται σε έναν ή ορισµένους ιδιοκτήτες, διότι έτσι δεν αναιρείται η 
συγκυριότητα, αλλά µόνον η κοινή χρήση του πράγµατος. Έτσι, επί κάθετης 
ιδιοκτησίας σε αυτοτελή οικοδοµήµατα, που ανεγείρονται επί ενιαίου οικοπέδου, 
µπορεί, .να, συµφωνηθεί ότι το τµήµα του εδάφους, στο. οποίο θα ανεγερθεί η 
χωριστή ιδιοκτησία και ο ακάλυπτος χώρος (αυλή, κήπος κλπ.), που την εξυπηρετεί 
και είναι αναγκαίως από το νόµο κοινά γιο όλους τους ιδιοκτήτες των αυτοτελών 
οικοδοµηµάτων, έστω και ον µερικοί δεν εξυπηρετούνται µε αυτούς τους χώρους, θα 
ανήκει στην αποκλειστική χρήση του κυρίου της χωριστής ιδιοκτησίας. Η 
δικαιοπρακτική αυτή ρύθµιση της χρήσης του εδάφους µπορεί να τροποποιηθεί, κατ' 
αρχήν µόνο µε νέα απόφαση της παµψηφίας των συνιδιοκτητών, η οποία πρέπει να 
περιβληθεί τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου και να µεταγραφεί (ΑΠ 
937/2008).  
- Κατά τη διάταξη του αριθµού 1 εδ. α' του άρθρου 559 ΚΠολ∆ επιτρέπεται αναίρεση 
και αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται 
και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. 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 µη ορθή εφαρµογή, η 
οποία συντελείται όταν εφαρµόζεται κανόνας ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του ή όταν δεν εφαρµόζεται κανόνας ενώ έπρεπε, ή όταν εφαρµόζεται 
εσφαλµένως.  
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- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ η απόφαση δεν έχει νόµιµη 
βάση όταν στις αιτιολογίες της που συνιστούν την ελάσσονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισµού, δεν αναφέρονται διόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα 
πραγµατικά περιστατικά στα οποία το δικαστήριο στήριξε την κρίση του επί 
ζητήµατος µε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 953, 954, 1001, 1002, 1117, 1033, 1194, 1198, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 3741/1929, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 
Ν∆: 1024/1971,  
Ν∆: 1003/1971, άρθ. 25, 26,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταδολίευση ∆ανειστών - Αγωγή διαρρήξεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1736 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- ∆ιάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας. Αναγκαστική οµοδικία. Εν µέρει µη 
οριστική απόφαση. Έφεση. 
- Κατά το άρθρο 939 ΑΚ οι δανειστές έχουν το δικαίωµα να απαιτήσουν τη διάρρηξη 
κάθε απαλλοτριώσεως που έγινε από τον οφειλέτη προς βλάβη τους, εφόσον η 
υπόλοιπη περιουσία δεν αρκεί για την ικανοποίησή τους. Με το θεσµό της 
διαρρήξεως σκοπείται η κατοχύρωση της υπεγγυότητας της περιουσίας του οφειλέτη, 
ήτοι της δυνατότητας των δανειστών να επιληφθούν της περιουσίας του µε τα µέσα 
της αναγκαστικής εκτελέσεως. Αφού ο νόµος δεν διακρίνει η διάταξη αφορά κάθε 
περιουσιακή αξίωση του δανειστή, εποµένως και τις ενοχικές αξιώσεις που κατά την 
πρωτογενή τους µορφή έχουν ως αντικείµενο πράγµα, όπως είναι η αξίωση του εκ 
προσυµφώνου αγοραστή προς πώληση, µεταβίβαση και, εν συνεχεία, παράδοση του 
προσυµφωνηθέντος πράγµατος. Στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν απαιτείται να 
συντρέχει ως προϋπόθεση της διαρρήξεως η µη επάρκεια της υπόλοιπης περιουσίας 
του οφειλέτη. Ο νόµος, προβλέπει την εν λόγω προϋπόθεση χωρίς να κάνει διάκριση, 
διότι αντιµετωπίζει τη συνήθη περίπτωση των χρηµατικών αξιώσεων, των οποίων η 
ικανοποίηση επέρχεται µε έµµεση εκτέλεση. Αντιθέτως, αν προσυµφωνηθεί η 
πώληση και µεταβίβαση ακινήτου, ο αγοραστής δύναται να αξιώσει τη σύναψη της 
κύριας συµβάσεως, ζητώντας την καταδίκη του αντισυµβαλλοµένου του σε δήλωση 
βουλήσεως περί πωλήσεως και µεταβιβάσεως του πράγµατος (ΚΠολ∆ 949), αλλά 
περαιτέρω και την εκπλήρωση της, σωρεύοντας και αίτηµα παραδόσεως του 
πράγµατος κατ' άρθρο 69 παρ. 1δ ΚΠολ∆. Μετά δε την έκδοση αποφάσεως 
περιέχουσας, πλην της καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως, και καταδίκη σε παράδοση 
του πράγµατος, µπορεί να προβεί σε άµεση εκτέλεση κατά το άρθρο 943 ΚΠολ∆. Η 
άµεση αυτή και εποµένως πληρέστερη ικανοποίηση του δανειστή προϋποθέτει την 
εξασφάλιση της υπεγγυότητας όχι οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του 
οφειλέτη, αλλά του συγκεκριµένου (προσυµφωνηθέντος) πράγµατος. Η αντίθετη 
εκδοχή, ότι απαιτείται η συνδροµή της αρνητικής προϋποθέσεως της µη επάρκειας 
της υπόλοιπης, δηλαδή πλην του προσυµφωνηθέντος πράγµατος, περιουσίας, έχει ως 
αποτέλεσµα, σε περίπτωση υπάρξεως άλλων περιουσιακών στοιχείων, να είναι 
δυνατή η ικανοποίηση µόνο της δευτερογενούς αξιώσεως προς αποζηµίωση (άρθρο 
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382 ΑΚ) και να παραµελούνται έτσι τα συµφέροντα του δανειστή, αν και ο 
τελευταίος είναι άξιος µεγαλύτερης προστασίας σε σχέση µε τον τρίτο, ο οποίος είτε 
συµµετείχε στο δόλο του οφειλέτη είτε απέκτησε χωρίς αντάλλαγµα. Εποµένως, 
εφόσον προβάλλεται ως προστατευτέα αξίωση του η πρωτογενής αξίωση του εκ 
προσυµφώνου αγοραστή κατά τα ανωτέρω, διαρρηκτέα είναι αµέσως η πράξη µε την 
οποία απαλλοτριώθηκε το προσυµφωνηθέν πράγµα, χωρίς να ενδιαφέρει η ύπαρξη ή 
µη άλλων περιουσιακών στοιχείων (ΟλΑΠ 19/2008). 
- Στο άρθρο 76 παρ. 1 ΚΠολ∆ ορίζεται ότι όταν η διαφορά επιδέχεται ενιαία µόνο 
ρύθµιση ή η ισχύς της εκδοθησοµένης αποφάσεως εκτείνεται σε όλους τους 
οµοδίκους ή όταν οι οµόδικοι µόνο από κοινού µπορούν να εναγάγουν ή να εναχθούν 
ή λόγω των συντρεχουσών περιστάσεων δεν µπορούν να υπάρξουν αντίθετες 
αποφάσεις έναντι αυτών, οι πράξεις καθενός απ' αυτούς ωφελούν και βλάπτουν τους 
λοιπούς, οι δε νοµίµως µετέχοντες της δίκης ή προσεπικληθέντες οµόδικοι, 
απολειπόµενοι, θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύονται από τους παριστάµενους. 
Περίπτωση δε αναγκαστικής οµοδικίας κατά το άρθρο 76 ΚΠολ∆ υπάρχει και στην 
περίπτωση που α) ο δανειστής, ασκών κατά το άρθρο 72 ΚΠολ∆ δικαίωµα του 
οφειλέτη προς αναγνώριση της ακυρότητας καταρτισθείσας συµβάσεως µεταξύ του 
τελευταίου και τρίτου, ενάγει αµφοτέρους τους συµβληθέντες στην προσβαλλόµενη 
δικαιοπραξία και β) ο δανειστής, απαιτών τη διάρρηξη κατ' άρθρο 939 ΑΚ, 
απαλλοτριώσεως που έγινε προς βλάβη αυτού από τον οφειλέτη του, ενάγει τον 
τελευταίο και τον τρίτο, προς τον οποίο διατέθηκε το περιουσιακό του στοιχείο, 
καθόσον και στις δυο πιο πάνω περιπτώσεις δεν είναι νοητή η έκδοση αντιθέτων 
αποφάσεων έναντι των ως άνω οµοδίκων, ήτοι του οφειλέτη του δανειστή και του 
τρίτου µε τον οποίο συµβλήθηκε.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 513 παρ. 1β εδαφ. τελ. ΚΠολ∆, αν η πρωτόδικη 
απόφαση είναι εν µέρει οριστική, δεν επιτρέπεται έφεση ούτε κατά των οριστικών 
διατάξεων της πριν εκδοθεί οριστική απόφαση για την όλη δίκη. Ο κανόνας όµως 
αυτός κάµπτεται στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει απλή οµοδικία και η 
πρωτόδικη απόφαση είναι οριστική ως προς ένα ή µερικούς οµοδίκους, µη οριστική 
δε ως προς τους λοιπούς. ∆ιότι από τις διατάξεις των άρθρων 74. 75 παρ. 1 και 2, 76 
και 517 εδ. β' ΚΠολ∆ προκύπτει ότι, στην περίπτωση αυτή, η έναντι κάθε οµοδίκου 
οριστική διάγνωση έχει αποτέλεσµα και η ως προς αυτόν κρίση περατώνει έναντι 
αυτού τη δίκη. Έκτοτε συνεπώς η απόφαση είναι ως προς αυτόν εκκλητή και πριν 
ακόµη εκδοθεί οριστική απόφαση έναντι των λοιπών οµοδίκων. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 202, 207, 281, 382, 939, 
ΚΠολ∆: 69, 72, 74, 75, 76, 559 αριθ. 19, 943, 949,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΝοΒ 2010, σελίδα 2244 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 738 * 
Ελ∆νη 2012, σελίδα 751  
 
Καταδολίευση ∆ανειστών - Αγωγή διαρρήξεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1475 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Γονική παροχή.Περισσότεροι συνοφειλέτες. Οφειλή εις 
ολόκληρον. Σύµβαση εγγύησης. Αλληλόχρεος λογαριασµός. Νοµιµοποίηση διαδίκου. 
∆ιάθεση επίδικου αντικειµένου. Αδίκαστη αίτηση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Aπό τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 939, 941 παρ.2 και 942 ΑΚ, 
προκύπτει ότι οι δανειστές έχουν το δικαίωµα να απαιτήσουν, κατά τους όρους των 



 

[105] 
 

άρθρων 939 επ., την διάρρηξη κάθε απαλλοτριώσης που έγινε από τον οφειλέτη προς 
βλάβη τους, εφόσον η υπόλοιπη περιουσία δεν αρκεί για την ικανοποίησή τους. Η 
πρόθεση βλάβης του δανειστή θεωρείται ότι υπάρχει όταν ο οφειλέτης γνωρίζει ότι µε 
την απαλλοτρίωση του περιουσιακού του στοιχείου θα περιέλθει σε τέτοια 
οικονοµική κατάσταση, ώστε η περιουσία που του αποµένει να µην επαρκεί για την 
ικανοποίηση του δανειστή. Η απαλλοτρίωση υπόκειται σε διάρρηξη, αν αυτός υπέρ 
του οποίου έγινε (τρίτος) γνώριζε ότι ο οφειλέτης απαλλοτριώνει προς βλάβη των 
δανειστών του, σε περίπτωση, όµως, απαλλοτρίωσης από χαριστική αιτία, δεν 
απαιτείται τέτοια γνώση.  
- Η γονική παροχή, που θεσµοθετείται µε το άρθρο 1509 του ίδιου Κώδικα, συνιστά 
επίδοση από ελευθεριότητα και, συνεπώς, η περί αυτής δικαιοπραξία είναι χαριστική. 
∆εν συνάγεται δε το αντίθετο από το χαρακτηρισµό της, στο α' εδάφιο της τελευταίας 
διάταξης, ως δωρεάς, ως προς το ποσό που υπερβαίνει το µέτρο που επιβάλλουν οι 
περιστάσεις, αφού αυτό αποσκοπεί στο να αποκλείσει τη δυνατότητα ανάκλησης 
αυτής, ως προς το µέρος που αυτή δεν αποτελεί δωρεά και όχι να τη χαρακτηρίσει, εξ 
αντιδιαστολής, ως επαχθή δικαιοπραξία.  
- Αν υπάρχουν περισσότεροι συνοφειλέτες, ευθυνόµενοι εις ολόκληρον, δεν 
απαιτείται, για την άσκηση της εκ του άρθρου 939 ΑΚ αγωγής εναντίον ενός από 
αυτούς, η έλλειψη περιουσιακών στοιχείων στο πρόσωπο και των λοιπών 
συνοφειλετών, αφού καθένας από αυτούς ευθύνεται απεριόριστα για ολόκληρο το 
χρέος έναντι του δανειστή, ο οποίος δικαιούται κατ' αρέσκεια να αξιώσει το χρέος 
από οποιονδήποτε εις ολόκληρον συνοφειλέτη, συγχρόνως ή διαδοχικά, χωρίς να 
µπορεί να του αντιταχθεί η ύπαρξη και των άλλων εις ολοκληρον συνοφειλετών 
(άρθρο 481 ΑΚ).  
Τέτοια δε παθητική εις ολόκληρον ενοχή υφίσταται, σύµφωνα µε τις διατάξεις 847, 
851 ΑΚ, και στην περίπτωση κατά την οποία µε τη σύµβαση της εγγύησης ο 
εγγυητής αναλαµβάνει απέναντι στον δανειστή την ευθύνη ότι θα καταβληθεί η 
οφειλή. Με αυτή τη σύµβαση ο εγγυητής ενέχεται προς τον αντισυµβαλλόµενο του, 
όπως κάθε γνήσιος οφειλέτης απέναντι στο δανειστή του και, εποµένως, όταν 
καταβάλει σ' αυτόν, εκπληρώνει µεν την παροχή του πρωτοφειλέτη, συγχρόνως, 
όµως, εκπληρώνει και τη δική του υποχρέωση. Είναι, κατά συνέπεια, και ο εγγυητής, 
οφειλέτης κατά την έννοια του άρθρου 939 ΑΚ και κάθε απαλλοτρίωση που έγινε απ' 
αυτόν προς βλάβη του αντισυµβαλλοµένου και δανειστή του, εφόσον δεν επαρκεί η 
υπόλοιπη περιουσία του για την ικανοποίηση του δανειστή του, υπόκειται σε 
διάρρηξη κατά τους όρους των διατάξεων των άρθρων 939 επ. ΑΚ. Επιπρόσθετα, από 
τις διατάξεις των άρθ. 939 και επ. ΑΚ σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθ. 669 
ΕµπΝ, 874 ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ, 64-67 του Ν∆ της 17.7/ 13.8.1923 "περί ειδικών 
διατάξεων επί ανωνύµων εταιρειών" προκύπτει ότι εκείνος που ασκεί την από τα άρθ. 
939 επ. ΑΚ αγωγή για διάρρηξη της απαλλοτριωτικής πράξεως του οφειλέτη του, που 
έγινε προς βλάβη του, πρέπει να έχει την ιδιότητα του δανειστή κατά την ηµέρα της 
απαλλοτριώσεως, ώστε να φέρει την ιδιότητα αυτή κατά την επιχείρηση της.  
- Κατά τη σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού, καθένας από τους συµβαλλοµένους, 
θεωρείται δανειστής του άλλου, ως προς το τυχόν κατάλοιπο του λογαριασµού, από 
τη σύναψη της συµβάσεως, το οποίο, όµως, είναι απαιτητό µόνο κατά το οριστικό 
κλείσιµο του λογαριασµού, όπως προκύπτει από το άρθ. 112 § 2 του ΕισΝΑΚ, 
δηλαδή, το κλείσιµο του λογαριασµού δεν συνιστά γενεσιουργό όρο της απαίτησης 
για το κατάλοιπο, αλλά αποτελεί προϋπόθεση για το απαιτητό (ληξιπρόθεσµο), του 
καταλοίπου. Ο συµβαλλόµενος µε σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού 
προστατεύεται µε την αγωγή για την απαίτηση του για το τυχόν κατάλοιπο, αρκεί 
µόνο, µέχρι του χρόνου της απαλλοτριώσεως να έχει συναφθεί η δικαιοπαραγωγική 
της απαιτήσεως σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού και να έχει καταστεί 
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ληξιπρόθεσµη η απαίτηση µε την επέλευση του κλεισίµατος του λογαριασµού µέχρι 
την πρώτη επ' ακροατήριω συζήτηση της αγωγής. Με τη σύµβαση, δε, του ανοικτού 
λογαριασµού, η οποία αποτελεί ειδικότερη µορφή του αλληλόχρεου λογαριασµού, η 
Τράπεζα ανοίγει πίστωση υπέρ πελάτη της, την οποία αυτός αναλαµβάνει σταδιακά, 
καταβάλλοντος ακολούθως τµηµατικώς, ανάλογα µε τους ειδικότερους όρους της 
συµβάσεως, ορισµένες δόσεις, έναντι κεφαλαίου και τόκων, οι αµοιβαίες, δε, 
καταβολές (πιστοδοτικές και εξοφλητικές) αποβάλλουν την αυτοτέλεια τους και 
καθίστανται κονδύλια του λογαριασµού, ώστε απαιτητό είναι µόνο το µετά το 
οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού τυχόν κατάλοιπο. Και πριν όµως το κλείσιµο 
αυτό, από την αντιπαραβολή των πιστοχρεώσεων, προκύπτει η ενεργητική ή 
παθητική θέση εκατέρου, η οποία και συνιστά ενεργητικό ή παθητικό της περιουσίας 
του. Εποµένως, τα παραγωγικά της απαιτήσεως περιστατικά, ιδίως, η σύµβαση και η 
χορήγηση των πιστώσεων, έχουν ήδη συντελεσθεί, ώστε η απαίτηση να είναι 
γεγεννηµένη, έστω και αν δεν είναι, πριν από το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού, 
βέβαιη και κατά ποσό εκκαθαρισµένη. Εποµένως, η Τράπεζα είναι και πριν από το 
οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού, δανείστρια, έχει, άρα, το δικαίωµα να προσβάλει 
ως καταδολιευτική, εφόσον συντρέχουν και οι λοιποί όροι του νόµου, κάθε 
απαλλοτρίωση του πελάτη της, έστω και αν έλαβε χώρα πριν από το οριστικό 
κλείσιµο του λογαριασµού, αρκεί αυτό να γίνει έως την πρώτη συζήτηση της αγωγής. 
∆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 υπολοίπων πιστώσεως και χρεώσεως, να προβαίνει χωρίς κύρωση 
και χωρίς τον κίνδυνο διαρρήξεως, σε απαλλοτρίωση περιουσιακού του στοιχείου 
πριν το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού προς βλάβη του δανειστή του.  
- Κατά το άρθρο 68 του ΚΠολ∆ δικαστική προστασία έχει δικαίωµα να ζητήσει 
οποίος έχει έννοµο συµφέρον.  
- Κατά το άρθρο 225 παρ.2 και 3 του ίδιου Κώδικα η µεταβίβαση του επίδικου 
πράγµατος ή δικαιώµατος ή η σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος δεν επιφέρει καµία 
µεταβολή στη δίκη. Ο ειδικός διάδοχος έχει δικαίωµα να ασκήσει πρόσθετη 
παρέµβαση. Αν ο εναγών µεταβίβασε το επίδικο πράγµα ή δικαίωµα ή σύστησε 
εµπράγµατο δικαίωµα, δεν µπορεί να προταθεί εναντίον του έλλειψη 
νοµιµοποιήσεως, εκτός αν η απόφαση που θα εκδοθεί δεν δεσµεύει τον ειδικό 
διάδοχο. Ως µεταβίβαση, κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, θεωρείται, κάθε 
µορφή ειδικής διαδοχής στο επίδικο πράγµα ή δικαίωµα είτε αυτή είναι εκούσια, 
στηριζοµένη στη δικαιοπρακτική βούληση των διαδίκων, είτε είναι αναγκαστική, που 
γίνεται µε διάταξη νόµου ή µε µονοµερή πολιτειακή πράξη, εφόσον δεν συνιστά 
πρωτότυπο τρόπο κτήσεως του επίδικου πράγµατος ή δικαιώµατος. Συνεπώς, µετά 
την εκκρεµοδικία, είναι επιτρεπτή η εγχώρηση της απαιτήσεως, για την ικανοποίηση 
της οποίας ασκείται το δικαίωµα της προσβαλλόµενης ως καταδολιευτικής, 
συµβάσεως το οποίο, ως παρεπόµενο, µεταβιβάζεται µε την εγχώρηση (ΑΚ 458), 
χωρίς τούτο να επιφέρει αναγκαίως κατά νόµο µεταβολή στο πρόσωπο του αρχικού 
διαδίκου, µε υποκατάσταση του εκδοχέα στην θέση αυτού, αλλά το δικαστικό 
συνάλλαγµα συνεχίζεται, µε τους ίδιους διαδίκους έως την περάτωση της δίκης, µε 
µόνη δικονοµική δυνατότητα του εκδοχέα να ασκήσει παρέµβαση.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 9 γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το 
δικαστήριο άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως αίτηση νοείται αυτή που αποτελεί κεφάλαιο 
της δίκης και προσδιορίζεται από το αίτηµα αγωγής ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος. 
Περιλαµβάνονται, επιπρόσθετα οι διαδικαστικές αιτήσεις, όταν η αιτούµενη 
διαδικαστική πράξη είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο. ∆εν αποτελούν αίτηση 
κατά την προδιαληφθείσα του όρου έννοια και εποµένως δεν στοιχειοθετείται ό λόγος 
αυτός αναιρέσεως όταν η διαδικαστική αίτηση αφορά διαδικαστική πράξη, που 
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εναπόκειται στην κυριαρχική εξουσία του δικαστηρίου της ουσίας, όπως η 
παρεχόµενη από την διάταξη του άρθρου 149 παρ. 5 ΚΠολ∆ του προϊσχύσαντος του 
ν. 2915/29-5-2001 (άρθρου 1 παρ. 3 αυτού) δικονοµικού καθεστώτως δυνατότητά του 
να χορηγήσει νέα προθεσµία προθεσµία διεξαγωγής των αποδείξεων. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ.1 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για ευθεία παράβαση 
ουσιαστικού κανόνα δικαίου, αν αυτός δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν 
εφαρµοσθεί εσφαλµένα.  
- 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 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 άρνηση της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια 
αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Εξ 
άλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται 
από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το 
πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο 
αποδεικτικό της πόρισµα, και να µη καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες. ∆ηλαδή, µόνο το τι 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και 
σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Περαιτέρω, τα επιχειρήµατα του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε συνεκτίµηση 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 
αριθ.19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, ούτε εξ αιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς 
επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος. Τέλος, από τη διάταξη του άρθρου 561 παρ.1 του ΚΠολ∆ προκύπτει 
ότι η εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφ' 
όσον δεν παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται 
και οι ερµηνευτικοί, ή, εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από 
τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, είναι από τον �ρειο Πάγο 
ανέλεγκτη, ο δε 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 υποθέσεως που δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 225, 458, 481, 847, 851, 939, 941, 942, 1509,  
ΚΠολ∆: 149, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 19, 
ΕµπΝ: 669, 
ΕισΝΑΚ: 112,  
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∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 707, σχολιασµός Ι. Ν. Κ. * 
Ελ∆νη 2012, σελίδα 739 * ΕπισκΕ∆ 2011, σελίδα 389  
 
Καταδολίευση ∆ανειστών - Αγωγή διαρρήξεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 846 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Αγωγή διαρρήξεως. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων.Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. Έλλειψη νόµιµης βάσεως της 
αποφάσεως. 
- Aπό το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 939, 941, 942 και 943 ΑΚ, 
προκύπτει ότι οι δανειστές έχουν το δικαίωµα να απαιτήσουν τη διάρρηξη κάθε 
απαλλοτρίωσης που έγινε από τον οφειλέτη προς βλάβη τους, εφόσον η υπόλοιπη 
περιουσία δεν αρκεί για την ικανοποίησή τους. Προϋποθέσεις δε προστασίας των 
δανειστών είναι: 1) απαλλοτρίωση εκ µέρους του οφειλέτη. 2) απαλλοτρίωση µε 
πρόθεση βλάβης των δανειστών, η οποία πρόθεση θεωρείται ότι υπάρχει, όταν αυτός 
(οφειλέτης) γνωρίζει ότι µε την απαλλοτρίωση του περιουσιακού του στοιχείου θα 
περιέλθει σε τέτοια οικονοµική κατάσταση, ώστε η περιουσία που του αποµένει να 
µην αρκεί για την ικανοποίηση των δανειστών, αφού στην περίπτωση αυτή είναι 
προφανές ότι ο οφειλέτης γνωρίζει ότι συνέπεια της πράξεως του είναι η βλάβη των 
τελευταίων, την οποία αποδέχεται και 3) γνώση του τρίτου ότι ο οφειλέτης 
απαλλοτριώνει προς βλάβη των δανειστών, η οποία γνώση τεκµαίρεται, όταν ο τρίτος 
είναι, κατά την απαλλοτρίωση σύζυγος του οφειλέτη ή συγγενής σε ευθεία γραµµή ή 
σε πλάγια γραµµή εξ αίµατος έως και τον τρίτο βαθµό, ή από αγχιστεία έως το 
δεύτερο, το οποίο τεκµήριο δεν ισχύει αν πέρασε ένα έτος από την απαλλοτρίωση έως 
την έγερση της περί διαρρήξεως αγωγής, ενώ η ανωτέρω γνώση δεν απαιτείται αν η 
απαλλοτρίωση έγινε από χαριστική αιτία (ΟλΑΠ 6/2003, ΑΠ 891/2008, ΑΠ 1/2006, 
ΑΠ 39/2009, ΑΠ 638/2004, ΑΠ 1677/2008, ΑΠ 1189/2003, ΑΠ 941/2007, ΑΠ 
858/2002, ΑΠ 818/1998, ΑΠ 637/2001).  
- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 939 και 943 του ΑΚ, προκύπτει ότι η µε αυτές 
θεσπιζόµενη διάρρηξη των απαλλοτριώσεων, που έγιναν από τους οφειλέτες προς 
βλάβη των δανειστών τους, επέρχεται κατά τόσο µέρος µόνον, καθόσον ζηµιώνεται 
αυτός που προσβάλλει την πράξη της απαλλοτριώσεως, δηλαδή κατά το µέρος της 
που απαιτείται για να καλυφθεί η απαίτηση του, η οποία δεν µπορεί να ικανοποιηθεί 
διαφορετικά (ΑΠ 479/2005, ΑΠ 632/2001). Αυτά εξακολουθούν να ισχύουν και µετά 
την γενοµένη, µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2,6 και 19 του Ν. 2298/1995, 
ισχύοντος από 4-4-1995, τροποποίηση των δικονοµικών διατάξεων των άρθρων 
936,953 και 992 ΚΠολ∆, καθόσον αφορούν τη ρύθµιση διαδικαστικών θεµάτων 
εκτέλεσης που άπτονται του θεσµού της διάρρηξης των καταδολιευτικών 
απαλλοτριώσεων (ΑΠ 2200/2007), δηλαδή, όπως και υπό το προγενέστερο νοµικό 
καθεστώς, η διάρρηξη διατάσσεται µόνο για την ικανοποίηση της απαιτήσεως του 
δανειστή, η δε απαλλοτριωτική πράξη µένει απρόσβλητη για το επί πλέον ποσοστό, 
ως προς το οποίο ο δανειστής στερείται εννόµου συµφέροντος για τη διάρρηξή του. Η 
εξεύρεση αυτού του µέρους εξαρτάται από τη σχέση του ποσού της απαιτήσεως που 
πρέπει να ικανοποιηθεί προς το ποσό της αξίας του περιουσιακού στοιχείου που 
απαλλοτριώθηκε, κατά την άσκηση της αγωγής και γι' αυτό τα ποσά πρέπει να 
αναφέρονται στην αγωγή ώστε να είναι ορισµένη, κατ' άρθρο 216 ΚΠολ∆ (ΑΠ 
2200/2007, ΑΠ 1112/2004). Κατ' ακολουθίαν τούτων, το Εφετείο, το οποίο έκρινε 
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οµοίως, ορθώς ερµήνευσε και εφήρµοσε τις ως άνω διατάξεις των άρθρων 939, 941, 
942, 943, ΑΚ, 345, 346 ΑΚ και 109 ΕισΝΑΚ.  
- Oι εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, πρώτος και δεύτερος, αντίθετοι, λόγοι 
αναιρέσεως, είναι αβάσιµοι. Οι ίδιοι λόγοι αναιρέσεως, κατά το µέρος µε το οποίο 
πλήττεται η προσβαλλοµένη απόφαση για εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή των 
δικονοµικών διατάξεων των άρθρων 936 παρ.3, 932 παρ.1β' , 954 παρ.1 και 971 
ΚΠολ∆, είναι απαράδεκτοι.  
-O εκ του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 328/2008). ∆εν 
αποτελούν "πράγµατα" και άρα δεν ιδρύεται ο ως άνω λόγος αναιρέσεως αν δεν 
ληφθούν υπόψη οι ισχυρισµοί που αποτελούν απλή ή αιτιολογηµένη άρνηση της 
αγωγής, καθώς και οι ισχυρισµοί που συνιστούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων του δικαστηρίου από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 701/2008, ΑΠ 
625/2008, ΑΠ 558/2008). ∆εν ιδρύεται ο λόγος αυτός της αναιρέσεως, αν το 
δικαστήριο που δίκασε, έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε 
για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΑΠ 37/2008, ΑΠ 2102/2007, ΑΠ 
2068/2007).  
- O εκ του άρθρου 559 αρ. 11γ' ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, είναι αβάσιµος κατ' 
ουσίαν, όταν το δικαστήριο βεβαιώνει µε την απόφασή του ότι έλαβε υπόψη τα 
συγκεκριµένα αποδεικτικά µέσα, για τα οποία προτείνεται ο αναιρετικός λόγος ή 
έλαβε υπόψη όλα τα µε επίκληση προσκοµιζόµενα έγγραφα, έστω και χωρίς να 
γίνεται µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά στην απόφαση, εκτός 
αν, παρά τη βεβαίωση αυτή, από το περιεχόµενο της αποφάσεως και ιδίως από τις 
αιτιολογίες, καταλείπονται αµφιβολίες για τη συνεκτίµηση όλων ή ορισµένων 
εγγράφων (ΑΠ 1204/2008, ΑΠ 532/2008, ΑΠ 58/2008, ΑΠ 2191/2007).  
- O εκ του άρθρου 559 αρ. 20 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου, ιδρύεται αν το δικαστήριο υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος, 
αναγόµενο δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου, µε την παραδοχή ότι περιέχει 
περιστατικά προφανώς διαφορετικά από εκείνα που πράγµατι περιλαµβάνει, όχι δε 
και όταν, από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο σωστά διέγνωσε, συνάγει 
αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεσείων θεωρεί ορθό. 
Πράγµατι, στην τελευταία περίπτωση, πρόκειται για παράπονο, αναγόµενο στην 
εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει από τον αναιρετικό έλεγχο. 
Πάντως, για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος αναιρέσεως, θα πρέπει το 
δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό πόρισµά του αποκλειστικά ή 
κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι 
παραµορφώθηκε, όχι δε και όταν το έχει απλώς συνεκτιµήσει, µαζί µε άλλα 
αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο, αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο 
κατέληξε ως προς το αποδεικτέο γεγονός (ΟλΑΠ 2/2008, ΑΠ 109/2008, ΑΠ 
446/2006).  
- O εκ του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το 
νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
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επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό 
πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 
1206/2008, ΑΠ 358/2008, 361/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 939, 941, 942, 943, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Καταδολίευση ∆ανειστών - Αγωγή διαρρήξεως 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λαµίας 
Αριθµός απόφασης: 115 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιάρρηξη της απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας. Γονική παροχή. Αγωγή διάρρηξης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 939, 941 παρ.1 και 942 ΑΚ 
προκύπτει προκύπτει ότι η διάρρηξη της απαλλοτριωτικής πράξεως του οφειλέτη 
χωρεί µόνο αν έγινε µε πρόθεση βλάβης του δανειστή, η οποία θεωρείται ότι υπάρχει 
όταν ο οφειλέτης όταν ο οφειλέτης γνωρίζει ότι µε την απαλλοτρίωση του 
περιουσιακού του στοιχείου θα περιέλθει σε τέτοια κατάσταση οικονοµική, ώστε η 
περιουσία που του αποµένει να µην επαρκεί για την ικανοποίηση του δανειστή. Η 
πρόθεση βλάβης πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο που γίνεται η απαλλοτρίωση.Εξ 
άλλου, την κατά τα άνω πρόθεση του οφειλέτη πρέπει να γνωρίζει και ο αποκτών 
τρίτος, εκτός αν η απαλλοτρίωση γίνεται από χαριστική αιτία, οπότε τέτοια γνώση 
δεν απαιτείται. Η γονική παροχή που θεσµοθετείται µε το άρθρο 1509 Α.Κ., συνιστά 
επίδοση από ελευθεριότητα και, συνεπώς, η περί αυτής δικαιοπραξία είναι χαριστική. 
∆εν συνάγεται δε το αντίθετο από το χαρακτηρισµό της ως δωρεάς, ως προς το ποσό 
που υπερβαίνει το µέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις, αφού αυτό αποσκοπεί στο 
να αποκλείσει τη δυνατότητα ανακλήσεώς της, ως προς το µέρος που δεν αποτελεί 
δωρεά και όχι να τη χαρακτηρίσει εξ αντιδιαστολής, ως επαχθή δικαιοπραξία (Α.Π 
1654/2008, 1800/2008, 1799/2007, 1778/2006).  
Κατ΄ ακολουθίαν αυτών, ο λόγος της εφέσεως, περί µη εφαρµογής εν προκειµένω του 
τεκµηρίου του άρθρου 941 ΑΚ είναι απορριπτέος ως αβάσιµος δεδοµένου ότι η 
γονική παροχή που θεσµοθετείται µε το άρθρο 1509 ΑΚ συνιστά επίδοση από 
ελευθεριότητα και συνεπώς η περί αυτής δικαιοπραξία είναι χαριστική και η ως άνω 
εκ του άρθρου 841 ΑΚ γνώση του τρίτου δεν απαιτείται κατ΄ άρθρο 942 ΑΚ.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 946 ΑΚ η αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικής 
δικαιοπραξίας παραγράφεται όταν περάσουν πέντε έτη από την απαλλοτρίωση. Η 
πενταετής αυτή παραγραφή αναφέρεται στην αγωγή διαρρήξεως από ουσιαστική 
έννοια και είναι ανεξάρτητη από την παραγραφή της απαίτησης σε ικανοποίηση της 
οποίας κατατείνει η διάρρηξη. Ο χρόνος της παραγραφής αυτής αρχίζει σε κάθε 
περίπτωση από το χρονικό σηµείο που έλαβε χώρα η απαλλοτριωτική δικαιοπραξία 
και διακόπτεται κατ΄ άρθρ. 261 ΑΚ µε την έγερση της σχετικής αγωγής, οπότε 
αρχίζει και πάλι από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων η του 
δικαστηρίου (ΑΠ 1885/2009, ΑΠ 1695/1998).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 841, 939, 941, 942, 946, 1509,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Καταδολίευση ∆ανειστών - Αγωγή διαρρήξεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1649 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Στοιχεία αγωγής διάρρηξης. Αλληλόχρεος λογαριασµός. 
Παυλιανή αγωγή. 
- Κατά τη σαφή έννοια των διατάξεων των άρθρων 939 επ. του ΑΚ, αυτός που ασκεί 
την από το άρθρο 939 ΑΚ αγωγή για διάρρηξη απαλλοτριωτικής πράξης του 
οφειλέτη του πρέπει να έχει αποκτήσει την ιδιότητα του δανειστή πριν από το χρόνο 
που επιχειρείται η απαλλοτριωτική πράξη. Εξάλλου, επί συµβάσεως αλληλοχρέου 
λογαριασµού, καθένας από τους συµβαλλοµένους θεωρείται δανειστής του άλλου ως 
προς το τυχόν κατάλοιπο του λογαριασµού από της συνάψεως της συµβάσεως, το 
οποίο, όµως, είναι απαιτητό µόνο κατά το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού, 
δεδοµένου ότι η δικαιοπαραγωγική αιτία της απαίτησης για το κατάλοιπο είναι η 
σύµβαση του αλληλοχρέου λογαριασµού, ενώ το κλείσιµο αυτού αποτελεί 
προϋπόθεση για το απαιτητό του καταλοίπου, όπως σαφώς προκύπτει από τη διάταξη 
του άρθρου 112 παρ. 2 ΕισΝΑΚ, η οποία ορίζει, ότι καθένα από τα µέρη µπορεί 
οποτεδήποτε µε καταγγελία του να θεωρήσει, ότι ο λογαριασµός έκλεισε οριστικά, 
οπότε ο δικαιούχος του καταλοίπου έχει δικαίωµα να το απαιτήσει αµέσως, πράγµα 
που σηµαίνει ότι το κλείσιµο του λογαριασµού δεν συνιστά γενεσιουργό όρο της 
απαίτησης επί του καταλοίπου, αλλά αποτελεί προϋπόθεση για το απαιτητό 
(ληξιπρόθεσµο) αυτής. Από αυτά παρέπεται αναγκαίως, ότι ο µε σύµβαση 
αλληλοχρέου λογαριασµού συµβαλλόµενος, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές 
προϋποθέσεις του νόµου, προστατεύεται µε την παυλιανή αγωγή για την απαίτησή 
του επί του τυχόν καταλοίπου, αρκεί µόνο µέχρι του χρόνου της απαλλοτρίωσης να 
έχει συναφθεί η δικαιοπαραγωγική της απαιτήσεως σύµβαση αλληλοχρέου 
λογαριασµού και να έχει καταστεί ληξιπρόθεσµη η απαίτηση µε την επέλευση του 
κλεισίµατος του λογαριασµού µέχρι την πρώτη επ' ακροατηρίου συζήτηση, της 
παυλιανής αγωγής (βλ. σχ. ΟλΑΠ 709/74).  
-Από τις διατάξεις των άρθρων 874 ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ και 64-67 του Ν.∆. "περί 
ειδικών διατάξεων επί, ανωνύµων εταιριών" της 17.7/4-8.1923 "και της µε αυτές 
έµµεσης αναφοράς στον αλληλόχρεο λογαριασµό ως νοµικής σχέσης, που διέπεται 
από τις γνωστές στο νοµοθέτη εµπορικές συνήθειες και έθιµα, σαφώς συνάγεται, ότι 
η ενοχή για το κατάλοιπο που προέκυψε από την λειτουργία της σύµβασης 
αλληλοχρέου λογαριασµού, εφόσον δεν στηρίζεται στην αναγνώριση αυτού 
(άρθρ.874 παρ.2 ΑΚ),γεννάται από την σύµβαση του αλληλοχρέου λογαριασµού σε 
συνάρτηση προς τα κατ' ιδίαν κονδύλια του λογαριασµού, γι' αυτό ο ασκών παρόµοια 
αξίωση για το κατάλοιπο του λογαριασµού, που δεν έχει αναγνωρισθεί, οφείλει για 
την πληρότητα του δικογράφου της αγωγής, να παραθέσει σε αυτό τα κατ' ιδίαν 
κονδύλια, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος του αιτουµένου καταλοίπου και η άµυνα 
του εναγοµένου.  
- Προϋπόθεση, εκτός των άλλων, της κατ' άρθρο 939 ΑΚ παυλιανής αγωγής είναι η 
ύπαρξη απαίτησης του ενάγοντος, προς καταδολίευση της οποίας γίνεται η 
απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων του εναγοµένου οφειλέτη. Από αυτά 
παρέπεται, ότι ο ενάγων µε βάση τα άρθρα 939 επ. του ΑΚ, πρέπει να αναφέρει στην 
αγωγή την απαίτησή του καθ' όλους αυτής τους γενεσιουργούς λόγους, όταν δε 
πρόκειται για απαίτηση για το κατάλοιπο αλληλοχρέου λογαριασµού που έκλεισε 
οριστικά και δεν στηρίζεται στην αναγνώριση, πρέπει η απαίτηση να εξειδικεύεται µε 
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την παράθεση στην αγωγή όλων των επί µέρους κονδυλίων του λογαριασµού. 
∆ιαφορετικά, η αγωγή είναι αόριστη και γι' αυτό άκυρη ως δικόγραφο. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 874, 939,  
ΕισΝΑΚ: 112,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Καταδολίευση ∆ανειστών - Γενικά 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2173 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Προστασία του δανειστή. Ασφαλιστικά µέτρα. 
Προσηµείωση υποθήκης. Γονική παροχή. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 939 του ΑΚ οι δανειστές έχουν το δικαίωµα ν΄ 
απαιτήσουν τη διάρρηξη κάθε απαλλοτριώσεως περιουσιακού στοιχείου του 
οφειλέτη, γενοµένης προς βλάβη τους, εφ΄ όσον η υπολειπόµενη περιουσία του δεν 
επαρκεί για την ικανοποίηση τους. Μετά δε τις τροποποιήσεις, που ο Ν. 2298/95 
επέφερε στις διατάξεις των άρθρων 936 και 992 του ΚΠολ∆, η διάρρηξη 
καταδολιευτικής δικαιοπραξίας δεν γεννά πλέον ενοχική υποχρέωση 
αναµεταβιβάσεως του αντικειµένου της απαλλοτριώσεως, ώστε στη συνέχεια ο 
δανειστής να προβεί στην κατάσχεση του απαλλοτριωθέντος εις χείρας του οφειλέτη, 
αλλά µπορεί ο δανειστής, που πέτυχε τη διάρρηξη της καταδολιευτικής 
δικαιοπραξίας, να προέλθει στην κατάσχεση του πράγµατος στην περιουσία αυτού 
(οφειλέτη), ως να µην είχε µεσολαβήσει η διαρρηχθείσα απαλλοτρίωση. Πάντως, 
διαρκούσης της επί της παυλιανής αγωγής δίκης, είναι δυνατόν ο τρίτος, που 
απέκτησε το καταδολιευτικώς απαλλοτριωθέν περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη, να 
το µεταβιβάσει περαιτέρω πριν την έκδοση της σχετικής αποφάσεως και, 
προκειµένου περί ακινήτου, πριν την κατά το άρθρο 992 παρ. 1 ΚΠολ∆ σηµείωση της 
διαρρήξεως στο περιθώριο της µεταγραφής της απαλλοτριωτικής πράξεως. Στην 
περίπτωση αυτή ο ειδικός διάδοχος του τρίτου προστατεύεται, η δε προς αυτόν 
απαλλοτρίωση υπόκειται µόνο σε αυτοτελή διάρρηξη και δη υπό τους όρους των 
άρθρων 944 και 945 του ΑΚ (Στ. Ματθία, Τροποποιήσεις στην αναγκαστική 
εκτέλεση µε το Ν. 2298/1995, σε Ελ∆νη 1995.1453 επ., ∆εσπ. Κλαβανίδου, Η 
καταδολίευση δανειστών µετά το Ν. 2298/1995, σε Ελ∆νη 1995.1463 επ.). Εντεύθεν 
προκύπτει το έννοµο συµφέρον του δανειστή, προς περιγραφή των δικαιωµάτων του 
οποίου ενεργήθηκε η καταδολιευτική απαλλοτρίωση, να ζητήσει τη λήψη 
ασφαλιστικών µέτρων για την, κατά τη διάρκεια της, διασφάλιση του αντικειµένου 
της δίκης, καθ΄ όσον η «µη αντιταξιµότητα» της µεταβιβάσεως δεν καταλαµβάνει τον 
ειδικό διάδοχο του τρίτου. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι το προσήκον, στην 
προκειµένη περίπτωση, ασφαλιστικό µέτρο είναι η θέση υπό δικαστική µεσεγγύηση 
του καταδολιευτικώς µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη, µέτρο 
το οποίο, αληθώς , διασφαλίζει, εν όψει των συνδυασµένων διατάξεων των άρθρων 
727 και 715 παρ. 1α του ΚΠολ∆, τον ασκήσαντα την παυλιανή αγωγή δανειστή από 
περαιτέρω, παρά του αποκτήσαντος αυτό δια της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, 
µεταβίβαση του. Παρατηρείται όµως ότι το µέτρο αυτό δεν διασφαλίζει τον δανειστή 
του δικαιοπαρόχου του τρίτου έναντι των δανειστών του τελευταίου, οι οποίοι 
µπορούν ελευθέρως, κατά τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 727 και 721 του 
ΚΠολ∆, να κατάσχουν το καταδολιευτικώς µεταβιβασθέν στον οφειλέτη τους - τρίτο 
και υπό µεσεγγύηση τελούν περιουσιακό στοιχείο, χωρίς ο υπέρ ου διετάχθη η 
µεσεγγύηση να έχει δυνατότητα ν΄ αντιταχθεί στην τοιαύτη εξέλιξη (ΑΠ 1306/2006). 
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Εποµένως, από της απόψεως ταύτης, δραστικότερη προστασία του δανειστή του 
ενεργήσαντος την καταδολιευτική δικαιοπραξία οφειλέτη παρέχει, προκειµένου περί 
καταδολιευτικώς µεταβιβασθέντος ακινήτου, το ασφαλιστικό µέτρο της επ΄ αυτού 
εγγραφής προσηµειώσεως υποθήκης, που ακολουθεί το επίµαχο ακίνητο σε κάθε 
µεταβίβαση του και το οποίο µπορεί να ληφθεί µε αίτηση του κατά τα άνω δανειστή, 
στρεφόµενη κατά του αποκτήσαντος, δυνάµει της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, το 
ακίνητο τρίτου. Εδώ, ειδικότερα, να σηµειωθεί ότι, από τις συνδυασµένες διατάξεις 
των άρθρων 1257, 1264, 1265, 1274, 1276 του ΑΚ και 706 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
η αίτηση για εγγραφή προσηµειώσεως υποθήκης σε ακίνητο, ως ασφαλιστικό µέτρο, 
υποβάλλεται στο ∆ικαστήριο από τον δανειστή του οφειλέτη, ο οποίος πρέπει να 
είναι απαραιτήτως ο κύριος του ακινήτου, στο οποίο θα εγγραφεί η προσηµείωση και 
να έχει εξουσία διαθέσεως αυτού. Καθ΄ ου η αίτηση, όµως, µπορεί να είναι και 
τρίτος, στον οποίο µεταβιβάσθηκε εικονικώς από τον οφειλέτη το ακίνητο ή εάν 
πιθανολογείται ότι η µεταβίβαση στον τρίτο είναι καταδολιευτική κατά το άρθρο 939 
του ΑΚ (ΜΠρΒολ 1302/2001 ΑρχΝ 2001. 650, ΜΠρΤρικ 862/2000 ΑρχΝ 2001. 677, 
Π. Τζίφρα, Ασφ. Μέτρα, ∆ εκδ., ο. 138 επ., Β. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολ∆ εκδ. 1996, υπ΄ 
άρθρο 706, 186, 190). 
- Προκειµένης µεταβιβάσεως λόγω γονικής παροχής, δηλονότι εκ χαριστικής αιτίας 
απαλλοτριώσεως, δεν απαιτείται, εν όψει της διατάξεως του άρθρου 942 του ΑΚ, 
γνώση της καθ΄ ης η αίτηση περί της καταδολιευτικής προθέσεως του δικαιοπαρόχου 
της κατά την προς αυτή µεταβίβαση του κατά τα άνω περιουσιακού του στοιχείου, η 
οποία έλαβε χώρα σε χρόνο, κατά τον οποίο ήδη η απαίτηση της αιτούσης είχε 
γεννηθεί ενώ, περαιτέρω, κατ΄ ακολουθίαν της µεταβιβάσεως αυτής ο δικαιοπάροχος 
της και οφειλέτης της αιτούσης κατέστη αφερέγγυος, αφού στερείται πλέον εµφανούς 
και κατασχετής περιουσίας, ικανής να καλύψει την ένδικη απαίτηση της αιτούσης. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 939, 944, 945, 1257, 1264, 1265, 1274, 1276, 
ΚΠολ∆: 682, 683, 686 επ., 706, 715, 721, 727, 936, 992,  
∆ηµοσίευση: ΝοΒ 2011, σελίδα 958 
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1708 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο 
κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διάταξης 
αυτής 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 
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δικαιώµατος µπορεί να καταστεί µη ανεκτή, κατά την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη 
και συνεπώς καταχρηστική (ΟλΑΠ 8/2001). Επίσης, οι πράξεις του υπόχρεου και η 
διαµορφωθείσα υπέρ αυτού κατάσταση πραγµάτων, είναι αναγκαίο να τελούν σε 
αιτιώδη σχέση προς την προηγούµενη συµπεριφορά του δικαιούχου, αφού, κατά τους 
κανόνες της καλής πίστεως, τις συνέπειες που απορρέουν από πράξεις άσχετες προς 
αυτή τη συµπεριφορά δεν συγχωρείται να επικαλεστεί ο οφειλέτης προς απόκρουση 
του δικαιώµατος (ΟλΑΠ 62/1990, ΑΠ 65/2005). Η συµπεριφορά του δικαιούχου που 
προηγήθηκε µπορεί να συνίσταται σε θετική πράξη ή παράλειψή του, η δε µε την 
άσκηση του δικαιώµατος ανατροπή της κατάστασης που δηµιουργήθηκε ή η µε αυτήν 
πρόκληση στον υπόχρεο επαχθών, όχι δε κατ' ανάγκη και αφόρητων, συνεπειών, θα 
πρέπει, µε γνώµονα την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, να µην είναι ανεκτή, ώστε, 
µετά και από αντιστάθµισή τους προς το συµφέρον που η άσκηση αυτή εξυπηρετεί 
για τον δικαιούχο, να κρίνεται επιβεβληµένη, προς αποτροπή των επαχθών για τον 
υπόχρεο συνεπειών, η θυσία του αξιούµενου δικαιώµατος. Έτσι, το ζήτηµα αν οι 
συνέπειες που συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώµατος είναι επαχθείς για τον 
υπόχρεο, πρέπει να αντιµετωπίζεται και σε συνάρτηση µε τις αντίστοιχες συνέπειες 
που µπορεί να επέλθουν σε βάρος του δικαιούχου από την παρακώλυση της 
ικανοποιήσεως του δικαιώµατός του (ΑΠ 1878/2007, ΑΠ 263/2007, ΑΠ 65/2005).  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόστηκε, ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις της εφαρµογής του, αν δηλαδή για την εφαρµογή του το δικαστήριο 
απαίτησε περισσότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόµος ή αν εφαρµόστηκε, 
ενώ δεν έπρεπε, διότι το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια 
διαφορετική από την αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν 
την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης 
αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση. 
Τούτο συµβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν 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 τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα, που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και 
προσκόµισαν. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως και 340 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την 
κρίση του για τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, που ασκούν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του όλα τα 
αποδεικτικά µέσα, τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, χωρίς 
να επιβάλλεται να γίνεται ειδική αναφορά και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από 
αυτά, αρκεί να καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο από όλο το περιεχόµενο της απόφασης, 
ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που µε επίκληση προσκοµίστηκαν από 
τους διαδίκους, ήτοι αρκεί η γενική αναφορά του είδους του αποδεικτικού µέσου 
(µάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π.) που έλαβε υπόψη του το δικαστήριο (ΟλΑΠ 42/2002). Ο 
λόγος αυτός αναίρεσης δεν ιδρύεται, όταν η παράλειψη του δικαστηρίου αφορά στη 
µη αξιολόγηση συγκεκριµένων αποδεικτικών µέσων, που έλαβε υπόψη, σε 
συνδυασµό µε τα άλλα ληφθέντα υπόψη αποδεικτικά µέσα ή αν το δικαστήριο δεν 
προσέδωσε στο αποδεικτικό µέσο την αποδεικτική βαρύτητα που υποστηρίζει ο 
αναιρεσείων ότι αυτό έχει, διότι µε την αιτίαση αυτή πλήττεται η αναιρετικώς 
ανέλεγκτη εκτίµηση των αποδείξεων (άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆).  
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2011, σελίδα 60, σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς  
 
Κληρονοµία - Αποδοχή κληρονοµίας 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 412 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποδοχή κληρονοµίας. Εξ αδιαθέτου διαδοχή. Παράλειψη αποποίησης λόγω 
ουσιώδους πλάνης.  
- Ο ενάγων εργάσθηκε ως αξιωµατικός Οικονοµικού σε πλοία του Εµπορικού 
Ναυτικού και µετά τη συνταξιοδότησή του είχε συστήσει οµόρρυθµη εταιρεία 
εµπορίας καλλυντικών ειδών. Από το γεγονός και µόνο της εγκαταστάσεώς του στην 
Κρήτη µετά τη συνταξιοδότησή του και της απασχολήσεώς του µε γεωργικές 
εργασίες δεν µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι ο ενάγων ήταν άνθρωπος 
αποκοµµένος από τις συναλλαγές και την κοινωνία, όπως ισχυρίζεται στην αγωγή 
του, ενόψει το ότι όπως προαναφέρθηκε επί σειρά ετών είχε εργασθεί ως 
αρχιλογιστής στα πλοία και είχε συστήσει µετέπειτα οµόρρυθµη εταιρεία οπότε είχε 
µεγάλη επαγγελµατική και κοινωνική πείρα και µπορούσε κατά τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο να προασπισθεί τα οποιαδήποτε συµφέροντά του. Η µη αποποίηση εκ µέρους 
του της κληρονοµιάς της µητέρας του δεν οφείλεται σε πλάνη και άγνοια σχετικά µε 
τις διατάξεις του νόµου που διέπουν την προθεσµία αποποίησης της επαχθείσης σε 
αυτόν κληρονοµιάς της µητέρας του, διότι σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα είχε µεγάλη 
κοινωνική και επαγγελµατική πείρα και διέθετε και νοµικό σύµβουλο τον οποίον 
συµβουλευόταν για τα διάφορα ζητήµατά του. Ο ενάγων δεν αποποιήθηκε την 
κληρονοµιά της µητέρας του καθόσον ήθελε να τακτοποιήσει το χρέος αυτής προς 
την αδελφή του το οποίο το θεωρούσε υπόσχεση ζωής προς την µητέρα του. Το 
∆ικαστήριο δεν δύναται να οδηγηθεί σε αντίθετη κρίση από τις καταθέσεις των 
µαρτύρων του ενάγοντος - εφεσιβλήτου στις οποίες διαφαίνεται προσπάθεια 
συµπορεύσεως µε τους ισχυρισµούς αυτού κατά πρόταση άλλωστε του οποίου 
εξετάσθηκαν, εν πάση δε περιπτώσει κρίνονται µη πειστικές.  
Το πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο, εποµένως, το οποίο, µε την εκκαλουµένη απόφασή του 
δέχθηκε την κρινοµένη αγωγή ως ουσιαστικά βάσιµη έσφαλε ως προς την εκτίµηση 
των αποδείξεων και γι αυτό πρέπει να γίνουν δεκτοί και ως ουσιαστικά βάσιµοι οι 
συναφείς λόγοι της εφέσεως. Κατ' ακολουθίαν πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιµη στην 
ουσία της η κρινόµενη έφεση 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1846, 1847,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κληρονοµία - ∆ικαίωµα νόµιµης µοίρας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1854 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Προσδιορισµός κληρονοµιάς και νόµιµη µοίρα. Απόσβεση της επικαρπίας µετά το 
θάνατο του επικαρπωτή. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1831 παρ. 2 και 1833 ΑΚ, όπως 
αυτά ίσχυαν πριν από τον Ν. 1329/1983 (και έχουν εφαρµογή στην προκειµένη 
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περίπτωση κατά το άρθρο 88 του νέου νόµου), συνάγεται ότι για να προστεθεί 
(λογιστικώς) στην κληρονοµία και να υπολογισθεί στη νόµιµη µοίρα η παροχή που 
έγινε σε µεριδούχο από τον κληρονοµούµενο σε χρόνο µεγαλύτερο της δεκαετίας προ 
του θανάτου του (και πάντως πριν από την ισχύ του Ν. 1329/1983), πρέπει η παροχή 
να έγινε µε τον όρο του καταλογισµού της στη νόµιµη µοίρα.  
- Από τα άρθρα 1167 παρ. 1 και 1168 ΑΚ προκύπτει ότι η επικαρπία, εφόσον δεν έχει 
ορισθεί διαφορετικά, αποσβήνεται µε τον θάνατο του επικαρπωτού και µετάγεται 
στον ψιλό κύριο εξ ιδίου δικαίου και όχι ως κληρονόµο. Εκ τούτου συνάγεται 
περαιτέρω ότι, αν δωρήθηκε η ψιλή κυριότητα πράγµατος και παρακρατήθηκε η 
επικαρπία από τον δωρητή κληρονοµούµενο εφόρου ζωής αυτού ή τρίτου, για τον 
υπολογισµό της αξίας της κληρονοµίας λαµβάνεται υπ' όψιν µόνον η αξία της ψιλής 
κυριότητας κατά τον χρόνο της δωρεάς, ακόµη και αν η επικαρπία απεσβέσθη 
αργότερα προς όφελος του δωρεοδόχου ψιλού κυρίου. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1167, 1168, 1169, 1831, 1833,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 1329/1983, αρθ. 88, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ΧρΙ∆ 2010, σελίδα 623 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 743, 
σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς  
 
Κληρονοµία - Κληρονοµική διαδοχή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 340 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κληρονοµική διαδοχή. Κακόπιστος νοµέας. Μεταβίβαση επιχείρησης. Ωφελήµατα. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τη διάταξη 1710 παρ. 1 του ΑΚ, που ορίζει ότι "κατά το θάνατο του προσώπου 
η περιουσία του ως σύνολο (κληρονοµία) περιέρχεται από το νόµο ή από διαθήκη σε 
ένα ή περισσότερα πρόσωπα (κληρονόµοι)", προκύπτει ότι αντικείµενο της 
κληρονοµικής διαδοχής, η οποία επέρχεται είτε µε διαθήκη είτε από το νόµο, είναι το 
σύνολο των δεκτικών χρηµατικής αποτιµήσεως δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του 
αποβιώσαντος, µε εξαίρεση τα συνδεόµενα στενά µε το πρόσωπο του, 
περιλαµβάνονται δηλαδή όχι µόνον τα δικαιώµατα (ή υποχρεώσεις) σε ενσώµατα 
αντικείµενα της κληρονοµίας, αλλά κατά τρόπο ενιαίο και όλες οι περιουσιακού 
χαρακτήρα έννοµες σχέσεις και καταστάσεις, είτε µεµονωµένα, είτε ως διακριτές στις 
συναλλαγές περιουσιακές οµάδες, εφόσον από τη φύση τους ή από ειδική διάταξη 
νόµου ή από την ιδιωτική βούληση δεν έχουν αποκλεισθεί από την κληρονοµική 
διαδοχή. Τέτοιες µεταβιβάσιµες περιουσιακού χαρακτήρα έννοµες σχέσεις και 
καταστάσεις είναι εκείνες που συγκροτούν την έννοια της επιχείρησης (βλ. άρθρο 
479 ΑΚ), αλλά και το σύνολο της επιχειρήσεως ως οργανωµένης οικονοµικής 
ενότητας δικαιωµάτων, υποχρεώσεων και πραγµατικών καταστάσεων (ΟλΑΠ 
7/2009).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1874, 1876, 1877 και 1096 του ΑΚ συνάγεται ότι ο 
κακόπιστος νοµέας, δηλαδή εκείνος που γνωρίζει ή από βαρεία αµέλεια του αγνοεί 
ότι δεν δικαιούται να νέµεται τα κληρονοµιαία, όπως και ο καλόπιστος νοµέας για 
τον µετά την επίδοση της περί κλήρου αγωγής χρόνο, υποχρεούται να αποδώσει τα 
ωφελήµατα που έχουν εξαχθεί από τα πράγµατα, όπως και εκείνα που δεν εισέπραξε 
από δική του υπαιτιότητα, ενώ µπορούσε να τα εισπράξει µε τους κανόνες της 
τακτικής διαχείρισης, οι δε σχετικές αξιώσεις ασκούνται είτε µε την περί κλήρου 
αγωγή, είτε και αυτοτελώς, χωρίς να προσαπαιτείται η προηγούµενη µεταγραφή της 
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αποδοχής της κληρονοµίας. Ωφελήµατα, κατά την έννοια του άρθρου 962 ΑΚ είναι 
όχι µόνο οι καρποί του πράγµατος ή του δικαιώµατος αλλά και κάθε όφελος που 
παρέχει η χρήση του πράγµατος ή του δικαιώµατος. Κατά δε το άρθρο 961 ΑΚ, 
καρποί του πράγµατος είναι τα προϊόντα του, καθώς και καθετί που αποκτά κανείς 
από το πράγµα σύµφωνα µε τον προορισµό του, ενώ καρποί δικαιώµατος είναι και οι 
πρόσοδοι που παρέχει το δικαίωµα σύµφωνα µε τον προορισµό του, και επίσης 
καρποί, είναι και οι πρόσοδοι που παρέχει το πράγµα ή το δικαίωµα µε κάποια 
έννοµη σχέση. Εντεύθεν έπεται ότι το όφελος το οποίο, πέρα από τα φυσικά προϊόντα 
και τις προσόδους (κυρίως καρπούς), υποχρεούται να αποδώσει ο κακόπιστος νοµέας 
συνίσταται στην καθαρή οικονοµική αξία της για τον εαυτό του χρησιµοποιήσεως του 
πράγµατος, δηλαδή µετά από αφαίρεση άλλων τυχόν συντελεστών για το όφελος 
αυτό.  
- Ο αναιρετικός λόγος από τον αριθµό 1 της ΚΠολ∆ 559 για παράβαση κανόνα 
δικαίου υπάρχει όταν ο κανόνας δικαίου δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν 
εφαρµοσθεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 36/1988). Με τον παρόντα λόγο ελέγχονται τα 
σφάλµατα που διαπράχθηκαν κατά την εκτίµηση του νόµω βασίµου της αγωγής ή των 
ισχυρισµών των διαδίκων. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 479, 961, 962, 1096, 1710, 1874, 1876, 1877, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 741, σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
 
Κληρονοµία - Προθεσµία αποποίησης 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 11468 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Προθεσµία αποποίησης κληρονοµία. Αγωγή προς ακύρωση της αποδοχής της 
κληρονοµίας. 
- Κατά τα άρθρα 1847 παρ. 1 εδ. α΄ και 1850 εδ. β΄ ΑΚ, ο κληρονόµος µπορεί να 
αποποιηθεί την κληρονοµία µέσα σε προθεσµία τεσσάρων µηνών, που αρχίζει από 
τότε, που έµαθε την επαγωγή και τον λόγο της. Εάν συντρέχει περίπτωση νόµιµης 
αντιπροσώπευσης, η ως άνω γνώση ερευνάται µόνο στο πρόσωπο του νοµίµου 
αντιπροσώπου (αρθ. 214 ΑΚ. Βλ. Γεωργιάδης-Σταθόπουλος, άρθ. 1847-1848, αριθµ. 
17). Αν περάσει η προθεσµία, η κληρονοµία θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή. Κατά 
δε το άρθρο 1857 εδ. β΄ περ. 1, γ΄ και δ΄ του ίδιου Κώδικα, η αποδοχή της 
κληρονοµίας που οφείλεται σε πλάνη κρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις 
δικαιοπραξίες. Η πλάνη σχετικά µε το ενεργητικό ή το παθητικό της κληρονοµίας δεν 
θεωρείται ουσιώδης. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και σε αποδοχή 
που συνάγεται από την παραµέληση της προθεσµίας για αποποίηση. Κατά τα άρθρα 
πάλι 140 και 141 ΑΚ, αν κάποιος καταρτίζει δικαιοπραξία και η δήλωσή του δεν 
συµφωνεί, από ουσιώδη πλάνη, µε τη βούλησή του, έχει δικαίωµα να ζητήσει την 
ακύρωση της δικαιοπραξίας. Η πλάνη είναι ουσιώδης, όταν αναφέρεται σε σηµείο 
τόσο σπουδαίο για την όλη δικαιοπραξία, ώστε, αν το πρόσωπο γνώριζε την 
πραγµατική κατάσταση, δεν θα επιχειρούσε την δικαιοπραξία. Από τις διατάξεις 
αυτές προκύπτει, ότι η αποδοχή της κληρονοµίας, που συνάγεται από την 
παραµέληση της προθεσµίας αποποίησης, 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, από ουσιώδη πλάνη, δηλαδή από άγνοια ή 
εσφαλµένη γνώση της καταστάσεως, που διαµόρφωσε τη βούλησή του, όταν αυτή 
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αναφέρεται σε σηµείο τόσο σπουδαίο για την αποδοχή της κληρονοµίας, ώστε αν ο 
κληρονόµος γνώριζε την αληθινή κατάσταση, ως προς το σηµείο αυτό, δεν θα άφηνε 
να παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αποποιήσεως. Η εσφαλµένη δε γνώση ή άγνοια, 
που δηµιουργεί τη µεταξύ 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 προαναφερθεισών νοµικών 
διατάξεων για αποδοχή της κληρονοµίας (βλ. ΟλΑΠ 3/1989, ΝοΒ 38.606, ΑΠ 
493/2003, ΑΠ 1533/1991, Ελ∆νη 1992.1608, ΑΠ 858/1990, Ελ∆νη 1991.983, ΕφΑθ 
4093/1998, ΑρχΝ 2003.418, ΕφΠατρ 337/1995, Ελ∆νη 1996.1640, ΕφΑθ 
10711/1991, Ελ∆νη 1995.689). Η αγωγή προς ακύρωση της αποδοχής της 
κληρονοµίας στρέφεται, σύµφωνα µε την ορθότερη άποψη, που ακολουθεί και το 
∆ικαστήριο αυτό, κατά διασταλτική ερµηνεία της διάταξης του άρθρου 155 ΑΚ, κατά 
του αµέσως έλκοντος έννοµο κληρονοµικό συµφέρον από την έκπτωση αυτού, που 
ακυρωσίµως -δηλαδή συνεπεία πλάνης- αποδέχτηκε και που στη συνέχεια θα 
αποποιηθεί, δηλαδή κατ΄ εκείνου, στον οποίο θα επαχθεί η κληρονοµία µετά την 
αποδοχή της αγωγής και την αποποίηση του ενάγοντος στην περί ακυρώσεως δίκη 
(Βουζίκας, Κληρ∆, παρ. 21V κείµ. και σηµ. 13-14, Γεωργιάδης-Σταθόπουλος, ΑΚ, 
άρθρ. 1857, σηµ. 7, Σπυριδάκης, Κληρ∆, σελ. 182, Ψούνη, Κληρ∆, 2004, σελ. 93). Η 
αντίθετη άποψη (Μπαλής, ΓενΑρχ., παρ. 74), σύµφωνα µε την οποία η σχετική 
αγωγή ακυρώσεως της αποδοχής στρέφεται κατά των δανειστών της κληρονοµίας και 
των κληροδόχων, αφενός δεν στηρίζεται στο νόµο, αφετέρου δηµιουργεί υπέρµετρη 
δυσχέρεια στον ενάγοντα, να στραφεί κατά ενός µεγάλου και συχνά απροσδιόριστου, 
αριθµού δανειστών του κληρονοµουµένου. Αλλωστε, οι δανειστές της κληρονοµίας 
µπορούν να προστατευθούν µε την άσκηση τριτανακοπής (άρθρα 583 επ. ΚΠολ∆) 
κατά της απόφασης, που δέχεται σχετική αγωγή ακυρώσεως της αποδοχής. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 140, 141, 155, 214, 1510, 1526, 1625, 1813, 1814, 1847, 1850, 1857,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2008  
 
Κληρονοµία - Προθεσµία αποποίησης 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 128 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποποίηση κληρονοµίας. Πλάνη. Αγωγή προς ακύρωση της αποδοχής της 
κληρονοµιάς. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 1847 παρ. 1 εδ. α, 1850 εδ. β, 1857 εδ. 
β περίπτ. 1, γ και δ, 140 και 141 ΑΚ προκύπτει ότι η αποδοχή της κληρονοµιάς που 
συνάγεται από την παραµέληση της προθεσµίας αποποίησης της κληρονοµιάς, 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 από 
ουσιώδη πλάνη, δηλαδή από άγνοια ή εσφαλµένη γνώση της κατάστασης που 
διαµόρφωσε τη βούλησή του, όταν αυτή αναφέρεται σε σηµείο τόσο σπουδαίο για 
την αποδοχή της κληρονοµιάς, ώστε αν ο κληρονόµος γνώριζε 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 
βούλησης και της δήλωσης διάσταση, η οποία όταν είναι ουσιώδης θεµελιώνει 
δικαίωµα προσβολής της δήλωσης λόγω πλάνης, µπορεί να οφείλεται και σε άγνοια ή 
εσφαλµένη γνώση των νοµικών διατάξεων για την αποδοχή της κληρονοµιάς (ΟλΑΠ 
3/1989 Ελ∆νη 1989.751, ΑΠ 1570/2010 Ελ∆νη 2011.475, ΑΠ 1533/1991 Ελ∆νη 
1992.1608, ΑΠ 858/1990 Ελ∆νη 1991.983, ΕφΑθ 4093/1998 ΑρχΝ 2003.418, ΕφΑθ 



 

[119] 
 

6188/1995 Ελ∆νη 1998.176, ΕφΑθ 10711/1991 Ελ∆νη 1995.689). Υπάρχει δε πλάνη 
περί το δίκαιο της αποδοχής της κληρονοµιάς και όταν ο κληρονόµος τελεί σε άγνοια 
που ανάγεται: α) στο σύστηµα της κτήσης της κληρονοµιάς κατά τον Α.Κ. που 
επέρχεται αµέσως µετά το θάνατο του κληρονοµουµένου, οπότε η προθεσµία του 
άρθρου 1847 δεν αρχίζει, γιατί η άγνοια αποκλείει τη γνώση της επαγωγής της 
κληρονοµιάς, β) µόνο στην ύπαρξη της προθεσµίας του άρθρου 1847 ΑΚ προς 
αποποίηση ή στην κατά το άρθρο 1850 Α.Κ. νοµική σηµασία της παρόδου της 
προθεσµίας αυτής άπρακτης (βλ. ΕφΑθ 4093/1998, ΕφΑθ 10711/1991 ο.π. Βουζίκα, 
κληρονοµικό δίκαιο 1978, παρ. 18, III, 2α, 3, σελ. 101, παρ. 21 σελ. 122-123, Π. 
Φίλιο κληρονοµικό δίκαιο, γενικό µέρος 1994 σελ. 86, 87, 91). Εξάλλου, µετά την 
τελεσίδικη ακύρωση της πλασµατικής αποδοχής, που έχει ως αποτέλεσµα η γενόµενη 
κατά πλάσµα του νόµου αποδοχή που επήλθε µε την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας 
αποποίησης να εξοµοιούται προς αρχήθεν άκυρη, (184 ΑΚ), ο κληρονόµος µπορεί να 
προβεί εµπρόθεσµα σε νοµότυπη αποποίηση της κληρονοµιάς (ΕφΑθ 10711/1991 
ο.π. Βουζίκα, ο.π. παρ. 21, VI, 1 και 2 σελ. 123-124).  
- Η αγωγή προς ακύρωση της αποδοχής της κληρονοµιάς στρέφεται και κατά του 
δανειστή της κληρονοµιάς, διότι ακυρώνονται τόσο η ρητή ή σιωπηρή αποδοχή που 
είναι µονοµερής δικαιοπραξία µη απευθυντέα προς άλλο ορισµένο πρόσωπο, όσο και 
η πλασµατική αποδοχή, που δεν είναι ούτε µονοµερής δικαιοπραξία, αλλά 
τεκµαίρεται αµαχήτως (1850 εδ. β ΑΚ) προς άρση της αβεβαιότητος ως προς το 
πρόσωπο του κληρονόµου, κατά ρητή διάταξη του νόµου (1857 παρ. 4 ΑΚ), ενώ 
εναγόµενος µπορεί να είναι όποιος έλκει έννοµο συµφέρον και τέτοιος είναι 
προδήλως ο δανειστής της κληρονοµιάς (ΕφΑθ 10711/1991 ο.π. Βουζίκα ό.π. σελ. 
166, 796, Γεωργιάδη σε Α.Κ. Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, άρθρ. 1857 αρ. 3).  
- Η παραγραφή της σχετικής αγωγής είναι εξάµηνη (1857 παρ. 2 ΑΚ). Ως προς την 
έναρξη όµως αυτής ισχύει η γενική διάταξη του άρθρου 157 εδ. 1-2 Α.Κ. και έτσι, η 
παραγραφή αρχίζει από τη γνώση της ρητής, σιωπηρής ή πλασµατικής αποδοχής. Εάν 
όµως η πλάνη εξακολούθησε και µετά την αποδοχή η παραγραφή αρχίζει αφότου 
παρήλθε η κατάσταση αυτή, δηλαδή αφότου ο δικαιούµενος σε ακύρωση έλαβε 
γνώση της πλάνης (βλ, Βουζίκα, ο.π. παρ. 21 σελ.121).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 140, 141, 1847, 1850, 1857,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κοινόχρηστα πράγµατα - Αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1708 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ηµοτικοί και κοινοτικοί δρόµοι. Αναγνωριστική κυριότητας αγωγή. Μεταβίβαση 
ακινήτου από µη κύριο. ∆ιεκδικητική αγωγή. 
- Οι δηµοτικοί και κοινοτικοί δρόµοι, ήτοι αυτοί που εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός 
δήµου ή µιας κοινότητας εντός των διοικητικών τους ορίων (άρθρ. 4 του Ν. 
3155/1955), οι οποίοι αποτελούν κοινής χρήσεως και εκτός συναλλαγής πράγµατα 
(άρθρα 966, 967 ΑΚ) αποκτούν αυτήν την ιδιότητα α) µε πράξη της διοικήσεως για 
ρυµοτοµία και τη συντέλεσή της σύµφωνα µε τους νόµους περί σχεδίων πόλεων και 
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, β) µε τη βούληση του ιδιοκτήτη που θέτει στην 
κοινή χρήση συγκεκριµένο ακίνητο, είτε µε νοµότυπη δικαιοπραξία (διαθήκη ή 
δωρεά υπό τρόπο) κατά τις διατάξεις των άρθρων 1715, 2015 και 503 ΑΚ, είτε µε 
παραίτηση από την κυριότητα, που πρέπει να περιβληθεί το συµβολαιογραφικό τύπο 
και να µεταγραφεί κατ΄ άρθρο 369 και 1192 εδ. 1 ΑΚ και γ) µε την από το 
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βυζαντινορωµαϊκό δίκαιο (ν. 3 παν. 47.7) προβλεπόµενη αµνηµονεύτου χρόνου 
αρχαιότητα (vetustas), σύµφωνα µε την οποία η χρήση του πράγµατος από κοινότητα 
ή δήµο ή από τους δηµότες αυτών µπορούσε να προσδώσει σε ακίνητο την ιδιότητα 
του κοινοχρήστου, εφόσον η αρχαιότητα στην ως άνω χρήση υπήρξε συνεχής επί δύο 
γενεές, η καθεµιά των οποίων εκτείνεται σε σαράντα έτη και είχε συµπληρωθεί πριν 
από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, ήτοι την 23-2-1946, ενόψει του ότι ο 
Κώδικας αυτός δεν αναγνωρίζει το θεσµό της αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητας 
(ΑΠ 311/2004 Ελ∆νη 2005.1121, ΑΠ 1594/2008, ΑΠ 2057/2007). Από τα παραπάνω 
προκύπτει ότι εκείνος που ισχυρίζεται ότι κάποιο ακίνητο ή οδός είναι κοινόχρηστος 
χώρος και εξ αυτού η κυριότητά του έχει προσπορισθεί στον οικείο ΟΤΑ ή στο 
∆ηµόσιο, πρέπει, για το ορισµένο του ισχυρισµού του, να καθορίσει το νόµιµο τρόπο 
µε τον οποίο αποκτήθηκε η ιδιότητα της κοινοχρησίας, προσδιορίζοντας όλα τα 
πραγµατικά περιστατικά που είναι απαραίτητα κατά νόµο για την εφαρµογή καθενός 
εκ των προαναφεροµένων τρόπων που προεκτέθηκαν για τη θεµελίωσή της (ΑΠ 
2057/2007, ΑΠ 544/2002, ΕφΑθ 281/2009 Ελ∆νη 50. 604). Στην περίπτωση δε που η 
αγωγή ερείδεται στο θεσµό της αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητας, απαιτείται να 
αναφέρεται στην αγωγή ότι η αρχαιότητα στην κοινή χρήση του επιδίκου (ήτοι η 
πάροδος 80 ετών) είχε συµπληρωθεί κατά το χρόνο εισαγωγής του ΑΚ ήτοι την 23-2-
1946 και όχι κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής, που δεν ενδιαφέρει νοµικά, καθώς ο 
θεσµός αυτός δεν αναγνωρίζεται πλέον από τον Αστικό Κώδικα (ΑΠ 2057/2007). 
Τέλος, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 28 του Ν. 1337/1983 «ιδιωτικοί δρόµοι, 
πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσεως που έχουν σχηµατισθεί µε οποιοδήποτε 
τρόπο, έστω και κατά παράβαση των κειµένων πολεοδοµικών διατάξεων, και που 
βρίσκονται µέσα σε εγκεκριµένα σχέδια πόλεων, θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι 
που ανήκουν στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα. Για τους χώρους αυτούς δεν οφείλεται 
καµία αποζηµίωση. Σε περίπτωση όµως που οι χώροι αυτοί καταργούνται µε το 
σχέδιο πόλεως, προσκυρώνονται κατά τις κείµενες διατάξεις». Κατά την έννοια της 
διάταξης αυτής, ιδιωτικά ακίνητα αποκτούν την ιδιότητα του κοινοχρήστου χώρου 
και ως τέτοια περιέρχονται χωρίς αποζηµίωση στην κυριότητα του οικείου 
οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης εφόσον: α) προβλέπονται από το εγκεκριµένο 
σχέδιο πόλεως ως κοινόχρηστοι χώροι και β) η κοινοχρησία είναι αποτέλεσµα της 
βούλησης του ιδιοκτήτη (ρητής ή συναγοµένης εµµέσως από τις ενέργειές του), ή 
προκύπτει από πραγµατική κατάσταση που διατηρήθηκε επί µακρό χρόνο κατ΄ ανοχή 
του ιδιοκτήτη. Έτσι για τη µετάθεση της κυριότητας ακινήτου υπέρ του οικείου 
οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να συντρέχουν οι προαναφερόµενος 
προϋποθέσεις (ΑΠ 311/2004 Ελ∆νη 2005.1125, ΑΠ 48/1998 Ελ∆νη 1998.1323, ΑΠ 
705/ 1996 Ελ∆νη 1997.102), για να είναι δε ορισµένος ο ισχυρισµός του οργανισµού 
τοπικής αυτοδιοίκησης περί κυριότητάς του επί επιδίκου ακινήτου βάσει του 
ανωτέρω άρθρου 28, απαιτείται να αναφέρεται και ο τρόπος, µε τον οποίο 
εκδηλώθηκε η περί κοινοχρησίας του ακινήτου βούληση του ιδιοκτήτη του, καθόσον, 
για την ύπαρξη του εν λόγω δικαιώµατος, απαιτείται κοινοχρησία του επιδίκου εκ της 
βουλήσεως του ιδιοκτήτη του, που να συνάγεται ρητώς ή εµµέσως (σιωπηρώς), από 
ενέργειες αυτού, ή να προκύπτει από πραγµατική κατάσταση που διατηρήθηκε επί 
µακρόν µε την ανοχή του (ΣτΕ 744/1987 ΝοΒ 36.1710, ΑΠ 705/1996 Ελ∆νη 
1997.102, ΑΠ 1200/1993 Ελ∆νη 1995. 375).  
- Από την ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 70 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι µπορεί 
να αναγνωριστεί µε αγωγή η ύπαρξη ή ανυπαρξία έννοµης σχέσης, η οποία τελεί σε 
αβεβαιότητα, εφόσον συντρέχει γι΄ αυτό έννοµο συµφέρον. Ως έννοµη σχέση 
θεωρείται η βιοτική σχέση ενός προσώπου προς άλλο πρόσωπο ή πράγµα που 
ρυθµίζεται από το δίκαιο, ενώ το έννοµο συµφέρον εξαρτάται από τις εκάστοτε 
περιστάσεις (ΑΠ 1831/1999 Ελ∆νη 41.965). Έτσι το έννοµο συµφέρον του ενάγοντος 
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που απαιτείται να υπάρχει για την άσκηση αναγνωριστικής της κυριότητας αγωγής, 
συνίσταται στην προσβολή από τον εναγόµενο του δικαιώµατος του ενάγοντος είτε 
µε αποβολή του και κατάληψη του επιδίκου πράγµατος, είτε µε άλλη ενέργεια ή 
παράλειψη ενέργειας που έπρεπε να γίνει είτε και µε απλή αµφισβήτηση, εφόσον µε 
αυτή δηµιουργείται για το δικαίωµα σύγχυση και αµφιβολία, από την οποία 
απειλείται βλάβη, για την αποτροπή δε της οποίας η επιδιωκόµενη απόφαση αποτελεί 
πρόσφορο µέσο (ΑΠ 1447/1983 ∆ 15.718, ΑΠ 603/1985 ΝοΒ 34.399, ΕφΑθ 
7574/1998 Ελ∆νη 40.1103).  
- Από το συνδυασµό των άρθρων 239, 369, 1033 και 1198 ΑΚ συνάγεται ότι η 
σύµβαση µε την οποία µεταβιβάζεται η κυριότητα ακινήτου, δεν καθίσταται άκυρη, 
τόσο ως υποσχετική όσο και ως εκποιητική δικαιοπραξία, από µόνο το γεγονός, ότι 
εκείνος που µεταβιβάζει δεν είναι κύριος του ακινήτου, που φέρεται ότι 
µεταβιβάζεται (ΑΠ 1199/1989 Ελ∆νη 32. 531, ΑΠ 2/ 1975 ΝοΒ 23. 759, ΕφΙωαν. 
15/2009 Ελ∆νη 50.1509, Εφ∆υτΜακ. 33/1997 Ελ∆νη 40. 654). Στην περίπτωση αυτή 
ο αληθής κύριος προστατεύεται µε διεκδικητική αγωγή (άρθρ. 1094 ΑΚ - ΕφΑθ 
2077/2009 Ελ∆νη 51.785).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 239, 369, 503, 966, 967, 1033, 1192, 1198, 1715, 2015,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κοινόχρηστα πράγµατα - Κοινόχρηστοι χώροι 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1725 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κοινόχρηστες οδοί. Αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 369, 966, 967, 968, 972, 1033 και 
1192 αριθ. 1 ΑΚ, οι οποίες εφαρµόζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 51 ΕισΝΑΚ, 
προκειµένου να κριθεί µετά την εισαγωγή του ΑΚ, η ιδιότητα ενός πράγµατος ως 
εκτός συναλλαγής ή κοινοχρήστου, προκύπτει, ότι µεταξύ των κοινόχρηστων 
πραγµάτων περιλαµβάνονται οι πλατείες και οι οδοί αδιακρίτως. Τα κοινής χρήσης 
πράγµατα λαµβάνουν τον προορισµό τους αυτό από το νόµο ή τη βούληση του 
ιδιοκτήτη τους (όπως µε διαθήκη ή δωρεά), που µπορεί να εκδηλωθεί και µε 
παραίτηση από την κυριότητα του πράγµατος για να καταστεί αυτό κοινόχρηστο 
τηρουµένων πάντοτε των νόµιµων προϋποθέσεων. Κατά το προϊσχύσαν του ΑΚ 
βυζαντινορρωµαϊκό δίκαιο (ν.3 Πανδ. 43, 7, ν. 2 § 8, Πανδ. 39.3, ν. 28 Πανδ. 22, 3) 
αναγνωριζόταν ως τρόπος κτήσης της ιδιότητας πράγµατος ως κοινοχρήστου η 
αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα στη χρήση του πράγµατος από τους δηµότες 
Κοινότητας ή ∆ήµου (vetustas), µε την οποία κυρούνταν ως νόµιµη η πραγµατική 
κατάσταση που υπήρχε πριν από τόσο χρόνο ώστε η ζώσα γενεά να τη γνώρισε ως 
έχει και να µη διέσωσε παράδοση από την παρελθούσα γενεά για την ύπαρξη άλλης 
διαφορετικής κατάστασης. Η αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα δεν υιοθετήθηκε από 
τον ΑΚ, διατηρείται, όµως, σύµφωνα µε το άρθρο 51 ΕισΝΑΚ, η δυνάµει αυτής 
ιδιότητα που απέκτησε το πράγµα ως κοινής χρήσης, εφόσον πριν από την εισαγωγή 
του ΑΚ (23-2-1946) δύο συνεχόµενες γενεές ανθρώπων επί συνολικό διάστηµα 
τουλάχιστον ογδόντα (80) ετών δεν γνώρισαν διαφορετική κατάσταση του πράγµατος 
από την κοινοχρησία. Εκείνος που ισχυρίζεται ότι κάποιο ακίνητο ή οδός είναι 
κοινόχρηστος χώρος, πρέπει, για το ορισµένο του ισχυρισµού του, να καθορίσει το 
νόµιµο τρόπο µε τον οποίο αποκτήθηκε η ιδιότητα της κοινοχρησίας. Προκειµένου, 
εποµένως, να γίνει δεκτή ως και κατ' ουσίαν βάσιµη αγωγή, η οποία θεµελιώνεται 
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στην ιδιότητα του πράγµατος ως κοινοχρήστου, πρέπει να καθορίζονται στην 
απόφαση όλα τα πραγµατικά περιστατικά που είναι απαραίτητα κατά νόµο, δηλαδή, 
κατά τις διατάξεις του προϊσχύσαντος του ΑΚ ΒΡ∆, που προπαρατέθηκαν, για την 
εφαρµογή του θεσµού της αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητας. Έτσι. αρκεί η 
αναφορά στην απόφαση της ιδιότητας του πράγµατος ως κοινοχρήστου της κτήσης 
της εν λόγω ιδιότητας µε την κοινή χρήση του πράγµατος από δύο κατά συνέχεια 
γενεές (αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα), αλλά απαιτείται, επίσης, να αναφέρεται 
σ' αυτή, ότι η αρχαιότητα στην κοινή χρήση είχε συµπληρωθεί κατά το χρόνο 
εισαγωγής του ΑΚ (23-2-1946). ∆ιαφορετικά η απόφαση αρκείται σε στοιχεία 
λιγότερα από εκείνα που απαιτούν οι διατάξεις του ΒΡ∆, που προµνηµονεύθηκαν, σε 
συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 51 ΕισΝΑΚ.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 966, 967, 968, 972, 1033, 1192 , 
ΕισΝΑΚ: 51, 
ΚΠολ∆: 560,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Κοινόχρηστα πράγµατα - Κοινόχρηστοι χώροι 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1728 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κοινόχρηστοι χώροι. Έκτακτη χρησικτησία. Αναίρεση κατά των αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε 
εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 369, 966, 967, 968, 972, 1033 και 
1192 αριθ. 1 ΑΚ, οι οποίες εφαρµόζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 51 ΕισΝ ΑΚ, 
προκειµένου να κριθεί µετά την εισαγωγή του ΑΚ, η ιδιότητα ενός πράγµατος ως 
εκτός συναλλαγής ή κοινοχρήστου, προκύπτει, ότι µεταξύ των κοινόχρηστων 
πραγµάτων περιλαµβάνονται οι πλατείες και οι οδοί αδιακρίτως. Τα κοινής χρήσης 
πράγµατα λαµβάνουν τον προορισµό τους αυτό από το νόµο ή τη βούληση του 
ιδιοκτήτη τους (όπως µε διαθήκη ή δωρεά), που µπορεί να εκδηλωθεί και µε 
παραίτηση από την κυριότητα του πράγµατος για να καταστεί αυτό κοινόχρηστο 
τηρουµένων πάντοτε των νόµιµων προϋποθέσεων. Κατά το προϊσχύσαν του ΑΚ 
βυζαντινορρωµαϊκό δίκαιο (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 η 
αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα στη χρήση του πράγµατος από τους δηµότες 
Κοινότητας ή ∆ήµου (νetustas), µε την οποία κυρούνταν ως νόµιµη η πραγµατική 
κατάσταση που υπήρχε πριν από τόσο χρόνο ώστε η ζώσα γενεά να τη γνώρισε ως 
έχει και να µη διέσωσε παράδοση από την παρελθούσα γενεά για την ύπαρξη άλλης 
διαφορετικής κατάστασης. Η αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα δεν υιοθετήθηκε από 
τον ΑΚ, διατηρείται, όµως, σύµφωνα µε το άρθρο 51 ΕισΝ ΑΚ, η δυνάµει αυτής 
ιδιότητα που απέκτησε το πράγµα ως κοινής χρήσης, εφόσον πριν από την εισαγωγή 
του ΑΚ (23-2-1946) δύο συνεχόµενες γενεές ανθρώπων επί συνολικό διάστηµα 
τουλάχιστον ογδόντα (80) ετών δεν γνώρισαν διαφορετική κατάσταση του πράγµατος 
από την κοινοχρησία. Εξάλλου, πρέπει να σηµειωθεί, σχετικά µε το καθεστώς της 
κτήσης του κοινοχρήστου χαρακτήρα µιας έκτασης, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλία 
που απελευθερώθηκε το έτος 1881, ότι κατά την Οθωµανική Νοµοθεσία µεταξύ των 
οθωµανικών γαιών περιλαµβανόταν και η κατηγορία των γαιών που έχουν αφεθεί ή 
εγκαταλειφθεί στην κοινή χρήση. Ο προσδιορισµός της έννοιας των γαιών αυτών 
γίνεται µε ευθεία παραποµπή στις σχετικές διατάξεις του περί γαιών νόµου της 7 
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Ραµαζάν 1274 (1856), ο οποίος διατηρήθηκε σε ισχύ στις χώρες, που διετέλεσαν 
προηγουµένως υπό την άµεση κυριαρχία του Οθωµανικού Κράτους, και µετά την 
εισαγωγή σ' αυτές της Ελληνικής αστικής νοµοθεσίας κατ' άρθρο 2 παρ. 4 ν. 
147/1914. Από τις διατάξεις δε αυτές και ειδικότερα από εκείνες των άρθρων 1 παρ. 
4, 5 παρ. 2 και 91-102 του νόµου αυτού, προκύπτει, ότι οι γαίες που είχαν αφεθεί 
στην κοινή χρήση (εγκαταλειµµένες - µετρουκέ), µεταξύ των οποίων 
περιλαµβάνονται και οι δρόµοι (άρθρο 5, 93 Οθ.Ν. περί γαιών), αποτελούσαν 
ιδιαίτερη κατηγορία γαιών, διαφορετική από εκείνη των δηµοσίων γαιών (εραζί - 
εµιριγέ), διότι ανήκαν µεν, όπως και οι τελευταίες, στο Οθωµανικό ∆ηµόσιο, αλλά 
ενώ στις δηµόσιες γαίες ήταν δυνατή η παραχώρηση σε ιδιώτες, υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις, του δικαιώµατος εξουσιάσεως (τεσσαρούφ), στις καθιερωµένες στην 
κοινή χρήση γαίες απαγορευόταν η µε οποιοδήποτε τρόπο εξουσίασή τους από ιδιώτη 
και αυτές παραχωρούνταν, είτε επισήµως µε την έκδοση αυτοκρατορικών 
διαταγµάτων (σουλτανικών φιρµανίων), είτε και απλώς κατ' ανοχή του τουρκικού 
κράτους, στην αποκλειστική κοινή χρήση της ολότητας των κατοίκων ενός ή 
περισσοτέρων χωρίων ή κωµοπόλεων, το δικαίωµα των οποίων µάλιστα είχε 
κατοχυρωθεί ως απαράγραπτο µε το άρθρο 102 του περί γαιών νόµου. Τα δικαιώµατα 
αυτά των κατοίκων κάποιου χωρίου έµειναν αλώβητα και µετά την προσάρτηση της 
Θεσσαλίας στην Ελλάδα, δυνάµει των άρθρων 4 και 9 της από 20.6/2.7-1881 µεταξύ 
Ελλάδος και Τουρκίας συµβάσεως, η οποία κυρώθηκε µε το ν. ΠΛΖ της 11/13 
Μαρτίου 1882. ∆εν θίχθηκαν δε ούτε από το ν. 2074/1920, ο οποίος έχει εφαρµογή 
µόνο στις Νέες Χώρες, στις οποίες δεν περιλαµβάνεται η Θεσσαλία, ή οποία από το 
έτος 1881 αποτελεί τµήµα της Ελληνικής Επικράτειας. Ακολούθως εκδόθηκε ο ν. 
∆ΝΖ/1912 σύµφωνα µε τον οποίο οι µέσα στα διοικητικά όρια ∆ήµου ή Κοινότητας 
υφιστάµενων ή συσταθέντων κατά το έτος 1912 περιλαµβανόµενες ως άνω γαίες, 
περιέρχονται στην κυριότητα του ∆ήµου ή της Κοινότητας µε βάση το άρθρο 12 παρ. 
4 του ως άνω νόµου. Εκείνος δε που ισχυρίζεται, ότι κάποιο ακίνητο ή οδός είναι 
κοινόχρηστος χώρος, πρέπει, για το ορισµένο του ισχυρισµού του, να καθορίσει το 
νόµιµο τρόπο µε τον οποίο αποκτήθηκε η ιδιότητα της κοινοχρησίας.  
- Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 Ν∆/τος 31/1968, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
62 Ν. 1416/1984, ως προς τα ακίνητα των ∆ήµων και των Κοινοτήτων εφαρµόζεται η 
νοµοθεσία που ισχύει εκάστοτε για την προστασία της ακίνητης περιουσίας του 
∆ηµοσίου εκτός από τα άρθρα 8 έως 20 του αναγκαστικού νόµου 1539/1938. 
Εποµένως, εφαρµόζεται το άρθρο 2 του ΑΝ 1539/1938, κατά το οποίο τα ακίνητα του 
∆ηµοσίου και κατ' επέκταση και των ∆ήµων και Κοινοτήτων, είναι ανεπίδεκτα νοµής 
τρίτου και γι' αυτό τα ακίνητα αυτά εξαιρούνται και είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας 
τακτικής ή έκτακτης. Η διάταξη αυτή προϋποθέτει, ότι οι ∆ήµοι είναι κύριοι των 
εξαιρουµένων της χρησικτησίας ακινήτων πραγµάτων. Επίσης, εφαρµόζεται η 
διάταξη του άρθρου 4 του ΑΝ 1539/1938, κατά την οποία "τα επί των ακινήτων 
κτηµάτων δικαιώµατα του ∆ηµοσίου εις ουδεµίαν υπόκεινται παραγραφήν. 
Παραγραφή δικαιώµατος του ∆ηµοσίου επί ακινήτου κτήµατος, αρξαµένη προ της 
ισχύος του παρόντος νόµου, ουδεµίαν νόµιµον συνέπειαν έχει, αν αυτή δεν 
συνεπληρώθη µέχρι τούδε, κατά τους προϊσχύσαντας νόµους". Από τις διατάξεις 
αυτές προκύπτει, ότι, προκειµένου περί ακινήτων κτηµάτων των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, ο χρόνος της κτητικής παραγραφής και µάλιστα της 
έκτακτης χρησικτησίας µπορούσε να συµπληρωθεί µέχρι τις 2 ∆εκεµβρίου 1968, 
οπότε και άρχισε να ισχύει το Ν∆ 31/1968. Κατά συνέπεια, επί των ακινήτων αυτών 
είναι επιτρεπτή η έκτακτη χρησικτησία από εκείνον, που τα διεκδικεί, για την οποία 
απαιτείται, κατά τις διατάξεις του βυζαντινορρωµαϊκού δικαίου, ανεπίληπτη νοµή επί 
τριάντα (30) έτη και υπό τον Αστικό Κώδικα, σύµφωνα µε το άρθρο 1045 αυτού, 
συνεχής νοµή επί είκοσι (20) έτη, µε την προϋπόθεση ότι αυτή (έκτακτη χρησικτησία) 
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είχε συµπληρωθεί µέχρι 2-12-1968, οπότε άρχισε να ισχύει το Ν∆ 31/1968. 
Περαιτέρω, µε τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγµατος, κατά την οποία οι 
Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου, καθιερώνεται όχι µόνον η ισότητα των 
Ελλήνων πολιτών ενώπιον των νόµων αλλά και η έναντι τούτων ισότητα του νόµου, 
δεσµεύοντας έτσι και το νοµοθέτη, ο οποίος, στη ρύθµιση ουσιωδώς όµοιων 
πραγµάτων, σχέσεων και κατηγοριών προσώπων, δεν µπορεί να νοµοθετεί κατά 
διαφορετική τούτων µεταχείριση, εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας εν γένει 
διακρίσεις, εκτός αν η διαφορετική ρύθµιση αυτών δεν είναι αυθαίρετη, αλλά 
επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµόσιου συµφέροντος, η 
συνδροµή των οποίων, υπόκειται στον έλεγχο του δικαστηρίου. Εξάλλου, µε το 
άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την 
προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών (ΕΣ∆Α), 
που µαζί µε την σύµβαση κυρώθηκε µε το Ν∆ 53/1974 και έχει, σύµφωνα µε το 
άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, αυξηµένη έναντι των κοινών νόµων ισχύ, ορίζεται 
ότι "Παν φυσικόν ή νοµικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασµού της περιουσίας του. 
Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας του ειµή δια λόγους δηµοσίας ωφέλειας 
και υπό τους προβλεποµένους υπό του νόµου και των γενικών αρχών του διεθνούς 
δικαίου όρους. Αι προαναφερόµεναι διατάξεις δεν θίγωσι το δικαίωµα παντός 
κράτους όπως θέση εν ισχύι Νόµους, ους ήθελε κρίνει αναγκαίον, προς ρύθµισιν της 
χρήσεως αγαθών συµφώνως προς το δηµόσιον συµφέρον ή προς εξασφάλισιν της 
καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίµων". Επιδιώκεται δηλαδή µε τη 
διάταξη αυτή η προστασία της περιουσίας του φυσικού ή νοµικού προσώπου από 
κάθε στέρηση. Η προστασία, όµως, που παρέχεται µε τις διατάξεις αυτές δεν είναι 
απόλυτη, διότι είναι επιτρεπτή η επιβολή νοµοθετικών περιορισµών, εφόσον αυτοί 
είναι αντικειµενικοί και δικαιολογούνται από λόγους γενικότερου δηµόσιου ή 
κοινωνικού συµφέροντος.  
- Η άνω διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 Ν∆/τος 31/1968, δεν αντίκειται στην κατά το 
άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος αρχή της ισότητας, όπως επίσης η ίδια ρύθµιση δεν 
είναι αντίθετη ούτε προς τις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των δικαιωµάτων του 
ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.∆.Α.), που επιβάλλουν το σεβασµό 
της περιουσίας του προσώπου, αφού και το Πρωτόκολλο αυτό ευθέως αναγνωρίζει το 
δικαίωµα κάθε κράτους να θεσπίζει νόµους, αν το κρίνει αναγκαίο, για τη διασφάλιση 
του δηµόσιου συµφέροντος, στην έννοια του οποίου εµπίπτει και η προστασία της 
ακίνητης περιουσίας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ. 3 ΚΠολ∆, που ορίζει, ότι κατά των 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που 
εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων επιτρέπεται αναίρεση, 
αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων ή δεν είχε 
καθ' ύλην αρµοδιότητα, προκύπτει, ότι ο αµέσως πιο πάνω λόγος αναίρεσης ιδρύεται 
µόνο, όταν η παραβίαση αφορά την αρµοδιότητα του ίδιου του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου, που δίκασε ως Εφετείο και εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, 
και όχι, όταν το ως Εφετείο δικάζον Πολυµελές Πρωτοδικείο, επιλαµβανόµενο 
έφεσης που υπάγεται, κατά τη διάταξη του άρθρου 18 αριθ. 2 ΚΠολ∆, στην 
αρµοδιότητά του, κρίνει εσφαλµένα, ότι το πρωτοβάθµιο δικαστήριο ήταν ή δεν ήταν 
καθ' ύλην αρµόδιο (ΟλΑΠ 5/2003, ΟλΑΠ 3/1991). 
- 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 
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δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων ή δεν είχε καθ' ύλην αρµοδιότητα και 4) αν 
παράνοµα αποκλείστηκε η δηµοσιότητα της διαδικασίας. Από την προαναφερόµενη 
διάταξη προκύπτει ότι κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων και κατά των 
αποφάσεων των Πρωτοδικείων, οι οποίες εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων 
των Ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση για ορισµένους λόγους που αναφέρονται 
περιοριστικώς στο νόµο, αφού στη διάταξη αυτή ορίζεται ότι αναίρεση επιτρέπεται 
µόνο για τους αναφερόµενους σ' αυτή λόγους. Οι διατάξεις του άρθρου 560 ΚΠολ∆ 
είναι ειδικές ως προς τους λόγους αναιρέσεως των 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. Άλλες αιτιάσεις δεν είναι παραδεκτές ως λόγοι προς αναίρεση. Ο ως 
άνω περιορισµός των επιτρεπτών λόγων δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 561 ΚΠολ∆, µε τις οποίες αφενός θεσπίζεται ο κανόνας, ότι η εκτίµηση από 
το δικαστήριο της ουσίας πραγµατικών γεγονότων δεν υπόκειται στον έλεγχο του 
Αρείου Πάγου και αφετέρου ορίζεται, ότι η εκτίµηση του περιεχοµένου 
διαδικαστικών εγγράφων ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, αφού µε τις εν λόγω 
διατάξεις δεν ιδρύεται ιδιαίτερος λόγος αναιρέσεως. Ο περιορισµός αυτός των λόγων 
αναιρέσεως, µε κριτήριο την υλική αρµοδιότητα και την βάσει αυτής υπαγωγή της 
διαφοράς σε ορισµένη κατηγορία δικαστηρίων, αποβλέπει στην ταχύτερη επίλυση 
των υπαγόµενων στα ειρηνοδικεία διαφορών, που κατ' αρχή είναι ήσσονος σηµασίας, 
χάριν εξυπηρετήσεως του γενικού κοινωνικού συµφέροντος, και γι' αυτό δεν 
αντίκειται η ρύθµιση αυτή στις αρχές του Συντάγµατος για την ισότητα των Ελλήνων 
ενώπιον του νόµου (άρθρ. 4 παρ. 1), ούτε αντίκειται στο από τα άρθρα 1 και 6 της 
ΕΣ∆Α δικαίωµα για δίκαιη δίκη.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 966, 967, 968, 972, 1033, 1192,  
ΚΠ∆: 560, 561,  
ΕισΝΑΚ: 51, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Κοινωνία - Χρήση κοινού πράγµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 106 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κοινωνία. Προϋποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας στην κοινωνία. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1045 ΑΚ για την απόκτηση της κυριότητας ακινήτου µε 
έκτακτη χρησικτησία αρκεί η επί εικοσαετία νοµή του πράγµατος, δηλαδή η µε 
διάνοια κυρίου φυσική εξουσίαση αυτού (άρθρο 974 ΑΚ). Εκείνος, που προβάλλει τη 
χρησικτησία, πρέπει να επικαλεσθεί τη νοµή και να καθορίσει συνάµα και τις 
µερικότερες υλικές πράξεις αυτής, από τις οποίες, αν αποδειχθούν, θα συναχθεί η 
πραγµάτωση της θέλησης του κατόχου να κατέχει το ακίνητο ως κύριος. Επί 
διεκδικητικής δε της κυριότητας ακινήτου αγωγής, η απόφαση του δικαστηρίου της 
ουσίας, µε την οποία έγινε δεκτό, ότι ο διάδικος έγινε κύριος του επίδικου ακινήτου 
µε έκτακτη χρησικτησία, κατά το άρθρο 1045 του Αστικού Κώδικα, γιατί νεµήθηκε 
αυτό µε διάνοια κύριου επί είκοσι τουλάχιστον έτη, στερείται νόµιµης βάσης, εάν δεν 
αναφέρονται στο αιτιολογικό της συγκεκριµένες πράξεις νοµής αυτού επί του 
επιδίκου ακινήτου, ώστε να κριθεί εάν αυτές είναι ικανές να προσπορίσουν στο 
διάδικο την κυριότητα του ακινήτου αυτού µε έκτακτη χρησικτησία.  
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 785-787, 974, 980, 981, 982, 994, 1113 και 1884 ΑΚ, 
συνάγεται ότι ο συγκοινωνός, όπως είναι και ο εξ αδιαθέτου συγκληρονόµος, αν 
κατέχει ολόκληρο το κοινό πράγµα, θεωρείται ότι κατέχει αυτό και στο όνοµα των 
λοιπών κοινωνών και δεν µπορεί να αντιτάξει κατ' αυτών κτητική (έκτακτη 
χρησικτησία) παραγραφή, προτού καταστήσει γνωστό σ' αυτούς ότι αποφάσισε να 
νέµεται το κοινό πράγµα αποκλειστικώς στο όνοµά του ως κύριος και από τη 
γνωστοποίηση αυτήν παρέλθει η απαιτούµενη για την χρησικτησία εικοσαετία. Όµως, 
η παραπάνω γνωστοποίηση δεν απαιτείται όταν οι λοιποί συγκύριοι-συγκοινωνοί 
έχουν λάβει γνώση, µε οποιοδήποτε τρόπο, της αποφάσεως που εκδήλωσε ο κοινωνός 
ότι κατέχει ολόκληρο το κοινό και ότι εφεξής νέµεται αυτό ως αποκλειστικός κύριος 
και περάσει από τη γνώση αυτή η προθεσµία της αποσβεστικής ή κτητικής 
παραγραφής.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η απόφαση 
δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, λόγω 
ανεπαρκών ή αντιφατικών αιτιολογιών, όταν από το αιτιολογικό της απόφα-σης, που 
συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν, κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, 
σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση ότι 
συντρέχουν οι όροι εφαρµογής της διάταξης που εφαρµόστηκε ή ότι δε συντρέχουν οι 
όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές 
της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν ορθώς εφαρµόστηκε ή όχι 
ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. Αναφέρεται σε πληµµέλειες αναγόµενες στη 
διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις 
αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση 
και αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται 
σαφώς, πλήρως και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα δε, των οποίων η µη αιτιολόγηση 
ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη 
νόµιµη βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν, 
δηλαδή, στη θεµελίωση ή την κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως 
επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα 
που συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για την οποία η 
έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 785, 786, 787, 974, 980, 981, 982, 994, 1113, 1884, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 774, σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς  
 
Κυριότητα - Αναδασµός 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 196 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κυριότητα. Αναδασµός. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 21 παρ.1-4, 22, 33 παρ. 1-2 του Ν. 
674/1977 «περί αναδασµού της γης και µεγέθυνσης των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων», οι οποίες εφαρµόζονται, αν ο αναδασµός έλαβε χώρα µετά την 
01.09.1977, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο νόµος αυτός, προκύπτει ότι, αν ο αναδασµός 
έλαβε χώρα µετά την ισχύ του νόµου αυτού, (δηλαδή µετά την 01.09.1977), από την 
ηµέρα, οπότε δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του 
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Νοµάρχη, µε την οποία κυρώνεται ο αναδασµός, η κυριότητα των κτηµάτων που 
δηµιουργήθηκαν µε τον αναδασµό, περιέρχεται αυτοδικαίως σε αυτούς που 
αναγράφονται ως δικαιούχοι στον κυρωθέντα κτηµατολογικό πίνακα, ενώ, 
αντίστοιχα, αποσβήνεται αυτοδικαίως το δικαίωµα κυριότητας που υπήρχε πριν από 
τον αναδασµό, πάνω στα κτήµατα που αναδιανεµήθηκαν. Μετά την ως άνω κύρωση 
εκείνος που αξιώνει δικαίωµα κυριότητας ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα πάνω σε 
κτήµα που αναδιανεµήθηκε, µπορεί να διεκδικήσει το κτήµα από αυτόν που 
αναγράφηκε στον κτηµατολογικό πίνακα ως δικαιούχος. Μετά τη µεταγραφή των 
οριστικών τίτλων κυριότητας (παραχωρητηρίων) αποκλείεται η διόρθωση ή ακύρωση 
αυτών µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη, εφόσον θίγονται δικαιώµατα τρίτων που 
έχουν αποκτηθεί νόµιµα, ή παρήλθε τριετία από τη µεταγραφή των τίτλων, µε 
εξαίρεση τα αντιγραφικά σφάλµατα. Στην περίπτωση που αποκλείεται, κατά τα 
ανωτέρω, η διόρθωση ή ακύρωση των τίτλων κυριότητας, όποιος αξιώνει δικαίωµα 
κυριότητας ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα πάνω σε ακίνητο που έχει υπαχθεί στον 
αναδασµό, δικαιούται να λάβει µόνο αποζηµίωση από εκείνον, υπέρ του οποίου 
εκδόθηκε το παραχωρητήριο, και δεν έχει δικαίωµα να διεκδικήσει το νέο κτήµα από 
αυτόν. Οποιαδήποτε άγνοια ή πλάνη του κυρίου του αναδιανεµηθέντος κτήµατος 
σχετικά µε τη διενέργεια του αναδασµού δεν έχει σηµασία ως προς την επέλευση των 
συνεπειών του αναδασµού, (βλ. ΟλΑΠ 6/1991 Ελ∆νη 32.751, ΑΠ 421/1999 Ελ∆νη 
41.1511, ΑΠ 1272/1995 Ελ∆νη 38.781, ΑΠ 1349/1994 Ελ∆νη 37.610, ΑΠ 
802/1992). Προϋπόθεση, συνεπώς, για να αποκτηθεί κυριότητα στο νέο κτήµα από 
αυτόν που αναφέρεται ως δικαιούχος, αποτελεί η κυριότητα του δικαιούχου πάνω στο 
κτήµα που υποβλήθηκε στη διαδικασία του αναδασµού, σε αντικατάσταση του 
οποίου δόθηκε το νέο ακίνητο. Αν ο αναγραφόµενος ως δικαιούχος δεν ήταν κύριος 
του αναδιανεµηθέντος κτήµατος, το οποίο θεωρείται ότι απαλλοτριώθηκε 
αναγκαστικά, ο κύριος τούτου δικαιούται να ζητήσει να αποδοθεί σ’ αυτόν το νέο 
ακίνητο, µε αγωγή που έχει εµπράγµατο χαρακτήρα και στρέφεται εναντίον αυτού 
που αναγράφεται στον κτηµατολογικό πίνακα ως δικαιούχος, εφόσον τηρηθούν οι 
ανωτέρω προϋποθέσεις χρόνου. Με τη ρύθµιση αυτή επιδιώκεται να αποφεύγεται η 
διαιώνιση της εκκρεµότητας ως προς την οριστικοποίηση των τίτλων κυριότητας και 
η ανατροπή, µετά παρέλευση τριετίας, των ευεργετικών αποτελεσµάτων του 
αναδασµού. Η νοµή επί των κτηµάτων που δηµιουργήθηκαν µε τον αναδασµό, 
περιέρχεται αυτοδικαίως στους δικαιούχους από τη χρονολογία που θα οριστεί µε 
απόφαση της Επιτροπής Αναδασµού που τυχόν θα εκδοθεί περί τούτου, αφού 
περατωθεί η υπόδειξη των νέων αγροτεµαχίων επί του εδάφους, και από την ίδια 
χρονολογία αποσβήνεται αυτοδικαίως το δικαίωµα νοµής των πρώην νοµέων επί του 
αναδιανεµηθέντος κτήµατος. Με τον αναδασµό δεν µεταβάλλεται το νοµικό 
καθεστώς του αγροτεµαχίου, το οποίο µπορεί να είναι και κληροτεµάχιο, αλλά απλώς 
η θέση του. Το γεγονός ότι δεν µεταβάλλεται η νοµική κατάσταση του αγροτεµαχίου, 
έχει ως συνέπεια να µένει αµετάβλητη η ιδιότητα του γεωργικού κλήρου. Η ιδιότητα 
του κληροτεµαχίου συνεχίζει να διατηρείται και στο νέο αγροτεµάχιο, το οποίο 
προκύπτει µετά τον αναδασµό, µε αποτέλεσµα να έχει και αυτό την ίδια νοµική 
προστασία του αγροτικού κλήρου, όπως η πλασµατική καλόπιστη νοµή του άρθρου 
79 παρ. 2 του Αγροτικού Κώδικα µέχρι την ισχύ του ΑΝ 431/1968, η απαγόρευση 
κατάτµησής του σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 208-222 του ίδιου Κώδικα και 
του άρθρου 1 του ανωτέρω αναγκαστικού νόµου κλπ, (βλ. ΕφΘεσ 1499/1997 Ελ∆νη 
39.445). Συνεπώς, αν κάποιο ακίνητο εισφέρθηκε σε αναδασµό που διενεργήθηκε 
µετά την 01.09.1977, και αναγράφηκε ως δικαιούχος του αναδιανεµηθέντος ακινήτου 
στον οικείο κτηµατολογικό πίνακα, ο οποίος κυρώθηκε µε απόφαση του Νοµάρχη 
που δηµοσιεύθηκε νόµιµα, τρίτος, µη κύριος του εισφερθέντος ακινήτου, αλλά στη 
συνέχεια εκδόθηκε στο όνοµα του τρίτου ο οικείος τίτλος κυριότητας και 
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µεταγράφηκε, όποιος προβάλλει δικαίωµα κυριότητας επί του εισφερθέντος 
ακινήτου, µπορεί να διεκδικήσει το νέο ακίνητο από τον εξ αναδασµού δικαιούχο, 
εφόσον δεν παρήλθε τριετία από τη µεταγραφή του τίτλου κυριότητος.  
∆ιατάξεις: 
ΑγρΚωδ: 79, 
Νόµοι: 674/1977,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 644 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων.Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά το άρθρο 1033 ΑΚ, για τη µεταβίβαση 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 που υποβάλλεται σε µεταγραφή.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν η 
απόφαση του ουσιαστικού δικαστηρίου 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. Προϋποθέτει δε ο λόγος αυτός 
αναίρεσης την έρευνα της ουσίας της υπόθεσης και τη διατύπωση αποδεικτικού 
πορίσµατος και όχι την απόρριψη ισχυρισµού ως µη νοµίµου, αορίστου ή 
απαραδέκτου ή για οποιοδήποτε άλλο τυπικό λόγο (ΟλΑΠ 3/1997). 
- Για την ίδρυση του από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8β' ΚΠολ∆. 
προβλεπόµενου λόγου αναίρεσης, πρέπει το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο να 
µην έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, ως τέτοια δε νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των 
διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση και, εποµένως, θεµελιώνουν το αίτηµα 
αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, όπως και οι λόγοι έφεσης. Εποµένως, 
δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη "πράγµατα", 
που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και τα απέρριψε 
για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.11 περ. γ' του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται 
αν το ∆ικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα, που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν 
και προσκόµισαν. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως και 340 
ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την 
κρίση του για τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, που ασκούν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του όλα τα 
αποδεικτικά µέσα, τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, χωρίς 
να επιβάλλεται να γίνεται ειδική αναφορά και χωριστή αξιολόγηση του καθενός απ' 
αυτά, αρκεί να καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο από όλο το περιεχόµενο της απόφασης, 
ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα, που, µε επίκληση, προσκοµίστηκαν 
νόµιµα από τους διαδίκους.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1033, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Κυριότητα - ∆ιεκδικητική αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1729 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Στοιχεία διεκδικητικής αγωγής. Έκτακτη χρησικτησία. Ανεπίδεκτα χρησικτησίας, 
τακτικής ή έκτακτης, είναι τα εκτός συναλλαγής πράγµατα. Κοινόχρηστοι χώροι. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρετικοί λόγοι 
σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. 
- Aπό τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 στοιχ. α' και β' ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι το 
δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται για 
τη νοµική θεµελίωση της αγωγής, ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς 
και ορισµένο αίτηµα. Η ακριβής περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς είναι 
συνυφασµένη µε την υποβολή αιτήµατος ορισµένου και όχι αορίστου. ∆ιαφορετικά 
το δικαστήριο βρίσκεται σε αδυναµία να εκδώσει απόφαση συγκεκριµένη και 
επιδεκτική εκτέλεσης. Όταν στο δικόγραφο της αγωγής δεν περιέχονται τα πιο πάνω 
στοιχεία ή όταν αυτά περιέχονται κατά τρόπο ελλιπή ή ασαφή, τότε η έλλειψη αυτή 
καθιστά µη νοµότυπη την άσκησή της, επιφέρει δε την απόρριψή της ως απαράδεκτης 
λόγω αοριστίας, είτε κατόπιν προβολής της σχετικής ένστασης, είτε και 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας. Προκειµένου, ειδικότερα, περί 
διεκδικητικής ή αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου αγωγής απαιτείται, για το 
ορισµένο αυτής, εκτός από τα απαιτούµενα κατά το άρθρο 1094 ΑΚ στοιχεία, και 
ακριβής περιγραφή του εν λόγω ακινήτου, δηλαδή, ο προσδιορισµός του κατά θέση, 
έκταση, ιδιότητα και όρια, ώστε να µην υπάρχει αµφιβολία ως προς την ταυτότητά 
του. ∆εν απαιτείται, όµως, για το ορισµένο της αγωγής, αναφορικά µε την περιγραφή 
του ακινήτου, να αναφέρονται στο αγωγικό δικόγραφο και τα υπάρχοντα στο ακίνητο 
κτίσµατα, οι πλευρικές διαστάσεις αυτού και ο καθ' όρια προσανατολισµός του, ούτε 
να κατονοµάζονται οι ιδιοκτήτες των όµορων ακινήτων.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 974, 1041, 1042, 1043, 1045, 1051 ΑΚ, προκύπτει 
ότι, για την κτήση της κυριότητας ακινήτου, µε τακτική χρησικτησία, απαιτείται 
άσκηση νοµής µε καλή πίστη και νόµιµο ή νοµιζόµενο τίτλο για µια δεκαετία, και µε 
έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε τη 
δυνατότητα, και στις δύο περιπτώσεις, εκείνου που απέκτησε τη νοµή αυτού µε 
καθολική ή µε ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής και 
το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου του. Άσκηση νοµής, (η οποία χρειάζεται για την 
κτήση κυριότητας µε χρησικτησία), αποτελούν, όταν πρόκειται για ακίνητο οι υλικές 
και εµφανείς πάνω σ' αυτό πράξεις που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισµό 
του - ακινήτου - µε τις οποίες φανερώνεται η βούληση του νοµέα να το έχει σαν δικό 
του. Ως πράξεις νοµής θεωρούνται, µεταξύ των άλλων, η επίβλεψη του ακινήτου, ο 
καθαρισµός του, η δενδροφύτευσή του και η φύλαξή αυτού από παραβιάσεις τρίτων. 
∆εν είναι δε αναγκαίο η νοµή ν' ασκείται αυτοπροσώπως, αλλά µπορεί ν' ασκείται 
µέσω άλλου (άρθρο 980 ΑΚ).  
- Κατ' άρθρο 1054 ΑΚ, ανεπίδεκτα χρησικτησίας, τακτικής ή έκτακτης, είναι τα εκτός 
συναλλαγής πράγµατα. Όπως δε προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 966, 967, 
968 ΑΚ, εκτός συναλλαγής είναι και τα κοινόχρηστα πράγµατα, τα οποία, εφόσον δεν 
ανήκουν σε δήµο ή κοινότητα, ή ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, ανήκουν στο 
∆ηµόσιο.  
- Κατά το άρθρο 28 του Ν. 1337/1983 "Επέκταση πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική 
ανάπτυξη κλπ", "Ιδιωτικοί δρόµοι, πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσεως που 
έχουν σχηµατισθεί µε οποιοδήποτε τρόπο έστω και κατά παράβαση των κειµένων 
πολεοδοµικών διατάξεων και που βρίσκονται µέσα σε εγκεκριµένα σχέδια πόλεων, 
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θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι και ανήκουν στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα. Για 
τους χώρους αυτούς δεν οφείλεται καµία αποζηµίωση λόγω ρυµοτοµίας. Σε 
περίπτωση όµως που οι χώροι αυτοί καταργούνται µε το σχέδιο πόλεως, 
προσκυρώνονται κατά τις κείµενες διατάξεις". Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
ιδιωτικά ακίνητα αποκτούν την ιδιότητα του κοινοχρήστου χωρίς την καταβολή 
αποζηµίωσης, εφόσον α) προβλέπονται από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλεως ως 
κοινόχρηστοι χώροι και β) η κοινοχρησία είναι αποτέλεσµα της βούλησης του 
ιδιοκτήτη (ρητής ή συναγόµενης εµµέσως από τις ενέργειές του) ή προκύπτει από 
πραγµατική κατάσταση που διατηρήθηκε επί µακρό χρόνο, κατ' ανοχή του ιδιοκτήτη. 
Έτσι, για 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 σωρευτικώς οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις, η συνδροµή των οποίων 
ελέγχεται παρεµπιπτόντως από τη ∆ιοίκηση και κρίνεται οριστικώς από τα αρµόδια 
πολιτικά δικαστήρια (ΟλΣτΕ 774/1987).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι λόγος αναίρεσης για 
ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν εφαρµόστηκε, 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµόστηκε ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική 
από την αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας 
και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης αν οι 
πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση και τούτο 
συµβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά 
που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν 
εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για την 
εφαρµογή του καθώς και όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των περιστατικών 
στην διάταξη στο πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, όταν η απόφαση 
δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, λόγω 
ανεπαρκούς ή αντιφατικής αιτιολογίας, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που 
συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, 
σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι 
συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρµόστηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της 
εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές 
της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν παραβιάσθηκε ή όχι ορισµένη 
ουσιαστική διάταξη νόµου.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, στηρίζει λόγο αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ.1 ΚΠολ∆), συντρέχει δε αν το δικαστήριο για 
τη θεµελίωση της αγωγής στο συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου αρκέστηκε 
σε στοιχεία λιγότερα ή αξίωσε περισσότερα από εκείνα που ο κανόνας αυτός απαιτεί 
για τη γένεση του οικείου δικαιώµατος, κρίνοντας αντιστοίχως νόµιµη ή µη 
στηριζόµενη στο νόµο την αγωγή. Αντίθετα η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της 
αγωγής, η οποία υπάρχει όταν δεν εκτίθενται στην αγωγή όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται κατά νόµο για τη στήριξη του αιτήµατος της αγωγής, τα πραγµατικά, 
δηλαδή, περιστατικά που απαρτίζουν την ιστορική βάση της αγωγής και 
προσδιορίζουν το αντικείµενο της δίκης, δηµιουργεί λόγους αναίρεσης από το άρθρο 
559 αριθ. 8 και 14 ΚΠολ∆.  
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- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έκρινε ορισµένη και νόµιµη την αγωγή, λαµβάνοντας υπόψη αναγκαία για τη 
θεµελίωσή της και την περιγραφή του αντικειµένου της δίκης γεγονότα που δεν 
εκτίθενται σε αυτή ή εάν απέρριψε ως αόριστη ή µη νόµιµη την αγωγή, 
παραγνωρίζοντας εκτιθέµενα για τη θεµελίωσή της και την περιγραφή του 
αντικειµένου της δίκης γεγονότα, που µε επάρκεια εκτίθενται σε αυτήν, ενώ ο από το 
άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται αν το δικαστήριο, παρά τη µη 
επαρκή έκθεση σε αυτήν των στοιχείων που είναι αναγκαία για τη στήριξη του 
αιτήµατος της αγωγής, την έκρινε ορισµένη, θεωρώντας ότι αυτά εκτίθενται µε 
επάρκεια ή αν παρά την επαρκή έκθεση των στοιχείων αυτών την απέρριψε ως 
αόριστη.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 966, 967, 968, 974, 980, 1041, 1042, 1043, 1045, 1051, 1054, 1094, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 1337/1983, άρθ. 28,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 626 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Χρησικτησία. Παράνοµη είσπραξη αποζηµίωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 
Αδικοπραξία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 974, 975, 983, 1045, 1051 ΑΚ, συνάγονται τα εξής: 
α) εκείνος που έχει στη νοµή του κινητό ή ακίνητο πράγµα για µια εικοσαετία γίνεται 
κύριος αυτού µε έκτακτη χρησικτησία, ανεξαρτήτως καλής ή κακής πίστεως, για τη 
συµπλήρωση δε του χρόνου αυτού, δικαιούται να προσµετρήσει και τη νοµή του 
δικαιοπαρόχου του, β) Η νοµή πράγµατος αποκτάται και µε ειδική διαδοχή, που 
γίνεται µε άτυπη σύµβαση, µη υποκείµενη σε µεταγραφή ακόµη και αν αφορά 
ακίνητο, µεταξύ του µέχρι τώρα νοµέα και του αποκτώντος και παράδοση της νοµής 
του πράγµατος στον αποκτώντα (ΑΠ 1163/05, 1415/03, 1561/01). Μεταβιβάζεται 
επίσης η νοµή του κληρονοµουµένου στους εξ αδιαθέτου κληρονόµους αυτού, ακόµη 
και αν αυτοί δεν αποκτούν την φυσική εξουσία επί του κληρονοµηθέντος πράγµατος 
και δεν έχουν γνώση της επαγωγής της κληρονοµιάς και των αντικειµένων αυτής, 
θεωρούµενοι κατά πλάσµα του νόµου ως νοµείς των κληρονοµιαίων πραγµάτων, ο 
καθένας κατά την εξ αδιαθέτου µερίδα του, και χωρίς να απαιτείται αποδοχή της 
κληρονοµιάς και µεταγραφή, υπό την προϋπόθεση όµως ότι ο κληρονοµούµενος είχε 
κατά το χρόνο του θανάτου του τη νοµή του κληρονοµηθέντος (ΑΠ 849/2007).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 7, 8 παρ. 5 και 9 παρ. 3 του Ν∆ 
797/1971 "περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων", που εφαρµόζονται στην 
προκείµενη περίπτωση λόγω του χρόνου κηρύξεως των αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων (άρθρ. 31 παρ. 1 Ν∆797/1971, σε συνδ. µε άρθρ. 29 & 2 του ν. 
2882/2001 "Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων"), συνάγεται ότι η 
παρακατάθεση της αποζηµιώσεως στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή η 
είσπραξή της µε οποιοδήποτε τρόπο από εκείνον που µε απόφαση του µονοµελούς 
πρωτοδικείου ορίσθηκε δικαιούχος, επιφέρει συντέλεση της απαλλοτριώσεως 
ανεξάρτητα από το αν ο αναγραφόµενος ως δικαιούχος στην απόφαση του 
µονοµελούς είναι ή όχι ο πραγµατικός κύριος του απαλλοτριωθέντος. Ο αληθινός 
κύριος, αν δεν συµπίπτει µε τον δικαιούχο, έχει ενοχική αξίωση κατά του τελευταίου 
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που εισέπραξε την αποζηµίωση. Η απαίτησή του αυτή µπορεί να στηριχθεί στις 
παραπάνω διατάξεις, σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις περί αδικοπραξίας. Για να 
υπάρξει δε αδικοπραξία και ως εκ τούτου υποχρέωση αποζηµιώσεως του παθόντος, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, πρέπει µεταξύ των άλλων η ζηµία να 
έχει προξενηθεί από τον δράστη παράνοµα και υπαίτια. Παράνοµη είναι και η 
προσβολή του ενοχικού δικαιώµατος ως αυτοτελούς αγαθού που γίνεται µε επέµβαση 
τρίτου, αµέτοχου του ενοχικού δεσµού, στο σύνδεσµο του δικαιώµατος µε το φορέα 
του και την παρεµπόδιση της εντάξεώς του στην περιουσία του τελευταίου, όπως 
συµβαίνει στην περίπτωση κατά την οποία ο τρίτος εµφανίζεται, χωρίς να είναι, 
δικαιούχος µιας απαιτήσεως και την εισπράττει από τον οφειλέτη, µε αποτέλεσµα να 
χάσει την απαίτησή του ο πραγµατικός δικαιούχος, καθώς και στην περίπτωση του 
ιδιώνυµου αδικήµατος του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν∆ 797/1971, που ορίζει ότι, "ο εκ 
προθέσεως υποδεικνύων ψευδή όρια ή προσάγων εικονικούς τίτλους ή παρεµβαίνων 
εις σχετικήν δίκην υφ΄ οιανδήποτε ιδιότητα, προς υποστήριξιν ανύπαρκτων 
δικαιωµάτων επί απαλλοτριωθέντος ακινήτου, είτε αυτού είτε άλλου, τιµωρείται µε 
φυλάκισιν και χρηµατικήν ποινήν". Στην περίπτωση αυτή της παράνοµης και υπαίτιας 
είσπραξης της αποζηµιώσεως από τρίτο µη δικαιούχο, όπως συνάγεται από τα άρθρα 
340, 345 και 346 ΑΚ, ο εν λόγω τρίτος καθίσταται υπερήµερος οφειλέτης, ως προς 
την καταβολή της αποζηµιώσεως στον πραγµατικό δικαιούχο και, άρα, υπόχρεος 
καταβολής σ΄ αυτόν των σχετικών νόµιµων τόκων, όχι από την παράνοµη είσπραξη 
της αποζηµιώσεως, αλλά από την επίδοση της οικείας καταψηφιστικής αγωγής, διότι 
η διάταξη του άρθρου 934 ΑΚ, κατά την οποία αυτός που οφείλει πράγµα που 
αφαιρέθηκε µε παράνοµη πράξη είναι υπερήµερος από το χρόνο της αφαιρέσεως, 
αναφέρεται σε οφειλές αυτούσιου ενσώµατου πράγµατος που αφαιρέθηκε παράνοµα 
και δεν εφαρµόζεται επί χρηµατικής οφειλής (ΑΠ 1548/2008).  
- 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. Αντιθέτως, 
δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως όταν πρόκειται για ελλείψεις, που ανάγονται 
στην εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και 
αιτιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, εφόσον αυτό διατυπώνεται στην 
απόφαση σαφώς. Μόνο τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται 
πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 559 αριθ. 20 και 561 παρ.1 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι ο θεσπιζόµενος µε την πρώτη από αυτές λόγος αναίρεσης, για 
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου, ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας 
υποπίπτει σε διαγνωστικό λάθος, όταν δηλαδή, σε αποδεικτικό έγγραφο, κατά την 
έννοια των άρθρων 339 και 432 επ. ΚΠολ∆ αποδίδει περιεχόµενο διαφορετικό από 
εκείνο που πράγµατι, έχει, είτε γιατί ανέγνωσε αυτό λανθασµένα, είτε γιατί παρέλειψε 
να αναγνώσει χρήσιµα τµήµατα του κειµένου αυτού, στη δε συνέχεια καταλήγει, 
στηριζόµενο αποκλειστικά ή κυρίως σ' αυτό σε περίπτωση συνεκτίµησης του µε άλλα 
αποδεικτικά µέσα, σε επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα αποδεικτικό πόρισµα σχετικά 
µε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, όχι δε και όταν 
έχει απλώς συνεκτιµήσει το έγγραφο µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να το 
εξαίρει κατά το σχηµατισµό του πορίσµατος του ως προς την ύπαρξη ή µη του 
αποδεικτέου γεγονότος.  
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- Κατά το άρθρο 559 αριθ.11 περ. γ' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. 
Κατά την έννοια της διάταξης για την ίδρυση του λόγου αναίρεσης αρκεί και µόνη η 
ύπαρξη αµφιβολιών για το αν πράγµατι λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο της 
ουσίας τα αποδεικτικά µέσα που προσκόµισαν και επικαλέστηκαν οι διάδικοι, τα 
οποία το δικαστήριο έχει υποχρέωση να λαµβάνει υπόψη του, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆ Εξάλλου, δεν θεµελιώνει 
λόγο αναίρεσης η παράλειψη του δικαστηρίου της ουσίας να µνηµονεύσει στην 
απόφαση του ποια αποδεικτικά µέσα χρησιµοποιήθηκαν για άµεση και ποια για 
έµµεση απόδειξη ή να καθορίσει τη βαρύτητα που αποδόθηκε στο καθένα από αυτά ή 
τη σχέση και επιρροή του στα αποδεικτέα θέµατα, από δε την αναφορά στην 
απόφαση µερικών από τα προσκοµιζόµενα έγγραφα, δεν συνάγεται αναγκαστικά ότι 
δεν εκτιµήθηκαν και τα µη αναφερόµενα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 340, 345, 346, 914, 934, 974, 975, 983, 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ.11γ, 559 αριθ.19, 559 αριθ.20, 
Ν∆: 797/1971, άρθ 7, 8, 9,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 29,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Κυριότητα - Κληροτεµάχια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1853 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κυριότητα. Κληροτεµάχια. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Υπεύθυνη δήλωσή κατά το άρθρο 8 του 
Ν. 1599/1986. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, παρ. 1, 2 και 9 του Α.Ν. 1722/1939 "Περί 
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών του Αγροτικού Νόµου", 
προκύπτει ότι η κυριότητα των ατοµικών κλήρων µεταβιβάζεται στους δικαιούχους 
µε την έκδοση και µεταγραφή του οριστικού τίτλου κυριότητας (παραχωρητηρίου) 
από τον Υπουργό Γεωργίας. Μπορεί όµως να µεταβιβασθεί σε αυτούς η κυριότητα 
και χωρίς µεταγεγραµµένο τίτλο: 1) αν εκδόθηκε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ή 
του αρµοδίου Γενικού ∆ιοικητή, µε την οποία κυρώνεται η οριστική διανοµή των 
ακινήτων του αγροκτήµατος και δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
εφόσον οι δικαιούχοι των ατοµικών κλήρων είναι εγγεγραµµένοι στο κτηµατολόγιο 
που κυρώθηκε και 2) όταν η οριστική διανοµή κυρώθηκε µε τους νόµους 4857/1930 
και 5496/1932 ή µε αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας ή του αρµοδίου Γενικού 
∆ιοικητή, µε βάση τις διατάξεις του Αγροτικού Νόµου που ίσχυαν πριν από την 
έναρξη της ισχύος του αναγκαστικού αυτού νόµου και οι δικαιούχοι είναι γραµµένοι 
στο κτηµατολόγιο που κυρώθηκε. Συγκεκριµένα η κυριότητα µεταβιβάζεται 
αυτοδικαίως στους δικαιούχους, στην µεν πρώτη περίπτωση αµέσως µετά τη 
δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως του Υπουργού 
Γεωργίας ή του αρµόδιου Γενικού ∆ιοικητή και στη δεύτερη περίπτωση από την 
έναρξη ισχύος του ΑΝ 1722/1939. Εξάλλου, από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 
του ΑΝ 431/1968, προκύπτει, ότι, µετά την έναρξη της ισχύος αυτού (ΑΝ 431/1968), 
δηλαδή από 23-5-1968, ο κατά την εποικιστική εν γένει νοµοθεσία αποκατασταθείς 
κληρούχος δεν λογίζεται κατά πλάσµα του νόµου νοµέας του κλήρου αν δεν κατέχει 
πράγµατι αυτόν και συνεπώς είναι δυνατή η χωρίς τη θέλησή του κτήση από τον 
τρίτο της νοµής ολοκλήρου του κληροτεµαχίου, υπό τον όρο να µην κατατέµνονται 
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τα τεµάχια της οριστικής διανοµής. Ο περιορισµός αυτός της µη κατάτµησης τίθεται 
ως γενική` αρχή και έχει εφαρµογή σε κάθε µεταβίβαση του κλήρου, όχι µόνο όταν 
γίνεται µε τη θέληση του κληρούχου, δηλαδή µε δικαιοπραξία, αλλά και επί κτήσεως 
κυριότητας επ' αυτού µε τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, εφόσον συµπληρωθεί ο 
απαιτούµενος από το νόµο, για κάθε µία από αυτές, χρόνος (ΑΠ 1413/2010, ΑΠ 
785/2008, ΑΠ 970/2006).  
- Ο εκ του άρθρου 559 παρ.1 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή (ΟλΑΠ 36/1988, ΑΠ 741, 377, 371 και 366/2011). Στην περίπτωση κατά 
την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως 
δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο 
νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της 
αποφάσεως καθιστούν προφανή την παραβίαση (ΑΠ 741, 377, 373 και ΑΠ 
366/2011).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το 
νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, Ολοµ.ΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό 
πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 
1206/2008, ΑΠ 358/200, 364/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 328/2008).∆εν 
αποτελούν "πράγµατα" και άρα δεν ιδρύεται ο ως άνω λόγος αναιρέσεως αν δεν 
ληφθούν υπόψη οι ισχυρισµοί που αποτελούν απλή ή αιτιολογηµένη άρνηση της 
αγωγής, καθώς και οι ισχυρισµοί που συνιστούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα 
διαδίκων ή του δικαστηρίου από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 701/2008, ΑΠ 
625/2008, ΑΠ 558/2008). ∆εν ιδρύεται ο λόγος αυτός της αναιρέσεως, αν το 
δικαστήριο που δίκασε, έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε 
για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΑΠ 37/2008, ΑΠ 2102/2007, ΑΠ 
2068/2007). 
- Την υπεύθυνη δήλωσή της, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ορθώς έλαβε υπόψη 
προς συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, αφού, κατά την ανέλεγκτη, ως εις πράγµατα 
αναγοµένη κρίση του, δέχθηκε ότι αυτή δεν συντάχθηκε για να χρησιµοποιηθεί στη 
δίκη αυτή, στην οποία προσκοµίσθηκε (ΟλΑΠ 8/1987, ΑΠ 2096/2005, ΑΠ 
667/2009).  
∆ιατάξεις: 



 

[135] 
 

ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
ΑΝ: 1722/1939, άρθ. 1, 9,  
ΑΝ: 431/1968,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 658 
 
Κυριότητα - Κτηµατολόγιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 309 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κτηµατολόγιο. Κυριότητα δυνάµει Οθωµανικού ∆ικαίου. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 2 εδάφ. α' του Ν. 2664/1998 
"περί Εθνικού Κτηµατολογίου", παρ. 3 περ. α' , όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3481/2006, 6 παρ. 1 και 2, όπως η παρ. 2 ισχύει µετά την 
τροποποίησή της από το άρθρο 5 του Ν 3559/2007 συνάγεται, ότι στην περίπτωση 
ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου, όταν µε την 
ανακριβή εγγραφή φέρεται το ακίνητο ως "άγνωστου ιδιοκτήτη", όποιος ισχυρίζεται 
ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηµατολόγιο δικαίωµα στο ακίνητο, ασκεί αίτηση ενώπιον 
του Κτηµατολογικού ∆ικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της τοποθεσίας του 
ακινήτου (και µέχρι να οριστεί στο Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας του 
ακινήτου), που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, προκειµένου 
να ζητήσει διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής. Αντικείµενο της δίκης αυτής 
είναι η διαπίστωση της ύπαρξης του σχετικού εγγραπτέου δικαιώµατος του αιτούντος 
και η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής σύµφωνα µε αυτή τη διαπίστωση, 
χωρίς τη διάγνωση κανενός αµφισβητούµενου δικαιώµατος, αφού η εγγραφή 
"άγνωστου ιδιοκτήτη" δεν ενέχει τέτοια αµφισβήτηση, αλλά ακριβώς την έλλειψη 
διαπίστωσης του υπάρχοντος δικαιώµατος. Έτσι, αντικείµενο της δίκης που ανοίγεται 
δεν είναι η αυθεντική διάγνωση δικαιώµατος που αµφισβητείται, ανεξαρτήτως του ότι 
ελέγχεται ως προϋπόθεση η ύπαρξη συγκεκριµένου δικαιώµατος για τη ζητούµενη 
διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής, χωρίς όµως να καλύπτεται µε ισχύ 
δεδικασµένου. Γι' αυτό, άλλωστε, η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν 2664/1998, 
όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν 3481/2006, 
αναφέρεται µόνο στη διόρθωση της πρώτης εγγραφής και όχι και στην αναγνώριση 
του δικαιώµατος που προσβάλλεται µε την εγγραφή αυτή, ενώ στην τροποποιηθείσα 
αυτή διάταξη ορίζεται, ότι "εάν η αίτηση απορριφθεί ως νόµω και ουσία αβάσιµη, ο 
αιτών µπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου ...".  
- Κατά τα άρθρα 1, 2 και 3 του οθωµανικού νόµου της 7 Ραµαζάν 1274 και το 
προϊσχύσαν αυτού µουσουλµανικό δίκαιο, οι γαίες διακρίνονταν στις εξής πέντε 
κατηγορίες: α') Τις γαίες καθαρής ιδιοκτησίας (µούλκια), όπως οικοδοµήµατα, 
εργαστήρια, αµπελώνες κ.λ.π., των οποίων τη κυριότητα είχε αυτός που τις εξουσίαζε 
και µπορούσε να τις διαθέτει ελεύθερα προς τρίτους µε άτυπη συµφωνία περί 
µεταβίβασης, β') τις δηµόσιες γαίες (µιριγιέ), όπως τα καλλιεργήσιµα χωράφια, 
βοσκοτόπια, δάση κ.λ.π., των οποίων η κυριότητα ανήκε στο Οθωµανικό ∆ηµόσιο 
και επί των οποίων οι ιδιώτες µπορούσαν να αποκτήσουν µόνο δικαίωµα εξουσίασης 
(τεσσαρούφ), γ') τις αφιερωµένες γαίες (βακούφια), των οποίων η χρήση και 
εκµετάλλευση γινόταν υπέρ κάποιου αγαθοεργού σκοπού και οι οποίες θεωρούνταν 
ως πράγµατα εκτός συναλλαγής, δ') τις εγκαταλελειµµένες σε κοινότητες γαίες 
(µετρουκέ), όπως οι δηµόσιοι δρόµοι, οι πλατείες κ.λ.π., οι οποίες ήταν προορισµένες 
για τη κοινή χρήση και ανήκαν στο ∆ηµόσιο και ε') τις νεκρές γαίες (µεβάτ), όπως τα 
βουνά, τα ορεινά και πετρώδη µέρη, τα αδέσποτα δάση κλπ., οι οποίες αποτελούσαν 
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γαίες που κανείς δεν κατείχε, δεν εξουσίαζε και δεν καλλιεργούσε και ανήκαν στο 
∆ηµόσιο. Μετά την απελευθέρωση και δυνάµει των από 3/22-2-1830, 4/16-6-1830 
και 19.6/1-7-1830 πρωτοκόλλων του Λονδίνου, των ερµηνευτικών των εν λόγω 
πρωτοκόλλων κειµένων των τριών προστάτιδων δυνάµεων και της από 9-7-1832 
Συνθήκης της Κωνσταντινούπολης περιήλθαν στη κυριότητα του Ελληνικού 
∆ηµοσίου, αφενός µεν τα ανήκοντα στο Τουρκικό ∆ηµόσιο κτήµατα, αφετέρου δε τα 
κτήµατα των Οθωµανών, τα οποία κατά τη διάρκεια του πολέµου κατέλαβε µε τις 
στρατιωτικές δυνάµεις και δήµευσε, καθώς και εκείνα τα οποία κατά το χρόνο 
υπογραφής των άνω τριών πρωτοκόλλων είχαν εγκαταλειφθεί από τους 
αναχωρήσαντες από την απελευθερωθείσα Ελλάδα Οθωµανούς πρώην κυρίους αυτών 
και δεν είχαν καταληφθεί από τρίτους έως την έναρξη ισχύος του ν. 21-6/10-7-1837 
"περί διακρίσεως κτηµάτων".  
- Με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του β.δ. της 17/29-11-1836 "περί ιδιωτικών 
δασών" αναγνωρίσθηκε η κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου στις εκτάσεις που 
αποτελούν δάση, εκτός από εκείνες οι οποίες πριν από τον αγώνα της ανεξαρτησίας 
κατέχονταν νόµιµα από ιδιώτες και για τις οποίες οι σχετικοί οθωµανικοί τίτλοι 
"ιδιοκτησίας" θα αναγνωρίζονταν από την Γραµµατεία των Οικονοµικών κατόπιν 
υποβολής τους µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία ενός έτους από τη δηµοσίευση του εν 
λόγω διατάγµατος που είχε ισχύ νόµου. Κατά δε το οθωµανικό δίκαιο οι ιδιώτες 
µπορούσαν να αποκτήσουν σε δάση, που ανήκαν κατά κανόνα κατά κυριότητα στο 
Οθωµανικό ∆ηµόσιο, δικαίωµα εξουσιάσεως (οιονεί επικαρπίας) µε "ταπί", δηλαδή 
επίσηµο τίτλο παραχωρήσεως, που εξέδιδε υπάλληλος του Οθωµανικού ∆ηµοσίου. 
Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις των νόµων 8 παρ.1 Κωδ. (7.39), 9 παρ.1 Βασ. (50.14), 
2 παρ.20 Πανδ. (41.4), 6 Πανδ. (44.3), 76 παρ.1 Πανδ. (18.1) και 7 παρ.3 Πανδ. 
(23.3) του προϊσχύσαντος βυζαντινορωµαϊκού δικαίου, οι οποίες, κατά το άρθρο 51 
του ΕισΝΑΚ, έχουν εφαρµογή για τον πριν από την εισαγωγή του ΑΚ χρόνο, 
µπορούσε να αποκτηθεί κυριότητα επί ακινήτου και µε έκτακτη χρησικτησία, κατόπιν 
ασκήσεως επ' αυτού νοµής µε καλή πίστη και µε διάνοια κυρίου επί συνεχή 
τριακονταετία, εκείνος δε που χρησιδέσποζε µπορούσε να συνυπολογίσει στο χρόνο 
της δικής του νοµής και το χρόνο όµοιας νοµής του δικαιοπαρόχου του, εφόσον είχε 
γίνει µε νόµιµο τρόπο καθολικός ή ειδικός διάδοχος αυτού. Από το συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών προς εκείνες των άρθρων 18 και 21 του νόµου της 21.6/3.7.1837 
"περί διακρίσεως δηµοσίων κτηµάτων", συνάγεται ότι η έκτακτη χρησικτησία χωρεί, 
µε τις προϋποθέσεις που εκτέθηκαν, και σε δηµόσια κτήµατα, ανεξαρτήτως της 
µορφολογίας τους, εφόσον η τριακονταετής νοµή τους είχε συµπληρωθεί µέχρι και 
τις 11-9-1915, όπως αυτό προκύπτει από τις διατάξεις αφενός του ν. ∆ΞΗ/1912 και 
των διαταγµάτων "περί δικαιοστασίου" που εκδόθηκαν µε βάση αυτό το νόµο και 
αφετέρου του άρθρου 21 του ν.δ/τος της 22.4/16.5.1926 "περί διοικητικής αποβολής 
από των κτηµάτων της Αεροπορικής Αµύνης", µε τις οποίες έγινε αναστολή κάθε 
παραγραφής ή δικαστικής προθεσµίας σε αστικές διαφορές και απαγορεύθηκε η 
οποιαδήποτε παραγραφή των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου στα κτήµατά του, εποµένως 
και η χρησικτησία τρίτων πάνω σ' αυτά. Εξάλλου, όπως συνάγεται από τους ν.20 
παρ.12 πανδ. (5.3), ν.25 πανδ.(24.1), ν. 27 πανδ. (18.1), ν.10, 13 παρ.1, 17, 48 πανδ. 
(41.3), ν.5 πανδ. (41.7), ν.3 πανδ. (41.10), ν. 7 παρ.6 πανδ. (41.4), ν.109 πανδ. (50.16) 
καλή πίστη αποτελεί η ειλικρινής πεποίθηση του νοµέα, ότι µε την κτήση της νοµής 
του πράγµατος δεν προσβάλλει κατ' ουσίαν το δικαίωµα του κυρίου.  
- 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 
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περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσία 
την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, 
αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση 
του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι 
αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι συντρέχουν οι όροι της 
διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. 
Ιδρύεται, δηλαδή ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της απόφασης 
δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν παραβιάστηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική 
διάταξη νόµου. Αναφέρεται ο λόγος αυτός σε πληµµέλειες αναγόµενες στη 
διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται, όταν υπάρχουν ελλείψεις 
αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και, ειδικότερα, στην ανάλυση, στάθµιση 
και αιτιολόγηση του πορίσµατος, που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να 
εκτίθεται σαφώς, πλήρως και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα, τέλος, των οποίων η µη 
αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την 
απόφαση τη νόµιµη βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, 
που τείνουν δηλαδή στη θεµελίωση ή κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε 
ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι, όµως, και τα πραγµατικά ή νοµικά 
επιχειρήµατα που συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για 
τα οποία, η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, δεν ιδρύει λόγο 
αναίρεσης (ΟλΑΠ 24/1992). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
ΕισΝΑΚ: 51, 
Νόµοι: 2664/1998, άρθ. 1, 6, 
Νόµοι: 3481/2006, άρθ. 2,  
Νόµοι: 3559/2007, άρθ. 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 744 
 
Κυριότητα - Πρωτόκολλο κατάληψης ακινήτου - διοικητικής αποβολής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1658 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αυθαίρετη κατάληψη κατοικίας. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. 
- Κατά το άρθρο 23 παρ. 1, 2 εδ. α' , β' του Β∆/τος 330/1960, µε το οποίο 
κωδικοποιήθηκε η περί αποκαταστάσεως των αστών προσφύγων νοµοθεσία του ν. 
2044/1952 "Α. Από της ισχύος του ΑΝ 1822/5.6.51 πας καταλαµβάνων αυθαιρέτως 
ακίνητον (οίκηµα, οικόπεδον, µη κτηµατογραφηθείσαν έκτασιν κλπ.) ανήκον κατά 
κυριότητα, νοµήν ή διαχείρισιν εις το Ελληνικόν ∆ηµόσιον (Υπουργείον Κοινωνικής 
Προνοίας) τιµωρείται δια φυλακίσεως και χρηµατικής ποινής µέχρι 20.000 δραχµών 
της ποινικής αγωγής εισαγοµένης δι' απ' ευθείας κλήσεως. 2. Ανεξαρτήτως της 
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ανωτέρω διώξεως και χρόνου αυθαιρέτου καταλήψεως του ακινήτου. α) Εάν 
πρόκειται περί αυθαιρέτου καταλήψεως κατοικίας, διατάσσεται, παρά του Υπουργού 
Κοινωνικής Προνοίας ή του παρ' αυτού εξουσιοδοτουµένου οργάνου ή δια της 
Αστυνοµίας ή υπαλλήλων του Υπουργείου ή άλλων Υπηρεσιών διοικητική αποβολή 
παντός καταλαβόντος ως και παντός τρίτου εξ αυτού έλκοντας τα δικαιώµατα του, 
εκδίδεται δε απόφασις του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας ή του παρ' αυτού 
εξουσιοδοτουµένου οργάνου περί καταλογισµού τιµήµατος χρήσεως και αξίας 
επενεχθεισών φθορών, εκτιµώµενων ελευθέρως παρά του Συµβουλίου Στεγάσεως, 
κατόπιν εκθέσεως, δια τας φθοράς, µηχανικού ∆ηµοσίου Υπαλλήλου και 
εισπραττοµένων κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως ∆ηµοσίων εσόδων και β) Εάν 
πρόκειται περί αυθαιρέτου καταλήψεως οικοπέδου ή εκτάσεως µη 
κτηµατογραφηθείσης, εάν µεν δεν έχη ανεγερθή οικοδοµή ή κτίσµα, ισχύουν τα περί 
καταλήψεως κατοικίας, ως ανωτέρω, εάν δε έχη ανεγερθή κατοικία ή πάσης άλλης 
µορφής κτίσµα, ο Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας ή το παρ' αυτού 
εξουσιοδοτούµενον όργανον, διατάσσει την διοικητικήν αποβολήν και κατεδάφισιν 
οιουδήποτε κτίσµατος προσωρινού ή µονίµου δια της αστυνοµίας ή υπαλλήλων του 
Υπουργείου ή άλλων Υπηρεσιών. Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις εκτιµώµενας υπό του 
Συµβουλίου Στεγάσεως, δύναται αντί της κατά τ' ανωτέρω κατεδαφίσεως, να 
παραχωρήται το καταληφθέν οικόπεδον, καθοριζοµένου του καταβλητέου τιµήµατος 
της καταληφθείσης επιφανείας ελευθέρως παρά του Συµβουλίου Στεγάσεως βάσει 
της τρεχούσης αξίας κατά τον χρόνον της κατά τ' ανωτέρω αποφάσεως του 
Συµβουλίου, προσαυξανόµενης κατά 50% και υπό την προϋπόθεσιν ότι η ανέγερσις 
του κτίσµατος δεν αντίκειται προς τας διατάξεις περί πολεοδοµίας και εγένετο µετά 
την 5/6/1951". Περαιτέρω κατά το άρθρο 3 του Β∆/τος 692/1961, µε το οποίο 
κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν∆ 4176/1961, οι οποίες ρυθµίζουν τη στέγαση 
των παραπηγµατούχων οικογενειών των πόλεων Αθηνών - Πειραιώς - Θεσσαλονίκης 
"1. Οικογένεια εγκατεστηµένη εις παράπηγµα κείµενον εντός συνοικισµού, 
περιλαµβανοµένου εις το κατά την παρούσαν πράξιν στεγαστικόν πρόγραµµα, µη 
υποβάλλουσα άπαντα τα οριζόµενα δικαιολογητικά εντός της τασσοµένης 
προθεσµίας ή αρνούµενη να υποβάλη ταύτα επί τη προσκλήσει της Υπηρεσίας ή 
κατόπιν υποβολής τούτων κρινοµένη ως µη δικαιούχος στεγάσεως, κατά τας 
διατάξεις της παρούσης πράξεως ή κρινοµένη ως δικαιούχος και αρνούµενη για 
εκκένωση το παράπηγµα εντός της τασσοµένης αυτή προθεσµίας προς εγκατάστασίν 
της εις το παραχωρούµενον ακίνητον, αποβάλλεται διοικητικώς, κατεδαφιζοµένου 
του παραπήγµατος, µερίµνη του οικείου Αστυνοµικού Τµήµατος. 2. Η καθ' 
ωρισµένον υπό του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας εγκεκριµένον τύπον πράξις 
διοικητικής αποβολής της ως ανωτέρω οικογενείας και κατεδαφίσεως του 
παραπήγµατος εκδίδεται από του Προϊσταµένου της οικείας Ειδικής Υπηρεσίας 
Στεγάσεως (Ε.Υ.Σ.) µετά γνώµην της παρ' αυτή Ειδικής Επιτροπής Στεγάσεως. Η 
πράξις αύτη διαβιβάζεται µερίµνη της άνω Υπηρεσίας υποχρεωτικώς, εντός 
τριηµέρου από της εκδόσεως της εις τον αρµόδιον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όστις 
οφείλει αµελλητί, να διάταξη το αρµόδιον Αστυνοµικόν Τµήµα δια την εκτέλεσίν της. 
Η εντολή αύτη του Εισαγγελέως, κοινοποιουµένη και εις την εκδούσαν την πράξιν 
Υπηρεσίαν, επιδίδεται αµέσως µερίµνη του αυτού Αστυνοµικού Τµήµατος, εις τον 
καθ' ου παραπηγµατούχον επί αποδείξει, όστις δικαιούται εφ' όσον εντός πενθηµέρου 
από της επιδόσεως αποµακρυνθή του παραπήγµατος και προβή ιδίαις αυτού δαπάναις 
εις την κατεδάφισιν του παραπήγµατός του, ν' αποκόµιση τα εκ της κατεδαφίσεως 
υλικά. Παρεχοµένης απράκτου της προθεσµίας ταύτης και εντός των εποµένων πέντε 
ηµερών, το αρµόδιον Αστυνοµικόν Τµήµα, διό του εις την διάθεσιν αυτού, τιθεµένου 
συνεργείου κατεδαφίσεων της αρµοδίας Ε.Υ.Σ., προβαίνει εις την εκτέλεσίν της 
εντολής, συντασσοµένου σχετικού πρωτοκόλλου. Εν τη περιπτώσει ταύτη τα εκ της 
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κατεδαφίσεως υλικά διατίθενται κατά τα δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής 
Προνοίας καθορισθησόµενα. 3. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου ακολουθείται 
εφεξής επί πάσης περιπτώσεως διοικητικής αποβολής αυθαιρέτως εγκατεστηµένων 
οικογενειών εις παραπήγµατα κείµενα εντός προσφυγικών συνοικισµών, ως και 
κατεδαφίσεως τούτων άµα τη εκκενώσει των, των οικείων Ειδικών Υπηρεσιών 
Στεγάσεως και των παρ' αυταίς Επιτροπών Στεγάσεως καθισταµένων εφεξής 
αρµοδίων διά την κατά τας διατάξεις του παρόντος και της περί αποκαταστάσεως των 
αστών προσφύγων νοµοθεσίας διοίκησιν και διαχείρισιν των συνοικισµών εκ 
παραπηγµάτων. Ως αυθαίρετος εγκατάστασις νοείται α) εν τη διατάξει της παρ. 3 του 
αρθρ. 4 του Ν∆ 2044/52 αναφεροµένη και β) η κατοχή παραπήγµατος δι' οιανδήποτε 
χρήσιν παρ' οικογενείας, αποκατασταθείσης στεγαστικώς". Ακολούθως εκδόθηκε, 
κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ.4 της 111/1960 Π.Υ.Σ., όπως συµπληρώθηκε 
µε το άρθρο 2 παρ. του κυρωτικού νοµοθετικού διατάγµατος 4176/1991, το Β∆ 
866/1982, κατά το άρθρο µόνο του οποίου "Αι διατάξεις του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 
111/1960 πράξεως του Υπουργικού Συµβουλίου ως αύται συνεπληρώθησαν και 
ετροποποιήθησαν δια του κυρώσαντος ταύτην υπ' αριθ. 4176/61 Ν.∆ αι 
αναφερόµεναι εις την διαδικασίαν της διοικητικής αποβολής και κατεδαφίσεως 
επεκτείνονται αναλόγως και έχουν εφαρµογήν από της ισχύος του παρόντος και επί 
πάσης περιπτώσεως αυθαιρέτου καταλήψεως ή καταγής κρατικών ακινήτων 
προοριζοµένων δια την στέγασιν των αστών προσφύγων. Κρατικά ακίνητα ως 
ανωτέρω νοούνται, τα τελούντα υπό την διαχείρισιν του Υπουργείου Κοινωνικής 
Προνοίας ως ευρισκόµενα εντός χώρων α) απαλλοτριωθέντων δια την αποκατάστασιν 
των προσφύγων του 1922 δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 110 του Συντάγµατος 
του 1927 ή διατάξεων ετέρων Νόµων, β) περιελθόντων αυτώ δι' αγοράς ή δωρεάς ή 
ετέρας πράξεως παραχωρήσεως ή µεταβιβάσεως, ως και οι δυνάµει των Νόµων 
4592/1930 "περί κυρώσεως της συµβάσεως περί εκκαθαρίσεως της Ε.Α.Π. και 
ρυθµίσεως των εκ ταύτης απορρεόντων ζητηµάτων" και 4857/1930 "περί 
µεταβιβάσεως εις το Ελληνικόν ∆ηµόσιον της κινητής και ακινήτου περιουσίας της 
Ε.Α.Π. κ.λ.π.", γ) τεθέντων εις την διάθεση του Υπουργείου τούτου καθ' οιονδήποτε 
τρόπον προς εξυπηρέτησιν του σκοπού της αποκαταστάσεως ή της προσωρινής 
στεγάσεως των προσφύγων υπό του ∆ηµοσίου ή Νοµικών Προσώπων ή ετέρων 
Κοινωφελών Οργανισµών και περιλαµβανοµένων εις τα κτηµατολογικά διαγράµµατα 
του Υπουργείου Κοινωνικής Προνοίας και δ) κατεχοµένων υπό τούτου εξ' επιτάξεως 
...". Από τον συνδυασµό των διατάξεων αυτών και το νοµικό καθεστώς που δι' αυτών 
διαµορφώθηκε προκύπτουν τα ακόλουθα (α) το άρθρο 23 του Β∆/τος 330/1960 
εφαρµόζεται επί αυθαίρετης καταλήψεως οικοπέδου ή κατοικίας, µε έκδοση στην 
περίπτωση αυτή πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, χωρίς προηγούµενη 
γνωµοδότηση της Ειδικής Επιτροπής Στεγάσεως, (β) στο πεδίο εφαρµογής του 
Β∆/τος 692/1961 εµπίπτει η περίπτωση εγκαταστάσεως οικογένειας σε παράπηγµα 
(πρόχειρες κατασκευές), το οποίο προς τούτο κατασκεύασαν επί οικοπέδου 
στεγαστικής αποκαταστάσεως, από το οποίο αποβάλλεται διοικητικώς µετά από 
γνώµη της Ειδικής Επιτροπής Στεγάσεως και (γ) ότι µε το Β∆ 866/1962 η διαδικασία 
διοικητικής αποβολής επί κατεδαφίσεως παραπήγµατος (Β∆ 692/1961) εφαρµόζεται 
αναλόγως σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης καταλήψεως ή κατοχής κρατικού ακινήτου 
προοριζοµένου για τη στέγαση αστών προσφύγων. Από τη γενικότητα της 
διατυπώσεως του µόνου αυτού άρθρου του Β∆ 866/1962 περί ανάλογης εφαρµογής 
της διαδικασίας της διοικητικής αποβολής και κατεδαφίσεως, που προβλέπεται από 
το Β∆ 692/1961, σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης καταλήψεως ακινήτου αστικής 
προσφυγικής αποκαταστάσεως δικαιολογεί βάσιµα τη νοµική παραδοχή ότι η 
προηγούµενη γνώµη της Ειδικής Επιτροπής Στεγάσεως αποτελεί ουσιώδη τύπο για 
την εγκυρότητα της πράξεως διοικητικής αποβολής, που εκδίδεται και κατ' εφαρµογή 
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του άρθρου 23 του Β∆/τος 330/1960. Εποµένως η προβαλλόµενη µε τον πρώτο κατά 
σειρά λόγο αναιρετική αιτίαση από το άρθρο 560 αρ. 1 ΚΠολ∆, µε την έννοια ότι η 
προσβαλλόµενη απόφαση, µε την παραδοχή της ότι επί της πληττόµενης πράξεως 
διοικητικής αποβολής εφαρµογή έχει το άρθρο 23 του Β∆ 692/1961, καταλήγοντας 
στην ακύρωσή της λόγω µη λήψεως προηγουµένως υπόψη της προβλεπόµενης από το 
εν λόγω άρθρο γνώµης της Ειδικής Επιτροπής Στεγάσεως, αντί του άρθρου 23 του 
Β∆/τος 330/1960, που αντιθέτως δεν προβλέπει την τήρηση του ουσιώδους αυτού 
τύπου, ευθεώς παραβίασε τις εν λόγω διατάξεις, αξιολογείται προεχόντως ως 
αλυσιτελής, εφόσον, όπως προαναφέρθηκε, σε κάθε περίπτωση πρωτοκόλλου 
διοικητικής αποβολής απαιτείται ως ουσιώδης τύπος για την εγκυρότητά του η λήψη 
υπόψη προηγουµένως της γνώµης της Ειδικής Επιτροπής Στεγάσεως ανεξάρτητα από 
το γεγονός ότι το ανακοπτόµενο πρωτόκολλο αναφέρεται επιπρόσθετα και σε 
κατεδάφιση αυθαιρέτου κτίσµατος, παραπήγµατος κατά την έννοια του άρθρου 3 του 
Β∆/τος 692/1961, το οποίο εντεύθεν ευθέως εφαρµόζεται. Περαιτέρω και αναφορικά 
µε το διοικητικό όργανο της Ειδικής Επιτροπής Στεγάσεως επακολούθησαν οι 
ακόλουθες νοµοθετικές µεταβολές. Ειδικότερα, Ι. µε το άρθρο 4 παρ. 1 του 
ν.4352/1962 καταργήθηκαν, πλην άλλων, οι γνωµοδοτικής αρµοδιότητας επιτροπές, 
εφόσον δεν διατηρηθούν µε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας 
Κυβερνήσεως και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, οριζοµένου παράλληλα 
(παρ. 2) ότι µετά ταύτα η αποφασιστική αρµοδιότητα ασκείται χωρίς προηγούµενη 
γνωµοδότηση. Κατ' εφαρµογή της διατυπωθείσης επιφυλάξεως µε το άρθρο 2 παρ. 
14, 15 του Β∆/τος 421/1965 διατηρήθηκαν, µεταξύ άλλων, οι Ειδικές Επιτροπές 
Στεγάσεως και τα Νοµαρχιακά Συµβούλια Στεγάσεως,  
- Αντίστοιχου περιεχοµένου διατάξεις επαναδιατυπώθηκαν στο άρθρο 3 παρ. 1, 2 του 
ΑΝ 65/1967, µε την επιφύλαξη διατηρήσεως εκείνων των Επιτροπών, που θα 
διατηρηθούν µε κοινή απόφαση των συναρµοδίων υπουργών, κατ' εφαρµογή της 
οποίας διατηρήθηκαν και ανασυντάχθηκαν οι ειδικές επιτροπές στεγάσεως και τα 
νοµαρχιακά συµβούλια,  
- Με το άρθρο 2 του Ν∆ 1379/1973 διατηρήθηκαν τα νοµαρχιακά συµβούλια 
στεγάσεως, που µετονοµάσθηκαν σε νοµαρχιακά συµβούλια κοινωνικών υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 1). Παράλληλα ορίσθηκε από το άρθρο 10 παρ.1 του Ν∆ 1379/1973 
"Αι υπό των υπ' αριθ. ΖΙα/7392/15.9.1967 και 59608/3224/7.6.1967 κοινών 
αποφάσεων του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και των Υπουργών επί των 
Οικονοµικών, Κοινωνικής Προνοίας και Εργασίας, εκδοθεισών εις εκτέλεσιν του ΑΝ 
65/1967 και αι υπό του Β∆ιατάγµατος 245/1971 καθοριζόµενοι αρµοδιότητες, των 
δυνάµει του παρόντος µετονοµαζόµενων, καταργουµένων ή συγχωνευοµένων 
Συµβουλίων και Επιτροπών, εφ' όσον δεν προβλέπεται ρητώς η άσκησις τούτων υπό 
των προβλεποµένων διά του παρόντος Συµβουλίων και Επιτροπών, ασκούνται εφ' 
εξής υπό των αρµοδίων υπηρεσιών",  
- Με το άρθρο 14 του Ν. 543/1977 συστήθηκε στο Υπουργείο Κοινωνικών 
Υπηρεσιών το Συντονιστικό Συµβούλιο Στεγάσεως, µε γνωµοδοτική αρµοδιότητα επί 
παντός θέµατος σχέση έχοντος µε τα εφαρµοζόµενα προγράµµατα στεγάσεως, για τα 
οποία ήταν αρµόδιο το Κεντρικό Συµβούλιο Στεγάσεως,  
- Με το άρθρο 4 του Ν. 2026/1992 καταργήθηκαν, πλην άλλων, οι γνωµοδοτικές 
επιτροπές, µε την επιφύλαξη οµοίως της διατηρήσεως εκείνων που θα διατηρηθούν 
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και του αρµόδιου 
κατά περίπτωση υπουργού, κατ' εφαρµογή της οποίας εκδόθηκε η ∆3/727/1992 
κ.υ.α., µε την οποία συστήθηκε νέο συλλογικό όργανο µε την ονοµασία "Συµβούλιο 
Κοινωνικής Κατοικίας και Αξιοποίησης περιουσίας" (παρ. 2), που γνωµοδοτεί κατά 
την επόµενη παράγραφο 3 "α) Για τα θέµατα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Ν. 
543/77. β) Για την κατάρτιση και εφαρµογή γενικών ή κατά κατηγορίας 
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προγραµµάτων στεγάσεως θεοµηνιοπλήκτων, προσφύγων και λοιπών κατηγοριών 
αστέγων. γ) Για τις προτεινόµενες απαλλοτριώσεις, ως και της αγοράς εκτάσεων και 
εν γένει ακινήτων δια την χρησιµοποίηση αυτών προς εφαρµογήν στεγαστικών 
προγραµµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινων. 
Ασφαλίσεων. δ) Για την διάθεση κρατικών ακινήτων σε ∆ήµους, Κοινότητας ή 
Νοµικά Πρόσωπα για την εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών. ε) Για την µεταφορά 
οικισµών λόγω κατολισθήσεων, ακαταλληλότητας, ανασφάλειας του εδάφους ή για 
λόγους οικονοµικής ή κοινωνικής ανάπτυξης. ζ) Για κάθε θέµα που τίθεται υπόψη 
αυτού από τον Υπουργό ή το εξουσιοδοτούµενο από αυτόν όργανο το οποίο έχει 
σχέση µε την στέγαση των ως άνω κατηγοριών. η) Για τα θέµατα περιφρούρησης της 
ακίνητης περιουσίας των δικαιωµάτων κυριότητας νοµής και κατοχής από το 
Υπουργείο τα οποία περιλαµβάνονται στην αρµοδιότητα της ∆/νσης Αξιοποίησης 
Περιουσίας. θ) Για τα θέµατα της επωφελέστερης διάθεσης της ακίνητης περιουσίας 
του Υπουργείου, ΝΠ∆∆ και Ι∆ και γενικά ως πάσης φύσεως µονίµων ή προχείρων 
εγκαταστάσεων αυτού, τα οποία περιλαµβάνονται στην αρµοδιότητα της ∆/νσης 
Αξιοποίησης περιουσίας. ι. Για κάθε θέµα της ∆/νσης Αξιοποίησης Περιουσίας 
εφόσον εκτιµάται από τον Υπουργό ότι απαιτείται η έκφραση γνώµης του 
Συµβουλίου". Από τη νοµοθετική αυτή διαδροµή και το περιεχόµενο της τελευταίας 
υπουργικής αποφάσεως προκύπτει ότι στη γνωµοδοτική αρµοδιότητα του 
συσταθέντος µε την εν λόγω υ.α. συµβουλίου περιλαµβάνεται και εκείνη που 
απαιτείται ως ουσιώδης τύπος για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής σε 
περίπτωση παράνοµης κατοχής και καταλήψεως οικοπέδου, κατοικίας ή 
παραπήγµατος και κατεδαφίσεως αυτού, σε κάθε δε περίπτωση στην κατά τους 
ορισµούς του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν∆ 1379/1973 κατά τεκµήριο αρµοδιότητα των 
"αρµοδίων υπηρεσιών", γνωµοδότηση, η οποία εξυπηρετεί τον επιδιωκόµενο δι' 
αυτής νοµοθετικό σκοπό της προηγούµενης αξιολογήσεως της διαµορφωθείσης στο 
µεταξύ πραγµατικής καταστάσεως στο ακίνητο προσφυγής αποκαταστάσεως, για το 
οποίο πρόκειται να ληφθεί απόφαση περί εκδόσεως ή µη πρωτοκόλλου διοικητικής 
αποβολής. Κατά συνέπεια, η διατυπούµενη µε τον αποµένοντα προς έρευνα δεύτερο 
κατά σειρά λόγο αναιρετική αιτίαση από το άρθρο 560 αρ. 1 ΚΠολ∆, µε την έννοια 
της ευθείας παραβιάσεως των εν λόγω διατάξεων, ερειδόµενη επί της αναληθούς από 
νοµική άποψη προϋποθέσεως ότι η γνωµοδοτική αρµοδιότητα της Επιτροπής του 
άρθρου 3 του Β∆ 692/1961 έχει καταργηθεί, χωρίς παράλληλα να έχει µεταβιβασθεί 
σε άλλο όργανο, µε κατά νόµο συνέπεια η αποφασιστική αρµοδιότητα της διοικήσεως 
για έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής να ασκείται χωρίς προηγούµενη 
γνωµοδότηση, ελέγχεται ως αβάσιµη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 560, 
ΑΝ: 1822/1951,  
Ν∆: 2044/1952,  
Β∆: 692/1961, άρθ. 3,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Κυριότητα - Στοιχεία αγωγής κυριότητας ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 299 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Στοιχεία διεκδικητικής κυριότητας ακινήτου αγωγής. Αναιρετικοί λόγοι 
σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση εγγράφου. 
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- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 1094 ΑΚ και 216 παρ.1 ΚΠολ∆, 
συνάγεται, ότι αναγκαία στοιχεία της διεκδικητικής κυριότητας ακινήτου αγωγής 
είναι, εκτός των άλλων, η κυριότητα του ενάγοντος επί του επίδικου ακινήτου, του 
οποίου πρέπει να γίνεται ακριβής περιγραφή, µε προσδιορισµό του κατά θέση, 
έκταση, ιδιότητα και όρια, ώστε να µην υπάρχει αµφιβολία ως προς την ταυτότητά 
του, αν δε αυτό φέρεται ως τµήµα µεγαλύτερου ακινήτου, απαιτείται ο 
προσδιορισµός τόσο της θέσης του µέσα στο µεγαλύτερο ακίνητο όσο και των ορίων 
του.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που πρέπει να εφαρµοστεί αποτελεί παράβαση που ελέγχεται 
αναιρετικά µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο της 
ουσίας αξίωσε περισσότερα στοιχεία από τα απαιτούµενα από το νόµο προς 
θεµελίωση του ασκουµένου δικαιώµατος για να κρίνει νόµιµη την αγωγή ή αντιθέτως 
αρκέστηκε σε λιγότερα από τα απαιτούµενα στοιχεία. Αντιθέτως η ποιοτική αοριστία 
του δικογράφου της αγωγής υπάρχει αν ο ενάγων δεν αναφέρει στην αγωγή µε 
πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση εφαρµογής 
του κανόνα δικαίου στον οποίο στηρίζεται το αίτηµα της αγωγής. Στην περίπτωση 
αυτή η σχετική παράβαση ελέγχεται αναιρετικά µε το λόγο του άρθρου 559 αριθ.14 
KΠολ∆.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. β' του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται (και) αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα", κατά την έννοια του νόµου θεωρούνται οι 
αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση 
(και συνεπώς θεµελιώνουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης 
(ΟλΑΠ 3/1997). Πράγµα υπό την έννοια αυτή είναι και ο λόγος έφεσης, που περιέχει 
παράπονο κατά της πρωτοβάθµιας κρίσης και αφορά αυτοτελή ισχυρισµό (ΟλΑΠ 
11/1996).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης της 
απόφασης και όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού 
αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν το δικαστήριο της ουσίας 
έλαβε υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι 
διάδικοι, τα οποία ήταν υποχρεωµένο να λάβει υπόψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 335 και 338 έως 340 ΚΠολ∆, υπό την προϋπόθεση ότι το πραγµατικό 
γεγονός που επικαλείται ο διάδικος προς απόδειξη µε το αποδεικτικό µέσο ασκεί 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 2/2008), επιδρά δηλαδή στο διατακτικό της 
απόφασης. Καµία, ωστόσο, διάταξη δεν επιβάλλει την ειδική µνεία και τη χωριστή 
αξιολόγηση καθενός από τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν 
οι διάδικοι, αλλά αρκεί η γενική µνεία των κατ' είδος αποδεικτικών µέσων που 
λήφθηκαν υπόψη. Μόνο αν από τη γενική αυτή αναφορά, σε συνδυασµό µε το 
περιεχόµενο της απόφασης, δεν προκύπτει κατά τρόπο αναµφίβολο, ότι λήφθηκε 
υπόψη κάποιο συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο, στοιχειοθετείται ο αναιρετικός αυτός 
λόγος. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 20 του ΚΠολ∆, ο αναφερόµενος σ' αυτό λόγος αναίρεσης 
ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας µόρφωσε την κρίση του αποκλειστικώς ή 
κατά κύριο λόγο από το έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι 
παραµορφώθηκε και όχι όταν έγινε συνεκτίµηση αυτού µαζί µε άλλα αποδεικτικά 
µέσα, χωρίς να εξαίρεται το έγγραφο αυτό αναφορικά µε το πόρισµα για την ύπαρξη 
ή ανυπαρξία του αποδεικτέου γεγονότος. Και αυτό γιατί στην τελευταία περίπτωση 
δεν είναι εφικτή η εξακρίβωση της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του εγγράφου 
παρά µόνο µε τη εκτίµηση και των άλλων αποδεικτικών µέσων που συνεκτιµήθηκαν 
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µε αυτό, η οποία όµως δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, σύµφωνα µε το 
άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1094, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Κυριότητα - Χρησικτησία έναντι του ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1444 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακίνητο που απαλλοτριώθηκε υπέρ δηµόσιας επιχείρησης για λόγους που 
εξυπηρετούν το σκοπό της. Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναγνωριστική αγωγή. Ένσταση καταχρηστικής 
άσκησης δικαιώµατος. 
- Με τον AN 1539/1938 "Περί προστασίας δηµοσίων κτηµάτων", που εξακολούθησε 
να ισχύει και µετά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, δυνάµει του άρθρου 53 του 
ΕισΝΑΚ, ορίζονται τα εξής: α) στο άρθρο 2 παρ. 1 ότι: "επί των αδεσπότων και των 
δηµοσίων κτηµάτων εν γένει νοµεύς θεωρείται το δηµόσιον, έστω και αν ουδεµίαν 
ενήργησεν επ' αυτών πράξιν νοµής", β) στο άρθρο 4 ότι "τα επί των ακινήτων 
κτηµάτων δικαιώµατα του ∆ηµοσίου εις ουδεµίαν υπόκεινται παραγραφή" (παρ. 1) 
και ότι "παραγραφή δικαιώµατος του δηµοσίου επί ακινήτου κτήµατος, αρξαµένη προ 
της ισχύος του παρόντος νόµου, ουδεµίαν νόµιµον συνέπειαν έχει, αν αυτή δεν 
συνεπληρώθη µέχρι τούδε κατά τους προϊσχύσαντας νόµους" (παρ. 2). Έτσι, τα 
ακίνητα που ανήκουν στην κυριότητα του ∆ηµοσίου είναι, κατά τις αµέσως πιο πάνω 
διατάξεις, ανεπίδεκτα νοµής εκ µέρους τρίτου ή χρησικτησίας. Εξάλλου, η διάταξη 
του άρθρου 1 του Ν 1468/1950 "Περί ιδρύσεως ∆ηµοσίας Επιχειρήσεως 
Ηλεκτρισµού" ορίζει: "Ιδρύεται Οργανισµός υπό την επωνυµίαν "∆ηµόσια 
Επιχείρησις Ηλεκτρισµού", σκοπόν έχων την κατασκευήν και εκµετάλλευσιν 
υδροηλεκτρικών και θερµοηλεκτρικών εργοστασίων καθ' άπασαν την χώραν, την 
εγκατάστασιν εθνικού δικτύου προς µεταφοράν της παραγοµένης ηλεκτρικής 
ενέργειας και την διάθεσιν αυτής" (παρ. 1), "ο Οργανισµός ούτος αποτελεί δηµοσίαν 
επιχείρησιν ανήκουσα εξ ολοκλήρου εις το Ελληνικόν ∆ηµόσιον, λειτουργούσαν 
χάριν του ∆ηµοσίου συµφέροντος, αλλά κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονοµίας, 
απολαµβάνουσαν διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας, τελούσαν όµως υπό την 
ανωτάτην εποπτείαν και τον έλεγχο του Κράτους. Τα της οργανώσεως και 
λειτουργίας αυτής, θέλουσι ρυθµισθή δια Β∆/τος εφ' άπαξ εκδιδοµένου προτάσει του 
Υπουργικού Συµβουλίου και εισηγήσει του Υπουργού Συντονισµού". Σε εκτέλεση 
αυτού εκδόθηκε το από 28/28-1-1951 Β.∆. µε το άρθρο 1 παρ. 1 του οποίου ορίζονται 
τα εξής: "Η ∆ηµοσία Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) ασκεί τα δια του Ν. 1468/1950 
αναγνωριζόµενα εις αυτήν προνόµια και δικαιώµατα επί τω τέλει της καλυτέρας 
δυνατής εξυπηρετήσεως του δηµοσίου συµφέροντος, εφαρµόζει δε ως µέσον προς 
επιτυχίαν του σκοπού τούτου τας µεθόδους της ιδιωτικής επιχειρηµατικής 
οικονοµίας", µε το άρθρο 35 παρ. 1 αυτού ότι "Η ∆ΕΗ απολαύει των ατελειών και 
φορολογικών προνοµίων ως εάν είναι το ∆ηµόσιο. Ειδικότερον: α) Η ∆ΕΗ, η 
περιουσία, αι πρόσοδοι αυτής, αι συναλλαγαί, τα εκ της διαχειρίσεως κέρδη, αι υπ' 
αυτής συναπτόµεναι πάσης φύσεως συµβάσεις και τα υπό ταύτης συντασσόµενα ή 
λαµβανόµενα πάσης φύσεως έγγραφα και λογαριασµοί απαλλάσσονται των τελών 
χαρτοσήµου και παντός εν γένει φόρου, τέλους, κρατήσεως, εισφοράς ή παραβόλου 
υπέρ του ∆ηµοσίου και παντός τρίτου..." και τέλος, το άρθρο 36 παρ. 1 του ιδίου 
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διατάγµατος ορίζει "η ∆ΕΗ απολαύει απάντων των δικαστικών προνοµίων, ως εάν 
είναι το ∆ηµόσιον". Πρέπει να σηµειωθεί, ότι οι προαναφερόµενες διατάξεις δεν 
καταργήθηκαν ούτε µε το Π∆ 360/1991 "Περί εξόδου της ∆ΕΗ από το ∆ηµόσιο 
τοµέα", ούτε µε τους νόµους 1914/1990 και 1947/1991. Όµως ούτε από τις πιο πάνω 
διατάξεις που αφορούν τη ∆ΕΗ, αλλά ούτε από κάποια από τις λοιπές διατάξεις των 
νοµοθετηµάτων αυτών ή έστω, από κάποια άλλη διάταξη προκύπτει, ότι επεκτάθηκε 
η εφαρµογή των αναφεροµένων στην αρχή διατάξεων του Α.Ν. 1539/1938 και στα 
ακίνητα που ανήκουν στην κυριότητα της ∆ΕΗ. Ειδικότερα, κάτι τέτοιο δεν 
προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Β.∆. από 28/28-1-1951, αφού 
µεταξύ των προνοµίων δικαστικών, διοικητικών και οικονοµικών που παρασχέθηκαν 
υπέρ της ∆ΕΗ, δεν περιλαµβάνονται, κατά την αληθινή έννοια αυτών, και η επέκταση 
στα ακίνητα της ∆ΕΗ της προστασίας που παρέχεται στα δηµόσια κτήµατα µε βάση 
τις πιο πάνω διατάξεις του ΑΝ 1539/1938, εφόσον η προστασία αυτή δεν αποτελεί 
προνόµιο από εκείνα που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις του Β.∆. 28/28-1-
1951 ή στις λοιπές παραπάνω εκτιθέµενες διατάξεις που αφορούν τη ∆ΕΗ. Ούτε, 
άλλωστε, επιτρέπεται να εφαρµοσθούν "αναλογικά" οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 
και 2 του ΑΝ 1539/1938 και επί των ακινήτων κυριότητας της ∆ΕΗ. Περαιτέρω, κατά 
τη διάταξη του άρθρου 1054 ΑΚ "Ανεπίδεκτα χρησικτησίας τακτικής ή έκτακτης 
είναι τα εκτός συναλλαγής πράγµατα", κατά δε τη διάταξη του άρθρου 966 του ιδίου 
Κώδικα "Πράγµατα εκτός συναλλαγής είναι τα κοινά σε όλους, τα κοινόχρηστα και 
τα προορισµένα για την εξυπηρέτηση δηµόσιων, δηµοτικών, κοινοτικών ή 
θρησκευτικών σκοπών". Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι εξαιρούνται της 
χρησικτησίας, µεταξύ των άλλων, και πράγµατα εξυπηρετούντα δηµοσιολογικό 
σκοπό (ιδιόχρηστα), που είναι προορισµένα για την εξυπηρέτηση δηµόσιου σκοπού. 
∆ύο, εποµένως, στοιχεία συνθέτουν την έννοια των πραγµάτων της ειδικής αυτής 
χρήσης: α) ο σκοπός τον οποίο τα πράγµατα αυτά εξυπηρετούν και β) ο προορισµός 
τους σε εξυπηρέτησή του. Πρέπει να πρόκειται για πράγµατα που από τη φύση τους 
και όχι τυχαία εξυπηρετούν δηµόσιο σκοπό. Η έννοια εξάλλου της όχι τυχαίας, αλλά 
από τη φύση του πράγµατος εξυπηρέτησης, καλύπτεται από τη στιγµή που το πράγµα 
αφιερώνεται στη λειτουργία της δηµόσιας υπηρεσίας. Τα ειδικής χρήσης πράγµατα 
µπορεί να ανήκουν κατά κυριότητα στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, αλλά και σε επιχειρήσεις 
ειδικής αυτοδιοικήσεως οργανωµένες όχι πια µόνο κατά το δηµόσιο δίκαιο, αλλά 
διαρκώς και συχνότερα πλέον κατά το ιδιωτικό δίκαιο. Εξάλλου, από το σκοπό της 
∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού που ανωτέρω εκτέθηκε, ο οποίος συνίσταται 
στην κατασκευή, εκµετάλλευση υδροηλεκτρικών και θερµοηλεκτρικών εργοστασίων, 
την εγκατάσταση εθνικού δικτύου µεταφοράς της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας 
και τη διάθεση αυτής και ο οποίος δεν µεταβλήθηκε και µετά την έξοδό της από το 
δηµόσιο τοµέα, προκύπτει, ότι το δίκτυο µεταφοράς της παραγόµενης ηλεκτρικής 
ενέργειας και τα υδροηλεκτρικά και θερµοηλεκτρικά εργοστάσια της ∆ΕΗ είναι 
πράγµατα που εξυπηρετούν την "ενέργεια" µε τη συλλογή, παραγωγή και διανοµή 
του ηλεκτρισµού, η οποία αποτελεί σκοπό της παροχικής διοίκησης του κράτους 
γενικά, την οποία αυτό ασκεί µέσω της ∆ΕΗ και έτσι τα πράγµατα αυτά αποτελούν 
πράγµατα εξυπηρετούντα δηµοσιολογικό σκοπό και ως τέτοια είναι εκτός 
συναλλαγής. Είναι, όµως, πρόδηλο, ότι το χαρακτήρα αυτό δεν τον έχει η ακίνητη 
περιουσία της ∆ΕΗ η µη αµέσως και ευθέως εξυπηρετούσα τις παραπάνω 
δραστηριότητές της. Επίσης, από την άνω διάταξη του άρθρου 1054 ΑΚ προκύπτει, 
ότι τα εκτός συναλλαγής πράγµατα είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας, ενώ αντιθέτως τα 
πράγµατα των οποίων απαγορεύεται από το νόµο η διάθεση (άρθρο 175 ΑΚ), δεν 
είναι κατ' αρχή ανεπίδεκτα χρησικτησίας, εκτός αν προκύπτει άµεσα ή έµµεσα το 
αντίθετο από τη διάταξη που θεσπίζει την απαγόρευση διαθέσεως. Όµως, από καµία 
διάταξη του Ν. 2882/2001 "Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων" και 
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ούτε από αυτή του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφια β' και γ' αυτού, δεν προκύπτει, ότι 
ακίνητο που απαλλοτριώθηκε υπέρ δηµόσιας επιχείρησης για λόγους που 
εξυπηρετούν το σκοπό της, και του οποίου η απαλλοτρίωση συντελέσθηκε µε την 
καταβολή της αποζηµιώσεως ή τη δηµοσίευση της σχετικής παρακατάθεσης, 
καθίσταται µόνο από το λόγο αυτό ανεπίδεκτο χρησικτησίας. Μόνη η συντέλεση της 
απαλλοτρίωσης δεν συνεπάγεται απολίθωση της νοµικής κατάστασης του 
απαλλοτριωθέντος ακινήτου και ούτε καθιστά απαράγραπτο και εκτός συναλλαγής 
και ανεπίδεκτο χρησικτησίας το δικαίωµα κυριότητας του νέου κυρίου.  
- Κατά το άρθρο 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µια εικοσαετία πράγµα 
κινητό ή ακίνητο γίνεται κύριος µε έκτακτη χρησικτησία, κατά δε το άρθρο 974 του 
ίδιου Κώδικα, όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα (κατοχή) είναι 
νοµέας, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις 
αυτές, για την κτήση της κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση 
νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε τη δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη νοµή του 
πράγµατος µε καθολική ή µε ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής 
του νοµής και το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου του (άρθρο 1051 ΑΚ). Άσκηση 
νοµής, προκειµένου για ακίνητο, συνιστούν οι εµφανείς υλικές ενέργειες επάνω σ' 
αυτό που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισµό του, µε τις οποίες εκδηλώνεται η 
βούληση του νοµέα να το εξουσιάζει.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί, 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' 
ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, 
αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση.  
- Κατά δε το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης, και, αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
υπάρχει όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση 
του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι 
αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι συντρέχουν οι όροι της 
διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, 
δηλαδή ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της απόφασης δηµιουργούνται 
αµφιβολίες για το αν παραβιάστηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. 
Αναφέρεται ο λόγος αυτός σε πληµµέλειες αναγόµενες στη διατύπωση του 
αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση 
του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται σαφώς, πλήρως 
και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα, τέλος, των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η 
αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη νόµιµη 
βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν δηλαδή 
στη θεµελίωση ή κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό είτε ως 
αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα που συνέχονται 
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µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης (ΟλΑΠ 24/1992).  
- Όπως προκύπτει από τα άρθρο 281 ΑΚ και 70 ΚΠολ∆, κατά της αναγνωριστικής 
αγωγής µπορεί να προταθεί και η από την πρώτη διάταξη ένσταση για κατάχρηση 
δικαιώµατος, αφού αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν τα πραγµατικά 
περιστατικά που θεµελιώνουν την ένσταση αυτή, καταλύεται το έννοµο συµφέρον 
του ενάγοντος για αναγνώριση της ύπαρξης ή µη ύπαρξης της έννοµης σχέσης, στην 
οποία αναφέρεται η αναγνωριστική αγωγή και εποµένως η σχετική αγωγή 
απορρίπτεται ως ουσιαστικά αβάσιµη. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 281 
ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται, αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που 
επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του 
δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, το δικαίωµα θεωρείται ότι 
ασκείται καταχρηστικά και όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου πριν από την άσκησή 
του καθώς και η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε στο διάστηµα που 
µεσολάβησε, δεν δικαιολογούν τη µεταγενέστερη άσκησή του και καθιστούν αυτή µη 
ανεκτή κατά τις περί δικαίου αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου. Μόνη η 
αδράνεια του δικαιούχου επί χρόνο µικρότερο από τον απαιτούµενο για την 
παραγραφή, καθώς και η καλόπιστη πεποίθηση του υπόχρεου ότι δεν υπάρχει το 
δικαίωµα ή δεν πρόκειται αυτό να ασκηθεί κατ' αυτού, δεν αρκεί κατ' αρχή να 
καταστήσει καταχρηστική την άσκηση του δικαιώµατος. Αν όµως η αδράνεια 
συνοδεύεται µε προηγούµενη συµπεριφορά του δικαιούχου και ο ίδιος, 
µεταβάλλοντας τη στάση του, επιχειρεί εκ των υστέρων ανατροπή της κατάστασης 
που έχει ήδη διαµορφωθεί και παγιωθεί, µε αποτέλεσµα να επέρχονται δυσµενείς για 
τα συµφέροντα του υπόχρεου επιπτώσεις, χωρίς να είναι απαραίτητο να 
προκαλούνται αφόρητες ή δυσβάστακτες για τον ίδιο συνέπειες, τότε η άσκηση του 
δικαιώµατος µπορεί να καταστεί µη ανεκτή κατά την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη 
και συνεπώς καταχρηστική και απαγορευµένη (ΑΠ 967/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 175, 966, 1045, 1054,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
ΕισΝΑΚ: 53,  
ΑΝ: 1539/1938,  
Νόµοι: 1468/1950, άρθ. 1,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 12,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 455 
 
Μεσεγγύηση - Ευθύνη µεσεγγυούχου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 932 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
-Μεσεγγύηση. Μεσεγυούχος. Η κατάσχεση ακινήτου εκτείνεται και στα 
παραρτήµατά του. Αδικοπραξία. Ευθύνη για αποζηµίωση. Τεκµήριο αθωότητας. 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Επαναφορά στην προτέρα 
κατάσταση. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 956 ΚΠολ∆, που αναφέρεται στην αναγκαστική κατάσχεση των 
κινητών πραγµάτων, τα κατασχεθέντα παραδίδονται από τον δικαστικό επιµελητή σε 
µεσεγγυούχο για φύλαξη, µεσεγγυούχος δε µπορεί να διοριστεί και ο καθού η 
κατάσχεση (παρ. 1), αν κατασχέθηκαν πράγµατα των οποίων η µεταφορά είναι 
δυσχερής ή µπορεί να προξενήσει βλάβη σ' αυτά ο δικαστικός επιµελητής αφήνει 
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αυτά στον τόπο της κατασχέσεως (παρ. 2) και ο µεσεγγυούχος φυλάσσει τα 
κατασχεθέντα πράγµατα στερούµενος της εξουσίας χρήσεως αυτών υποχρεούται δε 
σε λογοδοσία και το προϊόν της διαχειρίσεώς του παραδίδει στον υπάλληλο επί του 
πλειστηριασµού (παρ. 4). Εξάλλου, στις διατάξεις του άρθρου 996 παρ. 1 εδ. α' και γ' 
ορίζεται, ότι µεσεγγυούχος του ακινήτου είναι όποιος το κατέχει όταν γίνεται η 
κατάσχεση και ότι οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 956 ΚΠολ∆ 
εφαρµόζονται και εδώ. Από τις διατάξεις αυτές σαφώς συνάγεται ότι η µεσεγγύηση 
της αναγκαστικής εκτέλεσης στοχεύει στην αποτροπή απόκρυψης των 
κατασχεθέντων κινητών πραγµάτων, στη διασφάλιση, διαφύλαξη ως και την 
αποτροπή αντικατάστασή τους, καθώς και την εποπτεία της συντήρησής τους προς 
αποφυγή χειροτέρευσης ή καταστροφής αυτών, ενώ ο µεσεγγυούχος προβαίνει και 
στην συλλογή των καρπών τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 956 ΚΠολ∆. Η 
µεσεγγύηση αυτή εξυπηρετεί δηµόσιο σκοπό και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις 
του δικονοµικού δικαίου, γι' αυτό και διαφοροποιείται από τη δικαστική µεσεγγύηση 
του άρθρου 832 του ΑΚ, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η συµπληρωµατική εφαρµογή 
της άνω ουσιαστικού δικαίου διάταξης και κατ' ακολουθία η, στις διατάξεις για 
παρακαταθήκη των άρθρων 822 επ. ΑΚ παραποµπή, εφόσον αυτές προσαρµόζονται 
προς τη φύση της προκειµένης µεσεγγύησης, ως σχέσης δηµοσίου δικαίου, και 
συµπορεύονται προς το σκοπό της. Έτσι, ο µεσεγγυούχος ευθύνεται για τη φύλαξη ή 
για την τυχόν διαχείριση των κατασχεθέντων, δικαιούµενος να λάβει αµοιβή, ως και 
δαπάνες που έκανε για τη φύλαξη και την τυχόν διαχείριση, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 822 και 823 ΑΚ, δεδοµένου ότι στον ΚΠολ∆ δεν υφίσταται σχετική 
ρύθµιση, ευθυνόµενος για κάθε πταίσµα, χωρίς να αποκλείεται η θεµελίωση της 
ευθύνης του και στις περί αδικοπραξιών διατάξεις των άρθρων 914 επ. ΑΚ, οπότε 
πρόκειται για συρροή αξιώσεων. Περαιτέρω, από το συνδυασµό των διατάξεων των 
άρθρων 335, 336, 822, 832 ΑΚ, 941 και 956 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι ο µεσεγγυούχος 
κινητού πράγµατος, που διορίζεται στα πλαίσια της αναγκαστικής εκτέλεσης, ο 
οποίος υπέχει υποχρέωση απόδοσης του υπό µεσεγγύηση πράγµατος στο νόµιµο 
δικαιούχο, σε περίπτωση υπαίτιας διαρκούς αδυναµίας προς απόδοση αυτού και 
ανεξάρτητα από την ευθύνη του από αδικοπραξία υποχρεούται ν' ανορθώσει την 
εντεύθεν ζηµία του δικαιούχου επερχόµενης έτσι αλλοίωσης του αντικειµένου της 
σχετικής ενοχής, κατά δε το άρθρο 297 ΑΚ ο υπόχρεος σε αποζηµίωση οφείλει να 
παράσχει αυτή σε χρήµα.  
- Kατά το άρθρο 992 παρ. 2 ΚΠολ∆, η κατάσχεση ακινήτου εκτείνεται και στα 
παραρτήµατά του, µόνον αν περιληφθούν σ' αυτήν. Τα παραρτήµατα που 
κατάσχονται µε τον τρόπο αυτό θα ακολουθήσουν την τύχη του ακινήτου και θα 
πλειστηριασθούν µε το ακίνητο κατά τις περί πλειστηριασµού ακινήτου διατάξεις, 
καίτοι αυτά είναι κινητά.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298, 330 του ΑΚ συνάγεται ότι η ευθύνη 
προς αποζηµίωση από αδικοπραξία προϋποθέτει συµπεριφορά παράνοµη και υπαίτια, 
επέλευση ζηµίας και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς του 
δράστη και της ζηµίας. Παράνοµη είναι η συµπεριφορά που αντίκειται σε 
απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος προστατεύει δικαίωµα ή 
συγκεκριµένο συµφέρον του ζηµιωθέντος, µπορεί δε η συµπεριφορά αυτή να 
συνίσταται σε θετική ενέργεια ή παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας από διάταξη 
νόµου ή από προηγούµενη συµπεριφορά του δράστη ή από υπάρχουσα έννοµη σχέση 
µεταξύ αυτών. Η υπαιτιότητα εµφανίζεται µε τη µορφή είτε δόλου (άµεσου ή 
ενδεχόµενου), ο οποίος υπάρχει όταν ο δράστης θέλει ή αποδέχεται την παραγωγή 
του επιζήµιου αποτελέσµατος, είτε αµέλειας (ενσυνείδητης ή ασυνείδητης), η οποία 
υπάρχει όταν ο δράστης προξενεί το επιζήµιο αποτέλεσµα από έλλειψη προσοχής, την 
οποία όφειλε να καταβάλει ο µετρίως συνετός κοινωνικός άνθρωπος στη θέση του, 
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ευρισκόµενος υπό τις αυτές βιοτικές και λοιπές περιστάσεις. Ζηµία είναι η προς το 
χειρότερο προξενούµενη µεταβολή (βλάβη) των έννοµων αγαθών του προσώπου, που 
αφήνει ένα έλλειµµα (µία διαφορά) µεταξύ της νέας καταστάσεως που έχει παραχθεί 
και εκείνης που θα υπήρχε χωρίς το επιζήµιο γεγονός. Αιτιώδης συνάφεια υπάρχει, 
όταν η πράξη ή παράλειψη είναι, κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας και λογικής, 
ικανή και µπορεί αντικειµενικά να επιφέρει, µε την κανονική και συνηθισµένη πορεία 
των πραγµάτων, το επιζήµιο αποτέλεσµα (βλ. ΟλΑΠ 705/1979). Αδικοπραξία 
συνιστά και η κατά το άρθρο 177 ΠΚ αξιόποινη πράξη, κατά το οποίο, όποιος, µε 
πρόθεση, καταστρέφει, βλάπτει ή υφαιρεί κατασχεµένο πράγµα τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρι δύο ετών. Από την τελευταία διάταξη, µε σαφήνεια προκύπτει ότι 
τρεις είναι µορφές ή ενέργειες, µε τις οποίες µπορεί να πραγµατοποιηθεί η 
αντικειµενική υπόσταση της αξιόποινης αυτής πράξεως α) η καταστροφή β) η βλάβη 
και γ) η υφαίρεση του κατασχεµένου. Η υφαίρεση συνίσταται στην κατακράτηση ή 
διάθεση ή ανάλωση του κατασχεµένου πράγµατος και η µη απόδοση του στο 
δικαιούχο (ΑΠ 689/1992, ΑΠ 1686/1992). Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 18 
παρ. 2 και 22 παρ. 3 του N. 2190/1920 "περί ανωνύµων εταιριών" σε συνδυασµό 
προς τις διατάξεις των άρθρων 71, 298, 299, 330, 914, 922, 926 και 932ΑΚ συνάγεται 
ότι, σε περίπτωση προκλήσεως ζηµίας από παράνοµη και υπαίτια πράξη ή παράλειψη 
του εκπροσωπευτικού οργάνου (µέλους του διοικητικού συµβουλίου ή τρίτου 
διαχειριστή) ανώνυµης εταιρίας, η τελευταία και το εκπροσωπευτικό της όργανο 
υποχρεούνται, εις ολόκληρον ο καθένας, να αποκαταστήσουν την περιουσιακή ζηµία 
και την ηθική βλάβη του παθόντος τρίτου, εφόσον η πράξη ή παράλειψη του οργάνου 
έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, έστω και καθ' υπέρβαση ή κατά 
κατάχρηση της εξουσίας του, ήτοι εφόσον µεταξύ της πράξεως και των 
ανατεθειµένων καθηκόντων υφίσταται αιτιώδης σύνδεσµος, γεγονός που συντρέχει, 
όταν τα καθήκοντα αποτελούν το αναγκαίο µέσο για την επιχείρηση της πράξεως ή 
(και) όταν η πράξη εµπίπτει στους τυπικούς κινδύνους που ενυπάρχουν στη 
δραστηριότητα του οργάνου.  
- Στο άρθρο 6 παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣ∆Α), που κυρώθηκε µε το Ν∆ 53/1974 ορίζεται ότι: "Παν πρόσωπον 
κατηγορούµενο επί αδικήµατι τεκµαίρεται ότι είναι αθώον µέχρις της νοµίµου 
αποδείξεως της ενοχής του". Η διάταξη αυτή µε την οποία κατωχυρώνεται το 
τεκµήριο αθωότητας του κατηγορηθέντος για διάπραξη ποινικού αδικήµατος, δεν 
περιορίζεται µόνο στις περιπτώσεις όπου κάποιος έχει την ιδιότητα του 
κατηγορουµένου στα πλαίσια της ποινικής δίκης, αλλά έχει εφαρµογή σε όλες τις 
µεταγενέστερες διαδικασίες που αφορούν την οριστική απαλλαγή του 
κατηγορουµένου, εφόσον βεβαίως πρόκειται για την ίδια αξιόποινη πράξη που 
αποτελεί τη βάση αδικοπραξίας προς αποζηµίωση για την οποία είχε απαλλαγεί 
οριστικά ο αγόµενος σε δίκη κατηγορούµενος και πάλι όµως, όχι µε την έννοια της 
δεσµευτικότητας του δεδικασµένου, αλλά µε την έννοια ότι δεν πρέπει µε την 
απόφαση του πολιτικού ή άλλου δικαστηρίου να δηµιουργούνται υποψίες σχετικά µε 
την αθωότητά του, κατά τρόπον που να παραβιάζεται η αρχή του τεκµηρίου 
αθωότητας.  
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνον αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005).  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς 
σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη 
του αριθ. 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, που αποτελεί κύρωση της παράβασης του 
άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος από αυτή λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν 
εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού 
του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ 
τους (αντιφατική αιτιολογία, ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει, όµως, ανεπάρκεια 
αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Εξ 
άλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται 
από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το 
πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο 
αποδεικτικό της πόρισµα, και να µη καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1964). 
∆ηλαδή µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. 
Περαιτέρω, τα επιχειρήµατα του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των 
αποδείξεων, δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάση των οποίων διαµορφώνεται το 
αποδεικτικό πόρισµα, και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, 
ώστε στο πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του αρθ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ να 
επιδέχεται αυτή µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο 
ίδιος λόγος αναίρεσης του αριθ. 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξ αιτίας του ότι 
το δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, έστω και αν συνδέονται µε διδάγµατα της 
κοινής πείρας, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτος.  
- Από τη διάταξη του αριθ. 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η εκτίµηση από το 
δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφ' όσον δεν παραβιάστηκαν 
µε αυτά κανόνες δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί ή εφ' 
όσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του 
αρθρ. 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος 
αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από 
τις προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφ' 
όσον πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο 
(ΑΠ 1989/2007).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο, παρά το νόµο, έλαβε υποψη πράγµατα, που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε 
υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Ως "πράγµατα", κατά την ανωτέρω διάταξη, νοούνται οι αυτοτελείς 
πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 25/2003,12/2000, 3/1997). ∆εν 
αποτελούν δε πράγµατα, κατά την πιο πάνω έννοια και συνεπώς δεν ιδρύεται ο από 
την παραπάνω διάταξη λόγος αναιρέσεως αν δεν ληφθούν υπόψη, µεταξύ άλλων, και 
η αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, ανταγωγής ή ενστάσεως, τα επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΟλΑΠ 469/1984), έστω και αν 
προτείνoται ως λόγοι εφέσεως, οι νοµικοί ισχυρισµοί και η νοµική επιχειρηµατολογία 
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των διαδίκων (ΟλΑΠ 3/1997) και γενικώς οι ισχυρισµοί που υποβάλλονται 
διηγηµατικώς προς ενδυνάµωση ή αποδυνάµωση των απόψεων κάποιου διαδίκου, 
έστω και αν προτείνονται ως λόγοι εφέσεως. 
- Από τα άρθρα 335, 338, 339, 340, 346 και 352 επ. του ΚΠολ∆ συνάγεται ότι το 
δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για το αποδεικτικό 
πόρισµα αναφορικά µε τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, που έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και έχουν ανάγκη απόδειξης, υποχρεούται 
να λάβει υπόψη του όλα τ' αποδεικτικά µέσα, τα οποία επικαλούνται και νόµιµα 
προσκοµίζουν οι διάδικοι, µεταξύ των οποίων τα έγγραφα που προσάγονται είτε προς 
άµεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων. ∆εν είναι πάντως 
αναγκαίο να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από τ' 
αποδεικτικά µέσα. 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. Εξάλλου, από τις διατάξεις των 
άρθρων 339 και 352 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η δικαστική οµολογία, που αποτελεί 
πλήρη απόδειξη εναντίον εκείνου που οµολόγησε, είναι εκείνη που έγινε ενώπιον του 
δικαστηρίου που δικάζει την υπόθεση ή του εντεταλµένου δικαστή, και η οποία 
γίνεται µε πρόθεση παραδοχής του επιβλαβούς γι' αυτόν γεγονότος από εκείνον που 
οµολογεί.  
Συνεπώς, εκείνος που στηρίζει την αγωγή του σε ορισµένα δικαιογόνα γεγονότα δεν 
είναι δυνατόν συγχρόνως, µε την ίδια αγωγή, να οµολογεί και την ανυπαρξία των 
γεγονότων αυτών. Αγωγή µε τέτοιους αντιφατικούς ισχυρισµούς δεν περιέχει σαφή 
έκθεση των γεγονότων που τη θεµελιώνουν, όπως απαιτεί η διάταξη του άρθρου 216 
παρ. 1 στοιχ. α' του ΚΠολ∆, και είναι απορριπτέα ως αόριστη. Περαιτέρω, η 
οµολογία που δεν γίνεται στη δίκη της υπόθεσης που την αφορά, όπως συµβαίνει µε 
εκείνη που έγινε στα πλαίσια άλλης δίκης (πολιτικής ή ποινικής), είναι εξώδικη και 
εκτιµάται ελεύθερα από το δικαστήριο. Η κρίση του δικαστηρίου, αν συνάγεται 
εξώδικη οµολογία από έγραφα που επικαλέσθηκε και προσκόµισε ο διάδικος, 
αποτελεί εκτίµηση πραγµάτων και δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. Η 
παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης του δικαστηρίου της ουσίας να λάβει υπόψη όλα 
τα αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν, ιδρύει τον 
προβλεπόµενο από το άρθρο 559 αρ. 11 ΚΠολ∆ λόγο αναίρεσης. Όταν δε µε αυτόν 
προβάλλεται η µη λήψη υπόψη εξώδικης οµολογίας αρκεί από την προσβαλλόµενη 
απόφαση να προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη το έγγραφο από το 
οποίο συνάγεται κατά το λόγο αναιρέσεως εξώδικη οµολογία.  
- Κατά το άρθρο 579 παρ. 1 και 2 του ΚΠολ∆, αν αναιρεθεί η απόφαση, οι διάδικοι 
επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την αναιρεθείσα απόφαση, αν δε 
αποδεικνύεται προαποδεικτικώς εκούσια ή αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης 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 ως την παραµονή της συζήτησης, διατάσσει µε την αναιρετική απόφαση την 
επαναφορά των πραγµάτων στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την εκτέλεση. Από 
τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι το αίτηµα περί επαναφοράς των πραγµάτων στην 
προ της εκτελέσεως κατάσταση παραδεκτώς υποβάλλεται και µε τις προτάσεις του 
αναιρεσείοντος που έχουν κατατεθεί µέχρι της προηγουµένης της συζητήσεως, η δε 
επιταγή του άρθρου 570 παρ. 1 του ΚΠολ∆ περί του χρόνου της κατ' εξαίρεση στην 
αναιρετική διαδικασία καταθέσεως προτάσεων δεν καταλαµβάνει το αίτηµα αυτό, 
αλλά ισχύει µόνον όταν σε αυτές περιέχονται ενστάσεις κατά του παραδεκτού και του 



 

[151] 
 

εµπροθέσµου της αιτήσεως αναιρέσεως και των προσθέτων λόγων, όπως ρητώς 
ορίζεται. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 71, 297, 298, 299, 330, 335, 336, 822, 823, 832, 914, 922, 926, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 579, 941, 956, 996,  
ΠΚ: 177,  
ΕΣ∆Α: 6,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Μεσιτεία - Aµοιβή µεσίτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 98 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αµοιβή µεσίτη. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 703 του ΑΚ εκείνος που υποσχέθηκε αµοιβή σε κάποιον ( µεσίτη ) 
για τη µεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας προς σύναψη µιας συµβάσεως, έχει 
υποχρέωση να πληρώσει την αµοιβή, αν η σύµβαση καταρτισθεί ως συνέπεια αυτής 
της µεσολάβησης ή υπόδειξης. Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι κύριες 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή της είναι, α) η υπόσχεση αµοιβής για τη µεσολάβηση 
ή υπόδειξη ευκαιρίας προς σύναψη συµβάσεως και β) η κατάρτιση της συµβάσεως ως 
συνέπεια της µεσολάβησης ή της υπόδειξης του µεσίτη. Επίσης, για να δικαιούται ο 
τελευταίος αµοιβής πρέπει, εκτός των ανωτέρω, να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια 
µεταξύ της µεσιτικής δραστηριότητας και της καταρτίσεως της πράξεως. Τέλος η 
διάταξη του άρθρου 705 του ΑΚ µε την οποία ορίζεται ότι, αµοιβή λογίζεται ότι 
συµφωνήθηκε σιωπηρά, αν η µεσολάβηση ή η υπόδειξη κατά τις συνηθισµένες 
περιστάσεις γίνεται µόνο µε αµοιβή ή αν ανατέθηκε σε επαγγελµατία µεσίτη. Αν δεν 
ορίστηκε το ποσό της αµοιβής, οφείλεται η αµοιβή που ισχύει κατά τη διατίµηση και 
αν δεν υπάρχει διατίµηση η αµοιβή που συνηθίζεται στον τόπο, περιέχει νόµιµο 
τεκµήριο ως προς την οφειλόµενη στο µεσίτη αµοιβή και προϋποθέτει κατάρτιση 
συµβάσεως µεσιτείας.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, 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 προκύπτει, ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτήν λόγος 
αναιρέσεως ιδρύεται, όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν 
εκτίθενται πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή τα εκτιθέµενα δεν 
καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε βάση το πραγµατικό 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), όταν δηλαδή δεν προκύπτει από την απόφαση ποία 
πραγµατικά περιστατικά δέχθηκε αυτή, ώστε σε συνδυασµό µε το διατακτικό της να 
κριθεί περαιτέρω, αν στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν τα στοιχεία για την 
εφαρµογή της διατάξεως που εφαρµόσθηκε. Το κατά νόµον αναγκαίο περιεχόµενο 
της ελάσσονος προτάσεως προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα 
δικαίου του ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται 
πλήρως από τις παραδοχές της αποφάσεως, στο αποδεικτικό της πόρισµα και να µην 
καταλείπονται αµφιβολίες. Αν το αποδεικτικό πόρισµα διατυπώνεται σαφώς στην 
απόφαση, ελλείψεις αναγόµενες µόνο στη στάθµιση και ανάλυση των αποδεικτικών 
µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος δεν 
συνιστούν ανεπάρκεια αιτιολογιών, καθόσον µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν 
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αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς και όχι 
γιατί αποδείχθηκε ενώ τα επιχειρήµατα του δικαστηρίου που σχετίζονται µε την 
εκτίµηση των αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές, µε βάση τις οποίες 
διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν αιτιολογία 
της αποφάσεως ώστε στο πλαίσιο της ερευνώµενης διατάξεως του άρθρου 559 αρ. 19 
του ΚΠολ∆ να επιδέχεται αιτίαση για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 703,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 561,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Μεσιτεία - Aµοιβή µεσίτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 52 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μεσιτική αµοιβή. 
- Στη διάταξη του άρθρου 703 εδ. α' ΑΚ ορίζεται ότι "Εκείνος που υποσχέθηκε 
αµοιβή σε κάποιον (µεσίτη) για τη µεσολάβηση ή την υπόδειξη ευκαιρίας για τη 
σύναψη µιας σύµβασης, έχει υποχρέωση να πληρώσει µόνο αν η σύµβαση 
καταρτισθεί ως συνέπεια αυτής της µεσολάβησης ή υπόδειξης". Από τη διάταξη αυτή 
συνάγεται ότι ουσιώδης προϋπόθεση για τη γέννηση, σε βάρος του µεσιτικού 
εντολέα, της υποχρέωσης να πληρώσει την αµοιβή, την οποία υποσχέθηκε στο µεσίτη 
κατά την ανάθεση της εντολής προς µεσολάβηση ή, έστω, υπόδειξη ευκαιρίας για 
σύναψη της σκοπούµενης σύµβασης, είναι το να επήλθε, πράγµατι, η κατάρτιση της 
σύµβασης αυτής ως συνέπεια "µόνο" της συµβολής του µεσίτη. Ήτοι, είναι 
απαραίτητη η κατάφαση αιτιώδους συνάφειας µεταξύ αφ' ενός της δραστηριότητας 
του µεσίτη, ως αιτίου και αφ' ετέρου της κατάρτισης της σκοπούµενης σύµβασης, ως 
αποτελέσµατος, υπό την έννοια ότι αυτό δεν θα είχε επέλθει, οπωσδήποτε, χωρίς τη 
µεσολάβηση ή την υπόδειξη του µεσίτη (ΑΠ 815/2007). Η διαπίστωση των 
περιστάσεων, υπό τις οποίες, σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, εκδηλώθηκε η 
µεσιτική δραστηριότητα, που προβάλλεται ως αίτιο και υπό τις οποίες καταρτίσθηκε 
η σκοπούµενη σύµβαση, που προβάλλεται ως αποτέλεσµα, αποτελεί ζήτηµα 
πραγµατικό. Ως εκ τούτου, η διαπίστωση αυτή γίνεται κυριαρχικά από το δικαστήριο 
της ουσίας. Η συναγωγή, όµως, της κρίσεως περί του εάν, κατά τα διδάγµατα της 
κοινής πείρας και τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, υπό τα πραγµατικά γεγονότα 
που έγιναν ανελέγκτως δεκτά από το δικαστήριο της ουσίας, υφίστατο ή όχι αιτιώδης 
συνάφεια µεταξύ της µεσιτικής δραστηριότητας, ως πρόσφορης αιτίας και της 
καταρτίσεως της σκοπούµενης σύµβασης, ως επελθόντος αποτελέσµατος, είναι 
ζήτηµα νοµικό και υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο για ευθεία ή εκ πλαγίου 
παράβαση κανόνος ουσιαστικού δικαίου (ΚΠολ∆ 559 αρ.1 και 19, ΑΠ 1119/2005). 
Περαιτέρω, από την ίδια διάταξη συνάγεται ότι η υποχρέωση πληρωµής της 
µεσιτικής αµοιβής βαρύνει κατ' αρχήν το πρόσωπο που έδωσε την εντολή για 
µεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας στο µεσίτη, άσχετα προς το αν η σκοπούµενη 
σύµβαση καταρτίσθηκε επ' ονόµατι αυτού (του µεσιτικού εντολέα) ή τρίτου 
προσώπου, υπέρ των συµφερόντων του οποίου αυτός ενήργησε. Εάν η εντολή δόθηκε 
από περισσότερους, που ενήργησαν από κοινού, για την πληρωµή της µεσιτικής 
αµοιβής ευθύνονται άπαντες, εν αµφιβολία κατ' ίσα µέρη (ΑΚ 480). Εάν η εντολή 
δόθηκε από ένα πρόσωπο, που ενήργησε τόσο για τον εαυτό του όσο και ως 
αντιπρόσωπος άλλου, για την πληρωµή της µεσιτικής αµοιβής ευθύνονται αµφότεροι. 
Αµοιβή οφείλεται µόνο αν η καταρτισθείσα σύµβαση ταυτίζεται µε τη σκοπούµενη. 
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Η απόκλιση, όµως, µεταξύ του, αρχικώς, επιδιωχθέντος και του, τελικώς, 
επιτευχθέντος τιµήµατος δεν αίρει την ταυτότητα αυτή, αφού η διαµόρφωσή του 
αποτελεί πάντοτε αντικείµενο διαπραγµάτευσης και ουδέποτε µπορεί να είναι εκ των 
προτέρων βέβαιη. Τέλος, από τις διατάξεις των άρθρων 703 και 724 ΑΚ συνάγεται 
ότι η µεσιτική εντολή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε. Η ανάκλησή της, όµως, 
δεν επηρεάζει αρνητικά το δικαίωµα επί της µεσιτικής αµοιβής, εφ' όσον, σε 
συγκεκριµένη περίπτωση, αποδεικνύεται ότι η σκοπούµενη σύµβαση καταρτίσθηκε 
ως αποτέλεσµα µεσολάβησης ή υπόδειξης του µεσίτη, που είχε συντελεσθεί πριν από 
την ανάκληση.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 480, 703, 724, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Μισθώσεις ακινήτων - Καταγγελία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1837 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Καταγγελία µίσθωσης για σπουδαίο λόγο εκ µέρους του µισθωτή. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 281, 288, 588, 672, 752 και 766 ΑΚ συνάγεται 
γενική αρχή του δικαίου, κατά την οποία επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση να 
καταγγελθεί µία διαρκείς έννοµη σχέση για σπουδαίο λόγο. Ως σπουδαίος λόγος 
θεωρείται κάθε περιστατικό που, κατά την καλή πίστη σε συνδυασµό µε το σύνολο 
των περιστάσεων που συντρέχουν στη συγκεκριµένη περίπτωση, συντελεί ώστε να 
µην είναι πλέον ανεκτή η διατήρηση της ενοχικής σχέσεως έως τον χρόνο της λήξεώς 
της. Μη ανεκτή είναι η συνέχισή της και όταν, σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα 
συναλλακτικά ήθη, γίνεται, υπερµέτρως δυσβάστακτη είτε για τα δύο µέρη είτε για το 
ένα µόνο από αυτά, όπως συµβαίνει στην περίπτωση που επήλθε ουσιώδης µεταβολή 
των προσωπικών ή περιουσιακών σχέσεων αµφοτέρων των µερών ή του ενός µέρους, 
ανεξαρτήτως της συνδροµής ή µη οποιοσδήποτε υπαιτιότητας στην επέλευση της 
µεταβολής αυτής. Τα περιστατικά που συνιστούν σπουδαίο λόγο αφορούν συνήθως 
στον αποδέκτη της καταγγελίας, δεν αποκλείεται όµως να ευρίσκονται στην σφαίρα 
επιρροής του ίδιου καταγγέλλοντος. Ειδικώς, για την πρόωρη καταγγελία της 
συµβάσεως µισθώσεως, για την οποία ο νόµος έχει θεσπίσει και ειδικούς προς τούτο 
λόγους για αµφοτέρους του συµβαλλοµένους, το περιεχόµενο του σπουδαίου λόγου 
πρέπει να προσδιορίζεται στενά. Ο ευρύτερος τυχόν προσδιορισµός του περιεχοµένου 
του σπουδαίου λόγου θα δηµιουργούσε ανασφάλεια στα µέρη για τη διάρκεια της 
σύµβασης. Για τη συγκεκριµενοποίηση της έννοιας του σπουδαίου λόγου µπορεί να 
γίνει και σύγκριση του συµφέροντος του καταγγέλλοντος για πρόωρη λύση της 
συµβάσεως µε το συµφέρον του αντισυµβαλλοµένου για διατήρηση της συµβάσεως 
µέχρι την κανονική λύση της. Εξάλλου, ο σπουδαίος λόγος είναι αόριστη νόµιµη 
έννοια και, συνεπώς η κρίση για την ορθή υπαγωγή σ' αυτήν των συγκεκριµένων 
περιστατικών υπόκεινται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου (ΑΠ 1639/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 288, 588, 672, 752, 766, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 748 
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Νοµή - Νοµή επί ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1869 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Νοµοί. Κληρονοµία. Συγκληρονόµοι. Χρησικτησία. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 983 ΑΚ που ορίζει, ότι η νοµή µεταβιβάζεται στους 
κληρονόµους του νοµέα, συνάγεται ότι ο κληρονόµος και χωρίς να αποκτήσει τη 
φυσική εξουσία επί των κληρονοµιαίων πραγµάτων, ακόµη δε και χωρίς να έχει 
γνώση της επαγωγής της κληρονοµίας και των αντικειµένων αυτής, θεωρείται κατά 
πλάσµα δικαίου ως νοµέας αυτών, διαδεχόµενος ολόκληρη την έννοµη σχέση της 
νοµής και τα εξ αυτής δικαιώµατα. Αυτά ισχύουν και επί συννοµής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 994 του ίδιου Κώδικα, και, εποµένως, ο συγκληρονόµος θεωρείται κατά 
πλάσµα δικαίου συννοµέας, χωρίς να έχει αποκτήσει τη φυσική εξουσία επί του 
πράγµατος, επί πλέον δε, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 785 - 787, 
981, 982 και 1113 ΑΚ, αν ο συγκληρονόµος κατέχει ολόκληρο το κοινό 
κληρονοµιαίο πράγµα, θεωρείται ότι το κατέχει και επ' ονόµατι των λοιπών 
συγκληρονόµων - συννοµέων κατά την ιδανική µερίδα που τους ανήκει, οι οποίοι 
έτσι θεωρούνται κατά πλάσµα του νόµου συννοµείς, ασκώντας την συννοµή δια του 
συγκληρονόµου συννοµέα και δεν την αποβάλλουν ούτε έναντι του τελευταίου, ο 
οποίος νέµεται το όλο κοινό πράγµα, πριν εκείνος καταστήσει γνωστό σ' αυτούς, ότι 
νέµεται το πράγµα αποκλειστικά για τον εαυτό του, αλλά µπορούν να την αντιτάξουν 
και κατ' αυτού, και αν συµπληρώθηκε ο χρόνος της έκτακτης χρησικτησίας στην 
πλασµατική συννοµή µπορούν να αντιτάξουν και την µε βάση αυτήν κτηθείσα 
συγκυριότητα, χωρίς να είναι αναγκαίο να επικαλεσθούν άλλη αντιπροσωπευτική, 
κατ' άρθρο 980 παρ. 1 ΑΚ στην άσκηση της συννοµής, σχέση, όπως εντολή, 
χρησιδάνειο, µίσθωση κ.α. Περαιτέρω, από τις διατάξεις της αγροτικής νοµοθεσίας 
και ιδίως από το άρθρο 79 παρ. 2 του Αγροτικού Κώδικα συνάγεται, ότι το ακίνητο 
που παραχωρείται ως κλήρος σε πρόσωπο δικαιούµενο αγροτικής αποκατάστασης 
θεωρείται από την παραχώρησή του, ότι διατελεί κατά νόµο στην αποκλειστική 
καλόπιστη νοµή του κληρούχου και αν ακόµη αυτός δεν έχει επιληφθεί της κατοχής 
του κλήρου. Γι' αυτό και δεν ήταν δεκτικό νοµής και χρησικτησίας από άλλον, ο 
οποίος έτσι δεν µπορούσε να αποκτήσει την κυριότητα αυτού µε τακτική ή έκτακτη 
χρησικτησία, ούτε να αντιτάξει κατά του διεκδικούντος τον κλήρο κληρούχου ή των 
κληρονόµων του την από το άρθρο 249 ΑΚ ένσταση εικοσαετούς παραγραφής της 
διεκδικητικής αγωγής. Όµως, από 23-5-1968 ισχύει ο ΑΝ 431/1968, που ορίζει στο 
µεν άρθρο 1 παρ. 1 αυτού, ότι από την έναρξη της ισχύος του νόµου 
(επιφυλασσοµένης της ισχύος του άρθρου 27 του Ν∆ 2185/1952), επιτρέπεται στους 
κατά την εποικιστική νοµοθεσία κληρούχους η εκποίηση ή οπωσδήποτε διάθεση µε 
δικαιοπραξίες εν ζωή των πάσης φύσεως κλήρων τους, µε το µοναδικό περιορισµό 
της µη κατάτµησης των τεµαχίων της οριστικής διανοµής, ο οποίος ισχύει και για 
κάθε περαιτέρω µεταβίβαση, στο δε άρθρο 2 παρ. 1 εδάφ. β' αυτού, ότι σε περίπτωση 
κατάσχεσης ή πλειστηριασµού του κλήρου µε επίσπευση του ενυπόθηκου δανειστή 
τηρείται µόνον ο περιορισµός της µη κατάτµησης των τεµαχίων της οριστικής 
διανοµής. Από τις συνδυασµένες αυτές διατάξεις του ΑΝ 431/1968 προκύπτει, ότι η 
απαγόρευση της κατάτµησης των τεµαχίων της οριστικής διανοµής αποτελεί γενική 
αρχή που εφαρµόζεται στη µεταβίβαση της κυριότητας του κλήρου όχι κληρούχου. 
Εποµένως, από την ισχύ του ΑΝ 431/1968 ο κληρούχος παύει να λογίζεται κατά 
πλάσµα νοµέας του κλήρου και αν δεν τον κατέχει πραγµατικά και είναι δυνατή η 
χωρίς τη θέλησή του κτήση της νοµής ολόκληρου του κληροτεµαχίου, όχι όµως και 
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του τµήµατός του, γιατί στην περίπτωση αυτή επέρχεται κατάτµηση του 
κληροτεµαχίου (ΟλΑΠ 15/2004). Εξάλλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 
3127/2003 σε ακίνητο που βρίσκεται µέσα σε σχέδιο πόλεως ή µέσα σε οικισµό που 
προϋφίσταται του έτους 1923 ή µέσα σε οικισµό κάτω των 2.000 κατοίκων, που έχει 
οριοθετηθεί, ο νοµέας του θεωρείται κύριος έναντι του ∆ηµοσίου εφόσον α) νέµεται, 
µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, αδιαταράκτως για δέκα (10) έτη το 
ακίνητο, µε νόµιµο τίτλο από επαχθή αιτία, υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του, 
που έχει καταρτισθεί και µεταγραφεί µετά την 23-2-1946, εκτός αν κατά τη κτήση της 
νοµής βρισκόταν σε κακή πίστη, ή β) νέµεται, µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου 
αυτού, το ακίνητο αδιαταράκτως για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ετών, εκτός εάν 
κατά την κτήση της νοµής βρισκόταν σε κακή πίστη. Στο χρόνο νοµής που ορίζεται 
στις περιπτώσεις α' και β' προσµετράται και ο χρόνος νοµής των δικαιοπαρόχων που 
διανύθηκε µε τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε κακή πίστη βρίσκεται ο νοµέας, εφόσον δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1042 του ΑΚ.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί, 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την 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: 785 - 787, 974, 980, 981, 982, 983, 994, 1042, 1113, 
ΚΠολ∆: 226, 560, 576, 
ΑγρΚωδ: 79, 
ΑΝ: 431/1968,  
Νόµοι: 3127/2003, άρθ. 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 750 
 
Νοµή - Προσβολή νοµής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1731 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προστασία συννοµέων. ∆ουλεία οδού. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. Αναίρεση και προσθέτως παρεµβαίνων. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 994, 789, 790, 282 και 284 ΑΚ 
συνάγεται, ότι η νοµή µπορεί ν` ανήκει κατά το περιεχόµενό της σε περισσότερα από 
ένα πρόσωπα, οπότε υπάρχει κοινωνία κατ' ιδανικά µέρη, δηλαδή συννοµή, η οποία, 
αν προσβάλλεται παράνοµα από τρίτο πρόσωπο, οι συννοµείς έχουν πλήρη την 
προστασία από τη νοµή, εάν δε η συννοµή προσβάλλεται από συννοµέα τότε εάν η 
έριδα στρέφεται περί την ύπαρξη της συννοµής του συννοµέα, αυτός έχει πλήρη την 
προστασία της νοµής όπως όταν η νοµή προσβάλλεται από τρίτο (δικαστική και 
αυτοδύναµη), χωρίς βέβαια να αποκλείεται και η άσκηση της απλής αναγνωριστικής 
αγωγής σε περίπτωση απλής αµφισβητήσεως της συννοµής, που είναι ανεξάρτητη και 
αυτοτελής των αγωγών περί νοµής λόγω αποβολής ή διαταράξεως. Εξάλλου, από το 
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συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1118, 1119, 1120 και 1121 του ΑΚ προκύπτει 
ότι επί ακινήτου µπορεί να αποκτηθεί εµπράγµατο δικαίωµα υπέρ του εκάστοτε 
κυρίου άλλου ακινήτου που να του παρέχει κάποια ωφέλεια, δηλαδή πραγµατική 
δουλεία, εξαιτίας της οποίας ο κύριος του δουλεύοντος ακινήτου φέρει το βάρος να 
ανέχεται κάποια χρησιµοποίηση αυτού από τον κύριο του δεσπόζοντος. Τέτοιο 
εµπράγµατο δικαίωµα είναι και η δουλεία οδού. Οι πραγµατικές δουλείες 
συνιστώνται µε δικαιοπραξία ή µε χρησικτησία, για την οποία εφαρµόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις για τη χρησικτησία στα ακίνητα. Επί παράνοµης δε προσβολής 
παρέχεται στον δικαιούχο της δουλείας αγωγή εκ του άρθρου 1132 ΑΚ µε αίτηµα την 
αναγνώριση της δουλείας και την άρση της προσβολής.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου (ηµεδαπού ή αλλοδαπού) στους 
οποίους περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με το λόγο αναιρέσεως από τον αριθµό 1 του 
άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα 
σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των 
ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της 
ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, ένσταση κ.λπ. ορθώς 
απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε 
δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν (ΟλΑΠ 10/2011).  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 81 παρ. 3, 82, 110 παρ. 2 και 558 
ΚΠολ∆ µε εκείνη του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγµατος, συνάγεται, ότι η αναίρεση 
δεν απαιτείται να απευθύνεται και κατά του υπέρ του αναιρεσιβλήτου προσθέτως 
παρεµβαίνοντος, πλην της περιπτώσεως της αυτοτελούς πρόσθετης παρεµβάσεως του 
άρθρου 83 ΚΠολ∆. Η πρόσθετη παρέµβαση χαρακτηρίζεται αυτοτελής, όταν η 
σχετική απόφαση πρόκειται ν' αναπτύξει ενέργειες (όχι απλώς αντανακλαστικές) και 
στις σχέσεις του παρεµβαίνοντος προς τον αντίδικο του υπέρ ου η παρέµβαση. 
Συνεπώς, αυτοτελής είναι και η πρόσθετη παρέµβαση του ειδικού διαδόχου, κατ' 
άρθρο 225 παρ.2 ΚΠολ∆, ο οποίος καταλαµβάνεται από το δεδικασµένο. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 282, 284, 789, 790, 994, 1118, 1119, 1120, 1121, 1132, 
ΚΠολ∆: 81, 82, 83, 110, 225, 558, 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 435, σχολιασµός Ι. Ν. Κ. * 
Ελ∆νη 2012, σελίδα 451 
 
Οροφοκτησία - Κανονισµός πολυκατοικίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1640 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κανονισµός πολυκατοικίας. Απαγορεύσεις. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του όρθρου 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 Για να θεωρηθεί η άσκηση 
δικαιώµατος ως καταχρηστική, κατά την διάταξη αυτή, θα πρέπει η προφανής 
υπέρβαση των ορίων, που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστό ήθη ή ο κοινωνικός 
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ή ο οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος, να προκύπτει οπό την προηγηθείσα 
συµπεριφορά του δικαιούχου ή από την πραγµατική κατάσταση που δηµιουργήθηκε ή 
τις περιστάσεις που µεσολάβησαν ή από άλλο περιστατικό, τα οποία, χωρίς κατά 
νόµο να εµποδίζουν την γένεση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, 
καθιστούν µη ανεκτή την άσκησή του, κατά της περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις 
του µέσου κοινωνικού ανθρώπου.  
- Aπό το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1, 2 παρ. 12, 4 παρ. 1, 5 και 13 παρ. 
1 του Ν. 3741/ 1929 προκύπτει ότι, µε τον κανονισµό πολυορόφου οικοδοµής 
εγκύρως τίθεται περιορισµός και απαγόρευση ως προς τη χρήση των κοινοχρήστων 
και κοινοκτήτων πραγµάτων της πολυκατοικίας και ότι, αν µε τον κανονισµό 
απαγορεύεται η ενέργεια από τους συνιδιοκτήτες µεταβολής στα κοινά µέρη, η 
απαγόρευση αυτή ισχύει και αν ακόµη από την απαγορευµένη ενέργεια δεν 
παραβλάπτεται η χρήση των άλλων συνιδιοκτητών ούτε µειώνεται η ασφάλεια αυτών 
ή του οικοδοµήµατος στη συγκεκριµένη περίπτωση και έτσι δεν είναι αναγκαία η 
έρευνα των προϋποθέσεων τούτων, για να κριθεί αν έλαβε χώρα ανεπίτρεπτη, ως 
αντικείµενη στον κανονισµό, ενέργεια συνιδιοκτήτη, όταν επιδιώκεται να αρθεί η 
παράνοµη αυτή κατάσταση που δηµιουργήθηκε. Όµως η γι' αυτήν την άρση αξίωση 
απαγορεύεται ως καταχρηστική όταν η άσκησή της υπερβαίνει προφανώς τα όρια που 
επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του 
δικαιώµατος. Είναι η υπέρβαση αυτή "προφανής" όταν προκαλεί την έντονη 
εντύπωση αδικίας σε σχέση µε το όφελος του δικαιούχου από την άσκηση του 
δικαιώµατός του (ΑΠ 599/1995).  
- O από το άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται όταν ο κανόνας δικαίου δεν εφαρµοσθεί, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εάν εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και εάν εφαρµοσθεί εσφαλµένα.  
- O από το άρθ. 559 αριθµ. 19 λόγος αναίρεσης, για έλλειψη νόµιµης βάσης της 
απόφασης, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της απόφασης, 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία, για την κρίση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, περί 
της συνδροµής των όρων και προϋποθέσεων, για την εφαρµογή της εφαρµοσθείσας 
διάταξης, ή της µη συνδροµής των όρων αυτών, που αποκλείουν την εφαρµογή της, 
όπως, επίσης και όταν η απόφαση έχει ελλείπεις ή αντιφατικές αιτιολογίες, σε ότι 
αφορά το νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, που έγιναν δεκτά 
και ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, όχι δε. και όταν πρόκειται για 
ελλείψεις που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων (ανάλυση - στάθµιση - 
αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού) και στην αιτιολόγηση του αποδεικτικούς 
πορίσµατος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 1002, 1117, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 2, 4, 5, 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Οροφοκτησία - Κοινόχρηστα και κοινόκτητα µέρη 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 1706 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Οριζόντια ιδιοκτησία. Υποχρώσεις συνιδιοκτητών. Παραίτηση από δικόγραφο της 
αγωγής. ∆εν απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα. 
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- Από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3741/1929 «περί της ιδιοκτησίας κατ' 
ορόφους», που διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΑΚ µε το άρθρο 54 
του ΕισΝΑΚ, µε τις οποίες ορίζεται ότι «Εν ελλείψει πάσης µεταξύ των 
συνιδιοκτητών συµφωνίας ως προς τα δικαιώµατα και τας υποχρεώσεις αυτών περί 
των κοινών πραγµάτων: α) Έκαστος των συνιδιοκτητών δικαιούται να ποιείται 
απόλυτον χρήσιν των κοινών πραγµάτων και να προβαίνει εις την επισκευήν και 
ανανέωσιν αυτών, υπό τον όρον να µην βλάπτη τα δικαιώµατα των λοιπών 
συνιδιοκτητών µηδέ να µεταβάλλη τον συνήθη προορισµόν αυτών» και β) «Έκαστος 
των συνιδιοκτητών υποχρεούται να συνεισφέρη εις τα κοινά βάρη επί τη βάσει της 
αξίας του ορόφου ή διαµερίσµατος ου είναι κύριος», σαφώς συνάγεται ότι σε 
περίπτωση έλλειψης κάθε συµφωνίας ως προς τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
των συνιδιοκτητών επί των κοινών πραγµάτων της οροφοκτησίας, έκαστος τούτων 
υποχρεούται να συνεισφέρει στα κοινά βάρη µε βάση την αξία του ορόφου ή του 
διαµερίσµατος, του οποίου είναι κύριος. Περαιτέρω, από το συνδυασµό των 
διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 1, 5 εδ. β΄ και 13 του ίδιου ως άνω νόµου, συνάγεται 
ότι επιτρέπεται στους συνιδιοκτήτες πολυωρόφου οικοδοµής όπως µε ιδιαίτερη 
συµφωνία, η οποία καταρτίζεται µε κοινή συναίνεση όλων, περιβάλλεται το τύπο του 
συµβολαιογραφικού εγγράφου και µεταγράφεται στα οικεία βιβλία µεταγραφών, να 
κανονίσουν την υποχρέωση καθενός να συνεισφέρει στα κοινά βάρη και ότι σε 
περίπτωση που λείπει τέτοια συµφωνία ή είναι άκυρη, διότι δεν τηρήθηκαν οι 
παραπάνω διατυπώσεις, η υποχρέωση συνεισφοράς καθενός από τους συνιδιοκτήτες 
κανονίζεται µε βάση την αξία του ορόφου ή του διαµερίσµατος (ΑΠ 1501/1984 ΝοΒ 
33.1013, ΕφΘεσ 1359/1984 Ε∆Π 1985.88, ΕφΑθ 5900/1986 Ε∆Π 1988.300, 
Κωστόπουλος: σε Ε∆Π 10.244, Κατράς: Πανδέκτης Μισθώσεων και Οροφοκτησίας, 
έκδ. 1999, παρ. 278, σελ. 741 επ.). Για την εξεύρεση της αξίας του ορόφου ή του 
διαµερίσµατος γίνεται ο υπολογισµός της κατάστασης αυτού γυµνού, αφού ληφθεί 
υπόψη η έκταση, η θέση µέσα στο οικοδόµηµα (ύψος, πρόσοψη κλπ) και οι λοιπές 
συντρέχουσες συνθήκες που ανά περίπτωση επηρεάζουν (Λιβάνης: Ιδιοκτησία κατ' 
ορόφους, έκδ. 1973, σελ. 145, Κωστόπουλος: σε Ε∆Π 10.246), µε κρίσιµο χρόνο την 
πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο (ΑΠ 1501/1984 ό.π) και στη συνέχεια γίνεται 
σύγκριση της αξίας του ορόφου ή του διαµερίσµατος µε την αξία ολοκλήρου της 
πολυκατοικίας και από τη σχέση µεταξύ των δύο αυτών µεγεθών βρίσκεται το 
ποσοστό συµµετοχής του ιδιοκτήτη της διηρηµένης ιδιοκτησίας στις κοινές δαπάνες. 
Την αξία του ορόφου ή του διαµερίσµατος επέλεξε ο νοµοθέτης ως µέτρο κατανοµής 
µεταξύ των συνιδιοκτητών των κοινών βαρών του οικοδοµήµατος µε τη σκέψη ότι η 
αξία αυτή προσδιορίζει και το µέτρο ωφέλειας καθενός από αυτά (ορόφου ή 
διαµερίσµατος) από τη χρήση των κοινών, κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του 
Ν. 3741/1929, µερών του οικοδοµήµατος. Εποµένως ως αξία δεν µπορεί να νοηθεί 
κατά τις παραπάνω διατάξεις η εµπορική, δηλαδή εκείνη στη οποία µπορεί να 
πωληθεί ή αγορασθεί η διηρηµένη ιδιοκτησία, η οποία κατά κανέναν τρόπο δεν 
συνδέεται µε την ωφέλεια την οποία παρέχουν σε αυτή τα κοινά πράγµατα και η 
οποία, όπως και η σχέση της µε την αξία των άλλων διηρηµένων ιδιοκτησιών του 
ιδίου οικοδοµήµατος, από στιγµή σε στιγµή µεταβάλλεται ανάλογα µε τις συνθήκες 
της αγοράς, αλλά η αξία που προκύπτει από το ποσό το οποίο δαπανήθηκε για την 
κατασκευή του µε βάση τη µέση κατασκευή του οικοδοµήµατος, χωρίς δηλαδή να 
λαµβάνονται υπόψη εκείνα τα στοιχεία του κόστους κατασκευής που δεν είναι κοινά 
για όλες τις διηρηµένες ιδιοκτησίες αλλά ειδικά για ορισµένη ή ορισµένες από αυτές 
και τα οποία και αυτά δεν συνδέονται µε την ωφέλεια την οποία τα κοινά µέρη του 
οικοδοµήµατος παρέχουν σε κάθε διηρηµένη ιδιοκτησία, αξία που τελικώς καταλήγει 
να είναι ανάλογη µε το εµβαδόν κάθε διηρηµένης ιδιοκτησίας, λαµβανοµένου υπόψη 
και του όγκου της και η οποία εν τέλει, όπως και η σχέση της µε την αξία ολοκλήρου 
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του οικοδοµήµατος, δεν επηρεάζεται από κανέναν άλλο παράγοντα και εποµένως δεν 
µεταβάλλεται (ΑΠ 731/1991 Ε∆Π 1996.11, ΕφΑθ 2554/1998 Ε∆Π 1998.226, 
Κατράς: ό.π, παρ. 278, σελ.744). Εξάλλου, είναι αληθές ότι στο άρθρο 5 περ. γ΄ του 
Ν. 3741/1929 αναφέρονται ως κοινά βάρη µόνον η συντήρηση και επισκευή των 
κοινών µερών του ακινήτου και οι παντός είδους φόροι, οι βαρύνοντες την κοινή 
οικοδοµή, χωρίς να γίνεται καθόλου µνεία περί των παντός είδους δαπανών και 
εξόδων που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του προορισµού των κοινών και ως 
εκ τούτου αναγκαίων για την εύρυθµη λειτουργία της κοινής οικοδοµής, όπως οι 
δαπάνες καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύµατος για την κίνηση του ανελκυστήρα, οι 
δαπάνες αγοράς καυσίµων για τη λειτουργία της κεντρικής θέρµανσης κλπ. Τούτο 
όµως, δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν οι ως άνω δαπάνες από τα κοινά 
βάρη, διότι ο µε την ως άνω διάταξη καθορισµός των κοινών βαρών δεν είναι 
περιοριστικός αλλά ενδεικτικός και εποµένως, ως κοινά βάρη θεωρούνται όχι µόνο τα 
καταβαλλόµενα προς συντήρηση και επισκευή των κοινών πραγµάτων, αλλά και τα 
προς λειτουργία αυτών καταβαλλόµενα (Π. Ζέπος: Ιδιοκτησία κατ' ορόφους, παρ. 40, 
Φ. Τσετσέκος: Η διηρηµένη κυριότης επί οικοδοµηµάτων ή µερών αυτών, σελ. 194), 
που συνδέονται αµέσως µε την υπάρχουσα ανάγκη για την πλήρη και απρόσκοπτη 
λειτουργία της κοινής οικοδοµής κατά τον προορισµό της, δεν έχουν πολυτελή ή 
επωφελή χαρακτήρα, ούτε είναι δυσαναλόγως επαχθή και ανταποκρίνονται στο κοινό 
συµφέρον όλων των συνιδιοκτητών, εφόσον παρίστανται αναγκαία για τη 
λειτουργικότητα της πολυκατοικίας και την επισκευή και συντήρηση των κοινών 
πραγµάτων (ΕφΑθ 8457/1991 Ελ∆νη 34.1652, ΕφΑθ 5642/1985 Ε∆Π 1985.91, ΕφΑθ 
2505/1985 Ε∆Π 1985.105, Κατράς: ό.π παρ. 278. σελ. 744).  
- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 294, 295 και 297 
ΚΠολ∆, ο ενάγων µπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής, χωρίς τη 
συναίνεση του εναγοµένου, πριν αυτός προχωρήσει στην προφορική συζήτηση της 
ουσίας της υποθέσεως, είτε µε δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, είτε µε 
δικόγραφο που επιδίδεται στον εναγόµενο, οπότε η αγωγή θεωρείται ότι δεν έχει 
ασκηθεί και επέρχεται εκ του λόγου αυτού αυτοδίκαιη και αυτόµατη κατάργηση της 
δίκης και της εξ αυτής δηµιουργούµενης έννοµης σχέσης. Με άλλα λόγια, µετά την 
ανωτέρω παραίτηση, η αγωγή θεωρείται ως µη ασκηθείσα όχι κατά την υπόστασή 
της, αλλά κατά τις άµεσες και έµµεσες έννοµες συνέπειές της και µάλιστα εκείνες που 
είναι δεκτικές παραιτήσεως (βλ ΕφΑθ 8245/1980, ΝοΒ 29.566, ΕφΑθ 9856/1979, 
ΝοΒ 28.823, ΕφΑθ 7094/1974, ΑρχΝ ΚΕ.735). Περαιτέρω δε για την εν λόγω 
παραίτηση δεν απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα 
άρθρα 96, 98 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 340, 345, 346, 1002, 1117, 
ΚΠολ∆: 96, 98, 294, 295, 297, 907, 908, 
ΕισΝΑΚ: 54, 
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 4, 5, 13, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Οροφοκτησία - Κοινόχρηστα και κοινόκτητα µέρη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 158 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κοινόχρηστα και κοινόκτητα µέρη. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 281ΑΚ, 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. Για να θεωρηθεί η άσκηση 
δικαιώµατος ως καταχρηστική, κατά την διάταξη αυτή θα πρέπει η προφανής 
υπέρβαση των ορίων, που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός 
ή ο οικονοµικός 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 την γένεση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, 
καθιστούν µη ανεκτή την άσκησή του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις 
του µέσου κοινωνικού ανθρώπου.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 2, 4 παρ. 1, 5 και 13 
παρ. 1 του Ν. 3741/1929 προκύπτει ότι µε τον κανονισµό πολυορόφου οικοδοµής 
εγκύρως τίθεται περιορισµός και απαγόρευση ως προς τη χρήση των κοινοχρήστων 
και κοινοκτήτων πραγµάτων της πολυκατοικίας και ότι, αν µε τον κανονισµό 
απαγορεύεται η ενέργεια οπό τους συνιδιοκτήτες µεταβολής στα κοινά µέρη η 
απαγόρευση αυτή ισχύει και αν ακόµη από την απαγορευµένη ενέργεια δεν 
παραβλάπτεται η χρήση των άλλων συνιδιοκτητών ούτε µειώνεται η ασφάλεια αυτών 
ή του οικοδοµήµατος στη συγκεκριµένη περίπτωση και έτσι δεν είναι αναγκαίο η 
έρευνα των προϋποθέσεων τούτων για να κριθεί αν έλαβε χώρα ανεπίτρεπτη, ως 
αντικειµένη στον κανονισµό, ενέργεια συνιδιοκτήτη, όταν επιδιώκεται να αρθεί η 
παράνοµη αυτή κατάσταση που δηµιουργήθηκε. Όµως η γι' αυτήν την άρση αξίωση 
απαγορεύεται ως καταχρηστική όταν η άσκησή της υπερβαίνει προφανώς τα όρια. 
που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός 
του δικαιώµατος. Είναι η υπέρβαση αυτή "προφανής" όταν προκαλεί την έντονη 
εντύπωση αδικίας, σε σχέση µε το όφελος του δικαιούχου από την άσκηση του 
δικαιώµατος. (ΑΠ 559/1995).  
- Ο από το αρθρ. 559 αριθ.1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται όταν ο κανόνας δικαίου δεν εφαρµοσθεί, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εάν εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και εάν εφαρµοσθεί εσφαλµένα,  
- Ο από το αρθ. 559 αριθµ. 19 λόγος αναίρεσης, για έλλειψη νόµιµης βάσης της 
απόφασης, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της απόφασης, 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία, για την κρίση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, περί 
της συνδροµής των όρων και προϋποθέσεων, για την εφαρµογή της εφαρµοσθείσας 
διάταξης, ή της µη συνδροµής των όρων αυτών, που αποκλείουν την εφαρµογή της, 
όπως, επίσης και όταν η απόφαση έχει ελλειπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες, σε ότι 
αφορά το νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, που έγιναν δεκτά 
και ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, όχι δε και όταν πρόκειται για 
ελλείψεις που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων (ανάλυση - στάθµιση - 
αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού) και στην αιτιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ.19, 
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 2, 4, 5, 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Οροφοκτησία - Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 642 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Η έννοµη σχέση της οριζόντιας ή (και) κάθετης ιδιοκτησίας µπορεί να συσταθεί 
µόνο µε δικαιοπραξία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Καταχρηστική 
άσκηση δικαιώµατος. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 953, 954, 993, 1002, 1117 ΑΚ, 1, 14 του Ν. 
3741/1929, 1, 2 του Ν∆ 1024/1971, 1, 6 του Ν. 1562/1985 και 480 Α' του ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι η έννοµη σχέση της οριζόντιας ή (και) κάθετης ιδιοκτησίας µπορεί να 
συσταθεί µόνο µε δικαιοπραξία (µονοµερή εν ζωή δικαιοπραξία του κυρίου του 
ακινήτου, σύµβαση του κυρίου µε τρίτο ή τρίτους, σύµβαση των συγκυρίων είτε 
µεταξύ τους είτε µε τρίτο ή τρίτους, δωρεά αιτία θανάτου ή διαθήκη του κυρίου) ή µε 
δικαστική απόφαση (σε δίκη διανοµής κοινού ακινήτου ή µετά από αίτηση συγκυρίου 
ή συγκυρίων ακινήτου κατά ποσοστό τουλάχιστον 65%). Σύσταση της εν λόγω 
έννοµης σχέσεως µε χρησικτησία (τακτική ή έκτακτη) δεν είναι δυνατή. Και τούτο, 
διότι, πέραν του προβλεπόµενου ως άνω περιορισµένου κύκλου των τρόπων 
συστάσεως της, η επιτρεπόµενη κατ' άρθρο 993 ΑΚ νοµή επί συστατικού µέρους 
πράγµατος (ορόφου, διαµερίσµατος κ. ά.) δεν µπορεί να οδηγήσει σε κτήση 
κυριότητας του µε χρησικτησία, άρα ούτε στη σύσταση οροφοκτησίας.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, αν παραβιάσθηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου, εφόσον 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 δικαίου έννοια διαφορετική από την αληθινή.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 281 ΑΚ, "η άσκηση δικαιώµατος απαγορεύεται, εάν 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο 
κανονισµός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος". Κατά την έννοια της διατάξεως 
αυτής για να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώµατος ως καταχρηστική θα πρέπει η 
προφανής υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο 
κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος να προκύπτει από την 
προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου ή και των δικαιοπαρόχων του ή από την 
πραγµατική κατάσταση που δηµιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που µεσολάβησαν ή 
από άλλα περιστατικά τα οποία χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν ή να επάγονται την 
απόσβεση του δικαιώµατος καθιστούν µη ανεκτή την άσκηση του κατά τις περί 
δικαίου τις ηθικές αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΟλΑΠ 17/1995, 
ΟλΑΠ 7/2002).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη του 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως 
"πράγµατα", κατά την έννοια του νόµου, θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί 
ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση (και συνεπώς 
θεµελιώνουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως (ΟλΑΠ 
3/1997). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 953, 954, 993, 1002, 1117, 
ΚΠολ∆: 480, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 14,  
Ν∆: 1024/1971, άρθ. 1, 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  



 

[162] 
 

 
Παραγραφή - Αξιώσεις κατά του ∆ηµοσίου και νπδδ 
∆ικαστήριο: Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο 
Αριθµός απόφασης: 1 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιετής παραγραφή των αξιώσεων των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. 
- Αίρει την αµφισβήτηση που ανέκυψε από τις αποφάσεις 953/2011 της Ολοµελείας 
του Συµβουλίου της Επικρατείας και 145/2006, 250/2006 και 588/2007 του Αρείου 
Πάγου ως προς την ουσιαστική συνταγµατικότητα της διατάξεως του άρθρου 90 παρ. 
3 του Νόµου 2362/1995. Αποφαίνεται ότι η διάταξη του άρθρου 90 παρ. 3 του Ν. 
2362/1995 δεν αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος.  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2362/1995, άρθ. 90,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 638, σχολιασµός Ι. Ν. Κ.  
 
Παραγραφή - Αξιώσεις κατά του ∆ηµοσίου και νπδδ 
∆ικαστήριο: Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο 
Αριθµός απόφασης: 2 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιετής παραγραφή αξιώσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. 
- Αίρει την αµφισβήτηση που ανέκυψε από τις αποφάσεις 954/2011 της Ολοµελείας 
του Συµβουλίου της Επικρατείας και 1270/1983 του Αρείου Πάγου και εµµέσως και 
από τις υπ’ αριθµ. 882/1980, 1294/1983, 941/1988, 535/1992 1010/1993 1110/1994 
όµοιες του Αρείου Πάγου ως προς την ουσιαστική συνταγµατικότητα της διατάξεως 
του άρθρου 91 παρ. 3 του Ν∆/τος 321/1969. Αποφαίνεται ότι η διάταξη του άρθρου 
91 παρ. 3 του Ν∆/τος 321/1969, δεν αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος.  
∆ιατάξεις: 
Ν∆: 321/1969, άρθ. 91,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πληρεξουσιότητα - Παύση πληρεξουσιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1701 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Πληρεξουσιότητα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η βούληση του 
αντιπροσωπευοµένου ήταν να ισχύσει η δοθείσα πληρεξουσιότητα και µετά το 
θάνατό του, η πληρεξουσιότητα εξακολουθεί και µετά το θάνατό αυτού. 
∆ικαιοπραξία αντιπροσώπου µε τον εαυτό του. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 223 του ΑΚ "η πληρεξουσιότητα, εφόσον δεν συνάγεται το 
αντίθετο, παύει µε το θάνατο ή τη δικαιοπρακτική ανικανότητα αυτού που έδωσε ή 
αυτού που έλαβε την πληρεξουσιότητα". Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, αν για 
την πληρεξουσιότητα συντάχθηκε έγγραφο, το αντίθετο, όσον αφορά την παύση της 
πληρεξουσιότητας λόγω θανάτου ή δικαιοπρακτικής ανικανότητας, µπορεί να 
συνάγεται, είτε από το ίδιο το πληρεξούσιο έγγραφο, έστω και εµµέσως, είτε από τις 
συγκεκριµένες περιστάσεις και ιδίως από τη φύση των δικαιοπραξιών που 
ανατίθενται στον πληρεξούσιο ή από την υποκείµενη στην πληρεξουσιότητα 
εσωτερική έννοµη σχέση, η οποία, αν δεν προκύπτει από το έγγραφο της 
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πληρεξουσιότητας, µπορεί ν' αναζητηθεί και σε άλλα, εκτός του εγγράφου αυτού 
κείµενα στοιχεία (ΑΠ 1529/1992, ΑΠ 437/1979). Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί 
ότι η βούληση του αντιπροσωπευοµένου ήταν να ισχύσει η δοθείσα πληρεξουσιότητα 
και µετά το θάνατό του, η πληρεξουσιότητα εξακολουθεί και µετά το θάνατό αυτού, 
χωρίς άλλη διατύπωση, ισχύουσα ως πληρεξουσιότητα που έχει δοθεί από όλους τους 
κληρονόµους του θανόντος. Όταν, όµως, για τη σύσταση της πληρεξουσιότητας 
απαιτείται από το νόµο τύπος, όπως συµβαίνει µε την πληρεξουσιότητα που έχει 
αντικείµενο τη σύσταση, µετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εµπραγµάτων 
δικαιωµάτων σε ακίνητα, για τις οποίες απαιτείται η τήρηση του συµβολαιογραφικού 
εγγράφου (άρθρο 369, σε συνδυασµό µε 217εδ.β' ΑΚ), τότε πρέπει η αντίθετη µε τη 
ρύθµιση του άρθρου 223 ΑΚ δήλωση βουλήσεως του πληρεξουσιοδότη, δηλαδή για 
διατήρηση της ισχύος της πληρεξουσιότητας και µετά το θάνατο αυτού που την 
έδωσε, να βρίσκει, έστω και εµµέσως, στήριγµα στο σχετικό πληρεξούσιο 
συµβολαιογραφικό έγγραφο (ΑΠ 1529/1992). Σε κάθε, όµως, περίπτωση, η πιο πάνω 
αντίθετη δήλωση του πληρεξουσιοδότη δεν είναι ανάγκη να έχει δηλωθεί ρητώς, 
αλλά µπορεί να συνάγεται σιωπηρώς και µε την ερµηνεία του πληρεξουσίου 
εγγράφου. Εξάλλου, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 224, 225 και 229 
Α.Κ συνάγεται ότι δικαιοπραξία η οποία καταρτίσθηκε στο όνοµα άλλου µετά την 
παύση της πληρεξουσιότητας είναι άκυρη. Αν, όµως, ο πληρεξούσιος αγνοούσε την 
παύση της πληρεξουσιότητας η δικαιοπραξία ισχύει υπέρ και κατά του 
αντιπροσωπευοµένου ή των καθολικών διαδόχων του εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή 
όφειλε να γνωρίζει την παύση της πληρεξουσιότητας. Στην αγωγή εποµένως του 
καθολικού διαδόχου του αντιπροσωπευοµένου, µε αίτηµα την αναγνώριση ότι η 
σύµβαση που κατήρτισε ο αντιπρόσωπος του δικαιοπαρόχου του είναι ανίσχυρη, ως 
συναφθείσα µετά την παύση της δοθείσας πληρεξουσιότητας λόγω θανάτου του 
αντιπροσωπευοµένου, αρκεί για την παραδοχή της να επικαλεστεί και αποδείξει ο 
ενάγων την προηγηθείσα της συµβάσεως και δια της αγωγής του επικαλούµενη 
παύση της πληρεξουσιότητας. Μπορεί, όµως, ο εναγόµενος, τρίτος ή πληρεξούσιος 
του αντιπροσωπευοµένου, που µάχεται υπέρ του κύρους της συµβάσεως, να 
επικαλεστεί κατ' ένσταση και να αποδείξει ότι ο πληρεξούσιος αγνοούσε κατά τη 
σύναψη της σύµβασης την παύση της πληρεξουσιότητας και στη συγκεκριµένη 
περίπτωση τον προηγηθέντα θάνατο του αντιπροσωπευοµένου, οπότε η αγωγή 
απορρίπτεται, καθόσον στην περίπτωση αυτή η συναφθείσα σύµβαση είναι έγκυρη 
και ισχυρή τόσο για τον αντιπροσωπευόµενο, όσο και για τους κληρονόµους του 
(Α.Π 153/1999 ΝοΒ 2000/624).  
- Το άρθρο 235 ΑΚ ρυθµίζει την περίπτωση της δικαιοπραξίας του αντιπροσώπου µε 
τον εαυτό του και ορίζει ότι "ο αντιπρόσωπος δεν µπορεί να επιχειρήσει στο όνοµα 
του αντιπροσωπευοµένου δικαιοπραξία µε τον εαυτό του ατοµικά ή µε την ιδιότητά 
του ως αντιπροσώπου άλλου, εκτός αν ο αντιπροσωπευόµενος είχε επιτρέψει τη 
δικαιοπραξία ή αυτή συνίσταται αποκλειστικά στην εκπλήρωση υποχρέωσης. 
Αυτοσύµβαση που δεν έχει περιβληθεί τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου 
είναι άκυρη". Σκοπός της, από τη διάταξη αυτή, απαγόρευσης της αυτοσύµβασης 
είναι να αντιµετωπισθεί ο κίνδυνος, ο οποίος καθιστά προβληµατικό το κύρος της 
αυτοδικαιοπραξίας, δηµιουργούµενος για τον αντιπροσωπευόµενο συνεπεία της 
εκπροσωπήσεως των συµφερόντων του υπό προσώπου εκπροσωπούντος 
ταυτοχρόνως και ίδια αυτού συµφέροντα ή συµφέροντα κάποιου άλλου, συγχρόνως 
αντιπροσωπευοµένου. Στον απαγορευτικό κανόνα της πιο πάνω διάταξης του άρθρου 
235 ΑΚ εµπίπτει, κατ` αρχήν, κάθε σύµβαση την οποία καταρτίζει ο άµεσος 
αντιπρόσωπος, είτε µε τον εαυτό του ατοµικώς είτε υπό την ιδιότητά του ως 
αντιπροσωπεύοντος ταυτόχρονα και άλλο πρόσωπο. Ρητώς, όµως, η διάταξη αυτή 
επιτρέπει, κατ` εξαίρεση, την αυτοσύµβαση: α) Αν αυτή επιτράπηκε από τον 
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αντιπροσωπευόµενο. Στην περίπτωση αυτή η άδεια παρέχεται, όπως και η 
πληρεξουσιότητα, µε µονοµερή δήλωση του αντιπροσωπευοµένου προς τον 
αντιπρόσωπο, ρητώς ή σιωπηρώς, επιφυλασσοµένης της διατάξεως του άρθρου 217 
παρ. 2 ΑΚ και β) Αν συνίσταται αποκλειστικά στην εκπλήρωση υποχρέωσης είτε του 
αντιπροσώπου προς τον αντιπροσωπευόµενο, είτε, αντιστρόφως, του 
αντιπροσωπευοµένου προς τον αντιπρόσωπο. Τέτοια περίπτωση, όπου η 
αυτοσύµβαση συνιστά αποκλειστικά εκπλήρωση υποχρέωσης του 
αντιπροσωπευοµένου προς τον αντιπρόσωπο αυτού, αποτελεί και η συµφωνηθείσα µε 
προσύµφωνο, κατ' άρθρο166 ΑΚ, υποχρέωση του πωλητή να µεταβιβάσει στον 
αγοραστή συγκεκριµένο ακίνητο, οπότε εγκύρως ο αντιπρόσωπος αγοραστής, 
ενεργώντας για τον εαυτό του και ως αντιπρόσωπος του αντιπροσωπευοµένου 
πωλητή, µεταβιβάζει στον εαυτό του το ακίνητο µε οριστικό συµβόλαιο, στο οποίο 
αυτός συµβάλλεται µε αυτοσύµβαση. Συνακόλουθα και στην περίπτωση που έχει 
επιτραπεί η υποκατάσταση, ο µεταπληρεξούσιος αποκτά την εξουσία να ενεργήσει επ' 
ονόµατι του αρχικού αντιπροσωπευοµένου και λογίζεται ως πληρεξούσιος αυτού, µε 
συνέπεια να επιτρέπεται σ' αυτόν να καταρτίσει αυτοσύµβαση, εφόσον συντρέχουν οι 
προαναφερόµενες περιπτώσεις (ΑΠ 556/1960, ΑΠ 435/1958).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αρ.1 εδ.α' του ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, για 
ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, ιδρύεται, αν για την εφαρµογή του 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. Ειδικότερα, το δικαστήριο 
παραβιάζει τους ερµηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών, που εισάγουν οι 
διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, όταν, µολονότι διαπιστώνει, έστω και 
έµµεσα, την ύπαρξη κενού ή αµφιβολίας στις δηλώσεις βούλησης των 
δικαιοπρακτούντων, συνακόλουθα δε, την ανάγκη συµπλήρωσης ή ερµηνείας αυτών, 
παραλείπει να προσφύγει για τη συµπλήρωση ή ερµηνεία τους στις διατάξεις των 
άρθρων 173 και 200 ΑΚ ή προσφεύγει στην εφαρµογή των διατάξεων αυτών και στη 
συµπλήρωση ή ερµηνεία της δικαιοπραξίας, µολονότι δέχεται, επίσης ανέλεγκτα, ότι 
η δικαιοπραξία είναι πλήρης και σαφής και δεν έχει ανάγκη συµπλήρωσης ή 
ερµηνείας. Οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών παραβιάζονται ευθέως και 
όταν το ερµηνευτικό πόρισµα, στο οποίο, µετά από ερµηνεία της δικαιοπραξίας, 
κατέληξε το δικαστήριο δεν είναι σύµφωνο προς την καλή πίστη, αφού ληφθούν 
υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, ως στοιχεία προσδιοριστικά της καλής πίστης.  
- Κατά το άρθρ. 559 αρ.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 δεν εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που 
εφαρµόσθηκε. Αντίθετα δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για 
ελλείψεις αναγόµενες 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 διατυπώνεται στην απόφαση σαφώς και χωρίς 
αντιφάσεις.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 166, 217, 223, 224, 225, 229, 369,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 *Ελ∆νη 2012, σελίδα 454 
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Πληρεξουσιότητα - Υπέρβαση ορίων πληρεξουσιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1700 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Μεταβίβαση ακινήτου. Υπέρβαση των ορίων της πληρεξουσιότητας. Αδικοπραξία. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 211 ΑΚ, δήλωση βούλησης από κάποιο 
(αντιπρόσωπο) στο όνοµα άλλου (αντιπροσωπευοµένου) µέσα στα όρια της εξουσίας 
αντιπροσώπευσης ενεργεί αµέσως υπέρ και κατά του αντιπροσωπευοµένου. Από τη 
διάταξη αυτή σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 160, 200, 216, 217, 218, 223, 
219, 288, 713 και 714 ΑΚ, προκύπτει, ότι η σύµβαση που συνοµολογεί κάποιος ως 
αντιπρόσωπος άλλου καθ' υπέρβαση των ορίων της πληρεξουσιότητας είναι άκυρη 
και δεν δεσµεύει τον αντιπροσωπευόµενο που την αποκρούει και δεν την εγκρίνει, 
γιατί η υπέρβαση αυτή ισοδυναµεί µε ενέργεια χωρίς πληρεξουσιότητα. Επί 
υπερβάσεως δε των ορίων της εντολής δηµιουργείται υποχρέωση του εντολοδόχου να 
αποζηµιώσει τον εντολέα - πληρεξουσιοδότη για τη ζηµία που υπαίτια προκάλεσε.  
- Ευθύνη προς αποζηµίωση, κατά την έννοια του άρθρου 919 AΚ, προκύπτει και για 
εκείνον που συναλλάσσεται µε πληρεξούσιο-εντολοδόχο, ο οποίος καταχράται τη 
σχέση που τον συνδέει µε τον εντολέα-πληρεξουσιοδότη, αν συµπράττει µε αυτόν 
γνωρίζοντας τα περιστατικά που συνιστούν την υπέρβαση της εντολής ή την 
κατάχρηση της πληρεξουσιότητας, καθώς και ότι αυτά ήσαν πρόσφορα να επιφέρουν 
την επελθούσα στον εντολέα -πληρεξουσιοδότη ζηµία.  
- Τέλος, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ότι η επελθούσα στη συγκεκριµένη 
περίπτωση ζηµία τελεί ή όχι σε αιτιώδη σύνδεσµο µε τη ζηµιογόνο πράξη ή 
παράλειψη, ανάγεται σε ζήτηµα πραγµατικό και δεν ελέγχεται αναιρετικά (άρθρο 561 
παρ. 1ΚΠολ∆), ενώ η κρίση περί του αν ορισµένο γεγονός µπορεί καθ' εαυτό, 
σύµφωνα µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας και κατά τη συνηθισµένη πορεία των 
πραγµάτων, να επιφέρει το ζηµιογόνο αποτέλεσµα υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου 
Πάγου.  
- Κατά µεν το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση, αν παραβιάστηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό ή 
ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου, κατά δε 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. Αντιθέτως, δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης 
βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις, που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων 
και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές 
πορίσµατος, εφόσον αυτό διατυπώνεται στην απόφαση σαφώς. Μόνο τι αποδείχθηκε 
ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται πλήρως και σαφώς και όχι γιατί 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 160, 200, 211, 216, 217, 218, 223, 219, 288, 713, 714, 919, 
ΚΠολ∆: 242, 576, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
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∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 453, σχολιασµός Ι. Ν. Κ.  
 
Πληρεξουσιότητα - Υπέρβαση ορίων πληρεξουσιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1502 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ικαστική πληρεξουσιότητα. Συγκατάθεση που παρέχεται µετά την επιχείρηση της 
δικαιοπραξίας (έγκριση). Αντίκλητος πληρεξούσιος δικηγόρος. 
- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 96 παρ. 1, 97 παρ. 1 
και 2 και 98 του ΚΠολ∆, η δικαστική πληρεξουσιότητα, που δίνεται είτε µε 
συµβολαιογραφική πράξη, είτε µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα 
πρακτικά ή στην έκθεση, παρέχει στον πληρεξούσιο δικηγόρο το δικαίωµα να 
παριστά στο δικαστήριο εκείνον που έδωσε την πληρεξουσιότητα και να ενεργεί όλες 
τις κύριες ή παρεπόµενες πράξεις που αφορούν τη διεξαγωγή της δίκης, εκτός 
εκείνων που εξαιρέθηκαν ρητά κατά τη χορήγηση αυτής, καθώς και εκείνων για τις 
οποίες απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 104 του ίδιου πιο πάνω Κώδικα, για τις 
προπαρασκευαστικές πράξεις και τις κλήσεις έως την πρώτη συζήτηση στο 
ακροατήριο, θεωρείται ότι υπάρχει πληρεξουσιότητα, ενώ για τη συζήτηση στο 
ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και, αν δεν υπάρχει, κηρύσσονται 
άκυρες όλες οι πράξεις, ακόµη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουµένως.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 238 ΑΚ, µε την οποία ορίζεται, ότι η 
συγκατάθεση που παρέχεται µετά την επιχείρηση της δικαιοπραξίας (έγκριση), 
εφόσον δεν ορίζεται το αντίθετο, ανατρέχει στο χρόνο της δικαιοπραξίας, προκύπτει, 
ότι η έγκριση, ως καταρχήν άτυπη δικαιοπραξία, µπορεί να είναι ρητή ή και σιωπηρά, 
η ύπαρξη δε της έγκρισης εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως, καθόσον αφορά την 
υπόσταση της πληρεξουσιότητας (ΟλΑΠ 1408/1984), ενώ, παράλληλα, η έγκριση 
αφορά τις πράξεις και όχι το πρόσωπο. Επί σιωπηράς όµως έγκρισης πρέπει τα 
περιστατικά, που επικαλείται εκείνος που προβάλλει την έγκριση, να µην αφήνουν 
καµιά αµφιβολία, ότι η από αυτά συναγόµενη βούληση του άλλου επέχει την έγκριση 
της δικαιοπραξίας. Οι παραπάνω κανόνες της έγκρισης έχουν εφαρµογή και στις 
διαδικαστικές πράξεις, που επιχειρούνται χωρίς εντολή. Έτσι, ενώ για τη σύµβαση 
της εντολής ισχύει ο κανόνας του άτυπου της κατάρτισής της, κατά τη διάταξη του 
άρθρου 158 ΑΚ και ως τέτοια µπορεί να καταρτιστεί είτε έγγραφα (µε δηµόσιο ή 
ιδιωτικό έγγραφο), είτε προφορικά (ρητά ή σιωπηρά), στην προβλεπόµενη από τη 
διάταξη του άρθρου 96 παρ. 1 ΚΠολ∆ περίπτωση της παροχής δικαστικής 
πληρεξουσιότητας, απαιτείται η τήρηση τύπου, που δίνεται είτε µε 
συµβολαιογραφική πράξη, είτε µε προφορική δήλωση, που καταχωρίζεται στα 
πρακτικά, από τη µη τήρηση όµως του οποίου δεν επηρεάζεται το κύρος της εντολής, 
που αποτελεί άτυπη σύµβαση, διαφορετική και αυτοτελή, έστω και αν σε αυτή 
στηρίζεται η πληρεξουσιότητα.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 143 παρ. 1 ΚΠολ∆, ο δικαστικός 
πληρεξούσιος, που διορίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 96, είναι αυτοδικαίως και 
αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στη δίκη στην οποία είναι 
πληρεξούσιος, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και η επίδοση της οριστικής 
απόφασης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 158, 238,  
ΚΠολ∆: 96, 97, 98, 104, 143, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Προσβολή προσωπικότητας - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 302 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσβολή της προσωπικότητας. Πρόσθετη παρέµβαση ειδικού διαδόχου. 
Εκχώρηση δικαιωµάτων από δικηγόρο σε δικηγορική εταιρεία. 
- Από τα άρθρα 57 και 59 του ΑΚ συνάγονται τα εξής: Όποιος παράνοµα 
προσβάλλεται στην προσωπικότητά του, νοούµενη ως το προστατευόµενο από το 
σύνταγµα (άρθρ. 2 παρ.1) σύνολο των αξιών που απαρτίζουν την ουσία του 
ανθρώπου, έχει 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 βλαπτόµενου κατά τη στιγµή της προσβολής. Η προσβολή είναι 
παράνοµη όταν η επέµβαση στην προσωπικότητα του άλλου δεν είναι επιτρεπτή από 
το δίκαιο η 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 
Από αυτά παρέπεται ότι αν εκτός από την υπαίτια (από δόλο ή αµέλεια) µη 
εκπλήρωση ή πληµµελή εκπλήρωση κάποιας σύµβασης, συντρέχουν επί πλέον 
γεγονότα που συνιστούν συµπεριφορά προσβλητική της προσωπικότητας του 
αντισυµβαλλοµένου, κατά την άνω έννοια, εφόσον ο αντισυµβαλλόµενος υπέστη 
ηθική βλάβη η οποία συνδέεται αιτιωδώς µε τη συµπεριφορά αυτή του υπαιτίου 
γεννιέται αξίωση χρηµατικής ικανοποίησης για αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 59 και 932 ΑΚ (ΑΠ 1731/2008).  
- Με τις παρ. 1 έως 3 της διάταξης του άρθρου 225 του ΚΠολ∆ ορίζεται ότι: 1) Η 
επέλευση της εκκρεµοδικίας δεν στερεί τους διαδίκους από την εξουσία να 
µεταβιβάσουν το επίδικο πράγµα ή δικαίωµα ή να συστήσουν εµπράγµατο δικαίωµα, 
2) Η µεταβίβαση του επίδικου δικαιώµατος ή η σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος 
δεν επιφέρει καµία µεταβολή στη δίκη. Ο ειδικός διάδοχος έχει δικαίωµα να ασκήσει 
παρέµβαση, 3) Αν ο ενάγων µεταβίβασε το επίδικο δικαίωµα δεν µπορεί να προταθεί 
εναντίον του έλλειψη νοµιµοποίησης, εκτός αν η απόφαση που θα εκδοθεί δεν 
δεσµεύει τον ειδικό διάδοχο. Από το συνδυασµό των προαναφερθέντων διατάξεων 
προκύπτει ότι, ο στη διάρκεια της αναιρετικής δίκης ειδικός διάδοχος κάποιου από 
τους διαδίκους νοµιµοποιείται µόνο να ασκήσει παρέµβαση, όχι όµως να ενεργήσει 
για δικό του λογαριασµό και στο όνοµά του οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη, που 
έχει σχέση µε τη διεξαγωγή και την πρόοδο της δίκης. Εάν δε ενεργήσει τέτοιες 
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πράξεις, στις οποίες αδιακρίτως περιλαµβάνονται η κατάθεση προτάσεων, επίδοση 
κλήσης για νέα συζήτηση της υπόθεσης, αλλά και η παραίτηση από το δικόγραφο 
αυτής είναι άκυρες και η ακυρότητα λαµβάνεται υπόψη από το δικαστήριο και 
αυτεπάγγελτα κατά τις διατάξεις των άρθρων 68, 73, 159 παρ. 1 και 160 παρ. 1 του 
ΚΠολ∆. Μόνο δε εφ' όσον ασκηθεί εκ µέρους του ειδικού διαδόχου παρέµβαση και 
συµφωνήσουν οι αρχικοί διάδικοι, ο ειδικός διάδοχος µπορεί να υπεισέλθει στη θέση 
του µεταβιβάσαντος (άρθ. 85 ΚΠολ∆), ενώ αν ασκήσει µόνο παρέµβαση και δεν 
υπάρχει η προαναφερθείσα συµφωνία, ο παρεµβάς ειδικός διάδοχος ενεργεί µεν όλες 
τις διαδικαστικές πράξεις, αλλά προς το συµφέρον του δικαιοπαρόχου του αρχικού 
διαδίκου σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ΚΠολ∆.  
- Με την κρίση του αυτή το Εφετείο ορθά έκρινε έστω και µε διαφορετική εν µέρει 
αιτιολογία, ότι η πρώτη αναιρεσείουσα η οποία σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π∆ 
81/2005 είναι Αστική Επαγγελµατική ∆ικηγορική Εταιρία, δεν κατέστη λόγω της 
επικαλούµενης εκχωρήσεως της ένδικης απαιτήσεως καθολικός διάδοχος του αρχικού 
ενάγοντος δικηγόρου, ώστε να υποκαθίσταται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
του ασκήσαντος την αγωγή και δικαιούχου της δικηγορικής αµοιβής δικηγόρου, όπως 
αβάσιµα ισχυρίζεται, αφού από καµία διάταξη του ως άνω Π.∆. συνάγεται κάτι 
τέτοιο, ούτε από την επικαλούµενη διάταξη του άρθρου 11 αυτού, στην οποία 
ορίζεται ότι "ο δικηγόρος απαγορεύεται να συµµετέχει σε άλλη δικηγορική εταιρία ή 
να ασκεί ατοµική δικηγορία και γενικά να ενεργεί για δικό του ή ξένο λογαριασµό 
πράξεις αντίθετες µε τα συµφέροντα της εταιρίας" µπορεί να συναχθεί ότι η πρώτη 
αναιρεσείουσα υπεισήλθε αυτοδικαίως ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις του αρχικώς ενάγοντος δικηγόρου από την ένδικη σύµβαση εντολής 
που κατά τα αναφερόµενα στην αγωγή είχε ολοκληρωθεί πριν της σύσταση της 
πρώτης αναιρεσείουσας. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 68, 73, 82, 159, 160, 225 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 705 
 
Προσβολή προσωπικότητας - ∆ιαδίκτυο - Ιστολόγια (Internet - Blogs) 
∆ικαστήριο: Εφετείο Θράκης 
Αριθµός απόφασης: 91 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. ∆υσφηµιστικές διαδόσεις. Ιστολόγια (blogs). Άρση 
απορρήτου. 
- Τα ιστολόγια (blogs) είναι διαδικτυακά ηµερολόγια που περιλαµβάνουν υπερζεύξεις 
(hyperlinks) και καταχωρήσεις απόψεων, έχουν δε ως «βασική µονάδα» τους τις 
καταχωρήσεις και όχι τις εκάστοτε «σελίδες» (pages), όπως συµβαίνει µε τους 
ιστότοπους (websites). Ο κάτοχος - διαχειριστής του διαδικτυακού ηµερολογίου 
(blogger), ο οποίος µπορεί να είναι επώνυµος, ανώνυµος ή µε ψευδώνυµο, 
καταγράφει, ανακοινώνει και καταθέτει τις απόψεις του σ’ αυτό για διάφορα 
ζητήµατα, ενώ τα ιστολόγια είναι δυνατό να συνδέονται µε άλλους ιστότοπους, 
ιστοσελίδες και blogs και να επιτρέπουν στους χρήστες-αναγνώστες τους να 
απαντήσουν στις απόψεις του γράφοντος, ανακοινώνοντας στο ίδιο ιστολόγιο τα δικά 
τους σχόλια, που είναι επίσης αναγνώσιµα από όλους τους τρίτους χρήστες του 
διαδικτύου. Τα ιστολόγια συντηρούν οι χρήστες τους (bloggers) που ανταλλάσσουν 
απόψεις µέσω του ιστολογίου, το οποίο είναι διαδραστικό µέσο που διαφέρει από τις 
ιστοσελίδες που διατηρούν στο διαδίκτυο τα µέσα ενηµέρωσης, γιατί η διαµόρφωση 
του περιεχοµένου του δεν αποφασίζεται µόνο από τον κάτοχο -διαχειριστή του, αλλά 
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από όλους τους χρήστες - αναγνώστες του ιστολογίου (πρβλ. Σ. Τάσση, ∆ιαδίκτυο και 
ελευθερία έκφρασης - Το πρόβληµα των Blogs, ∆ΙΜΕΕ, 2006/518 επ.). Είναι, 
µάλιστα, χαρακτηριστικό, ότι ακόµη και στην περίπτωση που ο κάτοχος-διαχειριστής 
µπορεί, µε τη χρήση στοιχείων πρόσβασης, να επιλέξει ποιοί από τους χρήστες - 
αναγνώστες επιτρέπεται να αναρτήσουν δικά τους σχόλια στο ιστολόγιό του, δεν 
είναι σε θέση να ελέγξει το αληθές ή όχι των χορηγούµενων από τον εκάστοτε 
αναγνώστη προσωπικών του δεδοµένων, διότι είναι πολύ πιθανό ο αναγνώστης να 
χρησιµοποιεί ψευδώνυµο, οπότε είναι δυσχερέστατη η αποκάλυψη της πραγµατικής 
του ταυτότητας. Παράλληλα, το Σύνταγµα προβλέπει την ελεύθερη επικοινωνία των 
Ελλήνων πολιτών και το απόρρητο της επικοινωνίας τους (άρθρο 19 παρ. 1), ενώ η 
άρση του απορρήτου επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις που ρητά προβλέπει ο, κατ’ 
εξουσιοδότηση του Συντάγµατος, εκδοθείς Νόµος 2225/1994 επί συγκεκριµένων 
εγκληµάτων σε βαθµό κακουργήµατος.  
- Με τις διατάξεις του Π∆ 47/2005, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των Ν. 
2225/1994 και 3115/2003, επεκτάθηκε το απόρρητο των επικοινωνιών και στις 
επικοινωνίες µέσω διαδικτύου (internet), καθώς και στα εξωτερικά στοιχεία της 
επικοινωνίας (αριθµός κλήσης, στοιχεία καλούντος και καλουµένου, ώρα κλήσεως 
κ.τ.λ.). Τέλος, η υπ’ αριθ. 9/2009 Γνωµοδότηση του Εισαγγελέα του Α.Π. υιοθετεί 
την άποψη ότι το απόρρητο των επικοινωνιών δεν καλύπτει την επικοινωνία µέσω 
διαδικτύου, γιατί σ’ αυτήν υφίσταται δηµοσιότητα και ελευθερία της έκφρασης, 
οπότε σε περίπτωση τελέσεως οποιουδήποτε εγκλήµατος µέσω διαδικτύου δεν 
απαιτείται άδεια οποιασδήποτε Αρχής και ιδίως της Αρχής Προστασίας Απορρήτου 
Επικοινωνιών, για να εξακριβωθούν, κατ’ εντολή Εισαγγελέων, ανακριτών, 
προανακριτικών αρχών, ∆ικαστικών Συµβουλίων ή ∆ικαστηρίων, τα ηλεκτρονικά 
ίχνη µιας εγκληµατικής πράξεως (πρβλ. και Γνωµοδοτήσεις Εισαγγελέα ΑΠ 12/2009 
και 9/2011). Ωστόσο, είναι σαφές ότι οι ανωτέρω Γνωµοδοτήσεις αφορούν τα 
εγκλήµατα του ποινικού ∆ικαίου και όχι την αστική ευθύνη εξ αδικοπραξίας. 
∆ιατάξεις: 
Σ: 19, 
Νόµοι: 2225/1994,  
Νόµοι: 3115/2003,  
Π∆: 47/2005,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 559 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας µε την επεργασία και χρήση ευαίσθητων προσωπικών 
δεδοµένων. Ψυχοµετρικά τεστ. 
- Σε συµµόρφωση προς την Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης του 1981 (που 
κυρώθηκε µε τον Ν. 2068/1992) και την 95/46 ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως της 24-10-1995, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων εκδόθηκε 
ο Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα», ο οποίος ορίζει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Α) Στο 
άρθρο 1 ότι «αντικείµενο του παρόντος νόµου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για 
την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των 
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της 
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ιδιωτικής ζωής» Β) Στο άρθρο 2 ότι «Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται 
ως “∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα” κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο 
υποκείµενο των δεδοµένων» το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα 
και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί» «επεξεργασία 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» («επεξεργασία») κάθε εργασία ή σειρά 
εργασιών, που πραγµατοποιείται από το ∆ηµόσιο .... ή από νοµικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου ή από φυσικό πρόσωπο, µε ή χωρίς την βοήθεια 
αυτοµατοποιηµένων µεθόδων και εφαρµόζονται σε δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η οργάνωση, η διάδοση... και κάθε µορφής διάθεση, η 
συσχέτιση ή ο συνδυασµός ....γ) Στο άρθρο 4 παρ.1 αρ.β ότι «τα δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόµιµης επεξεργασίας πρέπει να είναι 
πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών 
της επεξεργασίας και αρ.δ ότι «Η τήρηση των διατάξεων της παραγράφου αυτής 
βαρύνει τον υπεύθυνο της επεξεργασίας» ∆) Στο άρθρο 5 ορίζεται ότι «Επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται µόνον όταν το υποκείµενο των 
δεδοµένων έχει δώσει την συγκατάθεση του» και ότι «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η 
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και χωρίς την συγκατάθεση όταν δ) η 
επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργου δηµοσίου συµφέροντος, ε) η 
επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του εννόµου 
συµφέροντος, που επιδιώκει ο υπεύθυνος της επεξεργασίας», 5) Στο άρθρο 23 ότι 
«Φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που κατά παράβαση του 
παρόντος νόµου προκαλεί περιουσιακή βλάβη υποχρεούται σε πλήρη αποζηµίωση. 
Αν προκάλεσε ηθική βλάβη υποχρεούται σε χρηµατική ικανοποίηση. Η ευθύνη 
υπάρχει και όταν ο υπόχρεος όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα, να επέλθει βλάβη σε 
άλλον». Από τις εκτεθείσες διατάξεις σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες διατάξεις της 
κοινοτικής οδηγίας 95/46 ΕΚ των διατάξεων των άρθρων 9Α και 5Α του ισχύοντος 
Συντάγµατος, και των άρθρων 57,59,299 και 932 ΑΚ συνάγεται ότι στο πλαίσιο του 
σκοπούµενου συγκερασµού αφενός της προστασίας του ατόµου την" επεξεργασία 
των προσωπικών του δεδοµένων (άρθρο 9 Α Συντάγµατος), και αφετέρου της 
διασφαλίσεως της ελεύθερης κυκλοφορίας και χρήσεώς τους (άρθρο 5 Α 
Συντάγµατος), η συγκατάθεση του υποκειµένου δεν είναι απαραίτητη για το 
επιτρεπτό της επεξεργασίας, µεταξύ άλλων εξαιρέσεων, και όταν η επεξεργασία είναι 
απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση εννόµου συµφέροντος του υπευθύνου 
επεξεργασίας ή του τρίτου, προς τον οποίο ανακοινώνονται τα δεδοµένα, και υπό τον 
όρο ότι το συµφέρον αυτό υπερέχει προφανώς των δικαιωµάτων και συµφερόντων 
του υποκειµένου και δεν θίγονται οι θεµελιώδεις ελευθερίες του. Η ανωτέρω 
εξαίρεση µπορεί να συντρέχει εφόσον η επεξεργασία γίνεται για ορισµένες 
κατηγορίες δεδοµένων και για την ικανοποίηση του εννόµου συµφέροντος ορισµένων 
αποδεκτών. Ακόµη στην περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας προκαλεί ηθική 
βλάβη στο υποκείµενο των προσωπικών δεδοµένων, η ευθύνη του πρώτου για 
χρηµατική ικανοποίηση του τελευταίου είναι νόθος αντικειµενική και προϋποθέτει α) 
συµπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) που παραβιάζει τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 ή 
(και) των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων της Αρχής, 
β) ηθική βλάβη, γ) αιτιώδη σύνδεσµο µεταξύ της συµπεριφοράς και της ηθικής 
βλάβης και δ) υπαιτιότητα, ήτοι γνώση ή υπαίτια άγνοια αφενός των περιστατικών 
που συνιστούν την παράβαση και αφετέρου της πιθανότητας να επέλθει ηθική βλάβη. 
Η ύπαρξη υπαιτιότητας τεκµαίρεται, και ως εκ τούτου ο υπεύθυνός επεξεργασίας, 
προκειµένου να απαλλαγεί από την ευθύνη του, έχει το βάρος να αποδείξει ότι 
ανυπαιτίως αγνοούσε τα θεµελιωτικά του πταίσµατος του πραγµατικά γεγονότα (ΑΠ 
353/2009 ΝοΒ 2009.1428).  
∆ιατάξεις: 
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Προσβολή προσωπικότητας - Καταχώρηση στον "Τειρεσία" 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 101 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων. Καταχώρηση στην "Τειρεσίας 
Α.Ε." Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. 
- Σε συµµόρφωση προς τη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης του 1981 (που 
κυρώθηκε µε το Ν. 2068/1992) και την 95/46/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 24.10.1995 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών, εξεδόθη ο Ν. 
2472/1997 "Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα", ο οποίος ορίζει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Στο άρθρο 2 ότι: "Για τους 
σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως: α) "∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα", 
κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείµενο των δεδοµένων ... β)... γ) 
"Υποκείµενο των δεδοµένων", το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδοµένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί δηλαδή 
µπορεί να προσδιορισθεί αµέσως ή εµµέσως, ιδίως βάσει αριθµού ταυτότητας ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων συγκεκριµένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόσταση 
του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονοµική, πολιτιστική, πολιτική ή 
κοινωνική, δ) "επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα" ("επεξεργασία"), 
κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγµατοποιείται από το ∆ηµόσιο ή νοµικό 
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό 
πρόσωπο µε ή χωρίς τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων µεθόδων και εφαρµόζεται σε 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η 
διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η 
διάδοση ή κάθε άλλης µορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, η διασύνδεση, 
η δέσµευση (κλείδωµα), η διαγραφή, η καταστροφή, ε) "Αρχείο δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα" ("αρχείο"), σύνολο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα 
οποία αποτελούν ή µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας και τα οποία 
τηρούνται είτε από το ∆ηµόσιο ή από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 
ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο, στ)..., ζ) "Υπεύθυνος επεξεργασίας", 
οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία 
ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας 
καθορίζονται µε διατάξεις νόµου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού 
δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η 
επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο, χαρακτήρα 
για λογαριασµό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια 
αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, εκτός από το υποκείµενο των 
δεδοµένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα 
να επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την 
άµεση εποπτεία ή για λογαριασµό του υπεύθυνου επεξεργασίας, ι) "Αποδέκτης", το 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος 
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οργανισµός, στον οποίο ανακοινώνονται ή µεταδίδονται τα δεδοµένα, ανεξαρτήτως 
αν πρόκειται για τρίτο ή όχι, ια) "Συγκατάθεση" του υποκειµένου των δεδοµένων, 
κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται µε τρόπο σαφή 
και εν πλήρη επιγνώσει και µε την οποία το υποκείµενο των δεδοµένων, αφού 
προηγουµένως ενηµερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο "επεξεργασίας" τα 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενηµέρωση αυτή περιλαµβάνει 
πληροφόρηση τουλάχιστον για το σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδοµένα ή τις 
κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνοµα, 
την επωνυµία και τη διεύθυνση του υπευθύνου επεξεργασίας και του τυχόν 
εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση µπορεί να ανακληθεί, οποτεδήποτε, χωρίς 
αναδροµικό αποτέλεσµα, ιβ) "Αρχή", η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 
χαρακτήρα που θεσπίζεται στο κεφάλαιο ∆' του παρόντος νόµου". Στο άρθρο 3 "1. οι 
διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται στην εν όλω ή εν µέρει 
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία καθώς και στη µη αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαµβάνονται ή πρόκειται να 
περιληφθούν στο αρχείο. 2. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δε εφαρµόζονται στην 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγµατοποιείται από 
φυσικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή 
οικιακών". Στο άρθρο 4 ότι: "1. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν 
νόµιµης επεξεργασίας πρέπει: α) Να συλλέγονται κατά τρόπο θεµιτό και νόµιµο για 
καθορισµένους, σαφείς και νόµιµους σκοπούς καν να υφίστανται θεµιτή και νόµιµη 
επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών, β) Να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι 
περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας, γ) 
Να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενηµέρωση, δ)... Η 
τήρηση των διατάξεων της παραγράφου αυτής βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
...". Στο άρθρο 5 ότι: "1. Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται 
µόνον όταν το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. 2. Κατ' 
εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν: α)... β)... γ)... 
δ)... ε) Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του εννόµου 
συµφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους 
οποίους ανακοινώνονται τα δεδοµένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς 
των δικαιωµάτων και συµφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδοµένα και δεν θίγονται οι θεµελιώδεις ελευθερίες αυτών. Στο άρθρο 7Α§1ε "Ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας απαλλάσσεσαι από την υποχρέωση γνωστοποίησης του 
άρθρου 6 και από την υποχρέωση λήψης άδειας του άρθρου 7 του παρόντος νόµου 
όταν η. επεξεργασία γίνεται από δικηγόρους, συµβολαιογράφους, άµισθους 
υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιµελητές ή οι εταιρείες των προσώπων αυτών και 
αφορά στην παροχή νοµικών υπηρεσιών στους πελάτες τους, εφόσον ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας και τα µέλη των εταιρειών δεσµεύονται από υποχρέωση απορρήτου που 
προβλέπει νόµος, και τα δεδοµένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους 
εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο και συνδέεται άµεσα µε την 
εκπλήρωση εντολής του πελάτη". Στο άρθρο 11 ότι : "Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, να 
ενηµερώνει µε τρόπο πρόσφορο και σαφή το υποκείµενο για τα εξής τουλάχιστον 
στοιχεία: α) την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του, β) τον 
σκοπό της επεξεργασίας, γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των 
δεδοµένων και δ) την ύπαρξη του δικαιώµατος πρόσβασης. 2….3 Εάν τα δεδοµένα 
ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείµενο ενηµερώνεται για την ανακοίνωση πριν 
από αυτούς ...". Στο άρθρο 12 ότι. "1. Καθένας έχει δικαίωµα να γνωρίζει εάν 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν 
αντικείµενο επεξεργασίας. Προς τούτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να 
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του απαντήσει εγγράφως. 2. Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να ζητεί 
και να λαµβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο 
εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Όλα τα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους. β) Τους σκοπούς της 
επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, γ) Την εξέλιξη της 
επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα από την προηγούµενη ενηµέρωση ή 
πληροφόρησή του. δ) Τη λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας. Το δικαίωµα 
πρόσβασης µπορεί να ασκείται από το υποκείµενο των δεδοµένων και µε τη 
συνδροµή ειδικού, ε) κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσµευση 
(κλείδωµα) των δεδοµένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύµφωνη προς τις 
διατάξεις του παρόντος νόµου, ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των 
δεδοµένων και στ) την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα 
δεδοµένα, κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή δέσµευσης (κλειδώµατος) που διενεργείται 
σύµφωνα µε την περίπτωση ε' , εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει 
δυσανάλογες προσπάθειες. Στο άρθρο 13 ότι: "1. Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει 
δικαίωµα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδοµένων που 
το αφορούν Στο άρθρο 15 ότι: "1. Συνιστάται Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (Αρχή), µε αποστολή την εποπτεία της εφαρµογής του 
παρόντος νόµου και άλλων ρυθµίσεων που αφορούν την προστασία του ατόµου από 
την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την ενάσκηση των 
αρµοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε φορά...". Στο άρθρο 19 ότι: "1. Η αρχή έχει 
τις εξής ιδίως αρµοδιότητες: α)... β)... γ)... δ)... ε)... στ)... ζ)... η)... θ)... ι) εκδίδει 
κανονιστικές πράξεις για τη ρύθµιση ειδικών, τεχνικών και λεπτοµερειακών θεµάτων, 
στα οποία αναφέρεται ο παρών νόµος ...". Στο άρθρο 23 ότι. "Φυσικό πρόσωπο ή 
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που κατά παράβαση του παρόντος νόµου 
προκαλεί περιουσιακή βλάβη, υποχρεούται σε πλήρη αποζηµίωση. Αν προκάλεσε 
ηθική βλάβη, υποχρεούται σε χρηµατική ικανοποίηση. Η ευθύνη υπάρχει και όταν ο 
υπόχρεος όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα να επέλθει βλάβη σε άλλον. 2. Η κατά 
το άρθρο 932 ΑΚ χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για παράβαση του 
παρόντος νόµου ορίζεται κατ' ελάχιστο στο ποσό των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) 
δραχµών, εκτός αν ζητήθηκε από τον ενάγοντα µικρότερο ποσό ή η παράβαση 
οφείλεται σε αµέλεια. Η χρηµατική αυτή ικανοποίηση επιδικάζεται ανεξαρτήτως από 
την αιτούµενη αποζηµίωση για περιουσιακή βλάβη ...".  
Οι διατάξεις αυτές ερµηνεύονται µε βάση: α) το σκοπό του Ν. 2472/1997, 
συνιστάµενο στη διασφάλιση του φιλελεύθερου και δικαιοκρατικού χαρακτήρα της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και στην προστασία του ατόµου από την πληροφορική και 
ψηφιακή τεχνολογία, η οποία παρέχει θεωρητικώς και πρακτικώς απεριόριστες 
δυνατότητες συσσώρευσης και συσχετισµού πληροφοριών για όλες τις εκφάνσεις της 
ιδιωτικής και δηµοσίας ζωής του ανθρώπου, και επιτρέπει την παραγωγή, µε βάση τις 
ιδιότητες του ως πολίτη, εργαζοµένου, ασφαλισµένου, καταναλωτή κλπ, µιας 
ανάγλυφης εικόνας της προσωπικότητας του, η οποία τον καθιστά διαφανή και κατά 
τούτο ελέγξιµο αν όχι και χειραγωγήσιµο και β) υπό το φως των διδαγµάτων της 
κοινής πείρας, ως κανόνων της λογικής και της ανθρώπινης εµπειρίας, συναγοµένων 
επαγωγικώς εκ των επί µέρους εκδηλώσεων της ζωής, της επιστήµης και της τέχνης 
και χρησιµοποιουµένων προς εξειδίκευση της αορίστου νοµικής έννοιας 
"επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα". Σε περίπτωση δε παραβίασής 
τους εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2472/1997 και του 
ταυτάριθµου άρθρου της κοινοτικής οδηγίας 95/46/ΕΚ από τις οποίες, σε συνδυασµό 
µε τις αναλόγως εφαρµοζόµενες διατάξεις των άρθρων 57, 59, 299 και 932 ΑΚ, 
συνάγεται ότι, σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας προκαλεί ηθική βλάβη 
στο υποκείµενο των προσωπικών δεδοµένων, η ευθύνη του πρώτου για χρηµατική 
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ικανοποίηση του τελευταίου είναι νόθος αντικειµενική και προϋποθέτει : α) 
συµπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) που παραβιάζει τις διατάξεις του Ν. 2472/1977 ή 
(και) των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων της Αρχής, 
β) ηθική βλάβη, γ) αιτιώδη σύνδεσµο µεταξύ της συµπεριφοράς και της ηθικής 
βλάβης και δ) υπαιτιότητα, ήτοι γνώση ή υπαίτια άγνοια αφενός των περιστατικών 
που συνιστούν την παράβαση και αφετέρου της πιθανότητας να επέλθει ηθική βλάβη.  
Η ύπαρξη υπαιτιότητας τεκµαίρεται, και ως εκ τούτου ο υπεύθυνος επεξεργασίας, 
προκειµένου να απαλλαγεί από την ευθύνη του, έχει το βάρος να αποδείξει ότι 
ανυπαιτίως αγνοούσε τα θεµελιωτικά του πταίσµατός του πραγµατικά γεγονότα. Για 
τη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης επιδικάζεται, κατ' ελάχιστο όριο, 
ποσό 2.000.000 δραχµών, εκτός αν ζητήθηκε µικρότερο ποσό ή η παράβαση 
οφείλεται σε αµέλεια (ΑΠ 174/2011, ΑΠ 1923/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 299, 932, 
Οδηγίες: 95/46/ΕΚ, 
Νόµοι: 2068/1992,  
Νόµοι: 2472/1997, άρθ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7Α, 11, 12, 13, 19, 23,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1852 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου. Συκοφαντική δυσφήµηση. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νοµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο µόνο παρ. 1 του Ν. 1178 της 14/16-7-1981 (ΦΕΚ 187), περί αστικής 
ευθύνης του τύπου και άλλων τινών διατάξεων, ο ιδιοκτήτης κάθε εντύπου 
υποχρεούται σε πλήρη αποζηµίωση για την παράνοµη περιουσιακή ζηµία, καθώς και 
σε χρηµατική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που προξενήθηκαν υπαίτια µε 
δηµοσίευµα, το οποίο θίγει την τιµή ή 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 στο συντάκτη του δηµοσιεύµατος ή 
αν ο τελευταίος είναι άγνωστος στον εκδότη ή στο διευθυντή συντάξεως του εντύπου. 
Στην παρ.2 του ιδίου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο µόνο παρ. 4 Ν. 
2243/1994, η κατά το άρθρο 932 του ΑΚ χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής 
βλάβης του αδικηθέντος από κάποια από τις προβλεπόµενες στην προηγούµενη 
παράγραφο πράξεις ορίζεται, εφόσον αυτές τελέστηκαν δια του τύπου, κατά την 
κρίση του δικαστή, όχι κατώτερη των αναφερόµενων κατά περίπτωση ποσών. Από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει σαφώς, ότι αναφέρονται µόνο στην ευθύνη του ιδιοκτήτη 
του εντύπου, φυσικού ή νοµικού προσώπου και όχι στο συντάκτη του επιλήψιµου 
δηµοσιεύµατος ή τον εκδότη του εντύπου (αν αυτός δεν ταυτίζεται µε τον ιδιοκτήτη) 
ή τον διευθυντή συντάξεως. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι ο συντάκτης (του 
επιλήψιµου δηµοσιεύµατος), ο εκδότης (αν δεν είναι και ιδιοκτήτης του εντύπου) ή ο 
διευθυντής συντάξεως παύουν να ευθύνονται προς αποκατάσταση της περιουσιακής 
ζηµίας ή της ηθικής βλάβης που έχει προκληθεί από επιλήψιµο δηµοσίευµα, αλλά η 
ευθύνη τους θεµελιώνεται στις κοινές διατάξεις των άρθρων 57, 59, 914, 919, 920, 
932 ΑΚ σε συνδυασµό µε τα άρθρα 361-363 ΠΚ. Περαιτέρω, από τη διάταξη του 
άρθρου 361 παρ.1 ΠΚ, κατά την οποία όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της 
δυσφήµησης (άρθρα 362 και 363), προσβάλλει την τιµή άλλου µε λόγο ή µε έργο ή 
µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους ή µε 
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χρηµατική ποινή, συνάγεται ότι για τη στοιχειοθέτηση της αξιόποινης πράξης της 
εξυβρίσεως, δυναµένης να συντελεσθεί και µε δηµοσίευµα σε έντυπο, που συνιστά 
συγχρόνως και αδικοπραξία κατά τις ΑΚ 57-59 και 914, απαιτείται ο δράστης να 
εκδηλώνει αµφισβήτηση για την ηθική ή κοινωνική αξία κάποιου προσώπου ή 
καταφρόνηση. Η εκδήλωση αυτή του δράστη µπορεί να συντελεσθεί είτε προφορικά 
είτε εγγράφως, είτε µε έργο, αρκεί να κατατείνει στην µείωση της τιµής ή της 
υπολήψεως του παθόντος. Για την υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος αυτού 
απαιτείται ο δράστης να γνωρίζει και να θέλει µε την ενέργειά του να προσβάλει την 
τιµή και υπόληψη του παθόντος. Απλές κρίσεις και γνώµες ή χαρακτηρισµοί που 
ενέχουν αµφισβήτηση κατά την κοινή αντίληψη της κοινωνικής ή ηθικής αξίας του 
παθόντος ή εκδήλωση καταφρονήσεως ή ονειδισµού αυτού είναι δυνατόν να 
θεµελιώσουν το έγκληµα της εξύβρισης όχι όµως εκείνο της δυσφηµήσεως (απλής ή 
συκοφαντικής).  
- Από τα άρθρα 57 εδ.α' , 59 εδ.α' και 932 ΑΚ, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 361, 362 
και 367 ΠΚ, συνάγονται τα εξής: Όποιος παράνοµα προσβάλλεται στην 
προσωπικότητά του, νοούµενη ως το προστατευόµενο από το Σύνταγµα (άρθρ. 2 
παρ.1) σύνολο των αξιών που απαρτίζουν την ουσία του ανθρώπου, και ειδικότερα 
προσβάλλεται στην προστατευόµενη από το Σύνταγµα (αρθρ. 5 παρ.2) τιµή ή 
υπόληψή του, προσβάλλεται δε µε δυσφήµηση ή εξύβριση, έχει δικαίωµα να 
απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην επαναληφθεί στο µέλλον. Το δε 
δικαστήριο µπορεί, επιπλέον, αφού λάβει υπόψη το είδος της προσβολής, να 
καταδικάσει τον υπαίτιο προσβολέα να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη εκείνου που 
έχει προσβληθεί. Ο άδικος όµως χαρακτήρας τέτοιας προσβολής µε δυσφήµηση ή 
εξύβριση αίρεται σε περίπτωση που ο προσβολέας προβαίνει στις δυσφηµηστικές ή 
υβριστικές εκδηλώσεις από δικαιολογηµένο ενδιαφέρον. Τέτοιο ενδιαφέρον, που 
πηγάζει από την προστατευόµενη από το Σύνταγµα (αρθρ. 14) και από την 
επικυρωµένη µε το Ν∆ 53/1974 ΕΣ∆Α (άρθρο 10) ελευθερία του τύπου, έχουν και τα 
πρόσωπα που άµεσα συνδέονται µε τη λειτουργία του τύπου για τη δηµοσίευση 
ειδήσεων και γεγονότων σχετικά µε τη συµπεριφορά φυσικών προσώπων, ιδίως δε 
εκείνων που ασκούν δηµόσιο λειτούργηµα ή που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο 
ή, έστω, και άλλους. Παρέπεται ότι τα ως ανωτέρω συνδεόµενα µε τον τύπο πρόσωπα 
µπορούν να προβαίνουν σε αντίστοιχη δηµοσίευση για πληροφόρηση, ενηµέρωση και 
κατατόπιση του κοινού ακόµη και µε οξεία κριτική ή δυσµενείς χαρακτηρισµούς σε 
βάρος των ως άνω προσώπων ή οµάδων. Ωστόσο, η προαναφερόµενη άρση του 
άδικου χαρακτήρα της προσβολής µε δυσφήµηση ή εξύβριση ανατρέπεται, αν από 
τον τρόπο που έλαβαν χώρα οι δυσφηµιστικές ή υβριστικές εκδηλώσεις προκύπτει 
σκοπός εξυβρίσεως, δηλαδή σκοπός εκφράσεως καταφρονήσεως από τον προσβολέα 
προς εκείνον που προσβάλλεται. Ειδικός σκοπός εξυβρίσεως, που ως νοµική έννοια 
ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, υπάρχει στον τρόπο εκδηλώσεως της προσβλητικής 
της τιµής του άλλου συµπεριφοράς, όταν αυτός δεν ήταν αντικειµενικά αναγκαίος για 
τη δέουσα απόδοση του περιεχοµένου της σκέψης εκείνου που φέρεται ότι ενεργεί 
από δικαιολογηµένο ενδιαφέρον και ο οποίος, µολονότι γνώριζε τούτο, 
χρησιµοποίησε τον τρόπο αυτόν για να προσβάλει την τιµή του άλλου. Έτσι, ο 
ειδικός σκοπός εξύβρισης έγκειται στην ενσυνείδητη υπέρβαση των ορίων του 
δικαιώµατος, η οποία κατατείνει ειδικά στην προσβολή της τιµής και αποτελεί 
πρόσθετο στοιχείο της υποκειµενικής υπόστασης του αδικήµατος. Αυτή δε η 
ανατροπή της άρσεως του αδίκου, συνεπάγεται, βέβαια, περιορισµό της ελευθερίας 
του τύπου, αλλά ο περιορισµός αυτός συγκαταλέγεται σε εκείνους που προβλέπονται, 
άµεσα µεν στην ΕΣ∆Α (άρθρ. 10), έµµεσα δε πλην σαφώς στο Σύνταγµα (αρθρ. 14 
και 15), ως επιτρεπτοί, δικαιολογείται δε µόνο εφόσον προκύπτει από τις αποδείξεις η 
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ύπαρξη ειδικού σκοπού του δράστη για εξύβριση του θύµατος, υπό την προεκτεθείσα 
έννοια.  
- Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αριθµ. 1 ΚΠολ∆ για ευθεία παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόσθηκε ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εφαρµόσθηκε ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν το 
δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την 
αληθινή, σε περίπτωση δε που το δικαστήριο ερεύνησε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η 
παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των γενόµενων δεκτών 
πραγµατικών περιστατικών.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση 
και είναι για το λόγο αυτό αναιρετέα, όταν από το αιτιολογικό της δεν προκύπτουν µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά που 
απαιτούνται για την εφαρµογή της διατάξεως του ουσιαστικού δικαίου που 
εφαρµόστηκε, και, εξαιτίας αυτού, δεν είναι εφικτός ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο 
αν ορθά ή όχι εφαρµόστηκε η διάταξη αυτή. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 914, 919, 920, 931, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
ΚΠ∆: 361, 362, 363, 367, 
Σ: 25, 
Νόµοι: 1178/1981,  
Νόµοι: 2243/1994,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 768 
 
Προσβολή προσωπικότητας - Προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 271 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου. Συκοφαντική δυσφήµηση. 
∆ικαιολογηµένο ενδιαφέρον. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρ.57 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην προσωπικότητά του 
έχει το δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην επαναληφθεί στο 
µέλλον, επιπλέον δε, κατά το άρθρ. 59 ΑΚ, το δικαστήριο µε την απόφασή του, 
ύστερα από αίτηση αυτού που έχει προσβληθεί και αφού λάβει υπόψη το είδος της 
προσβολής, µπορεί να καταδικάσει τον υπαίτιο και σε ικανοποίηση της ηθικής 
βλάβης του προσβληθέντος και ειδικότερα να τον υποχρεώσει (τον υπαίτιο) σε 
πληρωµή χρηµατικού ποσού, σε δηµοσίευµα ή σε ο,τιδήποτε άλλο επιβάλλεται από 
τις περιστάσεις. Προστατεύεται έτσι µε τα παραπάνω άρθρα η προσωπικότητα και 
κατ' επέκταση η αξία του ανθρώπου ως ατοµικό δικαίωµα κατοχυρωµένο από το 
άρθρ. 2§1 του Συντάγµατος (ΑΠ 1735/2009), αποτελεί δε η προσωπικότητα πλέγµα 
αγαθών που συνθέτουν την υπόσταση του προσώπου και είναι αναπόσπαστα 
συνδεδεµένα µαζί του. Tα αγαθά αυτά δεν αποτελούν µεν αυτοτελή δικαιώµατα, 
αλλά επί µέρους εκδηλώσεις - εκφάνσεις (πλευρές) του ενιαίου δικαιώµατος επί της 
προσωπικότητας, όµως η προσβολή της προσωπικότητας σε σχέση µε οποιαδήποτε 
από τις εκδηλώσεις αυτές συνιστά προσβολή της συνολικής έννοιας της 
προσωπικότητας. Τέτοια προστατευόµενα αγαθά είναι, µεταξύ άλλων, η τιµή και η 
υπόληψη κάθε ανθρώπου, είναι δε τιµή η εκτίµηση που απολαµβάνει το άτοµο στην 
κοινωνία µε βάση την ηθική αξία που έχει λόγω της συµµόρφωσής του µε τις νοµικές 
και ηθικές του υποχρεώσεις, ενώ υπόληψη είναι η εκτίµηση που απολαµβάνει το 
άτοµο στην κοινωνία µε βάση την κοινωνική του αξία συνεπεία των ιδιοτήτων και 
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ικανοτήτων του για την εκπλήρωση των ιδιαίτερων κοινωνικών του έργων ή του 
επαγγέλµατός του. Προϋποθέσεις για την προστασία της προσωπικότητας µε τις 
διατάξεις των παραπάνω άρθρων είναι: α) η ύπαρξη προσβολής της προσωπικότητας 
µε πράξη ή παράλειψη άλλου που διαταράσσει µια ή περισσότερες εκδηλώσεις της 
σωµατικής, ψυχικής, πνευµατικής και κοινωνικής ατοµικότητας του βλαπτόµενου 
κατά τη στιγµή της προσβολής, β) η προσβολή να είναι παράνοµη που συµβαίνει 
όταν γίνεται χωρίς δικαίωµα ή µε βάση δικαίωµα, το οποίο όµως είτε είναι 
µικρότερης σπουδαιότητας στο πλαίσιο της έννοµης τάξης είτε ασκείται 
καταχρηστικά κατά την έννοια των άρθρ. 281 ΑΚ και 25§3 του Συντάγµατος και γ) 
πταίσµα του προσβολέα όταν πρόκειται ειδικότερα για επιδίκαση χρηµατικής 
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης εξ αιτίας της παράνοµης προσβολής της 
προσωπικότητας (ΟλΑΠ 2/2008, ΑΠ 1599/2000, 333/2010, 356/2010, 1007/2010). 
Στην περίπτωση αυτή η παράνοµη και συγχρόνως υπαίτια προσβολή της 
προσωπικότητας συνιστά ασφαλώς ειδικότερη µορφή αδικοπραξίας (ΑΠ 167/2000), 
οπότε συνδυαστικά εφαρµόζονται και οι διατάξεις των άρθρ. 914, 919, 920 και 932 
ΑΚ, ιδίως για την αποκατάσταση της τυχόν υλικής ζηµίας του προσβληθέντος (άρθρ. 
57§2 ΑΚ), ενώ αδιάφορη για το χαρακτήρα της προσβολής ως παράνοµης είναι η 
φύση της διάταξης που ενδέχεται µε την προσβολή να παραβιάζεται και η οποία έτσι 
µπορεί να ανήκει σε οποιοδήποτε κλάδο ή τµήµα του δικαίου. Συνεπώς παράνοµη 
προσβολή της προσωπικότητας δηµιουργείται και από ποινικά κολάσιµη πράξη, όπως 
συµβαίνει όταν το άτοµο προσβάλλεται στην τιµή και στην υπόληψή του µε 
εξυβριστικές εκδηλώσεις ή µε ισχυρισµούς δυσφηµιστικούς ή πολύ περισσότερο 
συκοφαντικούς κατά την έννοια των άρθρ. 361-363 ΠΚ, που µπορεί να περιέχονται 
και σε δηµοσίευµα εφηµερίδας, αφού η κατοχυρωµένη µε το άρθρ. 14§§1&2 του 
Συντάγµατος ελευθεροτυπία υπόκειται στους περιορισµούς του νόµου, µε τους 
οποίους επιδιώκεται όχι η παρεµπόδιση της ελευθεροτυπίας, αλλά η προστασία των 
ατόµων από την καταχρηστική άσκησή της (άρθρ. 25§§3 του Συντάγµατος). Όριο 
προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν ακριβώς τα άρθρ. 361-363 ΠΚ και εποµένως 
µε πρόσχηµα την ελευθεροτυπία δεν επιτρέπεται η προσβολή της προσωπικότητας µε 
δηµοσιεύµατα εξυβριστικά ή δυσφηµιστικά για το άτοµο. Ειδικότερα κατά τα άρθρα 
αυτά εξύβριση διαπράττει όποιος προσβάλλει την τιµή άλλου µε λόγο ή έργο ή µε 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ενώ όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο ισχυρίζεται ενώπιον 
τρίτου ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που µπορεί να βλάψει την τιµή ή την 
υπόληψή του, διαπράττει το έγκληµα της δυσφήµησης και αν το γεγονός είναι ψευδές 
και ο υπαίτιος γνώριζε το ψεύδος, τότε διαπράττει το έγκληµα της συκοφαντικής 
δυσφήµησης. Ως γεγονός κατά τις παραπάνω διατάξεις νοείται κάθε περιστατικό του 
εξωτερικού κόσµου ή αντίθετη προς την ηθική ή την ευπρέπεια σχέση ή 
συµπεριφορά, εφόσον ανάγονται στο παρελθόν ή στο παρόν και υποπίπτουν στις 
αισθήσεις, ώστε να είναι δεκτικά απόδειξης, συνιστά δε ισχυρισµό του γεγονότος 
κάθε σχετική µ' αυτό ανακοίνωση, που βασίζεται είτε σε προσωπική αντίληψη ή 
γνώµη είτε σε υιοθέτηση της γνώµης άλλου. Αντίθετα διάδοση γεγονότος συνιστά η 
περαιτέρω απλή µετάδοση της σχετικής ανακοίνωσης που έγινε από άλλον. Για τη 
στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος της δυσφήµησης 
απαιτείται γνώση του δράστη ότι το ισχυριζόµενο ή διαδιδόµενο απ' αυτόν ενώπιον 
τρίτου γεγονός είναι κατάλληλο να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη άλλου και θέληση 
του ίδιου να ισχυρισθεί ή να διαδώσει ενώπιον τρίτου το βλαπτικό για άλλον γεγονός, 
ενώ για τη στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος της 
συκοφαντικής δυσφήµησης απαιτείται επιπλέον και γνώση του δράστη ότι το γεγονός 
είναι ψευδές. Έτσι σε περίπτωση που ο δράστης δεν γνώριζε το ψεύδος του γεγονότος 
που ισχυρίσθηκε ή διέδωσε ή είχε αµφιβολίες γι' αυτό, δεν στοιχειοθετείται µεν το 
έγκληµα της συκοφαντικής δυσφήµησης σε βάρος άλλου, παραµένει όµως ως 



 

[178] 
 

έγκληµα η απλή δυσφήµιση, που προσβάλλει επίσης την προσωπικότητα του άλλου 
σε βαθµό µη ανεκτό από την έννοµη τάξη. Ωστόσο ως αστικό αδίκηµα η δυσφήµηση 
θεµελιώνεται υποκειµενικά και σε απλή αµέλεια του δράστη και συνεπώς όποιος από 
πρόθεση ή από αµέλεια ισχυρίζεται ή διαδίδει προς τρίτους γεγονότα αναληθή που 
βλάπτουν την επαγγελµατική ή γενικότερα την οικονοµική ελευθερία άλλου και κατ' 
αυτή την έννοια θίγουν την τιµή και την υπόληψή του, προσβάλλοντας παράνοµα την 
προσωπικότητά του, έχει υποχρέωση, εφόσον γνωρίζει ή υπαίτια αγνοεί την 
αναλήθεια των γεγονότων αυτών, να αποζηµιώσει τον άλλο και να ικανοποιήσει και 
την ηθική βλάβη του (ΑΠ 1662/2005), εκτός αν συντρέχει κάποια από τις 
προβλεπόµενες στο άρθρ. 367§1 ΠΚ περιπτώσεις, που αίρουν τον άδικο χαρακτήρα 
της πράξης του τόσο ως ποινικό όσο και ως αστικό αδίκηµα, αφού οι διατάξεις των 
άρθρ. 361-367 ΠΚ εφαρµόζονται αναλογικά για την ενότητα της έννοµης τάξης και 
στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου (ΑΠ 1030/2009, 333/2010, 179/2011). Τέτοια είναι 
και η περίπτωση της προσβολής που γίνεται για τη διαφύλαξη δικαιώµατος ή από 
άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον (άρθρ. 367§1γ ΠΚ), το οποίο ως νοµική έννοια 
ελέγχεται αναιρετικά από τον Άρειο Πάγο. ∆ικαιολογηµένο ενδιαφέρον, που πηγάζει 
από τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη ελευθερία και κοινωνική αποστολή του τύπου, 
έχουν και τα πρόσωπα που συνδέονται µε τη λειτουργία του, όπως προπάντων είναι οι 
δηµοσιογράφοι, αλλά και γενικότερα όσοι κάνουν χρήση του τύπου για τη 
δηµοσίευση ειδήσεων και σχολίων σχετικών µε τις πράξεις και τη συµπεριφορά 
φυσικών ή νοµικών προσώπων ή οµάδων προσώπων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον 
για το κοινωνικό σύνολο. Έτσι είναι επιτρεπτά για τα πρόσωπα αυτά δηµοσιεύµατα 
προς ενηµέρωση του κοινού, ακόµη και αν περιέχουν οξεία κριτική και δυσµενείς σε 
βάρος τους χαρακτηρισµούς (ΑΠ 1662/2005). Κατ' εξαίρεση όµως το αποτέλεσµα 
αυτό της άρσης του αδίκου της απλής δυσφήµησης δεν επέρχεται, σύµφωνα µε την 
παρ. 2 του άρθρ. 367 ΠΚ, όταν από τον τρόπο της εκδήλωσης ή από τις περιστάσεις 
υπό τις οποίες τελέσθηκε η πράξη προκύπτει σκοπός εξύβρισης από µέρους του 
δράστη, που υπάρχει όταν ο τρόπος εκδήλωσης της προσβλητικής συµπεριφοράς δεν 
ήταν κατ' αντικειµενική κρίση αναγκαίος για την προστασία δικαιώµατος ή άλλου 
δικαιολογηµένου ενδιαφέροντός του, αλλά εν γνώσει του επιλέχθηκε και 
χρησιµοποιήθηκε για να προσβληθεί η τιµή και η υπόληψη του άλλου, δηλαδή όταν 
υπάρχει υπέρβαση του αντικειµενικά αναγκαίου µέτρου για την προστασία του 
δικαιώµατος ή του δικαιολογηµένου ενδιαφέροντός του (ΑΠ 167/2000, 1897/2006, 
488/2010). Ο ισχυρισµός του εναγοµένου ότι συντρέχει περίπτωση δικαιολογηµένου 
ενδιαφέροντός του, που αίρει κατά το άρθρ. 367§1 ΠΚ τον άδικο χαρακτήρα 
δυσφηµιστικού για τον ενάγοντα ισχυρισµού του, συνιστά ένσταση καταλυτική της 
εναντίον του αγωγής µε αντικείµενο την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του 
αντιδίκου του από την επικαλούµενη παράνοµη προσβολή της προσωπικότητάς του 
µε το δυσφηµιστικό σε βάρος του ισχυρισµό, ενώ αντένσταση συνιστά ο ισχυρισµός 
του ενάγοντος ότι δεν αίρεται τελικώς ο άδικος χαρακτήρας της δυσφήµησής του από 
τον εναγόµενο, επειδή αυτός ενήργησε µε ειδικό σκοπό εξύβρισής του (ΑΠ 
387/2005).  
- Περαιτέρω κατά το άρθρο µόνο παρ. 1 του Ν. 1178/1981 "περί αστικής ευθύνης του 
τύπου και άλλων τινών διατάξεων", όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2243/1994, ο 
ιδιοκτήτης κάθε εντύπου υποχρεούται σε πλήρη αποζηµίωση για την παράνοµη 
περιουσιακή ζηµία, καθώς και σε χρηµατική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που 
προξενήθηκαν υπαίτια µε δηµοσίευµα, το οποίο θίγει την τιµή ή την υπόληψη κάθε 
ατόµου, έστω και αν η κατά το άρθρ. 914 ΑΚ υπαιτιότητα, η κατά το άρθρ. 919 ΑΚ 
πρόθεση και η κατά το άρθρ. 920 ΑΚ γνώση ή υπαίτια άγνοια συντρέχουν στο 
συντάκτη του δηµοσιεύµατος ή αν ο τελευταίος είναι άγνωστος, στον εκδότη ή στο 
διευθυντή σύνταξης του εντύπου. Η παραπάνω διάταξη είναι σαφές ότι αναφέρεται 
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µόνο στην ευθύνη του ιδιοκτήτη του εντύπου, ο οποίος υποχρεούται έτσι σε 
περίπτωση δυσφηµιστικού δηµοσιεύµατος σε πλήρη αποζηµίωση του παθόντος και 
σε χρηµατική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του, έστω και αν η γνώση ή η υπαίτια 
άγνοια συντρέχουν στο πρόσωπο του συντάκτη του δηµοσιεύµατος ή αν αυτός είναι 
άγνωστος, στον εκδότη ή στο διευθυντή σύνταξης του εντύπου, η ευθύνη των οποίων, 
εφόσον βέβαια δεν ταυτίζονται ως πρόσωπα µε τον ιδιοκτήτη του εντύπου, 
ρυθµίζεται από τις κοινές διατάξεις (ΑΠ 387/2005).  
- Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση 
και ιδρύεται ο αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές της, που 
περιλαµβάνονται στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού της και 
αποτελούν το αιτιολογικό της, δεν προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του για ζήτηµα µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, µε 
αποτέλεσµα έτσι να µην µπορεί να ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν 
συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρµόσθηκε. (ΟλΑΠ 1/1999). Ειδικότερα 
αντιφατικές αιτιολογίες έχει η απόφαση, όταν τα πραγµατικά περιστατικά που 
στηρίζουν το αποδεικτικό πόρισµά της για κρίσιµο ζήτηµα, δηλαδή για ζήτηµα 
αναφορικά µε ισχυρισµό των διαδίκων που τείνει στη θεµελίωση ή στην κατάλυση 
του επίδικου δικαιώµατος, συγκρούονται µεταξύ τους και αλληλοαναιρούνται, 
αποδυναµώνοντας έτσι την κρίση της απόφασης για την υπαγωγή ή µη της ατοµικής 
περίπτωσης στο πραγµατικό συγκεκριµένου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που 
συνιστά και το νοµικό χαρακτηρισµό της ατοµικής περίπτωσης. Αντίστοιχα 
ανεπάρκεια αιτιολογίας υπάρχει όταν από την απόφαση δεν προκύπτουν σαφώς τα 
περιστατικά που είτε είναι κατά το νόµο αναγκαία για τη στοιχειοθέτηση, στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε είτε 
αποκλείουν την εφαρµογή της, όχι δε και όταν υφίστανται ελλείψεις στην ανάλυση, 
στάθµιση και γενικώς στην εκτίµηση των αποδείξεων, εφόσον το πόρισµα από την 
εκτίµηση αυτή εκτίθεται µε σαφήνεια και πληρότητα (ΟλΑΠ 15/2006). ∆ηλαδή δεν 
υπάρχει ανεπάρκεια αιτιολογίας, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτική, αλλά πλήρη 
αιτιολογία, αφού αναγκαίο να εκτίθεται σαφώς στην απόφαση είναι µόνο το τι 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε και όχι ο λόγος για τον οποίο αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε. Συνακόλουθα τα επιχειρήµατα του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την 
εκτίµηση απλώς των αποδείξεων, δεν συνιστούν παραδοχές διαµορφωτικές του 
αποδεικτικού πορίσµατός του και εποµένως αιτιολογία της απόφασης ικανή να 
ελεγχθεί αναιρετικά µε τον παραπάνω λόγο για ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα, ούτε 
ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης από το άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, αν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν ανέλυσε ιδιαιτέρως ή διεξοδικά τα επιχειρήµατα των 
διαδίκων που δεν συνιστούν αυτοτελείς ισχυρισµούς τους (ΑΠ 1351/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 58, 281, 914, 919, 920, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 681∆, 
ΠΚ: 361, 362, 363, 367,  
Νόµοι: 1178/1981,  
Νόµοι: 2243/1994,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012, σελίδα 865 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 757 
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Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Ραδιοτηλεοπτικά µέσα. Ελευθερία έκφρασης. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 57 εδαφ. α, 59 εδαφ. α, 914, 932 ΑΚ 
και 361, 362, 363, 367 ΠΚ συνάγεται, ότι, σε περίπτωση υπαίτιας προσβολής της 
τιµής ή της υπολήψεως άλλου, µε συκοφαντική δυσφήµηση, ή απλή δυσφήµηση ή 
εξύβριση, το δικαστήριο µπορεί να καταδικάσει τον προσβολέα να ικανοποιήσει την 
ηθική βλάβη του προσβληθέντος. Τέλος, το άρθρο 367 ΠΚ ορίζει στην παρ. 1 αυτού: 
"∆εν αποτελούν άδικη πράξη α) οι δυσµενείς κρίσεις ... καθώς και γ) οι εκδηλώσεις 
που γίνονται για την εκτέλεση νοµίµων καθηκόντων, την άσκηση νόµιµης εξουσίας ή 
για τη διαφύλαξη (προστασία) δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον 
..."•και στη δεύτερη παράγραφο: "Η προηγούµενη διάταξη δεν εφαρµόζεται α) όταν 
οι παραπάνω κρίσεις και εκδηλώσεις περιέχουν τα συστατικά στοιχεία της πράξης 
του άρθρου 363 (δηλαδή της συκοφαντικής δυσφήµησης) καθώς και β) όταν από τον 
τρόπο εκδήλωσης ή από τις περιστάσεις, υπό τις οποίες τελέσθηκε η πράξη, 
προκύπτει σκοπός εξύβρισης". Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει 
ότι ο άδικος χαρακτήρας των πράξεων της εξυβρίσεως και της απλής δυσφηµήσεως 
(αρθρ. 361 και 362 ΠΚ) αίρεται και στην περίπτωση που οι σχετικές εκδηλώσεις 
γίνονται για διαφύλαξη (προστασία) δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο 
ενδιαφέρον. Τέτοιο δε ενδιαφέρον έχει και κάθε πρόσωπο, που έχει τις κατάλληλες 
γνώσεις και προϋποθέσεις, να ενηµερώσει υπεύθυνα την κοινή γνώµη για ζήτηµα 
γενικότερης σηµασίας που την αφορά. Έτσι είναι επιτρεπτές κρίσεις, εκδηλώσεις, 
δηµοσιεύµατα, σχόλια για την πληροφόρηση, ενηµέρωση και κατατόπιση του κοινού 
συνοδευόµενα ακόµη και από οξεία κριτική και δυσµενείς χαρακτηρισµούς των 
προσώπων στα οποία αναφέρονται στην περίπτωση, όµως, αυτή ο άδικος χαρακτήρας 
της εξυβριστικής ή δυσφηµιστικής εκδηλώσεως δεν αίρεται και, συνεπώς, παραµένει 
η παρανοµία ως συστατικό στοιχείο της αδικοπραξίας, όταν η άνω εκδήλωση 
αποτελεί συκοφαντική δυσφήµηση ή όταν από τον τρόπο ή τις περιστάσεις που έγινε 
αυτή προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως, δηλαδή σκοπός που κατευθύνεται ειδικώς σε 
προσβολή της τιµής άλλου, µε αµφισβήτηση της ηθικής ή κοινωνικής αξίας του 
προσώπου του ή µε περιφρόνηση αυτού. Ειδικός σκοπός εξυβρίσεως, που, ως νοµική 
έννοια, ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, υπάρχει στον τρόπο εκδηλώσεως της 
προσβλητικής της τιµής άλλου συµπεριφοράς, όταν αυτός δεν ήταν αντικειµενικά 
αναγκαίος για τη δέουσα απόδοση του περιεχοµένου της σκέψης εκείνου που φέρεται 
ότι ενεργεί από δικαιολογηµένο ενδιαφέρον και ο οποίος µολονότι γνώριζε τούτο, 
χρησιµοποίησε τον τρόπο αυτό για να προσβάλλει τη τιµή άλλου (ΑΠ 967/2011, 
179/2011, 1233/2010, 614/2009). 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, όταν αίρεται ο άδικος χαρακτήρας των ως άνω 
αξιόποινων πράξεων (µε την επιφύλαξη της ΠΚ 367 § 2), αποκλείεται και το στοιχείο 
του παρανόµου της επιζήµιας συµπεριφοράς ως όρου της αντίστοιχης αδικοπραξίας 
του αστικού δικαίου.  
- Κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγµατος: Καθένας µπορεί να εκφράζει και να 
διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασµούς του, τηρώντας τους 
νόµους του Κράτους. "Κατά δε το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α' και β' της Ευρωπαϊκής 
Συµβάσεως της Ρώµης για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των 
θεµελιωδών ελευθεριών (κυρ. Ν.∆ 53/1974): "Παν πρόσωπον έχει δικαίωµα εις την 
ελευθερίαν εκφράσεως. Το δικαίωµα τούτο περιλαµβάνει την ελευθερίαν της γνώµης 
ως και την ελευθερίαν λήψεως ή µεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών άνευ επεµβάσεως 
των δηµοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων". 
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- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆: "Αναίρεση επιτρέπεται, αν 
παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου". Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν 
δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί, 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 36/1988).  
- Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ "Αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Λόγος αναιρέσεως για ανεπαρκή αιτιολογία ιδρύεται, όταν δεν 
προκύπτουν επαρκώς από τις παραδοχές της απόφασης τα πραγµατικά περιστατικά 
που είναι αναγκαία, στη συγκεκριµένη περίπτωση, 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 (ΟλΑΠ 1/1999). Ελλείψεις 
δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984) 
Εξάλλου, ως "ζητήµατα" των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο 
ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί την απόφαση από τη νόµιµη βάση της, νοούνται µόνον 
οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που τείνουν στη 
θεµελίωση ή την κατάλυση δικαιώµατος, που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως 
αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα απλά πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα, που 
συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη 
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως (ΑΠ 
614/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
ΠΚ: 361, 362, 363, 367, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Συκοφαντική δυσφήµηση - ∆υσφηµητικές 
διαδόσεις 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 628 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Συκοφαντική δυφήµηση. Χρηµατική ικανοποίηση για 
ηθική βλάβη. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 57 του ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην 
προσωπικότητά 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 
προηγουµένων άρθρων το δικαστήριο µε την απόφασή του ύστερα από αίτηση αυτού, 
που έχει προσβληθεί και αφού λάβει υπόψη το είδος της προσβολής µπορεί επιπλέον 
να καταδικάσει τον υπαίτιο να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού, που έχει 
προσβληθεί. Η ικανοποίηση συνίσταται σε πληρωµή χρηµατικού ποσού, σε 
δηµοσίευµα ή σε οτιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις. Με τις παραπάνω 
διατάξεις προστατεύεται το δικαίωµα της προσωπικότητας, το οποίο αποτελεί πλέγµα 
από αστάθµητες αξίες, µε τις οποίες ολοκληρώνεται η υπόσταση κάθε ατόµου και 
προβάλει έτσι η αξία αυτού (Σηµαντήρας Γεν. Αρχ. έκδ. 1980, παρ. 31Ι-84). 
Εποµένως, προστατεύεται µεταξύ άλλων: α) η εξωτερική τιµή του κάθε ανθρώπου, η 
οποία αντικατοπτρίζεται στην αντίληψη και εκτίµηση, που έχουν οι άλλοι γι΄ αυτόν ή 
άλλως στην αποδιδόµενη σ΄ αυτόν ηθική αξία λόγω της δικανικής του ικανότητας και 
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του ανεπίληπτου ήθους (Μπαλή Γεν. Αρχαί παρ. 12, Γεωργιάδη-Σταθόπουλου Αστ. 
Κώδ. άρθρ. 57 αρ. 6) β) η ψυχική υγεία και ο συναισθηµατικός κόσµος κάθε 
ανθρώπου, εκ των οποίων ο δεύτερος προσβάλλεται κατά κανόνα δευτερογενώς 
συνεπεία άλλης παράνοµης πράξης, που στρέφεται κατά του προσβαλλόµενου και 
προκαλεί σ΄ αυτόν σωµατικό ή ψυχικό πόνο (βλ. Σούρλα Ερµ. ΑΚ άρθρ. 57-60, 
Γεωργιάδη-Σταθόπουλου Αστ. Κώδ. άρθρ. 57 αρ. 5) γ) η ελευθερία και ειδικότερα η 
ελευθερία για ανάπτυξη της προσωπικότητας του πρώτου, η οποία προστατευόµενη 
συνταγµατικώς (άρθρ. 5 παρ. 1 του Σ. 1975) αναφέρεται και στις σχέσεις αυτού µε 
τους άλλους ανθρώπους. Η κατά τα άνω παρεχόµενη προστασία του δικαιώµατος της 
προσωπικότητας περιλαµβάνει θετικώς µεν την δυνατότητα του ατόµου να 
µετέρχεται όλες τις εξουσίες, που περικλείονται στο ως άνω δικαίωµα και να 
απολαµβάνει όλων των αγαθών, που το δικαίωµα αυτό του διασφαλίζει, αρνητικώς δε 
τη δυνατότητα του ατόµου να αποκρούει κάθε παράνοµη προσβολή του εν λόγω 
δικαιώµατός του. Για την εφαρµογή των ανωτέρω άρθρων 57 και 59 του ΑΚ 
απαιτείται: α) προσβολή του άνω δικαιώµατος και β) η προσβολή να είναι παράνοµη. 
Τέτοια δηλαδή παράνοµη είναι η προσβολή, η οποία γίνεται χωρίς δικαίωµα ή κατ΄ 
ενάσκηση µεν δικαιώµατος, το οποίο είναι από άποψη έννοµης τάξης µικρότερης 
σπουδαιότητας είτε ασκείται υπό περιστάσεις, που καθιστούν την άσκηση αυτού 
καταχρηστική κατά το άρθρο 281 του ΑΚ. Ειδικότερα, για την επιδίκαση 
αποζηµίωσης ή χρηµατικής ικανοποίησης απαιτείται κατά τα ανωτέρω άρθρα και 
πταίσµα του προσβολέως (ΑΠ 1395/2005, ΑΠ 387/2005, βλ. ΕφΑθ 6720/2000 Ελ∆νη 
43.1494, ΕφΑθ 1504/1986 Ελ∆νη 28.1315).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 914 του ΑΚ, «όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και 
υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει», ενώ 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, λόγω ηθικής βλάβης, εκτιµώντας µεταξύ των άλλων, το 
είδος της προσβολής, την έκταση της βλάβης, τις συνθήκες τέλεσης της 
αδικοπραξίας, τη βαρύτητα του πταίσµατος του αδικοπραγήσαντος, την περιουσιακή 
και κοινωνική κατάσταση των µερών και κυρίως του παθόντος, το τυχόν οικείο 
πταίσµα του τελευταίου, τις λοιπές προσωπικές σχέσεις των µερών και τη 
συµπεριφορά του υπεύθυνου µετά την αδικοπραξία (ΑΠ 1003/1999 Ελ∆νη 40,1705, 
ΑΠ 350/1999 Ελ∆νη 40.1515, ΑΠ 962/1993 Ελ∆νη 36.122).  
- Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 361 παρ. 1 του ΠΚ «όποιος, εκτός από τις 
περιπτώσεις της δυσφήµησης (άρθρα 362 και 363), προσβάλλει την τιµή άλλου µε 
λόγο ή µε έργο ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιµωρείται....», κατά δε 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 υπόληψή 
του τιµωρείται....». Επίσης, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 363 ΠΚ «αν στην 
περίπτωση του άρθρου 362, το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό 
είναι ψευδές τιµωρείται....». Συγκεκριµένα, από τις αµέσως παραπάνω διατάξεις των 
άρθρων 362 και 363 του ΠΚ προκύπτει, ότι για την αντικειµενική και υποκειµενική 
υπόσταση του αδικήµατος της συκοφαντικής δυσφήµησης 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 
θεωρείται η ανακοίνωση προερχοµένη ή εξ ιδίας πεποίθησης ή γνώµης ή εκ 
µετάδοσης από τρίτο πρόσωπο. Αντίθετα διάδοση υφίσταται, όταν λαµβάνει χώρα 
µετάδοση της, από άλλον, γενοµένης ανακοίνωσης, ενώ 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 
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παρελθόν, το οποίο υποπίπτει στις αισθήσεις και δύναται να αποδειχθεί, αντίκειται δε 
προς την ηθική και την ευπρέπεια. Αντικείµενο προσβολής είναι η τιµή και η 
υπόληψη του φυσικού προσώπου. ∆εν αποκλείεται στην έννοια του γεγονότος να 
υπαχθούν η έκφραση γνώµης ή αξιολογικής κρίσης 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 το άρθρο 361 ΠΚ (βλ. ΑΠ 
387/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 914, 932,  
ΠΚ: 361, 362, 363,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Πώληση - Ελαττώµατα ακινήτου (Νοµικά και Πραγµατικά) 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1100 
Έτος: 2010 
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 
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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 
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 παρ. 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,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 760 
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Πώληση - Κίνδυνος στην πώληση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1844 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Στοιχεία της σύµβασης πώλησης. Αόριστη αγωγή. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι 
µε την αοριστία. Έφεση. Επίδειξη εγγράφων. 
- Kατά την έννοια του άρθρου 513 ΑΚ, ουσιώδη στοιχεία της σύµβασης πώλησης 
είναι το πράγµα (κινητό ή ακίνητο), το τίµηµα και η συµφωνία των συµβαλλοµένων 
περί µεταθέσεως της κυριότητας και πληρωµής του τιµήµατος. Στο πραγµατικό του 
κανόνα αυτού ουσιαστικού δικαίου και της αντίστοιχου περιεχοµένου βάσεως της 
αγωγής από σύµβαση πωλήσεως, µε φερόµενη δι' αυτής προς διάγνωση αξίωση 
εκείνη του συνολογηθέντος τιµήµατος πωλήσεως, δεν περιλαµβάνεται η χωρίς 
έννοµες συνέπειες διαφοροποίηση του τρόπου καταρτίσεως αυτής από την 
αυτοπρόσωπη παρουσία των δι' αυτής συµβληθέντων σε τηλεφωνική αυτών 
επικοινωνία, η οποία επιτρεπτώς αναδεικνύεται από την αξιολόγηση από το 
δικαστήριο της ουσίας του υπάρχοντος στην διάθεσή του αποδεικτικού υλικού.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ.14 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο για πληµµέλεια που συνδέεται µε παραβίαση δικονοµικής διατάξεως. 
Στο πεδίο εφαρµογής του αναιρετικού αυτού λόγου εµπίπτει και η παράλειψη του 
δευτεροβαθµίου δικαστηρίου της ουσίας να απορρίψει, ως απαράδεκτη την κατά 
παράβαση της δικονοµικής διατάξεως του άρθρου 526 εδ.1 ΚΠολ∆ µεταβολή στην 
κατ' έφεση δίκη της βάσεως της αγωγής. Ως βάση νοείται το σύνολο των 
πραγµατικών περιστατικών, τα οποία, κατά το άρθρο 216 παρ.1α ΚΠολ∆, 
θεµελιώνουν κατά νόµο την αγωγή, χωρίς την επίκληση των οποίων δεν είναι εφικτή 
η διάγνωση της έννοµης σχέσεως, που αποτελεί αντικείµενο της δι' αυτής ανοιγείσης 
δίκης.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 522, 527, 532 και 535 παρ.1 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η ενώπιον του δευτεροβάθµιου ∆ικαστηρίου (στο οποίο 
µεταβιβάζεται η υπόθεση κατά τα καθοριζόµενα µε την έφεση και τους προσθέτους 
λόγους καθοριζόµενα όρια δίκης) διέρχεται τρία στάδια κατά τα οποία εξετάζονται: 
πρώτο το παραδεκτό της ασκηθείσης εφέσεως (άρθρο 532 παρ. 1), δεύτερο το 
παραδεκτό ενός εκάστου των λόγων αυτής και τρίτο το κατ' ουσίαν βάσιµο αυτών 
(άρθρο 533 παρ. 1). Το βάσιµο ή µη των λόγων της εφέσεως κρίνεται από το Εφετείο 
από την εκτίµηση του σε αυτό και στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο συγκεντρωθέντος εν 
γένει αποδεικτικού υλικού, συµπεριλαµβανοµένου και του προσκοµισθέντος τοιούτου 
το πρώτον στην κατ' έφεση δίκη κατά τις προϋποθέσεις και τους ορισµούς του 
άρθρου 529 παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆. Το Εφετείο όµως, του νόµου µη ορίζοντος το 
εναντίον, κατ' ορθή έννοια των άνω διατάξεων, δεν κωλύεται, για την κατά την κρίση 
του ολοκλήρωση της έρευνας περί της βασιµότητας του λόγου της εφέσεως και την 
καλύτερη διάγνωση της διαφοράς, χωρίς να εξαφανίσει την εκκαλουµένη απόφαση, 
α) να διατάξει νέες ή συµπληρωµατικές αποδείξεις διά των αποδεικτικών µέσων που 
αναφέρονται στο άρθρο 339 ΚΠολ∆, µεταξύ των οποίων και η εξέταση των διαδίκων, 
β) να διατάξει επανάληψη της συζήτησης προς εξέταση των πρωτοδίκως 
εξετασθέντων µαρτύρων (άρθρο 254 ΚΠολ∆), ώστε µετά την εκτίµηση των 
διεξαχθησοµένων τούτων αποδείξεων καθώς και αυτών, που εκτιµήθηκαν από την 
εκκαλουµένη απόφαση, να κρίνει εάν είναι εσφαλµένη ή µη η πληττόµενη µε την 
έφεση απόφαση. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 254 ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται και στη 
διαδικασία της δευτεροβάθµιας δίκης (άρθρο 524 παρ. 1 ΚΠολ∆), το δικαστήριο 
µπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζητήσεως στο ακροατήριο η οποία έχει 
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κηρυχθεί περατωµένη, όταν κατά τη µελέτη της υποθέσεως ή τη διάσκεψη 
παρουσιάζονται κενά ή αµφίβολα σηµεία, που χρειάζονται συµπλήρωση ή 
επεξήγηση. Στα πλαίσια της διατάξεως αυτής το δικαστήριο, αξιοποιώντας και τη 
δυνατότητα που του παρέχει η διάταξη του άρθρου 245 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα, 
µπορεί να διατάξει οτιδήποτε θα ήταν πρόσφορο να συντελέσει στη διάγνωση της 
διαφοράς και ιδιαίτερα την αυτοπρόσωπη εµφάνιση των διαδίκων ή των νοµίµων 
αντιπροσώπων τους στο ακροατήριο για την υποβολή ερωτήσεων και την παροχή 
διασαφήσεων σχετικά µε την υπόθεση. Η αυτοπρόσωπη δε εµφάνιση των διαδίκων 
δεν αποτελεί αποδεικτικό µέσο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 339 ΚΠολ∆, όπως, 
αντίθετα, η εξέταση των διαδίκων, η οποία και αναφέρεται ρητώς στην εν λόγω 
διάταξη. Έτσι, αν το δικαστήριο της ουσίας, θεωρήσει τα όσα οι διάδικοι 
διευκρινιστικώς εξέθεσαν κατά την αυτοπρόσωπη εµφάνισή τους στο ακροατήριο, ως 
αποδεικτικό στοιχείο και τα συνεκτιµήσει µε τα άλλα αποδεικτικά µέσα, προκειµένου 
να µορφώσει την κρίση του για τη βασιµότητα ή µη αυτοτελών ισχυρισµών των 
διαδίκων, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποπίπτει στις 
αναιρετικές πληµµέλειες του άρθρου 559 αριθ. 11α,β ΚΠολ∆ της λήψεως υπόψη 
αποδεικτικού µέσου που δεν επιτρέπει ο νόµος ή της παρά το νόµο λήψεως υπόψη 
αποδεικτικού µέσου που δεν προσκοµίσθηκε. Όπως προαναφέρθηκε, µε την 709/2008 
µη οριστική απόφαση του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου διατάχθηκε, κατ' εφαρµογή 
του άρθρου 254 ΚΠολ∆, η ανώµοτη εξέταση των αναιρεσειόντων και του νοµίµου 
εκπροσώπου της αναιρεσίβλητης, την οποία η προσβαλλόµενη οριστική απόφαση 
εσφαλµένως υπέβαλε ως "διασαφήσεις" κατά την έννοια του άρθρου 245 ΚΠολ∆, τις 
οποίες παρείχαν οι διάδικοι κατά την αυτοπρόσωπη εµφάνισή τους, χωρίς τούτο να 
αναιρεί ότι επρόκειτο πράγµατι περί του αποδεικτικού µέσου της εξετάσεως των 
διαδίκων (ΚΠολ∆ 415 επ.). 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 450 παρ. 2 ΚΠολ∆ κάθε διάδικος ή τρίτος έχει 
υποχρέωση να επιδείξει τα έγγραφα, τα οποία κατέχει και τα οποία µπορούν να 
χρησιµεύσουν προς απόδειξη, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο οποίος 
δικαιολογεί τη µη επίδειξή τους. Για την πληρότητα της σχετικής αιτήσεως πρέπει 
σαφώς να εκτίθεται ότι το έγγραφο βρίσκεται στα χέρια του αντιδίκου του αιτούντος 
αφού αυτό αποτελεί προϋπόθεση της υποχρεώσεως προς επίδειξη. Επιπρόσθετα 
απαιτείται το προς επίδειξη έγγραφο να είναι πρόσφορο για άµεση ή έµµεση απόδειξη 
λυσιτελούς ισχυρισµού του αιτούντος ή ανταπόδειξη αναφεροµένη σε τέτοιο 
ισχυρισµό του αντιδίκου του αιτούντος. Η έλλειψη των προϋποθέσεων αυτών έχει ως 
συνέπεια την απόρριψη της αιτήσεως προσχόντως ως απαράδεκτης, λόγω της 
αοριστίας της.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 513, 
ΚΠολ∆: 216, 245, 254, 339, 415, 450, 522, 524, 526, 527, 529, 532, 533, 535, 559 
αρ.14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
 
Πώληση - Προσύµφωνο 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 399 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πώληση. Προσύµφωνο. Στοιχεία αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισµού. 
Συνυπαιτιότητα. Νέοι πραγµατικοί ισχυρισµοί στην κατ΄ έφεση δίκη. Αξίωµα του 
άνευ επικουρίας δικάζεσθαι. 
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- Το προσύµφωνο αποτελεί καταρτισµένη σύµβαση από την οποία γεννάται 
υποχρέωση των συµβαλλοµένων µερών για σύναψη της κυρίας συµβάσεως σύµφωνα 
µε τους όρους που έχουν καθοριστεί σ' αυτό. Εφόσον το άρθρο 166 του ΑΚ δεν 
περιέχει ειδικές διατάξεις που διέπουν αυτό, εφαρµόζονται κατ' αναλογίαν, για τις 
σχέσεις που πηγάζουν από αυτό, οι κανόνες που αφορούν γενικά όλες τις συµβάσεις ή 
την ειδική κατηγορία στην οποία υπάγεται ορισµένη σύµβαση (ΕφΑθ 2969/1998 
Ελ∆νη 39.665). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 166 ΑΚ, το προσύµφωνο υπόκειται στον 
τύπο που ορίζει ο νόµος για την κύρια σύµβαση που πρέπει να συναφθεί. Κατά τα 
άρθρα 369 και 1033 του ΑΚ για την πώληση και µεταβίβαση της κυριότητας 
ακινήτου απαιτείται η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου, στον τύπο δε αυτό 
υποβάλλεται και το προσύµφωνο το οποίο αφορά τέτοια σύµβαση (σχ. ΑΠ 
1525/2006), εφόσον δε δεν τηρήθηκε ο τύπος αυτός στο προσύµφωνο, το τίµηµα που 
τυχόν καταβλήθηκε προηγουµένως, είτε ολικά, είτε εν µέρει, από τον αγοραστή για 
τη µέλλουσα και µη επακολουθήσασα αιτία της συντάξεως του οριστικού 
συµβολαίου λόγω της ακυρότητας της συµβάσεως, η οποία δεν επάγεται έννοµο 
αποτέλεσµα, κατά τα άρθρα 159 παρ. 1 και 180 του ΑΚ µπορεί να αναζητηθεί από 
τον αγοραστή µε τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισµό (αρθ. 904 επ ΑΚ), 
και ειδικότερα µε την αγωγή για απόδοση του πλουτισµού λόγω αιτίας που δεν 
επακολούθησε (σχετ. ΕφΑθ 2764/1994 Ελ∆νη 36.12). Περαιτέρω, κατά την έννοια 
του άρθρου 904 ΑΚ αναγνωρίζεται αξίωση προς απόδοση της ωφέλειας που 
αποκτήθηκε χωρίς νόµιµη αιτία από την περιουσία ή µε ζηµία άλλου και όταν η 
παροχή έγινε σε εκτέλεση της συµβάσεως για την οποία ο νόµος απαιτεί την τήρηση 
ορισµένου τύπου και ο τύπος αυτός δεν τηρήθηκε. Στην περίπτωση αυτή η σύµβαση, 
για την οποία δεν τηρήθηκε ο τύπος του συµβολαιογραφικού εγγράφου, θεωρείται ως 
µη γενόµενη και εποµένως δεν υπάρχει νόµιµη αιτία που να δικαιολογεί τη διατήρηση 
της παροχής στο λήπτη, εφόσον η βούληση του δότη που εκδηλώθηκε άτυπα, δεν 
αναγνωρίζεται από το νόµο. Κατά συνέπεια, η προκαταβολή τιµήµατος σε εκτέλεση 
προσυµφώνου αγοράς ακινήτου για το οποίο δεν συντάχθηκε συµβολαιογραφικό 
έγγραφο, συνιστά χωρίς νόµιµη αιτία πλουτισµό του πωλητή από την περιουσία του 
αγοραστή (σχετ. ΑΠ 852/2000 Ελ∆νη 41.1654, ΑΠ 541/78 ΝοΒ 27.387, ΑΠ 397/75 
ΝοΒ 23.1154).  
- Στοιχεία της αγωγής του αδικαιολόγητου πλουτισµού είναι: (1) ο πλουτισµός του 
εναγοµένου που έλαβε χώρα λόγω περιουσιακής µετακίνησης από την περιουσία του 
ενάγοντος σε εκείνη του εναγόµενου, (2) η αντίστοιχη ζηµία του ενάγοντος, (3) η 
αιτιώδης συνάφεια ανάµεσα στον πλουτισµό του ενός και στη ζηµία του άλλου, (4) η 
συγκεκριµένη αιτία για την οποία έγινε η µετακίνηση, (5) η τυχόν έλλειψη νόµιµης 
αιτίας ή το ελάττωµα της αιτίας που καθιστά την διατήρηση του πλουτισµού 
αδικαιολόγητη και που συντρέχει και στην περίπτωση που η παροχή έγινε δυνάµει 
παράνοµης και εποµένως άκυρης δικαιοπραξίας (σχετ. ΑΠ 198/2005, ΑΠ 1401/91 
Ελ∆νη 38.839, ΕΑ 7059/2004 Ελ∆νη 46.911). 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 300 του ΑΚ, αν εκείνος που ζηµιώθηκε 
συνετέλεσε από δικό του πταίσµα στη ζηµία ή την έκταση της, το δικαστήριο µπορεί 
να µην επιδικάσει αποζηµίωση, ή να µειώσει το ποσό της. Το ίδιο ισχύει και αν 
εκείνος που ζηµιώθηκε, παρέλειψε να αποτρέψει ή να περιορίζει τη ζηµία, ή δεν 
επέστησε την προσοχή του οφειλέτη στον κίνδυνο ασυνήθιστα µεγάλης ζηµίας, τον 
οποίο ο οφειλέτης ούτε γνώριζε, ούτε όφειλε να γνωρίζει. Η εφαρµογή της διάταξης 
του άρθρου 300 παρ.1 ΑΚ προϋποθέτει υποχρέωση προς αποζηµίωση, η οποία µπορεί 
να οφείλεται είτε σε αθέτηση ενοχής που προϋπήρχε, είτε σε αδικοπραξία (σχ. ΑΠ 
1345/2006 Ελ∆νη 48.770). 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 527 ΚΠολ∆ είναι απαράδεκτη, κατ' αυτεπάγγελτη 
έρευνα του ∆ικαστηρίου, η προβολή νέων, µη πρωτοδίκως προβληθέντων, 
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πραγµατικών ισχυρισµών στην κατ' έφεση δίκη, εκτός εάν προβάλλονται από τον 
εφεσίβλητο, προς υπεράσπιση του διατακτικού της απόφασης, χωρίς µεταβολή της 
βάσης της αγωγής, είναι οψιγενείς, ή συντρέχει περίπτωση του άρθρου 269 ΚΠολ∆.  
- Κατά το άρθρο 269 ΚΠολ∆, το αξίωµα του άνευ επικουρίας δικάζεσθαι κάµπτεται, 
εάν το δικαστήριο κρίνει ότι τα µέσα επιθέσεως και αµύνης δεν προβλήθηκαν 
έγκαιρα από δικαιολογηµένη αιτία ή ότι είναι οψιγενή, ή αποδεικνύονται µε 
δικαστική οµολογία, ή αποδεικνύονται εγγράφως και τέλος αν το δικαστήριο κρίνει 
ότι ο διάδικος δεν γνώριζε, ούτε µπορούσε να γνωρίζει, αλλά ούτε µπορούσε να 
πληροφορηθεί έγκαιρα την ύπαρξη των εγγράφων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 159. 166, 180, 300, 369, 904, 1033,  
ΚΠολ∆: 269, 527,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πώληση - Πώληση ακινήτου µε αφανές τίµηµα και αδικαιολόγητος πλουτισµός 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 56 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πώληση ακινήτου. Αφανές τίµηµα. Απάτη. Αδικοπραξία. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγµατος, κατά την οποία οι Έλληνες 
είναι ίσοι ενώπιον του νόµου, συνάγεται ότι το Σύνταγµα θεσπίζει, όχι µόνο την 
ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόµου, αλλά και την ισότητα του νόµου έναντι των 
Ελλήνων πολιτών, υπό την έννοια ότι ο νοµοθέτης δεσµεύεται όταν ρυθµίζει 
ουσιωδώς όµοια πράγµατα, σχέσεις ή καταστάσεις, που αφορούν περισσότερες 
κατηγορίες προσώπων, να µην εισάγει αδικαιολόγητες εξαιρέσεις και διακρίσεις, 
εκτός αν αυτές επιβάλλονται από λόγους γενικότερου, κοινωνικού ή δηµόσιου, 
συµφέροντος, την ύπαρξη των οποίων ελέγχουν τα δικαστήρια (ΟλΑΠ 3/2006, 
23/2004, 11/2003). Περαιτέρω, µε το άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για 
την προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών 
(ΕΣ∆Α), που κυρώθηκε µε το Ν∆ 53/1974 και έχει υπερνοµοθετική ισχύ (άρθρο 28 
παρ.1 του Συντάγµατος), ορίζεται ότι "παν πρόσωπο έχει δικαίωµα όπως η υπόθεση 
του δικασθή δικαίως, δηµοσίως και εντός λογικής προθεσµίας υπό ανεξαρτήτου και 
αµερόληπτου δικαστηρίου, νοµίµως λειτουργούντος, το οποίο θα αποφασίσει είτε επί 
των αµφισβητήσεων επί των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του αστικής φύσεως...", 
ενώ µε το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής αυτής 
Σύµβασης, που επίσης κυρώθηκε µε το Ν∆ 53/1974 και έχει, σύµφωνα µε το άρθρο 
28 παρ.1 του Συντάγµατος, αυξηµένη έναντι των κοινών νόµων τυπική ισχύ, ορίζεται 
ότι "παν φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται σεβασµού της περιουσίας του. Ουδείς 
δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας του, ειµή δια λόγους δηµοσίας ωφελείας και υπό 
τους προβλεπόµενους υπό του νόµου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου 
όρους. Οι προαναφερόµενες διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωµα κάθε Κράτους να θέτει 
σε ισχύ νόµους, τους οποίους κρίνει αναγκαίους προς ρύθµιση της χρήσης αγαθών 
σύµφωνα µε το δηµόσιο συµφέρον ή προς εξασφάλιση της καταβολής φόρων ή 
άλλων εισφορών ή προστίµων". Στην κατά τα ανωτέρω προστατευόµενη περιουσία 
περιλαµβάνονται όχι µόνο τα από το άρθρο 17 του Συντάγµατος προστατευόµενα 
εµπράγµατα δικαιώµατα, αλλά και όλα τα περιουσιακής φύσεως δικαιώµατα και τα 
νοµίµως κεκτηµένα οικονοµικά συµφέροντα, άρα και τα περιουσιακά ενοχικά 
δικαιώµατα και ειδικότερα οι περιουσιακού χαρακτήρα απαιτήσεις, είτε 
αναγνωρισµένες µε δικαστική ή διαιτητική απόφαση, είτε απλώς γεννηµένες κατά το 
εθνικό δίκαιο, όπως συµβαίνει όταν υφίσταται πάγια νοµολογία των εθνικών 
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δικαστηρίων που επιβεβαιώνει την ύπαρξή τους, εφόσον υπάρχει νόµιµη προσδοκία, 
µε βάση το ισχύον πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο νοµοθετικό καθεστώς, ότι 
µπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά (ΟλΑΠ 40/1998).Οι προπαρατεθείσες 
διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 της Ε.Σ.∆.Α., που εξασφαλίζει σε κάθε πρόσωπο το 
δικαίωµα να δικάζεται η υπόθεση του δίκαια και αµερόληπτα και του άρθρου 1 του 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής, που επιβάλλει το σεβασµό της περιουσίας του 
προσώπου, δεν θίγουν το δικαίωµα κάθε Κράτους να θέτει νόµιµους περιορισµούς 
στην ικανοποίηση των αξιώσεων των πολιτών, όταν συντρέχουν λόγοι γενικότερου, 
κοινωνικού ή δηµοσίου, συµφέροντος που να δικαιολογούν τη σχετική ρύθµιση.  
- Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1587/1950, «Εφ` εκάστης εξ` 
επαχθούς αιτίας µεταβιβάσεως ακινήτου ή πραγµατικού επί ακινήτου ή πραγµατικού 
επί ακινήτου δικαιώµατος ως και επί µεταβιβάσεως πλοίου υπό ελληνικήν σηµαίαν 
επιβάλλεται φόρος επί αξίας αυτών, ενώ σύµφωνα µε την παράγραφο "5" του ίδιου 
άρθρου «Ως αξία λογίζεται η αγοραία αξία την οποία έχει το ακίνητον ή το 
πραγµατικόν επί του ακινήτου δικαίωµα ή το πλοίον κατά την ηµέραν της 
µεταβιβάσεως των».Κατά δε το άρθρ. 5 παρ.1 του ως άνω νόµου « Ο φόρος 
µεταβίβασης που αναλογεί στο τίµηµα µεταβίβασης που αναγράφεται στο συµβόλαιο, 
βαρύνει τον αγοραστή».Επίσης κατά το άρθρο 13 παρ.3 του ίδιου νόµου «Το 
αντέγγραφον εξ ου προκύπτει ότι συνεφώνηθη ή κατεβλήθη τίµηµα µεγαλύτερον του 
αναγραφέντος εν τω συµβολαίω και εν τη δηλώσει του φόρου του παρόντος Νόµου 
είναι άκυρον και δεν δύναται να προσαχθή και να ληφθή υπ` όψει υπό του 
∆ικαστηρίου και υφ` οιασδήποτε ετέρας Αρχής».Η διάταξη αυτή έχει κυρωτικό 
χαρακτήρα µε γενικοπροληπτική λειτουργία, δηλ. αποτρεπτικό από τη σύναψη 
εικονικών περί το τίµηµα συµβάσεων πώλησης ακινήτων, αφού δεν είναι δυνατή η 
διατήρηση, αν έχει καταβληθεί, ή η αναζήτηση, στην αντίθετη περίπτωση, της 
διαφοράς εικονικού και µεγαλύτερου τιµήµατος, που συµφωνήθηκε στην 
καλυπτόµενη σύµβαση. Ειδικότερα, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 
158, 159, 180, 181, 361, 369, 513 και 1033 του ΑΚ και 13 παρ. 3 του Ν. 1587/1950 
προκύπτει ότι όπου ο νόµος απαιτεί την τήρηση τύπου για την κατάρτιση της 
δικαιοπραξίας, ο τύπος απαιτείται για ολόκληρο το περιεχόµενό της. Στον τύπο του 
συµβολαιογραφικού εγγράφου υπόκειται όχι µόνο η εµπράγµατη σύµβαση 
µεταβίβασης ακινήτου, αλλά και η ενοχική της πωλήσεώς του ως προς όλα τα 
ουσιώδη στοιχεία της, δηλαδή το πράγµα και το τίµηµα. Η µη τήρηση όµως του 
τύπου αυτού ως προς µέρος του τιµήµατος, όπως στην περίπτωση κατά την οποία το 
τελευταίο συµφωνήθηκε µεγαλύτερο από αυτό που αναγράφεται στο συµβόλαιο, δεν 
συνεπάγεται ακυρότητα της όλης συµβάσεως, αλλ` η σύµβαση είναι άκυρη µόνον 
κατά τη συµφωνία του τιµήµατος που δόθηκε επί πλέον του αναγραφοµένου στο 
συµβόλαιο, για το οποίο δεν τηρήθηκε ο επιβαλλόµενος µε ποινή ακυρότητας τύπος. 
Το µη αναγραφόµενο στο συµβόλαιο επί πλέον µέρος του συµφωνηθέντος τιµήµατος, 
αν δεν έχει καταβληθεί, δεν µπορεί να απαιτηθεί από τον πωλητή ούτε µε τις 
διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού (ΑΠ 1616/99,95/99 810/1998) αφού ο 
αγοραστής εκ νοµίµου αιτίας έλαβε ολόκληρο το πωληθέν ακίνητο µε βάση το 
νοµίµως συµφωνηθέν, ως καλυπτόµενο από τον τηρηθέντα τύπο, µικρότερο τίµηµα, 
ώστε κατά το επί πλέον τίµηµα ο µη καταβαλών αγοραστής δεν ωφελήθηκε χωρίς 
νόµιµη αιτία. Στην αντίθετη περίπτωση που το επί πλέον µέρος έχει καταβληθεί 
µπορεί να αναζητηθεί από τον αγοραστή µε τις διατάξεις αυτές µόνο κατά το µέρος 
που υπερβαίνει την αγοραία (αληθινή) αξία του πωληθέντος ακινήτου (ΟλΑΠ 
560/1974, ΑΠ 1126/2002 Ελ∆νη 2004/488, ΑΠ 1566/2001 Ελ∆νη 2002/454). Η 
κρίση αυτή αιτιολογείται τόσο µε ερµηνεία της διάταξης του άρθρου 13 παρ.3 του 
Ν.1587/1950,σε συνδυασµό µε την µη τήρηση του επιβαλλόµενου τύπου όσο αφορά 
στην καλυπτόµενη συµφωνία, όσο και µε την λειτουργία του ανταλλάγµατος ως αιτία 
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διατήρησης του πλουτισµού. Η στάθµιση που γίνεται µεταξύ πάταξης της 
φοροδιαφυγής και ασφάλειας των συναλλαγών κατά την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος της εικονικότητας περί το τίµηµα, είναι σε κοινωνικοοικονοµικό 
επίπεδο σαφής και δικαιολογηµένη, διότι αφενός µεν επιδιώκεται η αποθάρρυνση των 
συναλλασσοµένων από την προσφυγή σε αυτή τη µέθοδο διά του µέτρου της µη 
αναγνώρισης δυνατότητας απόκτησης ή διατήρησης του επί πλέον τιµήµατος, 
αφετέρου δε η διαφύλαξη της ισχύος της µεταβίβασης του ακινήτου που σηµαίνει και 
διαφύλαξη της ασφάλειας των συναλλαγών. Εποµένως, ενόψει του ως άνω 
επιδιωκόµενου σκοπού, οι σχετικές ως άνω διατάξεις και η ερµηνεία που δίδεται 
σ’αυτές, δεν αντίκεινται στις προαναφερόµενες διατάξεις του Συντάγµατος(άρθ.4 
παρ.1,17), του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.∆.Α. (άρθ.1) και της 
Ε.Σ.∆.Α.(άρθ.6 παρ.1).  
- Από τα άρθρα 147 εδ. α και β, 298, 361 και 914-938 ΑΚ, συνάγονται τα εξής: 
Όποιος παρασύρθηκε σε σύναψη συµβάσεως µε απάτη εκ µέρους του 
αντισυµβαλλοµένου του έχει δικαίωµα να ζητήσει από το δικαστήριο την ακύρωση 
της συµβάσεως ή, για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, να ζητήσει και ενδεχοµένως 
να πετύχει από τον τελευταίο τη σύναψη σχετικής ανατρεπτικής συµβάσεως, δηλαδή 
συµβάσεως περί του ότι η προηγούµενη σύµβαση λογίζεται σαν να µην είχε ποτέ 
συναφθεί. Επίσης, ο απατηθείς, αν αποδεχθεί την εν λόγω σύµβαση, δικαιούται να 
ζητήσει αποζηµίωση για το θετικό διαφέρον, ήτοι την ανόρθωση κάθε ζηµίας, που 
τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε την απατηλή συµπεριφορά και η οποία θα απεφεύγετο 
αν τα κρίσιµα πραγµατικά περιστατικά ήταν όχι ψευδή αλλά αληθινά και η σύµβαση 
εκπληρωνόνταν. Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 147 ΑΚ αποτελεί κάθε από 
πρόθεση συµπεριφορά που τείνει να παραγάγει, ενισχύσει ή διατηρήσει πεπλανηµένη 
αντίληψη ή εντύπωση µε σκοπό να προκαλέσει την απόφαση του άλλου. Η 
συµπεριφορά αυτή µπορεί να συνίσταται σε παράσταση ψευδών γεγονότων ως 
αληθινών ή απόκρυψη ή αποσιώπηση ή ατελή ανακοίνωση αληθινών γεγονότων, που 
αναφέρονται στο παρελθόν, παρόν και µέλλον, διαφέρουσα κατά το τελευταίο αυτό 
στοιχείο η κατά το άρθρο 147 ΑΚ απάτη της ποινικής απάτης του άρθρου 386 Π.Κ. Η 
παραπλάνηση είναι δόλια όταν ο παραπλανών είχε την πρόθεση να παραπλανήσει τον 
άλλο, γνωρίζοντας ο ίδιος το ψευδές των γεγονότων που παρουσίασε ως αληθινά. Ο 
δόλος του µετερχόµενου την απάτη, πρέπει να τείνει στη διατύπωση ορισµένης 
δήλωσης βουλήσεως από τον εξαπατηθέντα, δεν απαιτείται δε όπως ο εξαπατών 
επιδιώκει την απόκτηση παράνοµου περιουσιακού οφέλους. Αρκεί µεταξύ της 
απατηλής συµπεριφοράς του δράστη και της δηλώσεως βουλήσεως του 
εξαπατηθέντος να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος, µε την έννοια ότι η παραπλανητική 
αυτή συµπεριφορά υπήρξε αποφασιστικό αίτιο για τη δήλωση βουλήσεως του 
συγκεκριµένου εξαπατηθέτος, µε βάση τις προσωπικές ικανότητες και ιδιότητες 
αυτού (υποκειµενικό κριτήριο) και όχι µε το αντικειµενικό κριτήριο, εκείνο δηλαδή 
του µέσου κοινωνικού ανθρώπου(ΑΠ 618/2010 Νοµος),δηλαδή πρόθεση του 
εξαπατήσαντος να παρασύρει σε δήλωση βουλήσεως τον άλλο και χωρίς την δολία 
αυτή συµπεριφορά ο απατηθείς δεν θα προέβαινε στην δήλωση βουλήσεως που 
προέβη. ∆εν έχει σηµασία το καταλογιστό του απατήσαντος, αφού ο λόγος ακύρωσης 
της δικαιοπραξίας συνεπεία απάτης, είναι το ελάττωµα της βούλησης του 
απατηθέντος, ούτε αν η παραχθείσα πλάνη είναι συγγνωστή ή όχι, ουσιώδης ή 
επουσιώδης, ως και αν αυτή αφορά τα παραγωγικά της βουλήσεως αίτια του 
απατηθέντος, αρκεί να υπάρχει κατά τον χρόνο δηλώσεως του απατηθέντος. Η δολία 
παράσταση του απατήσαντος µπορεί να συνίσταται και σε υπόσχεση για την τήρηση 
στο µέλλον ορισµένης στάσης αυτού προς τον απατηθέντα (ΑΠ 1557/2010, 
1246/2010, 1225/2010, ΑΠ 282/2010, ΑΠ 325/2009, ΑΠ 491/2008,ΑΠ 373/2008, 
ΑΠ 301/2007, AΠ 1437/2007, ΑΠ 441/2004). Στην αποσιώπηση αληθινών 
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γεγονότων πρέπει να υπάρχει υποχρέωση ανακοίνωσής τους από το νόµο, τη 
σύµβαση ή την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τα συναλλακτικά ήθη. Τέτοια 
υποχρέωση από την καλή πίστη και τα συνάδοντα προς αυτήν συναλλακτικά ήθη, 
προς παροχή διασαφητικών πληροφοριών και εξηγήσεων και δη εκείνων που 
µπορούν να ασκήσουν επιρροή στην απόφαση του άλλου, έχουν και οι 
διαπραγµατευόµενοι την κατάρτιση συµβάσεως, κατά το στάδιο των 
διαπραγµατεύσεων, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 ΑΚ 
(ΑΠ 1783/2007, ΑΠ 776/2004, ΑΠ 1458/2001). Ως λόγος, λοιπόν, που καθιστά 
ελαττωµατική τη βούληση του απατηθέντος, είναι η δόλια χρήση µέσων ή 
τεχνασµάτων που κατατείνει στην πρόκληση ή διατήρηση πεπλανηµένης αντιλήψεως 
(ΑΠ 384/2004, Ελ∆νη 46 , 1661).  
Από τις προαναφερθείσες διατάξεις η απάτη αντιµετωπίζεται στο δίκαιο υπό δύο 
έννοιες ήτοι: α) ως λόγος που καθιστά ελαττωµατική τη βούληση του απατηθέντος εξ 
αιτίας της οποίας δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της δήλωσής του, και β) ως 
αδικοπρακτική συµπεριφορά του απατήσαντος, η οποία γεννά εις βάρος του 
υποχρέωση αποζηµίωσης κατά το άρθρο 914 του ΑΚ. 
- Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 216 παρ.1 α` 
ΚΠολ∆, προκύπτει ότι για την πληρότητα της αγωγής ακυρώσεως δικαιοπραξίας 
λόγω απάτης, πρέπει ο ενάγων να αναφέρει τα πραγµατικά περιστατικά της απατηλής 
συµπεριφοράς του εναγοµένου, µε την οποία ενσυνείδητα και από πρόθεση 
δηµιουργείται, διατηρείται ή ενδυναµώνεται στον ενάγοντα κάποια πεπλανηµένη 
παράσταση, µε το σκοπό να επηρεάσει την απόφασή του και συνακόλουθα να 
εκτίθεται ο δόλος του εναγοµένου και η αιτιώδης συνάφεια µεταξύ απάτης και της 
µέσω αυτής προκληθείσας δηλώσεως βουλήσεως (ΑΠ 1557/2010, 1246/2010, 
1225/2010, ΑΠ 282/2010, ΑΠ 325/2009, ΑΠ 491/2008, Π 373/2008, ΑΠ 301/2007, 
AΠ 1437/2007, ΑΠ 441/2004 ο.π.).  
- 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 
AK, ανάγεται σε αυτοτελή αδικοπραξία, που τίκτει υποχρέωση προς αποζηµίωση, 
καθώς επίσης και προς καταβολή χρηµατικής ικανοποιήσεως, 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). 
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 πραγµατώσεως της συµπεριφοράς, θετικής ή 
αρνητικής (ΟλΑΠ 398/75). 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 θέλησή 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. Η γένεση, 
εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 919 ΑΚ, υποχρεώσεως για αποζηµίωση, 
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προϋποθέτει, σύµφωνα µε αυτήν τη διάταξη, συνδυαζόµενη µε εκείνη 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 
επελεύσεως 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 1019/2010). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 147, 158, 159, 180, 181, 298, 361, 369, 513, 914 - 938, 919, 1033, 
ΠΚ: 386, 
ΚΠολ∆: 216, 
Νόµοι: 1587/1950, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
Πώληση - Πώληση επιχείρησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 737 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πώληση επιχείρησης. Πραγµατικό ελάττωµα επιχείρησης µε βάση το σκοπό για τον 
οποίο αγοράζεται. Ενδοσυµβατική και αδικοπρακτική ευθύνη. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- H επιχείρηση (ως αντικείµενο δικαίου), σύµφωνα µε τον επιστηµονικό ορισµό που 
έχει επικρατήσει, αποτελεί σύνολο ποικίλων ανοµοιογενών στοιχείων, πραγµάτων, 
δικαιωµάτων, άυλων αγαθών [εµπορική επωνυµία, σήµα, διακριτικά γνωρίσµατα], 
πραγµατικών καταστάσεων και σχέσεων προς την αγορά στην οποία δραστήριο 
ποιείται (πελατεία φήµη, θέση καταστήµατος, αναπτυξιακές προοπτικές και ελπίδες) 
το οποίο [σύνολο] τελεί υπό οικονοµική οργάνωση και ενότητα που ανήκει σε 
ορισµένο φορέα. Έτσι η επιχείρηση συνιστά αναµφίβολα µία οικονοµική ενότητα, 
που οργανώνεται στη βάση µιας συγκεκριµένης επιχειρηµατικής ιδέας και 
δραστηριότητας, οι οποίες αποτελούν προϊόν της διανοίας του [φυσικού ή νοµικού] 
επιχειρηµατία. Με την έννοια αυτή η επιχείρηση συνιστά αυτή καθαυτή άυλο αγαθό, 
που περιλαµβάνει το σύνολο των κατ' ιδίαν εµπραγµάτων, ενοχικών ή άλλων επί 
άυλων αγαθών δικαιωµάτων, µε τα οποία ο επιχειρηµατίας εξουσιάζει καθένα από τα 
περιουσιακά στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται η επιχείρηση, όπως ακίνητα, κινητά, 
επωνυµία, σήµα, διακριτικά γνωρίσµατα. Οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας 
αναγνωρίζουν την αυτοτέλεια και αυθυπαρξία της επιχείρησης ως συνόλου, αφού 
προβλέπεται η "µεταβίβαση" "εκποίηση" "πώληση" "επιδίκαση" και "αναγκαστική 
διαχείριση" επιχείρησης (βλ. άρθρα 479, 1624 εδ. 6, ΑΚ 483, 1034 επ. ΚΠολ∆, 18 
Ν∆ 3562/56, 46α Ν. 1892/1990, 4 παρ. 2 Ν. 4112/1929, 22, 2239/94, κ.ά). Αποτελεί 
εποµένως η επιχείρηση, ως σύνολο, αντικείµενο δικαιώµατος, που είναι: α] 
περιουσιακό, αφού έχει καθ' εαυτό χρηµατική αξία, η οποία πολλές φορές υπερβαίνει 
το σύνολο της αξίας των περιουσιακών δικαιωµάτων και στοιχείων της, ανεξαρτήτως 
της χρηµατικής αξίας καθενός από τα περιουσιακά δικαιώµατα και στοιχεία της 
επιχείρησης και β]µεταβιβάσιµο, αφού όπως από τα προεκτεθέντα προκύπτει 
επιτρέπεται από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου η µεταβίβαση της, η οποία 
συντελείται δια της µεταβιβάσεως καθενός στοιχείου της. Κατ' ακολουθίαν, το άϋλο 
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αγαθό της επιχείρησης, ως σύνολο, µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο πωλήσεως, που 
περιλαµβάνει όχι µόνο τα νοµικώς αλλά και τα οικονοµικώς αυθύπαρκτα δικαιώµατα. 
Η κατάσταση αυτή περιλαµβάνει και τα κατ' ιδίαν (εµπράγµατα, ενοχικά κλπ.) 
δικαιώµατα, καθώς και τα ιδιαίτερα δικαιώµατα επί άϋλων αγαθών (σήµατος, 
διακριτικού γνωρίσµατος κλπ.), εις τρόπον ώστε ο αποκτών δια της πωλήσεως να 
συνεχίζει την επιχείρηση και να καθίσταται δικαιούχος όλων των επί µέρους 
δικαιωµάτων. ∆εν έχει δε σηµασία το γεγονός ότι η µεταβίβαση των επί µέρους 
δικαιωµάτων της επιχείρησης δεν συντελείται µε µία πράξη αλλά απαιτείται η τήρηση 
των διατυπώσεων για την µεταβίβαση καθενός δικαιώµατος, αφού παρά την 
εκποίηση διατηρείται συγχρόνως η επιχείρηση ως ενότητα και αυθύπαρκτη 
οικονοµική µονάδα (ΟλΑΠ 7/2009).  
- Aπό τις διατάξεις των αριθ. 534 επ. του ΑΚ προκύπτει ότι µια επιχείρηση έχει 
πραγµατικό ελάττωµα µε βάση το σκοπό για τον οποίο αγοράζεται της συνέχισης της 
λειτουργίας της µε την ίδια µορφή και αντικείµενο δραστηριότητας εκ µέρους του 
αγοραστή, όταν αποδειχθούν ελαττωµατικά τα επιµέρους στοιχεία της, τα οποία 
θεωρούνται ουσιώδη για τη συνέχιση της λειτουργίας της, και αποκλίνουν από τις 
ρητά εκ µέρους του πωλητή υπεσχηµένες ιδιότητες της επιχείρησης, ιδιαίτερα όταν 
αφορούν το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση, έστω και αν είναι µισθωµένο 
από τον πωλητή, µε τρόπο ώστε να επηρεάζεται τελικά η εισοδηµατική αξία της 
επιχείρησης, ανεξάρτητα από το κατά πόσο είναι ευχερής ή όχι ιδιαίτερα από άποψη 
κόστους ή χρονικής διάρκειας η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση των ελαττωµάτων. 
Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 554 του ΑΚ, όπως αυτό ίσχυε πριν την έναρξη της 
ισχύος του Ν. 3043/2002 (ο οποίος εξεδόθη κατ' επιταγήν της 1999/44/ΕΚ 
Κοινοτικής Οδηγίας και προέβη σε αλλαγές του δικαίου της πώλησης) εφαρµόζεται 
δε ως εκ του χρόνου σύναψης της ένδικης πώλησης, οι αγωγές για αναστροφή, 
µείωση του τιµήµατος ή αποζηµίωση λόγω ελαττώµατος ή έλλειψης συµφωνηµένης 
ιδιότητας παραγράφονται µετά την πάροδο δύο ετών για τα ακίνητα και έξι µηνών για 
τα κινητά. Η βραχυπρόθεσµη αυτή παραγραφή αποσκοπεί στην αποφυγή 
αµφισβητήσεων σε σχέση µε ελαττώµατα του πράγµατος που θα αποκαλυφθούν µετά 
την πάροδο µακρού χρόνου, εκκρεµότητα που θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
συναλλαγών και την ανάγκη ταχείας διεκπεραίωσης τους. Τα παραπάνω που αφορούν 
την πώληση µεµονωµένων πραγµάτων εφαρµόζονται και στην πώληση επιχείρησης 
ως συνόλου µε την έννοια που προαναφέρθηκε, ώστε η εξάµηνη παραγραφή θα 
εφαρµοστεί µόνο για τα πραγµατικά ελαττώµατα, που εντοπίζονται στα ενσώµατα 
κινητά στοιχεία της επιχείρησης, ενώ για τα πραγµατικά ελαττώµατα επί των 
ακινήτων της επιχείρησης θα εφαρµοστεί η διετής παραγραφή του άρθρου 554 του 
ΑΚ. Κατ' ανάλογη δε εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 555 του Α.Κ., όπως ίσχυε 
επίσης πριν την τροποποίησή του µε το άρθρο 1 του Ν. 3043/2002, η ως άνω 
παραγραφή (εξάµηνη ή διετής) θα αρχίζει από το χρονικό σηµείο, κατά το οποίο 
παραδίδεται ή εγχειρίζεται στον αγοραστή το τελευταίο από τα ακίνητα και κινητά 
στοιχεία της επιχείρησης ή περιέρχεται στην εξουσία του το τελευταίο από τα 
στοιχεία που συναπαρτίζουν την επιχείρηση, αφού από τότε ο αγοραστής αποκτά τη 
δυνατότητα να εξετάσει το πωληθέν και να αποκαλύψει τις ελλείψεις του. Τέλος, 
κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 557 του Α.κ. (όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή 
του µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3043/2002), ο πωλητής δεν µπορεί να επικαλεστεί 
την παραγραφή των δύο ετών ή εξι µηνών αν απέκρυψε µε δόλο κατά την 
προαναφερθείσα έννοια της ψευδούς παράστασης ή αθεµίτως αποσιώπησε το 
ελάττωµα ή την έλλειψη, οπότε ισχύει η γενική εικοσαετής παραγραφή του άρθρου 
249 του ΑΚ µε την ίδια αφετηρία που προαναφέρθηκε, ενεργοποιούµενη κατ' 
αντένσταση του ενάγοντος αγοραστή, κατά της ένστασης παραγραφής του 
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εναγοµένου πωλητή, που µπορεί να προβάλλεται καθ' υποφορά και µε το δικόγραφο 
της αγωγής. 
-Η αθέτηση προϋφιστάµενης ενοχής και µόνη δεν συνιστά άνευ άλλου και 
αδικοπραξία, είναι όµως δυνατόν µία υπαίτια ζηµιογόνος συµπεριφορά (πράξη ή 
παράλειψη), µε τη οποία παραβιάζεται η σύµβαση, πέραν της αξίωσης από τη 
σύµβαση, να θεµελιώνει και αξίωση από αδικοπραξία, όταν και χωρίς τη συµβατική 
σχέση διαπραττόµενη, θα ήταν παράνοµη, ως ενέχουσα προσβολή δικαιώµατος, το 
οποίο αντιτάσσεται κατά του ζηµιώσαντος και όφειλε αυτός να το σεβαστεί (ΟλΑΠ 
967/1973,1801/2001). Ειδικότερα, όταν υπάρχει ενδοσυµβατική ευθύνη για 
πραγµατικό ελάττωµα του πωληθέντος πράγµατος, για τη θεµελίωση και 
εξωσυµβατικής ευθύνης από αδικοπραξία του πωλητή θα πρέπει η ύπαρξη του 
ελαττώµατος κατά το χρόνο που ο κίνδυνος του πράγµατος µεταβαίνει στον 
αγοραστή να αποδίδεται σε υπαίτια (δόλια) συµπεριφορά του πωλητή, µε την οποία 
αυτός µε πρόθεση επιδιώκει να παραγάγει, ενισχύσει ή διατηρήσει πεπλανηµένη 
αντίληψη ή εντύπωση στον αγοραστή, αναφορικά µε την ύπαρξη του ελαττώµατος 
του πράγµατος ή την έλλειψη συµφωνηµένης ιδιότητας, µε την παράσταση ψευδών 
γεγονότων ως αληθινών ή µε την (διαζευκτικά και όχι σωρευτικά) απόκρυψη ή 
αποσιωποίηση ή ατελή ανακοίνωση των αληθινών γεγονότων, των οποίων η 
αποκάλυψη στον αγοραστή που τα αγνοεί επιβαλλόταν από την καλή πίστη ή την 
υφιστάµενη ιδιαίτερη σχέση µεταξύ πωλητή και αγοραστή. Οι αξιώσεις από τη 
σύµβαση και την αδικοπραξία είναι δυνατόν να συρρέουν και να ασκηηθούν 
παράλληλα, δεν µπορούν όµως εφόσον αλληλοκαλύπτονται και να ικανοποιηθούν 
µαζί, αφού η ικανοποίηση της µιας καθιστά χωρίς αντικείµενο την άλλη (ΑΠ 
1190/2007), εκτός εάν από την τελευταία παρέχεται πρόσθετη έννοµη προστασία, µη 
παρεχόµενη από τη συρρέουσα αντικειµενικά. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με το λόγο 
αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα του 
ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση 
του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, 
ένσταση κ.λ.π. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν 
(ΟλΑΠ 27 και 28/1998).  
- Kατά 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, δεν αφορά όµως ο λόγος αυτός και τις πλεοναστικές 
αιτιολογίες που δεν ασκούν κατά τις εφαρµοσθείσες διατάξεις ουσιώδη επίδραση στη 
δίκη. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της παράβασης του άρθρου 93 
παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν 
εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού 
του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ 
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τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 
αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης βάσης µε την έννοια της ανεπαρκούς 
αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες αποκλειστικά στη διατύπωση του 
αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη συνδροµή ή µη γεγονότων, που στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεση τους, να µην 
µπορεί να κριθεί αν η απόφαση στηρίζεται ή όχι νοµικώς (ΟλΑΠ 13/1995). Η ύπαρξη 
νόµιµης βάσης και η αντίστοιχη έλλειψη της πρέπει να προκύπτουν αµέσως από την 
προσβαλλόµενη απόφαση, ο δε Άρειος Πάγος διαπιστώνει την ύπαρξη ή την 
ανυπαρξία του προκειµένου λόγου αναίρεσης, ελέγχοντας µόνο την προσβαλλόµενη 
απόφαση και το αιτιολογικό της και όχι το περιεχόµενο άλλων εγγράφων ή 
αποφάσεων σε εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 561 παρ. 2 του ΚΠολ∆. Αντίθετα, 
δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο 
προβαίνει ανέλεγκτα, κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το 
πόρισµα και για το λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 249, 297, 298, 479, 483, 534 επ., 554, 555, 914, 932, 1624, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕπισκΕ∆ 2011, σελίδα 817 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 
733 
 
Πώληση - Συρροή συµβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 348 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Πώληση. Νοµικό ελάττωµα. Πώληση ακινήτου από µη κύριο. Συρροή 
δικαιοπρακτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης. 
- Στα άρθρα 513 και 514 του ΑΚ ορίζεται, ότι ο πωλητής έχει υποχρέωση να 
µεταβιβάσει στον αγοραστή την κυριότητα του πράγµατος και να παραδώσει αυτό 
ελεύθερο από κάθε δικαίωµα τρίτου. Στο άρθρο 516 του ΑΚ ορίζεται, επίσης, ότι "αν 
ο πωλητής δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του, ο αγοραστής έχει όσα δικαιώµατα 
έχει ο δανειστής στις αµφοτεροβαρείς συµβάσεις και ιδίως σε περίπτωση 
υπερηµερίας ή υπαίτιας αδυναµίας του οφειλέτη". Από το συνδυασµό των διατάξεων 
αυτών προκύπτει, ότι αν ο πωλητής δεν εκπληρώνει τις επιβαλλόµενες σε αυτόν 
υποχρεώσεις λόγω αδυναµίας παροχής, την οποία συνιστά και η έλλειψη κυριότητας 
σε αυτόν του πωληθέντος πράγµατος έχει εφαρµογή η 382 ΑΚ, σύµφωνα µε την 
οποία ο αγοραστής δικαιούται, πλην άλλων, να ζητήσει αποζηµίωση για τη µη 
εκπλήρωση, η οποία συνίσταται στο λεγόµενο θετικό διαφέρον ή διαφέρον 
εκπληρώσεως και περιλαµβάνει, κατά τα άρθρα 297 και 298 του ΑΚ, τόσο τη θετική 
ζηµία, όσο και το διαφυγόν κέρδος, δηλαδή το προσδοκώµενο µε πιθανότητα 
σύµφωνα µε τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων ή τις ειδικές περιστάσεις και τα 
προπαρασκευαστικά µέτρα που έχουν ληφθεί. Η αποζηµίωση αυτή αποτελεί 
υποκατάστατο του αρχικού αντικειµένου της παροχής και άρα αυτοτελή αξίωση, ενώ 
ως ζηµία, που πρέπει να αποκατασταθεί, νοείται κάθε επί τα χείρω µεταβολή της 
περιουσίας του αγοραστή από τη µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πωλητή, η 
οποία µπορεί να προέρχεται και από το τίµηµα του πράγµατος που καταβλήθηκε 
καθώς και από τις λοιπές δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για την απόκτησή του. Ως 
εκ τούτου, προκειµένου να χωρήσει η αποκατάσταση, αρκεί να διαπιστωθεί ότι 
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επήλθε ζηµία και ότι αυτή τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε την αθέτηση της συµβάσεως 
.Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, που ορίζει ότι όποιος ζηµιώσει 
άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, προκύπτει ότι 
γενεσιουργό λόγο της υποχρεώσεως σε αποζηµίωση κατά τη διάταξη αυτή αποτελεί 
και η απάτη σε βάρος του ζηµιωθέντος. 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 δηλώσεως 
βουλήσεως του απατηθέντος, η οποία και προκλήθηκε πράγµατι από την απάτη. Η 
αποζηµίωση στη περίπτωση αυτή και εφόσον αποδεχθεί την δικαιοπραξία ο 
απατηθείς, περιλαµβάνει την θετική και αποθετική ζηµία στην έκταση που δικαιούται 
ο ζηµιωθείς σε κάθε αδικοπραξία. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 914, 330, 
297 και 298 ΑΚ προκύπτει, ότι προϋπόθεση της ευθύνης προς αποζηµίωση για τη 
ζηµία που προήλθε από παράνοµη και υπαίτια πράξη ή παράλειψη του υπόχρεου προς 
αποζηµίωση, είναι η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ του ζηµιογόνου γεγονότος 
και του επιζήµιου αποτελέσµατος. Υπάρχει δε η αιτιώδης αυτή συνάφεια, όταν κατά 
τα διδάγµατα της κοινής πείρας (άρθρ. 336 παρ. 4 ΚΠολ∆) η φερόµενη ως 
ζηµιογόνος πράξη ή παράλειψη κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των 
πραγµάτων ή τις ειδικές περιστάσεις της συγκεκριµένης περιπτώσεως (άρθρ. 298 ΑΚ) 
ήταν επαρκώς ικανή (πρόσφορη) να επιφέρει το επιζήµιο αποτέλεσµα, το οποίο και 
επέφερε πράγµατι στη συγκεκριµένη περίπτωση. 
Σηµείωση INLAW: όµοια µε ΑΠ 349/2010 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 147, 297, 298, 330, 382, 513, 514, 516, 914,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 760  
 
Συµβάσεις - Ενοχές από συµβάσεις γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1643 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Είναι άκυρη η σύµβαση για µεταβίβαση κάθε µέλλουσας περιουσίας ή ποσοστού 
αυτής. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αίτηση αναίρεσης κατά των 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που 
εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων. 
- Κατά τα άρθρα 366, 367 και 174 ΑΚ, σύµβαση για µεταβίβαση κάθε µέλλουσας 
περιουσίας ή ποσοστού της είναι άκυρη, σύµβαση για µεταβίβαση ολόκληρης της 
υφιστάµενης περιουσίας ή ποσοστού της απαιτείται να γίνει ενώπιον του 
συµβολαιογράφου, δικαιοπραξία που αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη του νόµου, 
αν δεν συνάγεται κάτι άλλο, είναι άκυρη. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών, 
σαφώς συνάγεται ότι είναι άκυρη η σύµβαση για µεταβίβαση κάθε µέλλουσας 
περιουσίας ή ποσοστού αυτής και ότι απαιτείται να γίνει ενώπιον συµβολαιογράφου η 
σύµβαση για µεταβίβαση ολόκληρης της υφισταµένης περιουσίας ή ποσοστού αυτής.  
- Κατά το άρθρο 560 αρ. 3 ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς 
και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση αν το δικαστήριο δεν είχε καθ' 
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ύλην αρµοδιότητα. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι ο από αυτήν προβλεπόµενος 
λόγος αναιρέσεως δηµιουργείται µόνον όταν υπάρχει σφάλµα του δικαστηρίου της 
ουσίας, συνιστάµενο σε παραδοχή καθ' ύλην αρµοδιότητας αυτού του ιδίου, όχι όµως 
και όταν το πολυµελές πρωτοδικείο, το οποίο επιλαµβάνεται εφέσεως, υπαγοµένης, 
κατά το άρθρο 18 αρ. 2 ΚΠολ∆, στην καθ' ύλην αρµοδιότητά του, κρίνει, έστω και 
εσφαλµένως, ότι το πρωτοβάθµιο δικαστήριο (ειρηνοδικείο), που εξέδωσε την 
εκκληθείσα απόφαση, ήταν αρµόδιο καθ' ύλην (ΑΠ 575/2009, ΑΠ 163/2006, ΑΠ 
314/2004).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα του 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν ο κανόνας αυτός του ουσιαστικού δικαίου δεν 
εφαρµοσθεί ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφαρµοσθεί 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 36/1988, ΑΠ 
1703/2008, ΑΠ 1126/2009, ΑΠ 1186/2009). Στην περίπτωση που το δικαστήριο 
έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται 
ενόψει των πραγµατικών περιστατικών, που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το 
δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται αυτός ο λόγος 
αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως καθιστούν προφανή την 
παραβίαση (ΑΠ 1196/2008, ΑΠ 625/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 366, 367, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Σύµβαση έργου - Αµοιβή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 437 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αµοιβή εργολάβου. Στοιχεία αγωγής. Αµοιβή µηχανικού. Ελαττώµατα του έργου. 
Τα ιδιωτικά έγγραφα ως αποδεικτικό µέσο. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 681, 682 και 694 του ΑΚ συνάγεται ότι ο εργολάβος, 
όταν ενάγει του εργοδότη για την καταβολή της αµοιβής του ή του υπολοίπου αυτής, 
οφείλει να επικαλεσθεί στην αγωγή του για να είναι ορισµένη, τη σύµβαση 
µισθώσεως έργου κατά τα ουσιώδη στοιχεία της, ήτοι τη σύµβαση που καταρτίσθηκε, 
το έργο που συµφωνήθηκε µε αυτή να εκτελεσθεί, την εκτέλεση και παράδοση ή την 
προσφορά του έργου και την αµοιβή που συµφωνήθηκε. Στην περίπτωση δε που ο 
εργοδότης ουδέποτε αποξενώθηκε από την κατοχή του πράγµατος κατά τη διάρκεια 
εκτελέσεως του επ’ αυτού έργου, ως παράδοση του έργου κατά τον ΑΚ 694 παρ. 1 
νοείται η αποπεράτωση αυτού.. (βλ. ΑΠ 382/2006 Ελ∆νη 2006.831, ΑΠ 1243/2005 
Ελ∆νη 2006.185, ΑΠ 1693/2002 ΧρΙ∆ Γ.121). Εξάλλου, η αµοιβή για την εκτέλεση 
του έργου είναι ενιαία, έστω και αν στην αµοιβή εµφανίζεται ως άθροισµα 
µερικοτέρων αµοιβών που αντιστοιχούν στα µέρη του σύνθετου έργου (βλ ΑΠ 
543/2007 Ελ∆νη 2008.1079, ΑΠ 218/2004 ΧρΙ∆ ∆.403). ∆ύναται δε να συµφωνηθεί 
και κατ΄ αποκοπή, δηλαδή να καθορισθεί εκ των προτέρων σε ένα ορισµένο πάγιο 
ποσόν, το οποίο συναρτάται µε την ολοκλήρωσης του έργου ως ενιαίου συνόλου (βλ. 
Απ. Γεωργιάδη, Ενοχ ∆ικ. Ειδικό Μέρος,τοµ.ΙΙ, παρ. 10 αριθµ. 15 σελ. 252, 
Κορνηλάκη, Ειδ. Ενοχ.∆ικ., τοµ.ΙΙ παρ.154 Ια, σελ. 359).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 677 παρ. 1 ΚΠολ∆, κατά την ειδική διαδικασία των 
άρθρων 678 έως 681 δικάζονται και οι διαφορές για τις αµοιβές, τις αποζηµιώσεις και 
τα έξοδα µηχανικών. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 680 του ιδίου Κώδικος, το 
δικόγραφο της αγωγής ή η έκθεση πρέπει να περιέχει, εκτός από όσα ορίζονται στο 
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άρθρο 216, και πίνακα που αναγράφει λεπτοµερώς τις ζητούµενες αµοιβές ή 
αποζηµιώσεις και τα έξοδα. Κάθε εργασία ή πράξη πρέπει να αναγράφεται χωριστά 
και απέναντι της ιδιαιτέρως η αµοιβή ή η αποζηµίωση και τα έξοδα που έχουν 
καταβληθεί και µετά την απαρίθµηση τους πρέπει να αναγράφεται το άθροισµα των 
αµοιβών ή αποζηµιώσεων και των δικαστικών εξόδων. Αν κάποιο ποσόν έχει 
προκαταβληθεί πρέπει να αναγράφεται κάτω από το άθροισµα, να αφαιρείται και 
σηµειώνεται το συνολικό ποσόν του οποίου η πληρωµή επιδιώκεται µε την αγωγή. Η 
ανωτέρω διάταξη του άρθρου 680 του ΚΠολ∆, ως εκ του γεγονότος ότι 
περιλαµβάνεται στο όγδοο κεφάλαιο του ΚΠολ∆ που αναφέρεται στις διαφορές οι 
οποίες δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 678 έως 681 (ήτοι 
διαφορές από αµοιβές για την παροχή εργασίας), τυγχάνει εφαρµογής επί αγωγών για 
αξιώσεις αµοιβών, εκτός των άλλων, και των ελευθέρων επαγγελµατιών της παρ. 1 
του άρθρου 677, µεταξύ των οποίων και οι µηχανικοί. Για την υπαγωγή όµως των εν 
λόγω αξιώσεων των µηχανικών στην άνω ειδική διαδικασία πρέπει αυτές να 
απορρέουν από την άσκηση του επαγγέλµατός τους, δηλαδή να αναφέρονται σε 
εργασίες που προσφέρουν στους πελάτες τους µε την ιδιότητα του µηχανικού και σε 
συναφείς µε το επάγγελµα τους, εργασίες, επιστηµονικές, που δεν µπορούν να 
εκτελεσθούν από άλλον, ο οποίος δεν έχει την ιδιότητα του διπλωµατούχου 
µηχανικού. Ως εκ τούτου, αν οι αµοιβές, τα έξοδα και οι αποζηµιώσεις των 
µηχανικών απορρέουν από εργασίες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα να εκτελούνται 
από διπλωµατούχο µηχανικό, αλλά µπορούν να γίνουν και από τρίτο, οι αγωγές για 
τις συναφείς απαιτήσεις τους δεν υπάγονται στην άνω ειδική διαδικασία (βλ. ΕφΑθ 
3725/1980 ΝοΒ 1980.1229, ΕφΑθ 1848/1987 Ελ∆νη 1988.546, ΕφΑθ 7872/1990 
Ελ∆νη 1991.617) αλλά στην τακτική στην οποία δεν τυγχάνει εφαρµογής η ΚΠολ∆ 
680.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 681, 688 και 689 ΑΚ, προκύπτει ότι 
αν το έργο που εκτελέσθηκε έχει επουσιώδη ή ουσιώδη ελαττώµατα που το 
καθιστούν άχρηστο ή αν του λείπουν συµφωνηθείσες ιδιότητες, ο εργοδότης έχει το 
δικαίωµα να ζητήσει, µεταξύ άλλων, και τη µείωση της αµοιβής του εργολάβου. Το 
δικαίωµα αυτό είναι διαπλαστικό και µπορεί να ασκηθεί είτε µε µονοµερή, άτυπη, 
ανεπίδεκτη αιρέσεως, ανέκκλητη και απευθυντέα στον εργολάβο εξώδικη δήλωση 
του εργοδότη, είτε δικαστικά µε αγωγή ή ένσταση κατά της αγωγής του εργολάβου η 
για καταβολή της αµοιβής του (βλ. ΑΠ 623/2003 Ελ∆νη 45.1056, ΕφΛαρ 118/2001 
∆ικογραφία 2001, 218, ΕφΑθ 7702/2000, Επ∆ικΠολ 2001.159). Για να 
διαφυλάσσεται, όµως η περί της αµοιβής συµβατική βούληση, για τον υπολογισµό 
της µειώσεως προσδιορίζεται η κατά το χρόνο της παραλαβής αντικειµενική αξία του 
έργου µε το ελάττωµα ή την έλλειψη της συνοµολογηθείσας ιδιότητας αφενός και 
χωρίς το ελάττωµα ή µε την συνοµολογηθείσα ιδιότητα αφετέρου και στη συνέχεια 
µειώνεται η αµοιβή µε βάση των µεταξύ των αξιών αυτών αναλογική σχέση. 
Εποµένως, για το ορισµένο της σχετικής αγωγής ή ένστασης του εργοδότη, µε την 
οποία ζητείται η µείωση της αµοιβής του εργολάβου, λόγω ύπαρξης ελαττωµάτων ή 
έλλειψης συνοµολογηθεισών ιδιοτήτων στο εκτελεσθέν έργο, πρέπει αφενός να 
διαλαµβάνονται σ’ αυτήν οι εν λόγω ελλείψεις του έργου, οι οποίες να 
προσδιορίζονται κατά το είδος και τη φύση τους, και αφετέρου να αναφέρονται τα 
παραπάνω στοιχεία προσδιορισµού της µείωσης, άλλως η αγωγή ή η ένσταση είναι 
αόριστες και ανεπίδεκτες δικαστικής εκτιµήσεως (βλ. ΑΠ 620/1995 ΕΕΝ 1996.536, 
ΑΠ 1468/1998 Ελ∆νη 40.635, ΕφΛαρ 118/2001 ∆ικογραφία 2001.21, ΕφΑθ 
5723/2006 Ελ∆νη 2008.626 Κορνηλάκη όπ, σελ. 498-499).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 694 ΑΚ, ο εργολάβος δικαιούται αµοιβής από την 
παράδοση του έργου στον εργοδότη ή την προσήκουσα προσφορά του σ΄ αυτόν, 
ακόµη και αν εκείνος αρνηθεί την παραλαβή του (βλ. ΑΠ 483/1981, ΝοΒ 30.50, ΑΠ 
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570/1992 Ελ∆νη 36.178, ΑΠ 412/1993 Ελ∆νη 36.376) ή µαταιώσει την έγκριση του 
έργου (βλ. Απ 1274/1993 Ελ∆νη 37, 147). Ως παράδοση νοείται η µε πρόθεση 
εκπλήρωσης της παροχής του εργολάβου προσπόριση του έργου στον εργοδότη 
πλήρως αποπερατωµένου ώστε να περιέλθει στην κατοχή ή στη σφαίρα εξουσίασης 
του τελευταίου και να είναι πλέον σε θέση να αποκοµίσει οφέλη από την εκτέλεση 
του (βλ. ΑΠ 1434/2007 Ελ∆νη 2009.174, ΕφΑθ 8898/2001 ΕπισκΕµπ∆ 2002, ΣΙ Ι 
∆εληγιάννη, Σύµβαση έργου παρ. 175, σελ 55 επ. Κορνηλάκη, Ειδ. Ενοχ. ∆ικ.ΙΙ παρ, 
155, σελ. 378, Καρδάρα στ ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, αριθµ. 681 αριθµ 55).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 688, 689, 690 και 694 προκύπτει ότι 
ένα έργο θεωρείται περαιωµένο ή εκτελεσµένο, έστω και αν βαρύνεται µε ελλείψει 
συµφωνηµένων ιδιοτήτων ή πραγµατικά ελαττώµατα, ακόµη και ουσιώδη που το 
καθιστούν άχρηστο. Στην περίπτωση αυτή ο κύριος του έργου έχει υπό προϋποθέσεις 
ορισµένα δικαιώµατα, όπως εκείνο της µείωσης της αµοιβής ή της υπαναχώρησης ή 
της αποζηµίωσης, ενώ δεν έχει ούτε τις κατά τις γενικές διατάξεις ενστάσεις της µη 
εκπληρώσεως ή της µη προσήκουσας εκπληρώσεως της συµβάσεως (άρθρ. 374 ΑΚ) 
ούτε τα δικαιώµατα από τα άρθρα 380 επ., 383 επ, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 337, 
343 παρ. 2, 384, 386 και 387 ΑΚ, για τις περιπτώσεις της αδυναµίας ή της 
υπερηµερίας του εργολάβου σχετικά µε τη µη προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής 
του, εκτός αν α) εξαιτίας της ελλείψεως ιδιοτήτων ή των ελαττωµάτων το έργο που 
παραδόθηκε ή προσφέρθηκε είναι εντελώς διαφορετικό από εκείνο που 
συµφωνήθηκε, αφού τότε δεν υπάρχει εκπλήρωση της παροχής και ο εργολάβος δεν 
δικαιούται να αξιώσει την αµοιβή του και β) έχει συµφωνηθεί µεταξύ κυρίου του 
εργολάβου αντίθετη της πιο πάνω ρύθµισης (βλ. ΑΠ 1434/2007 Ελ∆νη 2009.174, ΑΠ 
403/2000 Ελ∆νη 2000.1369, ΑΠ 177/1995, Ελ∆νη 1996.1361, ΕφΑθ 5723 /2006 
Ελ∆νη 2008.626, ΕφΛαρ 118/2001 ∆ικογραφία 2001.218).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 447 του ΚΠολ∆, τα ιδιωτικά έγγραφα για να 
αποτελούν απόδειξη υπέρ του εκδότη τους πρέπει να τα προσκοµίσει ο αντίδικος του 
εκδότη τους ή να τα προσκοµίσει ο τελευταίος και να τα επικαλεσθεί και ο αντίδικος 
του (βλ. ΟλΑΠ 15/2003 Ελ∆νη 2003.937, ΑΠ 1488/1988 ΕΕΝ 1989.732, 
Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα, Ερµ, ΚΠολ∆ 447, σελ 804 Νίκα, Πολ∆ικ, τοµ. ΙΙ εκδ. 2005, 
παρ. 85 αριθ, 51,52, σελ. 529-530) και όχι να τα προσκοµίσει και επικαλεσθεί µόνον 
ο εκδότης τους, όπως στην προκειµένη περίπτωση. ΄Αλλωστε, το άνω τιµολόγιο φέρει 
υπογραφή µόνον του ενάγοντος, εκδότη, στη θέση του παραδώσαντος και όχι την 
υπογραφή του εναγοµένου στη θέση του παραλαβόντος και εποµένως δεν 
αποδεικνύει σε βάρος του τελευταίου (βλ. ΕφΘεσ 1982/2003 αδηµ, ΕφΘεσ 45/1998 
Αρµ.1998, 1495, ΕφΑθ 7702/1996, Ελ∆νη 1997, 1613, ΕφΠειρ 1157/1996 Ελ∆νη 
1997, 893, Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα όπ, Νίκα ό.π., σελ 529).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 337, 343, 380 επ., 383 επ., 374, 384, 386, 387, 681, 682, 688, 689, 690, 694,  
ΚΠολ∆: 216, 447, 677, 678, 679, 680, 681, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Σύµβαση έργου - Αµοιβή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1903 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σύµβαση έργου µε αντικείµενο εργασίες που επιφέρουν οποιαδήποτε µεταβολή 
στον βυθό της θάλασσας ή την παραλία, χωρίς την απαιτούµενη προς τούτο άδεια ή 
καθ' υπέρβαση αυτής. ∆εν έχει εφαρµογή το άρθρο 174 ΑΚ και η απειλούµενη δι' 
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αυτού ακυρότητα της συµβάσεως. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τους ορισµούς του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 2971/2001 "Όποιος χωρίς άδεια ή 
µε υπέρβαση αυτής ή µε άδεια που εκδίδεται κατά παράβαση του νόµου αυτού 
επιφέρει στον αιγιαλό, την παραλία, τη θάλασσα, τον πυθµένα, τη ζώνη λιµένα, τη 
µεγάλη λίµνη, πλεύσιµο ποταµό, όχθη ή παρόχθια ζώνη µεγάλης λίµνης ή πλεύσιµου 
ποταµού οποιαδήποτε µεταβολή µε την κατασκευή, τροποποίηση ή καταστροφή 
έργων ή του εδάφους ή του πυθµένα µε τη λήψη χώµατος, λίθων ή άµµου ή µε 
οποιονδήποτε άλλον τρόπο, ανεξάρτητα αν µε τον τρόπο αυτόν επήλθε ζηµιά σε 
οποιονδήποτε, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και µε τα πρόστιµα 
που επιβάλλονται διοικητικά σύµφωνα µε την παράγραφο 23 του άρθρου 3 του Ν. 
2242/1994, που εφαρµόζεται κατά τα λοιπά. Τα πρόστιµα του προηγούµενου εδαφίου 
επιβάλλονται, όσον αφορά τις όχθες µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, από 
την αρµόδια κατά τόπο Κτηµατική Υπηρεσία".  
- Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής σύµβαση έργου, µε αντικείµενο εργασίες που 
επιφέρουν οποιαδήποτε µεταβολή στον βυθό της θάλασσας ή την παραλία, χωρίς την 
απαιτούµενη προς τούτο άδεια ή καθ' υπέρβαση αυτής, η έκδοση της οποίας είναι 
δυνατή, έστω και εκ των υστέρων, τηρουµένων των νοµίµων διατυπώσεων, είναι 
έγκυρη. Και τούτο για τον λόγο ότι ο νόµος, αν και προβλέπει αυστηρές ποινικές και 
διοικητικές κυρώσεις, δεν αποδοκιµάζει και συνεπώς δεν απαγορεύει τη σύµβαση, 
ώστε να επέρχεται ακυρότητα αυτής σύµφωνα µε το άρθρο 174 ΑΚ, αλλά απαγορεύει 
την παροχή µε τη µορφή τέτοιου είδους εργασιών, όχι όµως καθ' εαυτή, αλλά µόνον 
αν δεν πληρούται ορισµένη διατύπωση και ειδικότερα αν δεν έχει χορηγηθεί η 
προβλεπόµενη σχετική άδεια. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρµογή το άρθρο 174 
ΑΚ και η απειλούµενη δι' αυτού ακυρότητα της συµβάσεως, αλλά το άρθρο 365 ΑΚ 
και οι κατά παραποµπή αυτού διατάξεις των άρθρων 362-364 ΑΚ. Σε συνέπεια µε τις 
νοµικές αυτές παραδοχές η επικουρικώς διατυπωθείσα ένσταση της αναιρεσείουσας 
περί ακυρότητας, κατά τα άρθρα 29 παρ. 1 του Ν. 2971/2001 και 174 ΑΚ, της 
θεµελιωτικής της αξιώσεως της αναιρεσίβλητης συµβάσεως κρίνεται ως µη νόµιµη, 
ορθό κατ' αποτέλεσµα διατακτικό της προσβαλλοµένης αποφάσεως στο οποίο 
κατέληξε µετά από θετική αξιολόγηση από νοµική άποψη της εν λόγω ενστάσεως και 
απορρίψεώς της κατ' ουσίαν, χωρίς παράλληλα να δηµιουργείται από την εν λόγω 
διάφορη αιτιολογία βλαπτικό για την αναιρεσείουσα δεδικασµένο (ΚΠολ∆ 578). 
Εποµένως οι συνδεόµενες µε την εν λόγω αιτιολογία της αναιρετικές αιτιάσεις από το 
άρθρο 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολ∆, µε την έννοια της ευθείας και εκ πλαγίου 
παραβιάσεως των διατάξεων των άρθρων 29 παρ. 1 του Ν. 2971/2001 και 174 ΑΚ, 
που προβάλλονται µε το πρώτο σκέλος του πρώτου λόγου και τον δεύτερο λόγο, 
ελέγχονται, ερειδόµενες επί αναληθούς από νοµική άποψη προϋποθέσεως, ως 
αβάσιµες.  
- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ, απαγορεύεται η άσκηση του δικαιώµατος ως καταχρηστική 
όταν, η προηγούµενη συµπεριφορά του δικαιούχου και η εξ αυτής δηµιουργηθείσα 
κατάσταση, δεν δικαιολογεί και καθιστά µη ανεκτή τη µεταγενέστερη άσκησή του 
κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου, ιδίως 
εφόσον εκ τούτων δηµιουργήθηκε εύλογα στον υπόχρεο η πεποίθηση, ότι δεν θα 
ασκηθεί το δικαίωµα, του οποίου η άσκηση επιφέρει εις αυτόν επαχθείς συνέπειες, 
δηµιουργώντας του εύλογα συναίσθηµα αδικίας. Κάθε ένα από τα πραγµατικά 
περιστατικά, που συνθέτουν την έννοια της καταχρηστικής ασκήσεως, αποτελεί 
αυτοτελή πραγµατικό ισχυρισµό.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται για (ευθεία) 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου αν το δικαστήριο της ουσίας, µε βάση τα 
αναιρετικά ανέλεγκτα γενόµενα δεκτά από εκείνο, ως αποδειχθέντα, πραγµατικά 
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περιστατικά δεν εφαρµόσει το συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή εφαρµόσει αυτόν, ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν εφαρµόσει αυτόν εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε 
ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη ή µη υπαγωγή των 
πραγµατικών περιστατικών στον κανόνα δικαίου.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της παράβασης του 
άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν 
εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του πραγµατικού 
του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκείς αιτιολογίες) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ 
τους (αντιφατική αιτιολογία). ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η 
απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Εξ άλλου, το κατά νόµο 
αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε 
εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να 
καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της, 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. Περαιτέρω, τα επιχειρήµατα του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε 
συνεκτίµηση 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 αριθµ. 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξ αιτίας του 
ότι το δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Τέλος, από τη διάταξη του άρθρου 561 παρ.1 του 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών 
περιστατικών, εφ' όσον δεν παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, είναι από τον Άρειο 
Πάγου ανέλεγκτη, ο δε 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: 174, 281, 365, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Σύµβαση έργου - Αµοιβή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 715 
Έτος: 2012 
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Περίληψη:  
- Σύµβαση έργου. Αµοιβή εργολάβου. Στοιχεία αγωγής. Αοριστία. Αναιρετικοί λόγοι 
σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 681, 682 και 694 ΑΚ σε συνδυασµό µε την 
προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 216 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι ο εργολάβος, όταν 
ενάγει τον εργοδότη για την καταβολή της αµοιβής του ή του υπολοίπου αυτής, 
οφείλει να επικαλεστεί στην αγωγή του, για το ορισµένο αυτής, τη σύµβαση έργου 
κατά τα ουσιώδη στοιχεία της, ήτοι τη σύµβαση που καταρτίσθηκε, το έργο που 
συµφωνήθηκε µε αυτή να εκτελεστεί, την εκτέλεση και παράδοση ή την προσφορά 
του έργου και την αµοιβή που συµφωνήθηκε και αν αυτή είχε συµφωνηθεί κατά 
µονάδα εργασίας και ποιές ποσότητες στις συµφωνηθείσες µονάδες από κάθε εργασία 
εκτελέστηκαν (ΑΠ 1255/2010, ΑΠ 381/2006).  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 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 θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο την αγωγή και 
δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του εναγοµένου, β) ακριβή 
περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς και γ) ορισµένο αίτηµα, σε τρόπο ώστε να 
παρέχεται στο µεν εναγόµενο η ευχέρεια της άµυνας, στο δε δικαστήριο η 
δυνατότητα ελέγχου του βασίµου κατά το νόµο της αγωγής. Περαιτέρω η νοµική 
αοριστία της αγωγής, που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του εφαρµοστέου κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται ως παραβίαση του άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολ∆, εάν το 
δικαστήριο για το σχηµατισµό της περί νοµικής επάρκειας της αγωγής κρίσης του 
αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος για τη γέννηση και θεµελίωση 
του δικαιώµατος ή αρκέστηκε σε λιγότερα, ενώ η ποσοτική αοριστία, η οποία υπάρχει 
όταν δεν αναφέρονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται κατά νόµο για τη θεµελίωση 
του αιτήµατος της αγωγής, ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθρο 559 αρ.8 ή 14 
ΚΠολ∆. Σε κάθε περίπτωση, η αοριστία του δικογράφου της αγωγής πρέπει να 
προτείνεται στο δικαστήριο της ουσίας για να δηµιουργείται λόγος αναιρέσεως, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 562 παρ.2 ΚΠολ∆, δεδοµένου ότι ο σχετικός 
ισχυρισµός δεν είναι από εκείνους, οι οποίοι κατ` εξαίρεση λαµβάνονται υπόψη και 
χωρίς να προταθούν στο δικαστήριο της ουσίας και ειδικώς δεν αφορά τη δηµόσια 
τάξη.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 681, 682, 694,  
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση έργου - Αντιπαροχή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1718 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανέγερση πολυόροφης οικοδοµής µε αντιπαροχή. Συµβολαιογραφικός τύπος. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Στην περίπτωση ανεγέρσεως πολυόροφης οικοδοµής µε αντιπαροχή, η παροχή του 
οικοπεδούχου συνίσταται στην αναλαµβανοµένη µε τη σύµβαση υποχρέωση προς 
µεταβίβαση στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που υποδεικνύονται από τον 
τελευταίο ορισµένων ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, µε τις οριζόντιες 
ιδιοκτησίες που αντιστοιχούν σε αυτά τα ποσοστά, η δε αντιπαροχή του εργολάβου 
συνίσταται στην εκτέλεση του έργου, επί του οποίου ο οικοπεδούχος διατηρεί την 
κυριότητα των υπολοίπων ποσοστών εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο µε τις οριζόντιες 
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ιδιοκτησίες που αντιστοιχούν σε αυτά τα ποσοστά (ΑΠ 379/1976). Η αµοιβή του 
εργολάβου συνίσταται στην ανωτέρω υποχρέωση του οικοπεδούχου εργοδότη να 
µεταβιβάσει σ' αυτόν ή σε τρίτα πρόσωπα που υποδεικνύονται από αυτόν τα 
συµφωνηµένα ποσοστά του οικοπέδου µε τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που αντιστοιχούν 
σ' αυτά. Πρόκειται για περίπτωση αµοιβής σε είδος, η οποία για να εξοφληθεί πρέπει 
να επακολουθήσει η µεταβίβαση κυριότητας από τον οικοπεδούχο είτε στον 
εργολάβο είτε σε τρίτα πρόσωπα, οπότε το τίµηµα της πωλήσεως θα καταβληθεί στον 
εργολάβο, τούτο δε, εφόσον εξετάζεται στα πλαίσια της εννόµου σχέσεως που 
συνδέει τον οικοπεδούχο µε τον εργολάβο, επέχει θέση εργολαβικού ανταλλάγµατος. 
Η παροχή συνεπώς του οικοπεδούχου-εργοδότη φέρει µικτό χαρακτήρα: αφενός 
αµοιβής κατά τη διάταξη του άρθρου 681 Α.Κ. και αφετέρου µεταβιβάσεως 
εµπραγµάτου δικαιώµατος, η οποία όταν γίνεται προς τον τρίτο, αιτία έχει την 
πώληση. Κατά τα λοιπά, παρά το µικτό χαρακτήρα της παροχής του οικοπεδούχου-
εργοδότη προς τον εργολάβο, η σχέση που συνδέει αυτούς δεν αποτελεί µικτή 
σύµβαση. Πρόκειται για καθαρή σύµβαση έργου, στην οποία η παροχή του 
εργολάβου προς τον οικοπεδούχο δεν φέρει µικτό χαρακτήρα. Η σύµβαση µεταξύ 
οικοπεδούχου και εργολάβου δεν υπόκειται κατ' αρχήν σε ορισµένο τύπο αφού κατά 
τ' ανωτέρω αποτελεί καθαρή σύµβαση έργου. Επειδή όµως µε τη σύµβαση αυτή 
προσυµφωνείται και η µεταβίβαση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτου, 
επιβάλλεται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 166, 369, 513, 681 επ., 1033 ΑΚ και 13 
παρ.3 Ν.1587/1950, ο συµβολαιογραφικός τύπος, η µη τήρηση του οποίου 
συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής συµβάσεως, δηλαδή η σύµβαση αυτή θεωρείται 
σαν να µην έγινε (άρθρα 159 παρ. 1 και 180 ΑΚ). Όπως δε προκύπτει από τη διάταξη 
του άρθρου 164 ΑΚ ο συµβολαιογραφικός τύπος επιβάλλεται και για τις τυχόν 
τροποποιήσεις της ανωτέρω συµβάσεως, οι οποίες, αν δεν τηρηθεί ο τύπος αυτός, 
είναι επίσης άκυρες.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 159, 164, 166, 180, 369, 513, 681, 1033 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Σύµβαση έργου - Αντιπαροχή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1973 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αντιπαροχή. Κατάσχεση. Απαγόρευση διάθεσης. Καταχρηστική άσκηση 
δικαιώµατος. 
- Μεταξύ των ειδικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία µπορούν να κατασχεθούν 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 1022 επ. ΚΠολ∆., είναι και η παροχή των 
οικοπεδούχων προς τον εργολάβο, η οποία απορρέει από το προσύµφωνο περί 
µεταβιβάσεως ποσοστών εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας επί οικοπέδου, ως 
εργολαβικού ανταλλάγµατος για την ανέγερση πολυώροφης οικοδοµής, µε 
περισσότερα από ένα αυτοτελή τµήµατα (διαµερίσµατα), που συνιστούν ανεξάρτητες 
οριζόντιες ιδιοκτησίες, σε συνδυασµό µε την συναφή εργολαβική σύµβαση, µε το 
σύστηµα, που έγινε γνωστό ως “αντιπαροχή”. Η παροχή αυτή συνίσταται στα εξ 
αδιαιρέτου ποσοστά συνιδιοκτησίας των οικοπεδούχων - εργοδοτών επί του 
οικοπέδου, τα οποία αντιστοιχούν στις οριζόντιες ιδιοκτησίες - διαµερίσµατα της 
ανεγερθείσας οικοδοµής, που περιέρχονται στον εργολάβο και αποτελούν την αµοιβή 
του για την εκτέλεση του έργου της ανοικοδοµήσεως των λοιπών διαµερισµάτων, τα 
οποία περιέρχονται στους οικοπεδούχους και συνιστούν, ως προς την κατασκευή 
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τους, την αντιπαροχή του εργολάβου. Ειδικότερα µπορεί να κατασχεθεί ολόκληρη µία 
αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία, µε τα αποτελούντα αυτήν κτίσµατα και µε τα 
αντιστοιχούντα σε αυτήν ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου, τα οποία, 
ανήκοντα στους οικοπεδούχους, υποχρεούνται αυτοί να τα µεταβιβάσουν στον 
εργολάβο, ως εργολαβική αµοιβή του, (βλ. ΑΠ 1046/2005 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 121/03 
Ελ∆νη 44.965-967, ΑΠ 1163/2002, ΑΠ 1158/2002 Ελ∆νη 45.437-439, ΕφΠατρ 
1291/07 ΑχΝοµ 2008.476, ΕφΠατρ 566/06 Αχαϊκή Νοµολογία 2007.343, Βασιλείου 
Βαθρακοκοίλη, ΕρµΝοµΑν. του ΚΠολ∆., Αθήνα 1997, τόµος ΣΤ΄, υπ΄ άρθρο 1022, 
παρ. 21, σελ. 583). Προϋποθέσεις της, κατά τα άρθρα 1022 επ. του ΚΠολ∆., 
κατασχέσεως είναι : α) η ύπαρξη περιουσιακού δικαιώµατος, β) να µη χωρεί ως προς 
το δικαίωµα αυτό άλλο είδος κατασχέσεως, κατά τις διατάξεις των άρθρων 953 επ. ή 
982 επ. ή 992 επ. του ΚΠολ∆., γ) το δικαίωµα να είναι εξ αντικειµένου δεκτικό 
µεταβιβάσεως και ο δικαιούχος να έχει την εξουσία διαθέσεώς του και δ) να εκδοθεί 
σχετική δικαστική απόφαση κατά το άρθρο 1023 ΚΠολ∆., µε την διαδικασία των 
άρθρων 741 επ. του ιδίου Κώδικα, (βλ. ΑΠ 1158/02 πλειοψ. ό.π.). 
- Η σύµβαση εργολαβίας µε «αντιπαροχή», µε την οποία ο εργολάβος αναλαµβάνει 
να ανεγείρει στο οικόπεδο οικοδοµή και ο οικοπεδούχος υπόσχεται, ως αµοιβή του 
εργολάβου, να µεταβιβάσει κατά κυριότητα ορισµένα ποσοστά εξ αδιαιρέτου του 
οικοπέδου του, όχι µόνο απευθείας στον ίδιο τον εργολάβο, αλλά και στον τυχόν από 
αυτόν υποδειχθησόµενο τρίτο, ο οποίος µπορεί να είναι και ο προσυµφωνήσας µε τον 
εργολάβο την αγορά διαµερίσµατος µε τα αντίστοιχα εξ αδιαιρέτου ποσοστά, δεν 
είναι γνήσια σύµβαση υπέρ τρίτου και δεν γεννάται από αυτήν δικαίωµα του τρίτου 
να απαιτήσει την προς τον εργολάβο οφειλοµένη παροχή του οικοπεδούχου. Η 
σύµβαση αυτή καταρτίζεται, προδήλως, όχι προς το συµφέρον του τρίτου, 
(αγοραστού του διαµερίσµατος), αλλά προς το ίδιο των συµβαλλοµένων συµφέρον, 
δεν αλλάζει δε ο σκοπός αυτός και ο χαρακτήρας της σύµβασης εκ του ότι σ΄ αυτήν 
περιλαµβάνεται και συµφωνία, βάσει της οποίας ο οικοπεδούχος µπορεί να 
µεταβιβάσει τα ποσοστά του οικοπέδου του αντί του εργολάβου στον τρίτο, καθόσον 
µε την συµφωνία αυτή παρέχεται απλώς η ευχέρεια στον οικοπεδούχο να καταβάλει 
την παροχή στον τρίτο ως δεκτικό καταβολής, αντί στον δανειστή του εργολάβο, 
απαλλασσόµενος έτσι της υποχρέωσής του έναντι αυτού. ∆ηλαδή αποκλειστικός 
φορέας του δικαιώµατος στην παροχή είναι ο εργολάβος, ενώ ο τρίτος αγοραστής 
µπορεί να προστατευθεί, αν ο εργολάβος του εκχωρήσει την απαίτησή του έναντι του 
οικοπεδούχου, ή αν ασκήσει πλαγιαστικά το δικαίωµα του εργολάβου κατά του 
οικοπεδούχου, (βλ. ΟλΑΠ 850/82 Ελ∆νη 24.36 και ΝοΒ 31.812, ΟλΑΠ 1237/82 ΝοΒ 
31.1175-1177, ΑΠ 104/07, ΑΠ 1611/86 ΝοΒ 35.1049, ΕφΑθ 4025/93 Ελ∆νη 36. 709, 
ΕφΑθ 3682/88 ΑρχΝ ΛΘ΄ 837). Εποµένως, εάν ο τρίτος, αγοραστής µε προσύµφωνο 
διαµερίσµατος ανεγειρόµενης οικοδοµής µε το σύστηµα της «αντιπαροχής», 
προκαταβάλει στον εργολάβο το τίµηµα της πωλήσεως, που προβλέπεται να 
καταρτισθεί βάσει του προσυµφώνου, η απαίτηση του εργολάβου έναντι του 
οικοπεδούχου για την ανάλογη εργολαβική αµοιβή του, η οποία συνίσταται στην 
µεταβίβαση των ποσοστών συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου, που αντιστοιχούν στην 
προσυµφωνηθείσα να πωληθεί ιδιοκτησία, απευθείας προς τον τρίτο, εκ του 
προσυµφώνου δικαιούχο προσδοκίας, ως δεκτικό καταβολής για λογαριασµό του 
ίδιου του εργολάβου, δεν αποσβήνεται, αλλά είναι δυνατόν, ανάλογα µε τις 
περιστάσεις, να θεωρηθεί ότι ασκείται αντίθετα µε τα χρηστά ήθη, σε σχέση µε 
κάποιον εκ των συναλλασσοµένων. 
- Κατά το άρθρο 175 ΑΚ η διάθεση ενός αντικειµένου, άρα και δικαιώµατος, είναι 
άκυρη, εάν ο νόµος την απαγορεύει, (βλ. Βασιλείου Βαρθακοκοίλη, ΕρΝοµΑν. ΑΚ, 
υπ΄ άρθρο 175 και Μ. Χ. Καλογερά στον ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, άρθρο 177, 
σελ. 271-272, αριθ. 1-4). Απαγορευµένη διάθεση δικαιώµατος µπορεί να 
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πραγµατοποιηθεί και µε την κατάσχεση αυτού, (που αποτελεί ιδιόρρυθµη µορφή 
διάθεσης δικαιώµατος), όταν η κατάσχεση αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη του 
νόµου, οπότε αυτή είναι άκυρη, (ΟλΑΠ 1688/1983 ΝοΒ 32.1535, ΑΠ 345/1954 ΕΕΝ 
21.615, ΕφΑθ 4876/2003). Απαγορευτική διάταξη περιέχει και το άρθρο 281 ΑΚ, 
βάσει του οποίου η άσκηση του δικαιώµατος, άρα και η διάθεσή του, ακόµη και υπό 
την µορφή της κατασχέσεως, απαγορεύεται, όταν είναι καταχρηστική, δηλαδή όταν 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια, που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο 
κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του. ∆ιάθεση ή κατάσχεση δικαιώµατος, 
αντικειµένη στο άρθρο 281 του ΑΚ, είναι συνεπώς άκυρη, διότι ο δικαιούχος 
στερείται στην περίπτωση αυτή της εξουσίας διάθεσης. Από τα ανωτέρω και από τη 
διάταξη του άρθρου 1022 του ΚΠολ∆, συνάγεται ότι για να διαταχθεί η κατάσχεση 
ειδικού περιουσιακού στοιχείου και ειδικότερα του εργολαβικού ανταλλάγµατος, θα 
πρέπει ο δικαιούχος εργολάβος, να έχει την εξουσία διάθεσης του σχετικού 
δικαιώµατος και να µην ασκεί αυτήν καταχρηστικά, διότι τότε µόνο επιτρέπεται κατά 
τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου η µεταβίβασή του. Στην περίπτωση αυτή, ο 
επισπεύδων δανειστής, ως ασκών το δικαίωµα του καθ΄ ου η εκτέλεση οφειλέτου του 
- εργολάβου, υπόκειται στους ίδιους περιορισµούς, στους οποίους θα υπαγόταν και ο 
τελευταίος αυτός, εάν ο ίδιος ασκούσε το δικαίωµά του. Όταν συνεπώς ο δικαιούχος 
του κατασχεθησοµένου δικαιώµατος, (καθ΄ ου η εκτέλεση), δεν έχει εξουσία να 
διαθέσει το δικαίωµά του, διότι η διάθεση θα ήταν καταχρηστική, για τον ίδιο λόγο 
δεν µπορούν και οι δανειστές του, να το πράξουν µε την επιβολή κατάσχεσης κατά το 
άρθρο 1022 ΚΠολ∆., αλλά αποκρούονται από τον τρίτο που έχει έννοµο συµφέρον µε 
την ένσταση εκ του άρθ. 281 του ΑΚ, (βλ. ΟλΑΠ 448/1984 ΝοΒ 33.61, ΑΠ 
1373/2008, ΑΠ 1547/2007 Ελ∆νη 50.726- 730 µε σηµ. Ι. Κατρά, ΑΠ 467/05 Ελ∆νη 
46.1432, ΑΠ 1163/02, ΑΠ 751/2001, ΑΠ 1402/1994 Ελ∆νη 1997.773, ΕφΑθ 851/09).  
- ∆εν γίνεται δεκτή, όµως, η εφαρµογή του άρθρου 281 ΑΚ και στις περιπτώσεις 
άσκησης των γενικών ευχερειών που πηγάζουν από την ελευθερία δράσης του 
ατόµου στην κοινωνία, (βλ. ΟλΑΠ 33-34/1987 Ελ∆. 29. 98-101 και ΑΠ 1547/2007 
ό.π.). Τέτοια δε γενική ευχέρεια είναι και η µεταβίβαση σε τρίτο του πράγµατος ή 
δικαιώµατος από τον κύριο ή τον δικαιούχο, ενώ είχε δεσµευτεί, προηγουµένως, 
ενοχικώς µε προσύµφωνο απέναντι στον µε αυτό αντισυµβαλλόµενό του να µη 
µεταβιβάσει το ίδιο πράγµα σε άλλον. Ειδικότερα, προκειµένου για το προσύµφωνο, 
από τη διάταξη του άρθρου 166 ΑΚ προκύπτει ότι από αυτό γεννιούνται ανάµεσα στα 
µέρη αποκλειστικά ενοχικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις, αφού τα µέρη δεσµεύονται 
κατά πρώτο και κύριο λόγο ενοχικώς µεταξύ τους να προβούν στις απαιτούµενες 
δηλώσεις της βούλησής τους για την κατάρτιση της κύριας σύµβασης και ευθύνονται 
το καθένα τους ενοχικώς απέναντι στο άλλο, για την περίπτωση της µη εκπλήρωσης 
αυτής της βασικής ενοχικής υποχρέωσής τους, σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν 
τη µη εκπλήρωση των ενοχικών υποχρεώσεων επί αµφοτεροβαρών συµβάσεων. 
Παράλληλα, όµως, γεννιούνται από αυτό, κατ΄ άρθρο 288 ΑΚ, υποχρεώσεις ανάµεσα 
στα µέρη και δυνάµει της γενικότερης αρχής της καλόπιστης εκπλήρωσης των 
ενοχών, µε συνέπεια ο κύριος του πράγµατος, που υποσχέθηκε µε το προσύµφωνο 
την µεταβίβασή του στον αντισυµβαλλόµενο του, για οποιαδήποτε νόµιµη αιτία, να 
δεσµεύεται ενοχικώς απέναντί του να µη µεταβιβάσει, κατά κυριότητα, το ίδιο αυτό 
πράγµα σε τρίτον, γιατί αν το κάνει, παραβιάζοντας αυτή την υποχρέωσή του, 
ευθύνεται ενοχικώς, απέναντι στον αντισυµβαλλόµενό του, σύµφωνα µε τους κανόνες 
των άρθρων 335 και 382 ΑΚ για επιγενόµενη υπαίτια αδυναµία παροχής προς 
αποζηµίωση. Η µεταβίβαση όµως αυτής της ίδιας της κυριότητας του πράγµατος στον 
τρίτο θα είναι, κατά κανόνα, έγκυρη κατ΄ άρθρο 177 ΑΚ, σύµφωνα µε το οποίο, στην 
περίπτωση, που η εξουσία διάθεσης απαλλοτριωτού δικαιώµατος περιορίζεται µε 
δικαιοπραξία, ο περιορισµός αυτός, εφόσον ο νόµος δεν ορίζει κάτι άλλο, έχει µόνο 



 

[206] 
 

ενοχική ενέργεια και δεν επιδρά στο κύρος της διάθεσης, περαιτέρω δε ο αποκτήσας 
τρίτος δεν υπέχει, κατά κανόνα, καµιά ευθύνη απέναντι στον εκ του προσυµφώνου 
δικαιούχο, (βλ. ΑΠ 1547/07 ό.π.). Ε. Από τα αµέσως προηγούµενα γίνεται εξαίρεση 
στις περιπτώσεις επιλήψιµης συµπεριφοράς, του τρίτου, προς τον οποίο έγινε η 
µεταβίβαση του πράγµατος ή δικαιώµατος από τον κύριο ή δικαιούχο, που είχε 
δεσµευθεί ενοχικώς µε το προσύµφωνο απέναντι στον αντισυµβαλλόµενό του να µη 
µεταβιβάσει το ίδιο πράγµα ή δικαίωµα σε άλλον, αν η συµπεριφορά αυτή πληροί τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 178 ΑΚ, κατά την έννοια του οποίου αίρεται η 
δικαιοπρακτική δέσµευση και δεν επέρχονται τα αποτελέσµατα της δικαιοπραξίας, 
όταν αυτή αντίκειται στα χρηστά ήθη. Ειδικότερα η ακυρότητα της σύµβασης 
µεταβίβασης του πράγµατος ή του δικαιώµατος προς τον τρίτο µπορεί να θεµελιωθεί 
στα άρθρα 178 και 281 ΑΚ, για αντίθεσή της στα χρηστά ήθη, αφού ως δικαιοπραξίες 
που εµπίπτουν σ΄ αυτή τη διάταξη πρέπει να θεωρηθούν και οι δικαιοπραξίες, οι 
οποίες συνιστούν γεγονός ζηµιογόνο για τα συµφέροντα τρίτων προσώπων, µε τρόπο 
που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη, και τέτοια είναι βέβαια και η περίπτωση µιας 
σύµβασης, που έχει σκοπό τη στήριξη συµπεριφοράς ενός εκ των 
αντισυµβαλλοµένων αντισυµβατικής σε σχέση µε άλλη συµβατική του δέσµευση, 
κάτι που προφανώς προϋποθέτει, απαραιτήτως και πάλι, συµµέτοχος του ανήθικου 
αυτού σκοπού να είναι και ο τρίτος, (βλ. ΑΠ 1547/07 ό.π. και Γνωµοδότηση Ιωάννη 
Γ. ∆εληγιάννη, Αρµ 1998.1429).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 166, 175, 177, 178, 281, 288, 
ΚΠολ∆: 1022 επ.,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Σύµβαση έργου - Αντιπαροχή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 183 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σύµβαση έργου. Αµοιβή εργολάβου. Παράδοση του έργου. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάση.  
- Στις διατάξεις των άρθρων 681 και 694 του ΑΚ, ορίζεται: α) "Με τη σύµβαση έργου 
ο εργολάβος έχει υποχρέωση να εκτελέσει το έργο και ο εργοδότης να καταβάλει τη 
συµφωνηµένη αµοιβή" (άρθρο 681), β) "Η αµοιβή του εργολάβου καταβάλλεται κατά 
την παράδοση του έργου. Αν η αµοιβή συνίσταται σε χρήµατα και δεν πιστώθηκε, 
είναι τοκοφόρα από την παράδοση του έργου. Αν η παράδοση του έργου και η 
καταβολή της αµοιβής συµφωνήθηκε να γίνουν τµηµατικά, η αµοιβή καταβάλλεται 
µόλις γίνει η παράδοση κάθε τµήµατος" (άρθρο 694). Από το συνδυασµό των 
ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι η αµοιβή του εργοδότη προς τον εργολάβο µπορεί 
να συµφωνηθεί, είτε σε χρήµατα, είτε σε παροχή οποιουδήποτε είδους και συνεπώς 
και σε υπόσχεση µεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου πράγµατος, όπως αυτό 
µπορεί να συµβεί επί συµβάσεως, κατά την οποία ο κύριος του οικοπέδου 
(εργοδότης) αναθέτει σε άλλον (εργολάβο) την ανέγερση πάνω σ' αυτό πολυκατοικίας 
µε την συµφωνία ότι θα διατηρήσει την κυριότητα ορισµένου ποσοστού εξ 
αδιαιρέτου του οικοπέδου και θα µεταβιβάσει λόγω αµοιβής στον εργολάβο ή σε 
τρίτα πρόσωπα που θα του υποδείξει αυτός, τα υπόλοιπα ποσοστά εξ αδιαιρέτου του 
οικοπέδου µε τα αντίστοιχα διαµερίσµατα ή άλλης φύσεως αυτοτελείς οριζόντιες ή 
κάθετες ιδιοκτησίες. Καταβάλλεται δε η αµοιβή σύµφωνα µε το άρθρο 694 ΑΚ, κατά 
την παράδοση του έργου, εκτός αν η παράδοση τούτου γίνεται τµηµατικά, οπότε 
καταβάλλεται µε την παράδοση κάθε τµήµατος. Έτσι στην τελευταία αυτή 
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περίπτωση, ο εργολάβος έχει δικαίωµα να διεκδικήσει την αµοιβή του, 
επικαλούµενος την αποπεράτωση και παράδοση του έργου, µε την επιδίωξη της 
µεταβίβασης µε καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως, κατ' άρθρο 949 ΚΠολ∆, κατά 
κυριότητα σ' αυτόν των υποσχεθέντων ποσοστών εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου πάνω 
στο οποίο θα αναγείρονταν οι αυτοτελείς οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες, πράγµα 
που αποτελεί το περιεχόµενο της κύριας παροχής και που δεν αλλοιώνεται παρά όταν 
συντρέξει νόµιµος λόγος αλλοίωσης της ενοχής.  
- Ως παράδοση του έργου νοείται η πλήρης εκπλήρωσης της κύριας υποχρέωσης του 
εργολάβου µε την προσπόρηση του έργου στον εργοδότη, δηλαδή η περιέλευση του 
έργου στη σφαίρα εξουσιάσεως του τελευταίου, το οποίο όµως πρέπει να είναι 
προσήκον, δηλαδή να µην είναι εντελώς διαφορετικό από εκείνο που συµφωνήθηκε, 
γιατί αλλιώς δεν θεωρείται ότι ο εργολάβος εκπλήρωσε πρώτος την βαρύνουσα αυτόν 
υποχρέωση. Για την περίπτωση δε της τµηµατικής παράδοσης του έργου, για την 
καταβολή από τον εργοδότη της αµοιβής, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και 
παραδοθεί, υπό την προεκτεθείσα έννοια, το συγκεκριµένο τµήµα του έργου.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 688, 689, 690 και 694 του ΑΚ προκύπτει ότι ένα 
έργο θεωρείται περατωµένο ή εκτελεσµένο, έστω και αν έχει ελλείψεις 
συµφωνηµένων ιδιοτήτων ή πραγµατικά ελαττώµατα, ακόµη και ουσιώδη που το 
καθιστούν άχρηστο. Στην περίπτωση αυτή ο κύριος του έργου έχει, υπό 
προϋποθέσεις, ορισµένα δικαιώµατα, όπως εκείνο της µείωσης της αµοιβής του 
εργολάβου ή αποζηµίωση απ' αυτόν, ενώ δεν έχει το δικαίωµα της µη καταβολής της 
αµοιβής του στον εργολάβο, εκτός αν α) εξαιτίας της ελλείψεως ιδιοτήτων ή των 
ελαττωµάτων το έργο που παραδόθηκε ή προσφέρθηκε είναι εντελώς διαφορετικό 
από εκείνο που συµφωνήθηκε ως εκτελεστέο, αφού τότε δεν υπάρχει εκπλήρωση της 
παροχής και ο εργολάβος δεν δικαιούται να αξιώνει την αµοιβή του, ή β) έχει 
συµφωνηθεί µεταξύ κυρίου του έργου και εργολάβου αντίθετη, της πιο πάνω, 
ρύθµισης, πράγµα το οποίο µπορεί να γίνει, αφού η διάταξη του άρθρου 694 παρ. 1 
ΑΚ, είναι ενδοτικού δικαίου και εποµένως µπορεί να συµφωνηθεί µεταξύ των 
συµβαλλοµένων διαφορετική ρύθµιση της καταβολής της αµοιβής. Έτσι, στην 
περίπτωση που η αµοιβή συνίσταται, κατά τα προεκτεθέντα, στην µεταβίβαση από 
τον κύριο του οικοπέδου, στον εργολάβο που συµφωνήθηκε να κατασκευάσει πάνω 
σ' αυτό πολυκατοικία, ορισµένο ποσοστό εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου µε τα 
αντίστοιχα διαµερίσµατα ή άλλες οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες, και συµφωνήθηκε 
παράλληλα, ότι η µεταβίβαση αυτή θα γίνεται τµηµατικά, µόνο µετά την 
αποπεράτωση συγκεκριµένου σταδίου εργασιών, η συµφωνία αυτή, δεν συνιστά 
διαφορετική ρύθµιση, ως προς τον τρόπο, χρόνο και προϋποθέσεις καταβολής της 
αµοιβής από τον εργοδότη (κύριο του έργου), στον εργολάβο, αλλά και στην 
περίπτωση αυτή, κατά την οποία δηλαδή το στάδιο που αφορούσε το συγκεκριµένο 
τµήµα του έργου έχει πραγµατοποιηθεί, πλην όµως παρουσιάζει ελλείψεις 
συµφωνηµένων ιδιοτήτων ή ελαττώµατα, έστω και σηµαντικά, το έργο που 
κατασκευάσθηκε κατά το στάδιο αυτό, και πάλι ο εργοδότης, που η αµοιβή του 
συνίστατο στην παροχή της παραπάνω µορφής, δεν δικαιούται να αρνηθεί να 
καταβάλει την τελευταία στον εργολάβο, αλλά µπορεί να ζητήσει µείωση αυτής ή 
αποζηµίωση (ΑΠ 1434/2007, 543/2007, 503/2009).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση, αν παραβιάσθηκε κανόνας 
του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες 
των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν εφαρµοσθεί, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε ή αν 
εφαρµοσθεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 36/1988, ΑΠ 1011/2007). Η παραβίαση εκδηλώνεται 
είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε την κακή εφαρµογή, δηλαδή εσφαλµένη υπαγωγή. 
Προς εξεύρεση της παραβιάσεως ελέγχεται ο δικανικός συλλογισµός που 
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διατυπώνεται, έστω και ατελώς, στην απόφαση και συγκροτείται από τη µείζονα 
πρόταση (νοµική διάταξη), την ελάσσονα πρόταση (πραγµατικές παραδοχές) και το 
συµπέρασµα (διατακτικό).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης βάσης 
της απόφασης ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν στο αιτιολογικό της περιστατικά που 
είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη περίπτωση, περί 
συνδροµής των νόµιµων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που εφαρµόσθηκε ή 
περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της, καθώς και όταν η 
απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό 
των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης (ΟλΑΠ 30/1997). Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, όταν 
πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην 
ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί 
στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ. 1 
ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό πόρισµα και για το λόγο αυτό 
καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 1206/2008, 361/2008). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 681, 688, 689, 690, 694, 949, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 463 
 
Σύµβαση έργου - ∆ηµόσια έργα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 290 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ηµόσια έργα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά τα άρθρα 1 παρ.1, 2 παρ.1 και 3 του Ν. 1418/ 1984, όπως το πρώτο 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 96 Ν. 1892/1990 και ακολούθως µε την 
παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 2229/1994: "Τα δηµόσια έργα είναι έργα υποδοµής της 
χώρας που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, συµβάλλουν στην 
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, στην 
ασφάλεια της χώρας και γενικά αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του 
λαού. Ο νόµος αυτός εφαρµόζεται σε όλα τα έργα που προγραµµατίζονται και 
εκτελούνται από τους φορείς, που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 
2190/1994. Για την εφαρµογή του νόµου αυτού, οι παρακάτω όροι, έχουν την 
ακόλουθη σηµασία. α) "Εργοδότης" ή "κύριος του έργου" είναι το ∆ηµόσιο ή άλλο 
νοµικό πρόσωπο του δηµοσίου τοµέα, για λογαριασµό του οποίου καταρτίζεται η 
σύµβαση ή κατασκευάζεται το έργο. β) "Φορέας κατασκευής του έργου" είναι η 
αρµόδια Αρχή ή Υπηρεσία που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου. γ) "Ανάδοχος 
εργολήπτης" ή "ανάδοχος" είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην οποία έχει ανατεθεί 
µε σύµβαση η κατασκευή του έργου ...". Με το άρθρο 5 του Ν. 2229/1994 ορίζεται 
ότι: "Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου 
Υπουργού, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να 
ιδρύονται νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου χωριστά για κάθε µεγάλο έργο ύψους 
άνω των είκοσι πέντε δισεκατοµµυρίων (25.000.000.000) δραχµών µε τη µορφή της 
ανώνυµης εταιρείας. Με τις αποφάσεις αυτές προσδιορίζεται το συγκεκριµένο έργο, 
την πραγµατοποίηση του οποίου αναλαµβάνει η εταιρεία και καθορίζεται κάθε άλλη 
σχετική λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος χρηµατοδότησης του 
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έργου. Τα νοµικά αυτά πρόσωπα εφεξής θα διέπονται από τις διατάξεις του 
κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, εφόσον δεν 
τροποποιούνται από τις διατάξεις του νόµου αυτού (παρ.6) ... Σκοπός των εταιριών 
αυτών είναι: α. Η ολική ή µερική µελέτη, κατασκευή, επέκταση, συντήρηση, 
οργάνωση, εξοπλισµός και εκµετάλλευση κάθε είδους έργου υποδοµής, καθώς και η 
διοίκηση, επίβλεψη και παρακολούθησή τους. ... β. Η ολική ή µερική ανάθεση 
απευθείας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις κείµενες διατάξεις ή µε διαγωνισµό σε 
τρίτους, της µελέτης και/ή κατασκευής και/ή επέκτασης και/ή συντήρησης και/ή 
οργάνωσης και/ή εξοπλισµού και/ή εκµετάλλευσης των έργων υποδοµής για τα οποία 
έχουν συσταθεί, καθώς και της επίβλεψης και/ή παρακολούθησης της εκτέλεσης των 
σχετικών συµβάσεων και του ελέγχου των σχετικών µελετών. γ. Η παροχή 
συµβουλών και, η εισήγηση σε θέµατα σχετικά µε τα παραπάνω (παρ.7). Για την 
εκπλήρωση του σκοπού τους, οι εταιρείες µπορούν ενδεικτικά: α)να συνεργάζονται 
µε οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, µε οποιονδήποτε τρόπο, β) να 
αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιους ή 
παρεµφερείς σκοπούς, γ)να συνάπτουν συµβάσεις προς εξεύρεση οικονοµικών 
πόρων, στις οποίες το Ελληνικό ∆ηµόσιο δύναται να χορηγεί την εγγύησή του, δ)να 
αναθέτου καθήκοντα συµβούλου σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
(παρ.9). ... Οι εταιρείες λειτουργούν για χάρη του δηµόσιου συµφέροντος, είναι 
επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής 
οικονοµίας. Οι εταιρείες δεν υπάγονται στην κατηγορία των οργανισµών και 
επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ούτε στις διατάξεις που διέπουν 
εταιρείες που ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο ∆ηµόσιο. Οι µετοχές τους ανήκουν 
αποκλειστικά στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, το οποίο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση 
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και τον αρµόδιο 
κατά περίπτωση υπουργό (παρ.11). Οι εταιρείες απολαύουν όλων των διοικητικών, 
οικονοµικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονοµικών προνοµίων 
του ∆ηµοσίου. Οι διατάξεις του Κώδικα ∆ικών ∆ηµοσίου εφαρµόζονται και στις 
εταιρίες αυτές (παρ.15). ... Οι ανωτέρω διατάξεις των παρ.6 µέχρι 17 του παρόντος 
άρθρου µπορούν να εφαρµοσθούν και για κάθε έργο ή τµήµατα έργου, που έχει 
ανατεθεί η εκτέλεσή τους ή έχει προκηρυχθεί η δηµοπράτησή τους. Με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του κατά 
περίπτωση αρµόδιου υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
παραχωρούνται και µεταβιβάζονται στην ιδρυόµενη εταιρεία, χωρίς αντάλλαγµα, όλα 
τα πάσης φύσεως δικαιώµατα και υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου που απορρέουν από τη 
σύµβαση ή συµβάσεις κατασκευής του έργου που καταρτίστηκαν ή από τη διακήρυξη 
δηµοπράτησης του έργου ή τµήµατος έργου, η δε εταιρεία υποκαθιστά το ∆ηµόσιο σε 
όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις των συµβάσεων ή των διακηρύξεων δηµοπράτησης 
των έργων. ∆εν µεταβιβάζονται στην εταιρεία υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου από 
συµβάσεις εκτελούµενων έργων, που τυχόν θα προέλθουν µέχρι την ηµεροµηνία 
ανάληψης του έργου από την εταιρεία, "ή των οποίων η προκήρυξη της 
δηµοπράτησης ή η ανάθεση γίνει από τον αρµόδιο φορέα, στον οποίο ανήκε το έργο, 
µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη σύσταση της εταιρείας" (παρ.19 όπως το 
τελευταίο εδάφιο συµπληρώθηκε µε το άρθρο 16 παρ.3 του ν. 2308/1995).  
- Με την παρ.3 του άρθρου 7 του Ν. 2576/1998 ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις της 
παραγράφου 19 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994, όπως αυτές συµπληρώθηκαν µε την 
παράγραφο 3 του άρθρου 16 του Ν. 2308/1995 εφαρµόζονται και στις αντίστοιχες 
µελέτες του έργου ή τµηµάτων αυτού που έχουν ανατεθεί ή έχει αρχίσει η διαδικασία 
ανάθεσης πριν την ίδρυση της εταιρείας. Μετά την έκδοση της ανωτέρω αποφάσεως, 
"Κύριος του Έργου" ή "Εργοδότης" καθίσταται η εταιρεία. Τα όργανα και συµβούλια 
που αποφασίζουν για την εκπόνηση των µελετών και την ανάθεση και κατασκευή 
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των έργων καθορίζονται µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, 
που εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 
και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οι δε υπέρ του ∆ηµοσίου και 
των υπηρεσιών του υπάρχουσες ισχύουν ως εγγυητικές επιστολές των αναδόχων, και 
οι τυχόν συνασφαλίσεις του ∆ηµοσίου σε ασφαλιστικές εταιρείες ισχύουν ως 
εγγυητικές επιστολές και συνασφαλίσεις υπέρ της ιδρυόµενης εταιρείας". Από το 
συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι τα ιδρυόµενα µε κοινές αποφάσεις 
του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού και 
διεπόµενα από τις διατάξεις του ν. 2190/1920 νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
(ανώνυµες εταιρείες) για την ανάθεση σ' αυτά της εκτέλεσης δηµόσιου έργου ή 
τµηµάτων του, ύψους άνω των 25.000.000.000 δραχµών, διαδέχονται χωρίς 
αντάλλαγµα (µε τις ίδιες Υπουργικές αποφάσεις) το ∆ηµόσιο σε όλα τα δικαιώµατα 
και τις υποχρεώσεις του από τη σύµβαση (ή τις συµβάσεις) κατασκευής του έργου ή 
από τη διακήρυξη δηµοπράτησης τούτου ή τµήµατός του και υποκαθιστούν το 
∆ηµόσιο σε όλες τις διατάξεις των συµβάσεων ή των διακηρύξεων δηµοπράτησης 
των έργων. Εξαίρεση από τον κανόνα της καθολικής διαδοχής της εταιρείας 
κατασκευής του δηµόσιου έργου στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου 
εισάγεται για εκείνες µόνον τις υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου, που αφορούν 
εκτελούµενο κατά τη διαδοχή αυτή δηµόσιο έργο και οι οποίες είναι γεννηµένες κατά 
την πραγµατική ανάληψη της κατασκευής του από την εταιρεία ή των οποίων η 
ανάθεση ή η προκήρυξη δηµοπράτησης είχε συντελεσθεί πριν παρέλθει εξάµηνο από 
τη σύσταση της εταιρείας.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται είτε µε 
ψευδή ερµηνεία, δηλαδή µε την απόδοση σ' αυτόν έννοιας µη αληθινής (µη 
αρµόζουσας), είτε µε εσφαλµένη (µη ορθή) εφαρµογή, που υπάρχει όταν ο κανόνας 
δικαίου εφαρµόζεται, ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή δεν 
εφαρµόζεται ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις, αυτές, καθώς και όταν εφαρµόζεται 
εσφαλµένα (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005).  
- Κατά την έννοια δε του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
έλλειψη νόµιµης βάσης 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 
εφαρµόσθηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, καθώς και 
όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το νοµικό 
χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 1/1999, 28/1997, 12/1995). Το κατά νόµο αναγκαίο 
περιεχόµενο της ελάσσονος προτάσεως του νοµικού συλλογισµού προσδιορίζεται από 
τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα του ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το 
πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως, έστω και µε συνοπτικές αιτιολογίες, από 
τις παραδοχές της αποφάσεως στο αποδεικτικό της πόρισµα και να µην καταλείπονται 
αµφιβολίες. ∆εν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες οι ελλείψεις που ανάγονται στην 
ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα στην αξιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς (ΟλΑΠ 661/1984).  
- ∆εν στοιχειοθετείται ο από το άρθρο 559 αρ. 8β του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως της 
µη λήψης υπόψη πραγµάτων που προτάθηκαν, όταν το δικαστήριο αντιµετώπισε και 
απέρριψε στην ουσία εκ των πραγµάτων προβληθέντα ισχυρισµό, µε την παραδοχή 
ως αποδειχθέντων γεγονότων αντιθέτων προς αυτά που τον συγκροτούν (ΟλΑΠ 
11/1996).  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 1418/1984, άρθ. 1, 2, 3,  
Νόµοι: 1892/1990, άρθ. 96,  
Νόµοι: 2229/1994, άρθ. 1, 5, 
Νόµοι: 2190/1994, άρθ. 14,  
Νόµοι: 2576/1998, άρθ. 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση έργου - ∆ικαιώµατα εργοδότη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πατρών 
Αριθµός απόφασης: 206 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Σύµβαση έργου. Υπερηµερία εργολάβου. ∆ικαιώµατα εργοδότη. Ποινική ρήτρα. 
Ένσταση συµψηφισµού. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 681, 686 εδ. β΄, 341 και 342 ΑΚ προκύπτει ότι αν 
συµφωνηθεί για την εκπλήρωση της παροχής του εργολάβου ορισµένη ηµέρα, ο 
τελευταίος, ως οφειλέτης, γίνεται υπερήµερος µε µόνη την παρέλευση της ηµέρας 
αυτής, εκτός αν η καθυστέρηση της παροχής του οφείλεται σε γεγονός για το οποίο ο 
ίδιος δεν έχει ευθύνη. Στην περίπτωση υπερηµερίας του εργολάβου, ο εργοδότης 
µπορεί να αξιώσει αποζηµίωση ή να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση κατά τους όρους 
των άρθρων 383-385 ΑΚ, δηλαδή αφού τάξει στον εργολάβο εύλογη προθεσµία 
εκπληρώσεως συνοδευόµενη και από τη σαφή δήλωση ότι µετά την πάροδο της 
προθεσµίας αποκρούει την παροχή και παρέλθει πράγµατι άπρακτη η προθεσµία 
αυτή, εκτός εάν από την όλη στάση του υπερήµερου οφειλέτη προκύπτει χωρίς 
αµφιβολία ότι θα ήταν άσκοπος ο καθορισµός της προθεσµίας. Ο,τι ισχύει στην 
ολική, ισχύει και στη µερική υπερηµερία του εργολάβου ως προς το καθυστερούµενο 
µέρος του έργου µε ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 383-385 ΑΚ (ΟλΑΠ 568/1975 
ΝοΒ 23.1080, ΑΠ 533/2002 Ελ∆νη 43.1694, ΕφΑθ 149/2004 Ελ∆νη 45.902, ΕφΘεσ 
1729/2003 Αρµ 2004.1401, ΕφΘεσ 1848/2003 Αρµ 2004.1140). 
- Κατά τα άρθρα 404 και 405 παρ. 1 ΑΚ, ο οφειλέτης µπορεί να υποσχεθεί στο 
δανειστή ως ποινή χρηµατικό ποσό για την περίπτωση που δεν θα εκπληρώσει ή δεν 
θα εκπληρώσει προσηκόντως την παροχή, η ποινή δε αυτή καταπίπτει αν ο οφειλέτης 
αδυνατεί υπαίτια να εκπληρώσει την παροχή ή αν περιέλθει σε υπερηµερία. 
- Κατά το άρθρο 407 ΑΚ, αν η ποινή συµφωνήθηκε για την περίπτωση της µη 
προσήκουσας και ιδίως της µη έγκαιρης εκπλήρωσης της παροχής, ο δανειστής έχει 
δικαίωµα να απαιτήσει εκτός από την ποινή που κατέπεσε και την εκπλήρωση της 
παροχής. Έχει επίσης το δικαίωµα να απαιτήσει και την επί πλέον αποδεικνυόµενη 
ζηµία από τη µη προσήκουσα εκπλήρωση. Το δεύτερο αυτό εδάφιο του άρθρου 407 
έχει την έννοια ότι, αν η ποινή υπερκαλύπτει την προβαλλόµενη ζηµία, δεν µπορεί ο 
δανειστής να ζητήσει την ποινή και επί πλέον το ποσό της αποζηµίωσης για τη ζηµία 
αυτή. Εάν δε το ποσό της αποζηµίωσης για την επικαλούµενη ζηµία υπερβαίνει το 
ποσό της ποινής, µπορεί ο δανειστής να ζητήσει το επιπλέον τούτο µέρος της 
αποζηµίωσης και την ποινική ρήτρα. Οι παραπάνω όµως διατάξεις είναι ενδοτικού 
δικαίου και συνεπώς είναι δυνατόν να συµφωνηθεί ότι ο δανειστής θα δικαιούται 
σωρευτικά την ποινική ρήτρα και την αποζηµίωση, οπότε µπορεί να ζητήσει και 
ολόκληρο το ποσό της αποζηµίωσης και όχι µόνο το ποσό κατά το οποίο ξεπερνά την 
ποινική ρήτρα (Γ. Μπαλής, Ενοχ. ∆ίκαιο, έκδοση 3η, παρ. 102, ΑΠ 762/2000 ΑρχΝ 
2001.244, ΑΠ 462/1992 Ελ∆νη 34.338, ΕφΑθ 1890/2003 Ελ∆νη 45.250). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 341, 342, 346, 383, 384, 385, 404, 405, 407, 440, 681, 686,  
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ΚΠολ∆: 176, 
∆ηµοσίευση: ΑχΝ 2009, σελίδα 63 
 
Σύµβαση έργου - Ελαττώµατα έργου 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 113 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ελλείψεις έργου. Υπαιτιότητα εργολάβου. Υπαιτιότητα εργοδότη.Όταν η αγωγή 
έχει απορριφθεί από το πρωτοβάθµιο δικαστήριο ως νοµικά αβάσιµη, οι λόγοι που 
πλήττουν την απόφαση για εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων απορρίπτονται ως 
αλυσιτελείς 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 690 του ΑΚ, όπως ισχύει µετά το νόµο 
3043/21-8-2002 (ΦΕΚ A 192/21-8-2002), «ο εργοδότης έχει δικαίωµα αντί για 
υπαναχώρηση ή µείωση, να απαιτήσει αποζηµίωση για µη εκτέλεση της σύµβασης, 
αν οι ελλείψεις του έργου οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου». Προϋπόθεση 
για την επιδίκαση αποζηµιώσεως, κατά την ως άνω διάταξη, είναι η ύπαρξη 
υπαιτιότητας από τον εργολάβο. Την υπαιτιότητα αυτή, δεν υποχρεούται να την 
αποδείξει ο ενάγων εργοδότης, αλλά να αποκρούσει ο εναγόµενος εργολάβος, 
επικαλούµενος την έλλειψη υπαιτιότητάς του προς καταβολή αποζηµιώσεως εξαιτίας 
των ελλείψεων του έργου (βλ. και ΑΠ 1336/2008, ΑΠ 894/2008, ΑΠ 1271/2003 
Ελ∆νη 2004.482, Εφ∆ωδ 30/2007 ∆ηµοσίευση «ΝΟΜΟΣ», ΕφΙωαν 5/2006 Αρµ 
2007.700). Ας σηµειωθεί ότι, κατά την ορθή έννοια της ίδιας διάταξης, σε συνδυασµό 
µε το άρθρο 334 του ΑΚ, ο εργολάβος ευθύνεται όπως για δικό του πταίσµα και για 
την υπαιτιότητα των προσώπων που χρησιµοποίησε για να εκτελέσει το έργο, όπως 
του προσωπικού του, των βοηθών εκπληρώσεως κλπ. Συνεπώς πρέπει να αποδείξει 
έλλειψη υπαιτιότητας και των ως άνω προσώπων (βλ. και ΑΠ 388/2006 ΧρΙ∆ 2006-
630, Εφ∆ωδ 30/2007 οπ.αν., Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, ΑΚ, Ειδικό Ενοχικό, τόµος 
III, άρθρα 686 - 690 σελ. 641). Η αποζηµίωση που δικαιούται ο εργοδότης 
περιλαµβάνει α) τη θετική ζηµία, δηλαδή τη δαπάνη, η οποία απαιτείται για την 
αποξήλωση του ελαττωµατικού έργου και την ανακατασκευή του, καθώς και β) την 
αποθετική ζηµία, δηλαδή το διαφυγόν κέρδος από τη στέρηση της εκµεταλλεύσεως 
της οικοδοµής, στην οποία αφορά το ελαττωµατικό έργο (βλ. και ΑΠ 40/2010, ΑΠ 
1489/2008, Εφ∆ωδ 30/2007 οπ.αν.).  
- Όπως προκύπτει από τα άρθρα 688-690 ΑΚ, η ανωτέρω αξίωση αποζηµίωσης 
προϋποθέτει έργο που εκτελέσθηκε και παραδόθηκε ή τουλάχιστον προσφέρθηκε 
προς παράδοση, προ της οποίας δεν γεννάται η αξίωση αυτή. Η παράδοση δεν 
προϋποθέτει έλλειψη ελαττωµάτων. Αντίθετα, τέτοια παράδοση θεωρείται ότι έχει 
συντελεσθεί εκ των πραγµάτων, και στην περίπτωση που ο εργοδότης, χωρίς να 
υπαναχωρήσει κατ' άρθρ. 686 εδ. β του ΑΚ από τη σύµβαση ή να κηρύξει έκπτωτο 
τον εργολάβο (επικαλούµενος υπερηµερία εκείνου στο να του παραδώσει έγκαιρα το 
συµφωνηµένο έργο και µάλιστα απαλλαγµένο των ουσιωδών ελλείψεων και 
ελαττωµάτων που το καθιστούν άχρηστο), εµµένοντας στη µετά του εργοδότη 
σύµβαση του, δέχθηκε οριστικά το ελαττωµατικό έργο στη σφαίρα δράσεως του, 
χωρίς να το εγκρίνει και έχοντας σκοπό να το ανακατασκευάσει.  
- Κατά το άρθρο 691 του ίδιου κώδικα, ο εργοδότης δεν έχει κανένα δικαίωµα για 
ελλείψεις του έργου, αν είναι υπαίτιος γι' αυτές είτε εξαιτίας των οδηγιών που έδωσε, 
παρά τις ρητές αντιρρήσεις του εργολάβου, είτε κατ' άλλον τρόπο.  
- Όταν η αγωγή έχει απορριφθεί από το πρωτοβάθµιο δικαστήριο ως νοµικά αβάσιµη, 
οι λόγοι που πλήττουν την απόφαση για εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων 
απορρίπτονται ως αλυσιτελείς, διότι στηρίζονται σε εσφαλµένη προϋπόθεση (βλ. και 
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ΑΠ 323/1989 Ελ∆νη 31.770, ΕφΘεσ 428/2008 ΕπισκΕµπ∆ 2008.799, Εφ∆ωδ 
27/2007, Εφ∆ωδ 338/2005 ∆ηµοσίευση «ΝΟΜΟΣ», Σ. Σαµουήλ «Η έφεση», έκδ. 
2003, σελ. 222).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 688, 689, 690, 691,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Σύµβαση έργου - Ελαττώµατα έργου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 710 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση έργου. Ελαττωµατική εκτέλεση. Αποζηµίωση. Παράβαση των διδαγµάτων 
της κοινής πείρας. Έλλειψη, ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα των αιτιολογιών. 
- Κατά το άρθρο 298 του ΑΚ : "Η αποζηµίωση περιλαµβάνει τη µείωση της 
υπάρχουσας περιουσίας του δανειστή (θετική ζηµία), καθώς και το διαφυγόν κέρδος. 
Τέτοιο κέρδος λογίζεται εκείνο που προσδοκά κανείς µε πιθανότητα, σύµφωνα µε τη 
συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα 
προπαρασκευαστικά µέτρα που έχουν ληφθεί". 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 εδ. β του ΚΠολ∆ η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής 
πείρας αποτελεί λόγο αναιρέσεως µόνο αν τα διδάγµατα αυτά αφορούν την ερµηνεία 
κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς. ∆εν ιδρύεται 
εποµένως ο κατά τη διάταξη αυτή λόγος αναιρέσεως αν τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας χρησιµεύουν για εκτίµηση αποδείξεων (Ολοµ.ΑΠ 2/2008), αν δηλαδή η 
παραβίασή τους αναφέρεται στην προσπάθεια του δικαστηρίου να εξακριβώσει τη 
βασιµότητα των περιστατικών που απετέλεσαν το αντικείµενο της αποδείξεως (και 
ΑΠ 1247/2003).  
- Ο κατά το ίδιο άρθρο 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη, 
ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα των αιτιολογιών δεν ιδρύεται όταν οι αποδιδόµενες 
ελλείψεις δεν αναφέρονται στην ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού της 
απόφασης, στην οποία στηρίζεται το διατακτικό στις παραδοχές δηλαδή του 
δικαστηρίου για το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε, αλλά (αναφέρονται) στην 
εκτίµηση των αποδείξεων εκ µέρους του δικαστηρίου, τούτο δε ισχύει, προφανώς, και 
όταν οι ελλείψεις αναφέρονται στα διδάγµατα της κοινής πείρας που χρησιµεύουν για 
την κατά τα ανωτέρω εξακρίβωση της βασιµότητας των αποδεικτέων πραγµατικών 
γεγονότων. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 690, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση έργου - Υπαναχώρηση εργοδότη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1495 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σύµβαση έργου. Υπαναχώρηση του εργοδότη. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 686 ΑΚ, αν ο εργολάβος δεν αρχίσει εγκαίρως την 
εκτέλεση του έργου ή αν, χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη, επιβραδύνει την εκτέλεση 
στο σύνολο της, η 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 παράδοσης του έργου. Όταν υπάρχει 
υπερηµερία του εργολάβου, διατηρούνται ακέραια τα δικαιώµατα που έχει ο 
εργοδότης, εξαιτίας της. Για την άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης από τον 
εργοδότη, δεν απαιτείται η συνδροµή των προϋποθέσεων της υπερηµερίας του 
εργολάβου, ούτε η τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 383 επ, διότι πρόκειται 
για δικαίωµα, υπαναχώρηση, το οποίο παρέχεται ευθέως από το νόµο και σ' αυτήν 
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 389 έως και 396 ΑΚ (ΑΠ 981/1997, ΑΠ 
1619/1995). Για να ασκηθεί δε η υπαναχώρηση του εργοδότη, αρκεί η απλή 
καθυστέρηση του εργολάβου, χωρίς να απαιτείται και η υπερηµερία του. (ΑΠ 
413/1990, ΑΠ 1199/1986), Και η διάταξη, αυτή είναι ενδοτικού δικαίου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.19 ΚΠολ∆, καθιδρύεται λόγος αναίρεσης αν η 
απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε 
ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Ο λόγος αυτός εδράζεται 
στο ότι η απόφαση είναι δυνατόν να µην περιλαµβάνει πραγµατικά περιστατικά 
(έλλειψη αιτιολογίας) ή στηρίζει την κρίση της, σε ζήτηµα µε ουσιώδη επιρροή στην 
έκβαση της δίκης, που δεν καλύπτει όλα τα απαιτούµενα, µε βάση το πραγµατικό του 
εφαρµοστέου, στην περίπτωση κανόνα δικαίου, στοιχεία (ανεπαρκείς αιτιολογίες) 
(ΑΠ 821/2002, ΑΠ 1523/2001, ΑΠ 1267/2002, ΑΠ 720/2003, ΑΠ 90/2004, ΑΠ 
463/2004). ∆εν έχει, όµως, εφαρµογή η παραπάνω διάταξη, όταν οι ελλείψεις του 
νοµικού συλλογισµού ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 383/2004) και, 
ιδίως, στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος που εξάγεται απ' 
αυτές, εφ' όσον αυτό εκτίθεται µε σαφήνεια και πληρότητα (ΑΠ 24/1992, ΑΠ 
1547/1995). Η αντίφαση είναι ανάγκη να εντοπίζεται µόνο µεταξύ των αιτιολογιών 
της απόφασης και όχι µεταξύ αυτών και άλλων, διαδικαστικών ή όχι εγγράφων (ΑΠ 
700/1986) ή µεταξύ νοµικών συλλογισµών ή αξιολογήσεων της απόφασης, οι οποίες 
διατυπώνονται επάλληλα ή επικουρικά και στηρίζουν η κάθε µία, αυτοτελώς το 
διατακτικό της, οπότε δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης (ΑΠ 308/1999). Άρα, 
χωρεί η εφαρµογή της προαναφερθείσας διάταξης, όταν δεν προκύπτουν από το 
αιτιολογικό της προσβαλλόµενης απόφασης κατά τρόπο σαφή και χωρίς αντιφάσεις 
τα πραγµατικά περιστατικά που είναι αναγκαία, κατά νόµο, για τη θεµελίωση του 
κανόνα δικαίου, ο οποίος εφαρµόστηκε στη συγκεκριµένη περίπτωση (ΟλΑΠ 
26/2004, ΟλΑΠ 24/1992, ΑΠ 463/2004, ΑΠ 15/2006). Ακόµη δε, υφίσταται ο λόγος 
αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, όταν η ανεπάρκεια ή η αντιφατικότητα 
της αιτιολογίας εντοπίζεται στο νοµικό χαρακτηρισµό των κρίσιµων πραγµατικών 
περιστατικών του δικαστή της ουσίας (ΟλΑΠ 12/1995 ΟλΑΠ 24/1992, ΑΠ 1/1992, 
ΑΠ 865/2003, ΑΠ 1420/2003, ΑΠ 462/2004), αλλά και όταν η διατύπωση της 
ελάσσονος πρότασης του δικανικού συλλογικού είναι ενδοιαστική και δεν 
στοιχειοθετεί αναµφίβολο πόρισµα.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ.11 ΚΠολ∆, καθιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν το δικαστήριο, 
εκτός των άλλων, δεν έλαβε υπόψιν το αποδεικτικό µέσο που οι διάδικοι 
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, ο λόγος αυτός δεν είναι, όµως, βάσιµος αν 
προκύπτει από την απόφαση, ότι λήφθηκαν υπ' όψιν, όλα, γενικά, τα αποδεικτικά 
µέσα, τα οποία προσκοµίστηκαν και των οποίων έγινε επίκληση. ∆ηλαδή, είναι 
ανάγκη να έχει γίνει επίκληση του αποδεικτικού µέσου και δή, κατά τρόπο σαφή και 
ορισµένο, ώστε να προκύπτει η ταυτότητα του αποδεικτικού µέσου (ΑΠ 418/2004, 
ΑΠ 556/2004). Αρκεί δε η γενική αναφορά του είδους του αποδεικτικού µέσου, χωρίς 
ανάγκη ειδικής αξιολόγησης και αναφοράς σε καθένα, ξεχωριστά, εφόσον από τη 
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γενική αυτή αναφορά σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες αιτιολογίες να προκύπτει, χωρίς 
αµφιβολία, η λήψη υπ' οψιν του αποδεικτικού µέσου (ΑΠ 853/2006, ΑΠ 126/2006, 
ΑΠ 1072-1073/2005, ΑΠ 918/2006, ΑΠ 694/2003). Θα πρέπει, πάντως, για το 
ορισµένο του λόγου, ο αναιρεσείων να διαλαµβάνει στην αναίρεση του, το 
αποδεικτικό µέσο που λήφθηκε, παρανόµως, υπόψη και την επίδραση αυτού στο 
διατακτικό της απόφασης, επιπλέον δε να ισχυρισθεί, ότι επικαλέστηκε, νόµιµα, στο 
δικαστήριο της ουσίας τα περιστατικά που υποχρέωναν το δικαστήριο να µη λάβει 
υπόψη του το αποδεικτικό αυτό µέσο, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις 
προϋποθέσεις, του άρθρου 562 II ΚΠολ∆.  
- Κατ' άρθρο 559 αρ.10 ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση, αν το δικαστήριο, παρά το 
νόµο, δέχτηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, ως 
αληθινά χωρίς απόδειξη. Ως "πράγµατα" εδώ, δεν θεωρούνται οι αρνητικοί 
ισχυρισµοί, ούτε τα πραγµατικά περιστατικά ή τα νοµικά επιχειρήµατα των διαδίκων 
ή του δικαστηρίου (ΑΠ 1202/2000, ΑΠ 379/2004), ούτε οι ισχυρισµοί που έχουν 
σχέση µε την εκτίµηση των αποδείξεων και την απόκρουση των ισχυρισµών των 
αντιδίκων για την ουσία της υπόθεσης (ΑΠ 244/2001).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, πλην 
άλλων, και αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Αυτό συµβαίνει, όταν 
εχώρησε ψευδής ερµηνεία ή κακή εφαρµογή κανόνα ουσιαστικού δικαίου δηλαδή 
κανόνα, ο οποίος ρυθµίζει τις βιοτικές σχέσεις την άσκηση δικαιωµάτων και τη 
γένεση των υποχρεώσεων και επιβάλλει κυρώσεις. Εσφαλµένη κατ' ακρίβειαν 
εφαρµογή υπάρχει όταν αποδόθηκε µεν στη µείζονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισµού, ορθά, η έννοια του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, στη συνέχεια, όµως, 
δεν εφαρµόστηκε ο ίδιος στην κρινόµενη περίπτωση, αν και τα περιστατικά που 
δέχτηκε, ανέλεγκτα, ο δικαστής της ουσίας, υπαγόταν στον κανόνα αυτό ή 
αντίστροφα, εφαρµόστηκε ο κανόνας αυτός, αν και τα περιστατικά δεν υπάγονταν σ' 
αυτόν (ΟλΑΠ 36/1998, ΟλΑΠ 4/2006, ΑΠ 139/2004). Για να είναι ορισµένος και, 
άρα, παραδεκτός ο λόγος αυτός, πρέπει: 1)να αναφέρεται στο δικόγραφο της 
αναίρεσης και µάλιστα ενάριθµα, η συγκεκριµένη διάταξη του ουσιαστικού νόµου 
που παραβιάστηκε (ΟλΑΠ 32/1996, ΑΠ 1069/1983, ΑΠ 1148/1989, ΑΠ 1459/1997, 
ΑΠ 1658/1998, ΑΠ 1679/1998), καθώς και το περιεχόµενο της, 2)η νοµική κρίση της 
προσβαλλόµενης απόφασης για την έννοια της διάταξης αυτής και 3)το ερµηνευτικό 
ή υπαγωγικό της σφάλµα (ΟλΑΠ 32/1991), Επιπρόσθετα δε, αν η προσβαλλόµενη µε 
την αναίρεση απόφαση αποφάνθηκε για την ουσία της υπόθεσης απαιτείται να 
αναφέρεται µε σαφήνεια τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε το δικαστήριο της 
ουσίας για τη θεµελίωση της κρίσης του, ως προς τη βασιµότητα ή µη της αγωγής ή 
του ισχυρισµού (ΟλΑΠ 27/1998, ΑΠ 20/2005, ΑΠ 1353/2001). Ο πιο πάνω λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται και όταν το δικαστήριο παραβίασε τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας, µόνο, όµως, ως προς την ερµηνεία των κανόνων δικαίου, δηλαδή, όταν 
εξειδικεύονται οι περιεχόµενες στον κανόνα δικαίου αόριστες νοµικές έννοιες, ή 
γίνεται υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών στον προσήκοντα κανόνα δικαίου 
(ΟλΑΠ 23/1988, ΑΠ 750/2003), όχι, όµως και όταν αυτά χρησιµεύουν προς 
συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 656/1996, ΑΠ 
120/2004) η για την ερµηνεία της δικαιοπραξίας ή την εκτίµηση της αποδεικτικής 
αξίας των αποδεικτικών µέσων (ΟλΑΠ 10/2005, ΑΠ 377/1998, ΑΠ 1373/2002). Τα 
διδάγµατα της κοινής πείρας δε, είναι αρχές για την εξέλιξη των πραγµάτων που 
συνάγονται από την παρατήρηση του καθηµερινού βίου, την επιστηµονική έρευνα και 
την εν γένει επαγγελµατική ενασχόληση και µπορεί να χρησιµοποιηθούν, είτε για να 
εξακριβωθεί η βασιµότητα των πραγµατικών περιστατικών που αποτέλεσαν το 
αντικείµενο της απόδειξης, είτε για να γίνει, µετά τη διαπίστωση της βασιµότητας 
αυτών, η υπαγωγή τους σε νοµικούς κανόνες (ΟλΑΠ 10/2006, ΑΠ 377/1998). 
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Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 700 του ΑΚ, ο εργοδότης έχει το δικαίωµα, 
έως την αποπεράτωση του έργου να καταγγείλει οποτεδήποτε, τη σύµβαση. Αν γίνει 
καταγγελία, οφείλεται στον εργολάβο η συµφωνηµένη αµοιβή, αφαιρείται, όµως, από 
αυτήν η δαπάνη που εξοικονοµήθηκε από τη µαταίωση της σύµβασης, καθώς και 
οτιδήποτε άλλο ωφελήθηκε ο εργολάβος από άλλη εργασία του ή παρέλειψε, µε δόλο, 
να ωφεληθεί. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει σαφώς, ότι, αν ο εργοδότης καταγγείλει 
τη σύµβαση πριν από την περαίωση του έργου, αυτή λύεται για το µέλλον και ο 
εργοδότης υποχρεούται να παραλάβει το έργο στην κατάσταση που βρίσκεται κατά 
την καταγγελία και να καταβάλει στον εργολάβο, ολόκληρη τη συµφωνηµένη αµοιβή, 
από την οποία, µετά από ένσταση του εργοδότη, µπορούν να αφαιρεθούν τα άνω 
ποσά. (ΑΠ 762/2006). Η παραπάνω διάταξη είναι ενδοτικού δικαίου και συνεπώς, οι 
συµβαλλόµενοι µπορούν να συµφωνήσουν το αντίθετο, δηλαδή και τη µερική ή 
πλήρη απαλλαγή του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής της αµοιβής (ΑΠ 
168/2005, ΑΠ 147/2003).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 686, 689,  
ΚΠολ∆: 226, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Συµβιβασµός - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 540 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ικαστικός συµβιβασµός. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Παραµόρφωση 
περιεχοµένου εγγράφου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αδίκαστη αίτηση. 
- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 871 του ΑΚ, 293 και 904 παρ. 2 του ΚΠολ∆ 
συνάγεται ότι ο δικαστικός συµβιβασµός, µε τον οποίον περατώνεται η δίκη και 
λύεται οριστικά η διαφορά που αποτέλεσε το αντικείµενό της αποτελεί σύµβαση 
διφυούς, χαρακτήρα, ήτοι σύµβαση ιδιωτικού δικαίου και δικονοµική σύµβαση, 
υποκαθιστώντας ισοδυνάµως τον τύπο, στον οποίον κατά το ουσιαστικό δίκαιο 
υποβάλλεται η δικαιοπραξία, µε εκείνον που θεσπίζει η διάταξη του άρθρου 293 
ΚΠολ∆ για την αυτοδίκαιη κατάργηση της δίκης (ΟλΑΠ 2092/1996).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίo περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται είτε µε 
ψευδή ερµηνεία, δηλαδή µε την απόδοση σ' αυτόν έννοιας µη αληθινής (µη 
αρµόζουσας), είτε µε εσφαλµένη (µη ορθή) εφαρµογή, που υπάρχει όταν ο κανόνας 
δικαίου εφαρµόζεται ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή δεν 
εφαρµόζεται ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και όταν εφαρµόζεται 
εσφαλµένα (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). 
- Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου, που ιδρύει τον αναιρετικό λόγο του 
άρθρου 559 αρ. 20 του ΚΠολ∆ συντρέχει, όταν το δικαστήριο της ουσίας δέχεται ως 
(οντολογικό) περιεχόµενο του εγγράφου πόρισµα καταδήλως διαφορετικό από εκείνο 
που προκύπτει από το περιεχόµενο του ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία 
πραγµατικού γεγονότος και εξαιτίας του διαγνωστικού αυτού λάθους καταλήγει σε 
επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα πόρισµα ως προς τα πράγµατα που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. ∆εν περιλαµβάνει όµως και την περίπτωση κατά 
την οποία το δικαστήριο, από την εκτίµηση και αξιολόγηση του αληθινού 
περιεχοµένου του εγγράφου, έστω και εσφαλµένως, καταλήγει σε συµπέρασµα 
αντίθετο από εκείνο που θεωρεί ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε πρόκειται για 
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αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται από τον Άρειο 
Πάγο.  
- Για το ορισµένο του εκ του άρθρου 559 αριθ. 8 του ΚΠολ∆ λόγου αναιρέσεως, κατά 
τον οποίο αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο παρά τον νόµο έλαβε υπόψη 
πράγµατα που δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, 
πρέπει στο αναιρετήριο να αναφέρεται ποια ήταν τα πράγµατα που παρά τον νόµο το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη, µολονότι δεν προτάθηκαν παραδεκτά και ποια επίδραση 
ασκούσαν στην έκβαση της δίκης.  
- Για το ορισµένο του εκ του άρθρου 559 αρ. 9 ΚΠολ∆ λόγου αναιρέσεως, κατά τον 
οποίο αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή 
περισσότερα από όσα ζητήθηκαν ή άφησε αίτηση αδίκαστη, πρέπει στο αναιρετήριο 
να διαλαµβάνεται η συγκεκριµένη παράβαση και το περιεχόµενο της αιτήσεως 
(κεφαλαίου) που υποβλήθηκε στο δικαστήριο, δεν συγκροτείται δε ο λόγος αυτός, αν 
το δικαστήριο, µετά από έρευνα της ουσίας της υποθέσεως δέχθηκε µερικώς το 
αγωγικό αίτηµα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 871,  
ΚΠολ∆: 293, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 20, 904, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 761, σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
 
Συµβολαιογράφοι - Αµοιβή συµβολαιογράφου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 7 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπολογισµός αµοιβής συµβολαιογράφου. Αρχή αναλογικότητας. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τη διάταξη του άρθρ. 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, που ορίζει ότι "καθένας έχει 
το δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην 
κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα 
δικαιώµατα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγµα και τα χρηστά ήθη", 
σκοπείται η κατοχύρωση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του 
ανθρώπου, που αποτελεί το κύριο περιεχόµενο της αξιοπρέπειάς του και 
πραγµατώνεται µε την ελευθερία του ατόµου για την αδέσµευτη, µέσα στα όρια που 
διαγράφονται από τη διάταξη, επιχείρηση ενεργειών που αναφέρονται στην 
κοινωνική, οικονοµική και πολιτική δραστηριότητά του (ΟλΑΠ 2/1997, Ελ∆νη 
1997.536). Η καθιερούµενη µε τη διάταξη αυτή προστασία της κοινωνικής, 
οικονοµικής και πολιτικής ελευθερίας δεν είναι όµως απόλυτη και είναι δυνατόν να 
επιβάλλονται νοµοθετικοί περιορισµοί, εφόσον αυτοί είναι αντικειµενικοί και 
δικαιολογούνται από λόγους γενικότερου δηµόσιου ή κοινωνικού συµφέροντος, µε 
όρο παραδοχής των περιορισµών αυτών τη συµβατότητά τους και µε την αρχή της 
αναλογικότητας, που πρέπει να σέβονται. Η αρχή αυτή, που η νοµολογία των 
δικαστηρίων, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, παγίως αναγνώριζε ως ισχύουσα και 
πριν ακόµη από την αναγωγή της σε ρητή συνταγµατική έννοια κατά την 
αναθεώρηση του Συντάγµατος από τη Ζ' Αναθεωρητική Βουλή, στις 18.4.2001, οπότε 
αποτυπώθηκε στη διάταξη του άρθρ. 25 παρ. 1 εδ. δ' του Συντάγµατος, απαιτεί οι 
επιβαλλόµενοι από το νοµοθέτη ή τη διοίκηση περιορισµοί στην άσκηση των 
ατοµικών δικαιωµάτων να οριοθετούνται µε βάση τα εννοιολογικά στοιχεία της 
προσφορότητας και της αναγκαιότητας του λαµβανόµενου µέτρου και της αναλογίας 
του προς τον επιδιωκόµενο µε αυτό σκοπό (ΟλΑΠ 10/2003, Ελ∆νη 2003.405). 
∆ηλαδή για να είναι σύµφωνοι µε την παραπάνω αρχή της αναλογικότητας οι 
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επιβαλλόµενοι από το νόµο περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να 
πληρούν τα ακόλουθα τρία κριτήρια και συγκεκριµένα να είναι α) κατάλληλοι, 
δηλαδή πρόσφοροι για την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, β) αναγκαίοι, 
δηλαδή να συνιστούν µέτρο, το οποίο σε σχέση µε άλλα δυνάµενα να ληφθούν µέτρα 
να επάγεται τον ελάχιστο δυνατό περιορισµό για τον ιδιώτη ή το κοινό και γ) 
αναλογικοί υπό στενή έννοια, δηλαδή να τελούν σε εύλογη σχέση µε τον 
επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η αναµενόµενη ωφέλεια να µην υπολείπεται της βλάβης 
που προκαλούν (ΟλΑΠ 43/2005). 
Συνεπώς ως συνταγµατική αρχή που θέτει όρια στους περιοριστικούς των ατοµικών 
δικαιωµάτων νόµους, απευθύνεται κατ' αρχήν στο νοµοθέτη, ενώ στο χώρο του 
ιδιωτικού δικαίου επίκληση της αρχής της αναλογικότητας µπορεί να γίνει αν ο 
κοινός νοµοθέτης είτε έχει παραβιάσει την αρχή αυτή, θεσπίζοντας µε νόµο 
υπέρµετρους περιορισµούς ατοµικών δικαιωµάτων, οπότε ο δικαστής, ελέγχοντας τη 
συνταγµατικότητα του νόµου, οφείλει να µην εφαρµόσει αυτόν κατά τη ρητή επιταγή 
του άρθρ. 93 παρ. 4 του Συντάγµατος, είτε έχει παραλείψει να ασκήσει τις 
συνταγµατικές του υποχρεώσεις, καταλείποντας κενό, οπότε η αρχή της 
αναλογικότητας καλείται επικουρικά σε εφαρµογή (ΟλΑΠ 6/2009, Ελ∆νη 2009.91). 
Υπό την έννοια αυτή η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας δεν ιδρύει αυτοτελή 
λόγο αναίρεσης (ΑΠ 350/2009, Ελ∆νη 2010.391), αλλά προϋποτίθεται η ύπαρξη 
λόγου αναίρεσης για κακή εφαρµογή κανόνα ουσιαστικού δικαίου που προσβάλλεται 
ως αντισυνταγµατικός, οπότε κατά το σχετικό έλεγχο θα κριθεί και η συµφωνία του 
µε την αρχή αυτή. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 40 παρ. 1 και 2 του Ν. 2830/2000 
"Κώδικας Συµβολαιογράφων" "1. Ο συµβολαιογράφος για κάθε πράξη που 
καταρτίζει και για κάθε παροχή υπηρεσίας που προσφέρει, αν σχετίζεται µε την 
αρµοδιότητά του ή επιβάλλεται από το νόµο, όπως και για την έκδοση αντιγράφων 
και περιλήψεων, δικαιούται πάγια αµοιβή. Επιπλέον της αµοιβής αυτής και 
προκειµένου για πράξεις που το αντικείµενό τους είναι αποτιµητό σε χρήµα, 
δικαιούται να λάβει και αναλογική αµοιβή, που υπολογίζεται µε βάση τη συνολική 
δηλούµενη αξία στο συµβόλαιο ή τη µεγαλύτερη αξία που καθορίζεται από την 
αρµόδια αρχή προσωρινά ή οριστικά. Τέλη και δικαιώµατα που εισπράχθηκαν από το 
συµβολαιογράφο νόµιµα κατά τη σύνταξη του συµβολαίου ουδέποτε επιστρέφονται. 
Οι αµοιβές αυτές καθορίζονται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια µε κοινές αποφάσεις 
των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, ∆ικαιοσύνης και Οικονοµικών, µετά γνώµη της 
Συντονιστικής Επιτροπής Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας. ... 2. Ειδικοί 
νόµοι ή διατάγµατα ή αποφάσεις που καθορίζουν µειωµένα δικαιώµατα 
συµβολαιογράφων διατηρούνται σε ισχύ µετά τη δηµοσίευση του Κώδικα, µπορούν 
όµως και εντός έτους από τη δηµοσίευση να αναθεωρηθούν ή να καταργηθούν, µετά 
από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος 
προς τους αρµόδιους Υπουργούς ...". Τέλος, στο άρθρο 2 παρ. 1 εδ. ζ' της υπ' αριθ. 
74084/22-10-1996 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, ∆ικαιοσύνης και 
Οικονοµικών ("Καθορισµός δικαιωµάτων Συµβολαιογράφων"), που ίσχυσε από 16-
11-1996 µέχρι 15-5-2005, ορίζεται ότι "Κατ' εξαίρεση του ορισµού του άρθρου 1 της 
παρούσας τα δικαιώµατα των συµβολαιογράφων επί των κατωτέρω αναφεροµένων 
πράξεων καθορίζονται ως εξής: ... ζ) Επί καταστατικών Ανωνύµων Εταιρειών πάγιο 
δικαίωµα πέντε χιλιάδες δραχµές (5.000) και αναλογικό δικαίωµα σε ποσοστό ένα και 
είκοσι τοις εκατό (1,20%) επί του µετοχικού κεφαλαίου µη δυναµένου να υπερβεί τις 
εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) δραχµές ...". Η τελευταία αυτή διάταξη συνιστά 
ασφαλώς περιορισµό του δικαιώµατος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας 
των νόµιµων δικαιωµάτων των συµβολαιογράφων για τη σύσταση ή συγχώνευση 
ανωνύµων εταιρειών, είτε µε απορρόφηση, είτε µε τη σύσταση νέας εταιρείας. Όµως, 
σκοπός της σχετικής ρύθµισης δεν είναι ο περιορισµός αυτών καθαυτών των 
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δικαιωµάτων των συµβολαιογράφων, αλλά η αντίστοιχη µείωση των εξόδων για τη 
σύσταση ή συγχώνευση των ανωνύµων εταιρειών, είτε µε απορρόφηση είτε µε 
σύσταση νέας, προκειµένου να δηµιουργηθούν µεγάλες κεφαλαιουχικές εταιρίες, 
ώστε έτσι αυτές, να διευκολυνθούν στην πραγµατοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, 
στόχος ο οποίος επιδιώκεται για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και τη 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. ∆ιαφορετικά, δηλαδή αν τα δικαιώµατα των 
συµβολαιογράφων υπολογίζονταν χωρίς τον παραπάνω περιορισµό (ανώτατο όριο 
αναλογικής αµοιβής 120.000 δραχµές), τα έξοδα για τη σύσταση ή συγχώνευση 
ανωνύµων εταιριών, των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο είναι εξαιρετικά µεγάλο, να 
είναι υπέρογκα και δυσβάστακτα για τις υπό σύσταση ή συγχώνευση ανώνυµες 
εταιρίες, παράλληλα δε οι αντίστοιχες αµοιβές των συµβολαιογράφων δυσανάλογες 
προς τις παρεχόµενες απ' αυτούς υπηρεσίες, εντεύθεν δε να αποβαίνουν αποτρεπτικά 
για τον επιδιωκόµενο από τις εταιρείες αυτές σκοπό προς βλάβην της εθνικής 
οικονοµίας, αφού έτσι δεν επιτυγχάνεται η πραγµατοποίηση παραγωγικών 
επενδύσεων, για την ανάπτυξη της χώρας. Όπως είναι φανερό, η επίτευξη των στόχου 
αυτού, που συµβάλλει στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονοµίας, είναι ευρύτερου 
δηµόσιου συµφέροντος και υπερτερεί του ατοµικού συµφέροντος των 
συµβολαιογράφων να υπολογίζουν χωρίς τον παραπάνω περιορισµό την αµοιβή τους 
και συνεπώς να εισπράττουν αυξηµένα συγκριτικά δικαιώµατα για τις πράξεις που 
συντάσσουν προς σύσταση ή συγχώνευση ανωνύµων εταιριών, που συνιστούν 
άλλωστε µικρό µέγεθος σε σχέση µε το συνολικό όγκο των πραγµατοποιούµενων από 
τους συµβολαιογράφους εργασιών. Συνάγεται έτσι ότι ο κρίσιµος περιορισµός των 
δικαιωµάτων των συµβολαιογράφων και πρόσφορος είναι και αναγκαίος για την 
επίτευξη των ως άνω σηµαντικών αναπτυξιακών στόχων της Εθνικής Οικονοµίας, 
ενώ δεν είναι και δυσανάλογος σε σχέση µε την προκαλούµενη στους 
συµβολαιογράφους οικονοµική ζηµία, αντιπαραβαλλόµενη προς την αναµενόµενη για 
την εθνική οικονοµία ωφέλεια. Συνακόλουθα ο κρίσιµος περιορισµός των 
δικαιωµάτων των συµβολαιογράφων, υπαγορευόµενος από το γενικότερο δηµόσιο 
συµφέρον και όντας συµβατός και µε την αρχή της αναλογικότητας, αποτελεί 
επιτρεπτό περιορισµό της κατοχυρωµένης µε το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος 
οικονοµικής και επαγγελµατικής ελευθερίας των συµβολαιογράφων και η σχετική 
ρύθµιση του νόµου δεν είναι για το λόγο αυτό αντισυνταγµατική και µη εφαρµόσιµη.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με το λόγο 
αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα του 
ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση 
του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, 
ένσταση κ.λπ. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν 
(ΟλΑΠ 27 και 28/1998).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Σ: 5, 25,93, 
Νόµοι: 2830/2000, άρθ. 40, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Σχέσεις γονέων-τέκνων - Γονική µέριµνα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 104 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Γονική µέριµνα. ∆ιαφορές για την άσκηση της γονικής µέριµνας του τέκνου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που ο νόµος δεν 
επιτρέπει. Επανάληψη της συζήτησης για συµπλήρωση των αποδείξεων ή παροχή 
επεξηγήσεων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 1511 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 1510, 
1512-1514 ΑΚ προκύπτει ότι, όταν το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει σχετικά µε 
την ανάθεση της γονικής µέριµνας ή επιµέλειας ανηλίκου τέκνου σε έναν από τους εν 
διαστάσει ευρισκόµενους γονείς του, πρέπει να έχει ως αποκλειστικό οδηγό της 
δικαιοδοτικής του κρίσης το γενικό συµφέρον και µόνον του ανήλικου τέκνου, 
σωµατικό, υλικό πνευµατικό, ψυχικό και ηθικό, χωρίς να επιδρά αυτοτελώς στη λήψη 
της απόφασής του κανένας από τους διαφορετικούς παράγοντες, που συνοδεύουν το 
πρόσωπο κάθε γονέα, όπως είναι το φύλο, η φυλή, η γλώσσα, η θρησκεία, η 
κοινωνική προέλευση, η περιουσιακή κατάσταση κλπ. Για τη λήψη της απόφαση το 
δικαστήριο λαµβάνει υπόψη και τους µε ανεπηρέαστη επιλογή αναπτυχθέντες µέχρι 
τότε δεσµούς του διαθέτοντος ικανότητα διακρίσεως τέκνου µε τους γονείς του (και 
τους αδελφούς του), τις τυχόν συµφωνίες των γονέων σχετικά µε την επιµέλεια και 
την περιουσία του, καθώς και τη γνώµη του, εφόσον αυτό, κατά την ανέλεγκτη κρίση 
του δικαστηρίου, εν όψει της ηλικίας του και της πνευµατικής του ανάπτυξης, είναι 
ικανό να αντιληφθεί το πραγµατικό του συµφέρον. Οι ικανότητες των γονέων, το 
περιβάλλον, το επάγγελµα, η πνευµατική τους ανάπτυξη και η δράση τους στο 
κοινωνικό σύνολο, η ικανότητα προσαρµογής τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης 
κοινωνίας µέσα στα πλαίσια της ορθολογικής αντιµετώπισης των θεµάτων των νέων, 
η σταθερότητα των συνθηκών ανάπτυξης του τέκνου χωρίς εναλλαγές στις συνθήκες 
διαβίωσης, περιλαµβάνονται στα κριτήρια προσδιορισµού του συµφέροντος του 
τέκνου. Αυτό δε ισχύει ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα των γονέων ως προς το 
διαζύγιο ή τη διακοπή της έγγαµης συµβίωσης, εκτός εάν η συµπεριφορά του 
υπαιτίου έχει επιδράσει και στην άσκηση της γονικής µέριµνας-επιµέλειας, ώστε να 
ανακύπτει αντίθεση στο συµφέρον του τέκνου, λόγω της έκτασης και της βαρύτητας 
της συµπεριφοράς του αυτής, δηλωτικής της δοµής του χαρακτήρα του και της εν 
γένει προσωπικότητάς του, έτσι ώστε και έναντι του τέκνου να αναµένεται από αυτόν 
η τήρηση της ίδιας συµπεριφοράς (ΑΠ 1736/2007, 1316/2009). Η µικρή ηλικία του 
τέκνου και το φύλο του δεν αποτελούν κυρίαρχο, κατά νόµο, στοιχείο για τον 
προσδιορισµό του συµφέροντος του τέκνου προς ανάθεση της γονικής µέριµνάς του 
σε έναν από τους γονείς του µετά τη νηπιακή ηλικία του, οπότε παύει η σαφής 
βιοκοινωνική υπεροχή της µητέρας από άποψη καταλληλότητας για τη γονική 
µέριµνα του τέκνου (ΑΠ 952/2007), ενώ συνεκτιµάται αυτή κατά τη νηπιακή ηλικία 
του τέκνου µε τους υπόλοιπους παράγοντες που εξασφαλίζουν την οµαλή σωµατική 
και ψυχοπνευµατική του ανάπτυξη. ∆ηλαδή το συµφέρον του τέκνου λαµβάνεται υπό 
ευρεία έννοια και προς διαπίστωσή του αξιολογούνται όλα τα επωφελή για το 
ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις, χωρίς η εκφρασθείσα γνώµη του τέκνου να 
αποτελεί, χωρίς άλλο, αποφασιστικό παράγοντα µε ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι πολλές 
φορές η θέληση του ανηλίκου είναι αποτέλεσµα επηρεασµού και πρόσκαιρη και δεν 
σηµαίνει ότι εξυπηρετεί πράγµατι το συµφέρον του. Το συµφέρον του τέκνου 
αποτελεί αόριστη νοµική έννοια µε αξιολογικό περιεχόµενο, το οποίο εξειδικεύεται 
από το δικαστήριο της ουσίας. Για την εξειδίκευση της έννοιας αυτής σε κάθε 
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συγκεκριµένη περίπτωση, εκτιµώνται από το δικαστήριο τα περιστατικά που 
αποδείχθηκαν, µε βάση αξιολογικά κριτήρια, τα οποία αντλεί το δικαστήριο από τους 
κανόνες της λογικής και κοινής πείρας, λαµβάνοντας υπόψη, σχετικά µε το πρόσωπο 
του ανηλίκου και τα πορίσµατα της ψυχολογίας, πρέπει δε να αιτιολογείται ειδικώς 
και εµπεριστατωµένως. Η κρίση αυτή του δικαστηρίου ελέγχεται αναιρετικά, κατά 
την υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών στη νοµική έννοια του συµφέροντος 
του τέκνου, αν αυτή είναι εσφαλµένη, µε το λόγο από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 
ΚΠολ∆, αν δε δεν έχει ή έχει ανεπαρκείς και αντιφατικές αιτιολογίες, από τον αριθµό 
19 του ίδιου άρθρου για εκ πλαγίου παράβαση της ουσιαστικού δικαίου διατάξεις του 
άρθρου 1511 ΑΚ, ως προς το κρίσιµο για την έκβαση της δίκης ζήτηµα του 
συµφέροντος του τέκνου (ΑΠ 231/2007).  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 666 παρ. 1, 681B παρ. 1β και 681Γ παρ. 2 
του ΚΠολ∆, στις διαφορές για την άσκηση της γονικής µέριµνας του τέκνου κατά τη 
διάρκεια του γάµου επιτρέπεται η λήψη υπόψη και µη πληρούντων τους όρους του 
νόµου αποδεικτικών µέσων, ενώ καθιερώνεται στάδιο υποχρεωτικής προδικασίας, 
που περιλαµβάνει την έρευνα, από όργανα της αρµόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, των 
συνθηκών διαβίωσης του ανηλίκου και την υποβολή στο δικαστήριο, έως την ηµέρα 
της συζήτησης, σχετικής αναλυτικής έκθεσης η οποία, στις περιπτώσεις όπου φέρεται 
στο δικόγραφο της αγωγής ότι ο ένας από τους γονείς ή το ανήλικο τέκνο 
παρουσιάζει ψυχικά προβλήµατα, θα πρέπει να συνοδεύεται και από ψυχιατρική 
έκθεση. Από δε τις διατάξεις του άρθρου 368 του ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι η διενέργεια 
πραγµατογνωµοσύνης εναπόκειται κατ' αρχήν στην κυριαρχική εξουσία του 
δικαστηρίου της ουσίας, η οποία δεν ελέγχεται αναιρετικώς (ΑΠ 194/998, 
1548/1995), εκτός αν ζητήθηκε από το διάδικο και το δικαστήριο δέχθηκε ότι 
απαιτούνται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήµης ή τέχνης, οπότε είναι υποχρεωµένο να 
διατάξει τη διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης (ΑΠ 827/1995, 1474/1990). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη νόµιµης 
βάσης της αποφάσεως, ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το 
νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό 
πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 
1206/2008, ΑΠ 358/200, 361/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 11 περίπτωση α' του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, της λήψης 
υπόψη αποδεικτικών µέσων που ο νόµος δεν επιτρέπει, ιδρύεται, όταν λαµβάνεται 
υπόψη αποδεικτικό µέσο άλλο από εκείνα που καθορίζονται στα άρθρα 339 και 270 
παρ. 2 εδ. β' και γ' του ΚΠολ∆ είτε για άµεση, είτε για έµµεση απόδειξη, καθώς και 
όταν η χρήση του νόµιµου αποδεικτικού µέσου δεν είναι επιτρεπτή στη συγκεκριµένη 
περίπτωση λόγω της φύσεως της υποθέσεως ή προβλέπεται απόδειξη µόνον µε 
συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο (ΟλΑΠ 8/1987). Κατά τον αριθ. 14 του άρθρου 559 
ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε 
ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο. 
- Ανέλεγκτη αναιρετικώς είναι η εξουσία του δικαστηρίου της ουσίας να διατάξει την 
επανάληψη της συζητήσεως για συµπλήρωση των αποδείξεων ή παροχή 
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επεξηγήσεων, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 254 του ΚΠολ∆ (ΑΠ 1612/2006, 
714/1986). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005, 36/1988). Στην 
περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών, τα οποία ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι 
αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως καθιστούν προφανή την 
παραβίαση (ΑΠ 1522/2011, ΑΠ 633/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1510, 1511, 1512, 1513, 1514,  
ΚΠολ∆: 270, 339, 368, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19, 666, 681 Β, 681Γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σχέσεις γονέων-τέκνων - Επιµέλεια τέκνων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 745 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιεθνής απαγωγής παιδιών. 
- Κατά το άρθρο 12 εδ. α' και β' του Ν. 2102/1992 "κύρωση ∆ιεθνούς Σύµβασης για 
τα αστικά θέµατα της διεθνούς απαγωγής παιδιών", εφόσον ένα παιδί µετακινήθηκε ή 
κατακρατήθηκε παράνοµα κατά την έννοια του άρθρου 3 αυτού, η επιληφθείσα αρχή 
διατάσσει την άµεση επιστροφή του, εκτός αν αποδειχθεί ότι το παιδί έχει ήδη 
προσαρµοσθεί στο νέο περιβάλλον του. Κατά το άρθρο 13 περ. β'του νόµου αυτού, η 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση δεν 
δεσµεύεται να διατάξει την επιστροφή του παιδιού, εφόσον το φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο ή η οργάνωση που αντιτίθεται στην επιστροφή του αποδεικνύει ότι υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος η επιστροφή του παιδιού να το εκθέσει σε φυσική ή ψυχική 
δοκιµασία ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο να το περιαγάγει σε µία αφόρητη 
κατάσταση. Κατ' ακολουθίαν, το Εφετείο, το οποίο έκρινε οµοίως και ότι δεν υπάρχει 
δέσµευση για την παραδοχή της αιτήσεως και την επιστροφή του παιδιού, διότι 
υφίσταται σοβαρός κίνδυνος η επιστροφή του παιδιού να το θέσει σε φυσική και 
ψυχική δοκιµασία, περιάγοντας αυτό σε αφόρητη κατάσταση, για τους αναλυτικώς 
εκτιθέµενους και δεκτούς γενοµένους κατ' ουσίαν λόγους, ορθώς ερµήνευσε και 
εφήρµοσε τις προπαρατεθείσες διατάξεις του Ν. 2102/1992. Εποµένως, ο εκ του 
άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, πρώτος λόγος αναιρέσεως, µε τον οποίο υποστηρίζονται τα 
αντίθετα, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµος.  
- Κατά το άρθρο 16 του ως άνω Ν. 2102/1992, αφότου γνωστοποιηθεί η παράνοµη 
µετακίνηση ενός παιδιού ή η κατακράτησή του κατά το άρθρο 3 αυτού, οι δικαστικές 
ή διοικητικές αρχές του Συµβαλλοµένου Κράτους, όπου το παιδί µετακινήθηκε ή 
κατακρατήθηκε, δεν µπορούν να κρίνουν επί του κυρίου θέµατος του δικαιώµατος 
της επιµέλειας, µέχρι να διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιστροφής του 
παιδιού κατά την παρούσα Σύµβαση.  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2102/1992, άρθ. 12, 13, 16, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2011 ∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2012, σελίδα 671, σχολιασµός 
 
Σωµατείο - Έλλειψη διοίκησης 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 3557 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιορισµός προσωρινής διοίκησης σωµατίου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 69 AK, η οποία, όπως προκύπτει από τη γενικότητά 
της, εφαρµόζεται και στα σωµατεία, προσωρινή διοίκηση σε νοµικό πρόσωπο µπορεί 
να διορισθεί από το ∆ικαστήριο, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον, 
µόνον 1) αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση ή 2) αν τα 
συµφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νοµικού προσώπου (ΟλΑΠ 
18/2001). Μεταξύ δε των περιπτώσεων, που οδηγούν σε έλλειψη διοίκησης νοµικού 
προσώπου είναι και η παραίτηση από την ιδιότητα του µέλους της διοίκησης (ΑΠ 
1601/2002, ΕφΑθ 938/2000 Ελ∆νη 2000.1423, ΜΠρΒολ 68/2009, ∆ίκη 2009.409). Ο 
διορισµός προσωρινής διοίκησης γίνεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας 
δικαιοδοσίας, από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, όπου έχει την έδρα 
του το σωµατείο, σύµφωνα µε το άρθρο 786 παρ. 1 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 18/2001). Το 
∆ικαστήριο, κατά την κρίση του για διορισµό προσωρινής διοίκησης, δεν δεσµεύεται 
από τις προτάσεις που υποβάλλουν ενδεικτικώς οι διάδικοι αναφορικά µε τα 
κατάλληλα για να διοριστούν πρόσωπα, αλλά αποφαίνεται ελεύθερα, λαµβάνοντας 
φυσικά υπόψη του και την καταλληλότητα των διορισθησοµένων (ΑΠ 854/1998 
Ελ∆νη 1999. 79, ΜΠρΘεσ 11439/2001, ∆ΕΕ 2001.616). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 69, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Τόκοι - Ανατοκισµός - Τόκοι τόκων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1102 
Έτος: 2010 
Περίληψη: - Αγωγή για επιδίκαση τόκων τόκου. Ποιές αποφάσεις µπορούν να 
προσβληθούν µε αίτηση αναίρεσης. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση (άρθ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 296 παρ. 1 του ΑΚ, για τόκους κάθε είδους οφείλεται 
τόκος, αν τέτοιος τόκος συµφωνηθεί ή αν ζητηθεί µε αγωγή, και στις δύο περιπτώσεις 
µόνο για οφειλόµενους τόκους ενός ολοκλήρου τουλάχιστον έτους ή µιας χρήσης αν 
πρόκειται για το δηµόσιο. Η συµφωνία για πληρωµή τέτοιου τόκου πρέπει να γίνεται 
ή η αγωγή να επιδίδεται, αφού λήξει το έτος ή η χρήση. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι ο ανατοκισµός είναι επιτρεπτός, αν αυτός συµφωνηθεί ή αν ζητηθεί µε 
καταψηφιστική αγωγή από τον δανειστή. Και στις δυο περιπτώσεις ο ανατοκισµός 
είναι επιτρεπτός µε τον περιορισµό ότι καθυστερούνται απαιτητοί τόκοι τουλάχιστον 
ενός έτους (ή µιας χρήσεως αν πρόκειται για το ∆ηµόσιο) και η συµφωνία 
καταρτίστηκε ή η αγωγή ασκήθηκε µετά την πάροδο ενός τουλάχιστον έτους (ή µιας 
χρήσεως για το ∆ηµόσιο), δηλαδή, αφού έχει συµπληρωθεί κατά την κατάρτιση της 
συµφωνίας ή την άσκηση της αγωγής ετήσια ή και µεγαλύτερη (ποτέ όµως βραχύτερη 
του έτους) χρήση του κεφαλαίου και, συνεπώς, εφόσον θα υπάρχουν δεδουλευµένοι, 
ήτοι ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί, τόκοι τουλάχιστον ενός έτους ή µιας χρήσεως. 
Αίτηµα της αγωγής, µε την οποία ζητούνται τόκοι τόκων, είναι η επιδίκαση τους από 
την επίδοση της, αφού ο ανατοκισµός δεν ανατρέχει στο παρελθόν, έως την εξόφληση 
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του τοκοφόρου ποσού των τόκων, η οποία διακόπτει και τον ανατοκισµό (ΟλΑΠ 
10/2007).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για 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. Η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου είναι δυνατό να έχει ως 
περιεχόµενο, πλην άλλων, την πληµµέλεια ότι η αγωγή, επί της οποίας έκρινε σε 
δεύτερο βαθµό το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, έγινε 
δεκτή ως νόµω βάσιµη, αν και ήταν νόµω αβάσιµη, σύµφωνα µε τον συγκεκριµένο 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 552 ΚΠολ∆ µε αναίρεση µπορούν να προσβληθούν οι αποφάσεις 
των ειρηνοδικείων, των µονοµελών και πολυµελών πρωτοδικείων, καθώς και των 
εφετείων. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι, αν γίνει τυπικά δεκτή η έφεση που 
ασκήθηκε κατά της πρωτόδικης απόφασης, µε αναίρεση προσβάλλεται µόνο η 
απόφαση του εφετείου, είτε µε αυτή η έφεση απορρίφθηκε κατ' ουσίαν είτε έγινε 
δεκτή κατ' ουσίαν και το εφετείο, αφού εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση, έκρινε 
οριστικά τη διαφορά, γιατί στην πρώτη περίπτωση η πρωτόδικη απόφαση 
ενσωµατώθηκε στην εφετειακή, ενώ στη δεύτερη έπαυσε να υπάρχει.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 296,  
ΚΠολ∆: 552, 559 αριθ. 1, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΝοΒ 2010, σελίδα 2261 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 764, 
σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς  
 
Τόκοι - Ανατοκισµός - Τόκοι τόκων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1825 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανατοκισµός. 
- Κατά την διάταξη του άρθ. 296 παρ. 1 ΑΚ "για τόκους κάθε είδους οφείλεται τόκος, 
αν τέτοιος τόκος συµφωνηθεί ή αν ζητηθεί µε αγωγή και στις δύο όµως περιπτώσεις 
µόνο για οφειλόµενους τόκους ενός ολόκληρου τουλάχιστον έτους ή µιας χρήσης αν 
πρόκειται για το ∆ηµόσιο. Η συµφωνία για πληρωµή τέτοιου τόκου πρέπει να γίνεται 
ή η αγωγή να επιδίδεται, αφού λήξει το έτος ή η χρήση". Από την διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι ο ανατοκισµός είναι επιτρεπτός, αν αυτός συµφωνηθεί ή αν ζητηθεί µε 
καταψηφιστική αγωγή από τον δανειστή, σε αµφότερες, όµως, τις περιπτώσεις µε τον 
πρόσθετο περιορισµό ότι καθυστερούνται απαιτητοί τόκοι τουλάχιστον ενός έτους (ή 
µιας χρήσης αν πρόκειται για το ∆ηµόσιο) και η συµφωνία καταρτίσθηκε ή η αγωγή 
ασκήθηκε µετά την πάροδο ενός τουλάχιστον έτους (ή µιας χρήσης για το ∆ηµόσιο), 
δηλ. αφού έχει συµπληρωθεί κατά την κατάρτιση της συµφωνίας ή την άσκηση της 
αγωγής ετήσια και µεγαλύτερη χρήση του κεφαλαίου και συνεπώς, εφόσον θα 
υπάρχουν δεδουλευµένοι, ήτοι ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί τόκοι τουλάχιστον ενός 
έτους ή µιας χρήσης, αίτηµα δε της αγωγής, µε την οποία ζητούνται τόκοι τόκων, 
είναι η επιδίκασή τους από την επίδοσή της, αφού ο ανατοκισµός δεν ανατρέχει στο 
παρελθόν. Περαιτέρω, από τα άρθ. 283 και 525 παρ. 3 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
επιτρέπεται στην δευτεροβάθµια δίκη να υποβληθούν µε τις προτάσεις αιτήσεις για 
παρεπόµενες απαιτήσεις που γεννήθηκαν µετά την συζήτηση, κατά την οποία 
γεννήθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση. Ως "παρεπόµενη απαίτηση" νοείται εκείνη 
που αποτελεί αναγκαίο παρακολούθηµα της απαίτησης που ασκήθηκε µε την αγωγή, 
η οποία αποτελεί κατά το ουσιαστικό δίκαιο προϋπόθεση για την γέννεση της 
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πρώτης. Με την έννοια αυτήν παρεπόµενη είναι, µεταξύ άλλων, και η απαίτηση για 
τους τόκους του κεφαλαίου που ζητείται µε την αγωγή, όχι όµως και η απαίτηση 
καταβολής τόκου επί του ποσού καθυστερουµένων τόκων, αφού τούτο δεν αποτελεί 
αναγκαίο παρακολούθηµα της απαίτησης από το κεφάλαιο και των τόκων της. Ο 
τόκος τόκων αποτελεί παρεπόµενο µιας νέας απαίτησης, την οποία απαρτίζουν οι 
τόκοι ενός τουλάχιστον έτους που µπορούν να ζητηθούν, εφόσον δεν έχουν 
συµφωνηθεί τέτοιοι τόκοι, µόνο µε αγωγή, η οποία αποτελεί στην περίπτωση αυτή 
αναγκαία προϋπόθεση για την γένεση τους. Εποµένως, εφόσον για την γέννεση της 
αξίωσης για τόκους τόκων δεν αρκεί, κατά το ουσιαστικό δίκαιο, η άσκηση της 
κύριας αγωγής για την καταβολή του οφειλοµένου κεφαλαίου µε το νόµιµο τόκο (ενώ 
αρκεί κατ' άρθ. 346 ΑΚ η άσκηση της αγωγής αυτής για την γέννεση τόκων επί του 
κεφαλαίου αυτού), αλλ' απαιτείται, εάν δεν υπάρχει συµφωνία περί ανατοκισµού, η 
άσκηση ξεχωριστής αγωγής για τους τόκους τόκων (µε την συνδροµή των 
προϋποθέσεων που προαναφέρθηκαν), το αίτηµα για την καταβολή των ως άνω 
τόκων δεν θεωρείται παρεπόµενο της κύριας απαίτησης, ώστε να δύναται να 
υποβληθεί για πρώτη φορά µε τις προτάσεις, είτε στην πρωτοβάθµια είτε στην κατ' 
έφεση δίκη, είναι δε αδιάφορο, αν στην τελευταία περίπτωση το πιο πάνω αίτηµα 
ασκείται µε τις προτάσεις ως πρόσθετος λόγος έφεσης, αφού και στην περίπτωση 
αυτή δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόµενη από το άρθ. 111 παρ. 2 ΚΠολ∆ προδικασία 
(ΟλΑΠ 10/2007). Τέλος, ό,τι κατά τα προαναφερθέντα ισχύει για τον ανατοκισµό 
ισχύει και για κάθε περαιτέρω ανατοκισµό του τόκου των τόκων, που και αυτός 
επιτρέπεται υπό τους ανωτέρω περιορισµούς.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 296, 
ΚΠολ∆: 111, 283, 525, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 763 
 
Τόκοι - Τόκοι υπερηµερίας δηµοσίου και νπδδ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 157 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Τόκοι υπερηµερίας ΝΠ∆∆. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγµατος, κατά την οποία οι Έλληνες 
είναι ίσοι ενώπιον του νόµου, προκύπτει, ότι το Σύνταγµα θεσπίζει και την ισότητα 
του νόµου έναντι των Ελλήνων πολιτών, υπό την έννοια, ότι ο νοµοθέτης δεσµεύεται, 
όταν ρυθµίζει ουσιωδώς όµοια πράγµατα, σχέσεις ή καταστάσεις, που αφορούν 
περισσότερες κατηγορίες προσώπων, να µην εισάγει αδικαιολόγητες εξαιρέσεις και 
διακρίσεις, εκτός αν αυτές επιβάλλονται από λόγους γενικότερου, κοινωνικού ή 
δηµόσιου, συµφέροντος, την ύπαρξη των οποίων ελέγχουν τα δικαστήρια (ΟλΑΠ 
23/2004, 11/2003). Εξάλλου, τα άρθρα 20 του Συντάγµατος, 6παρ. 1 της ∆ιεθνούς 
Σύµβασης της Ρώµης της 4.11.1950, που κυρώθηκε µε το Ν∆ 53/1974 και έχει 
υπερνοµοθετική ισχύ (άρθρο 28παρ. 1 του Συντάγµατος), τα οποία εξασφαλίζουν σε 
κάθε πρόσωπο το δικαίωµα της παροχής έννοµης προστασίας µε το συνακόλουθο 
δικαίωµα διασφάλισης ίσων δικαιωµάτων και εγγυήσεων για δίκαιη (χρηστή) δίκη, 
δεν στερούν τον κοινό νοµοθέτη από την εξουσία να θεσµοθετεί ειδικές ρυθµίσεις για 
ορισµένες κατηγορίες προσώπων, όταν τούτο επιβάλλεται από λόγους γενικότερου 
κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος, όπως στην περίπτωση των νοµικών προσώπων 
δηµόσιου δικαίου, µεταξύ των οποίων και τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, που 
λειτουργούν µε τη µορφή αυτή, τα οποία από τη φύση και το καταστατικό τους, έχουν 
αποστολή και έργο να εξυπηρετούν, αδιακρίτως, την δηµόσια υγεία µε την παροχή 
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υγειονοµικής περίθαλψης στους πολίτες και στων οποίων την περιουσία και την 
οικονοµική κατάσταση συµβάλλουν οι φορολογούµενοι πολίτες, µε την καταβολή 
φόρων. Το συµφέρον αυτό, πρωτίστως, εξυπηρετεί, η διάταξη του άρθρου 7παρ. 2 
του Ν∆ 496/1974 "περί λογιστικού των ΝΠ∆∆", ανάλογη µε το άρθρο 21 του 
δευτέρου κεφαλαίου του κώδικα νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου (Β∆ της 
26.6/10.7.1944), µε την οποία ορίζεται, ότι ο νόµιµος και ο της υπερηµερίας τόκος 
κάθε οφειλής του νοµικού προσώπου ανέρχεται σε 6% ετησίως, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά µε σύµβαση ή ειδικό νόµο και αρχίζει από την επίδοση της αγωγής. Η 
ρύθµιση αυτή, µε την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωµα, στα ν.π.δ.δ. να καταβάλουν, 
µε την ιδιότητα του οφειλέτη, επί υπερηµερίας, ποσοστό τόκου (6%), µικρότερο 
εκείνου που έχουν υποχρέωση να καταβάλουν οι ιδιώτες ως οφειλέτες, εισάγει 
επιτρεπτή, υπέρ των νοµικών αυτών προσώπων εξαίρεση, η οποία υπαγορεύεται από 
το σκοπό που προαναφέρθηκε, και δεν βρίσκεται σε αντίθετη ούτε προς τις διατάξεις 
του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλο της ίδιας σύµβασης, που προστατεύει την 
περιουσία του δανειστή (πρβλ. ΑΠ 804/2002). Και τούτο διότι, η προστασία της 
περιουσίας Νοσηλευτικού Ιδρύµατος, που λειτουργεί µε τη µορφή του νοµικού 
προσώπου δηµόσιου δικαίου, είναι αναγκαία για να είναι τούτο σε θέση να 
εκπληρώνει απρόσκοπτα, τους προέχοντες καταστατικούς του σκοπούς και να 
εξυπηρετεί το γενικότερο κοινωνικό και δηµόσιο συµφέρον, µε την προστασία της 
δηµόσιας υγείας των πολιτών (ΟλΑΠ 3/2006).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με το λόγο 
αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα του 
ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση 
του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, 
ένσταση κ.λ.π. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν 
(ΟλΑΠ 27 και 28/1998).  
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ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Σ: 4, 20,  
ΕΣ∆Α: 6, 14, 
Ν∆: 53/1974,  
Ν∆: 496/1974, άρθ. 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 468 
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