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Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1627 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Έγγραφο που έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα. 
Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τη διάταξη του άρθρ. 904 ΑΚ, που ορίζει ότι όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς 
νόµιµη αιτία από την περιουσία ή µε ζηµία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την 
ωφέλεια, προκύπτει ότι οι προϋποθέσεις για τη θεµελίωση της σχετικής αξίωσης είναι 
η ύπαρξη πλουτισµού του λήπτη χωρίς νόµιµη αιτία και η επέλευση του πλουτισµού 
από την περιουσία ή µε ζηµία άλλου, δηλαδή η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ 
πλουτισµού και επιβάρυνσης, έτσι ώστε το ένα να αποτελεί την αιτία του άλλου. 
Στερείται νόµιµης αιτίας και εποµένως είναι αδικαιολόγητος ο πλουτισµός που δεν 
καλύπτεται από έγκυρη βούληση του ζηµιωθέντος ή κατ' εξαίρεση από τη θέληση του 
νοµοθέτη, συναγόµενη σαφώς από συγκεκριµένες διατάξεις ή και από το γενικότερο 
πνεύµα του νόµου, όπως επί αποσβεστικής προθεσµίας ή παραγραφής, ενώ νόµιµη 
αιτία δικαιολόγησης του πλουτισµού, εκτός από τη βούληση του ζηµιωθέντος ή του 
νοµοθέτη, είναι και το αντάλλαγµα που τυχόν παρέχει ο λήπτης του πλουτισµού, 
δηλαδή η οικονοµική θυσία του έναντι του αποκτώµενου πλουτισµού, η οποία, αν 
είναι ισάξια µ' αυτόν, ανταποκρίνεται πλήρως στην εξισωτική αποστολή του θεσµού 
του αδικαιολόγητου πλουτισµού. Το αντάλλαγµα δεν απαιτείται να αποβαίνει 
οπωσδήποτε σε όφελος του δότη του πλουτισµού, αλλά ενδέχεται να ωφελεί τρίτο 
πρόσωπο, οπότε δηµιουργείται τριµερής σχέση µεταξύ του τρίτου, του δότη και του 
λήπτη του πλουτισµού, αναλυόµενη συνήθως σε δυο µερικότερες γωνιακές σχέσεις, 
δηλαδή τη σχέση του τρίτου προς το δότη του πλουτισµού (σχέση κάλυψης) και τη 
σχέση του τρίτου προς το λήπτη του πλουτισµού (σχέση αξίας), ενώ αν υφίσταται και 
ευθεία ενοχική σχέση µεταξύ του δότη και του λήπτη του πλουτισµού, τότε η όλη 
τριµερής σχέση αποβαίνει τριγωνική. Ενδέχεται η σχέση αξίας να είναι ισχυρή και να 
λείπει ή να είναι ελαττωµατική η σχέση κάλυψης, όπως συµβαίνει στην περίπτωση 
που ο δότης του πλουτισµού, θεωρώντας εσφαλµένα ότι οφείλει σε τρίτον, καταβάλει 
µε υπόδειξή του (άρθρ. 417 ΑΚ) το ανύπαρκτο χρέος του σε οφειλέτη του τρίτου, 
εξοφλώντας µε την καταβολή αυτή (άρθρ. 317 ΑΚ) το χρέος του τρίτου. Στην 
περίπτωση αυτή ο δότης του πλουτισµού, που ζηµιώθηκε καταβάλλοντας ανύπαρκτο 
χρέος του, δικαιούται να αναζητήσει τον πλουτισµό, όχι όµως από τον λήπτη τυπικά 
του πλουτισµού, ο οποίος µε την προς αυτόν καταβολή εισέπραξε απλώς την 
απαίτηση που είχε κατά του τρίτου και έκτοτε αυτή αποσβέσθηκε, υποβαλλόµενος 
έτσι αυτός σε αντίστοιχη µε την απόσβεση της απαίτησής του οικονοµική θυσία, 
αλλά θα αναζητήσει τον πλουτισµό από τον τρίτο που στην πραγµατικότητα 
ωφελήθηκε χωρίς νόµιµη αιτία, αφού εξόφλησε µε παροχή άλλου δικό του χρέος. 
Υπό την έννοια αυτή η παρεµβολή του τρίτου που ενήργησε για δικό του 
λογαριασµό, χαρακτηρίζει ως έµµεση την περιουσιακή µετακίνηση από το δότη στον 
τυπικά λήπτη του πλουτισµού και αντίθετα άµεσος θεωρείται ο πλουτισµός του 
τρίτου (πρβλ. και ΑΠ 898/2003, 1239/2005). Σε κάθε περίπτωση η µεσολάβηση 
άµεσου ή έµµεσου αντιπροσώπου του πλουτήσαντος, δηλαδή προσώπου που δεν 
ενεργεί για δικό του λογαριασµό, δεν διασπά την αµεσότητα της µετακίνησης του 
πλουτισµού από την περιουσία του ζηµιωθέντος στην περιουσία του πλουτήσαντος 
και υπόχρεος είναι έτσι αυτός προς απόδοση του αδικαιολόγητου πλουτισµού του. 
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Βέβαια η απόδοση του πλουτισµού µπορεί να γίνει και µε καταβολή µέσω τρίτου 
(άρθρ. 317 ΑΚ), όµως άµεσα ευθυνόµενος είναι πάντοτε ο πλουτήσας και όχι αυτός 
που ενήργησε ως αντιπρόσωπός του κατά τη λήψη του πλουτισµού. 
- Κατά το άρθρ. 454 ΚΠολ∆, αν το έγγραφο που προσάγεται έχει συνταχθεί σε ξένη 
γλώσσα, υποβάλλεται µαζί και επίσηµη µετάφρασή του επικυρωµένη από το 
Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρµόδιο κατά το νόµο πρόσωπο ή από την πρεσβεία ή 
το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα, στην περιοχή της οποίας έχει συνταχθεί το 
έγγραφο ή από την πρεσβεία στην Ελλάδα ή το προξενείο της ίδιας χώρας, σε 
οποιαδήποτε δε περίπτωση το δικαστήριο µπορεί να διατάξει να µεταφραστεί το 
έγγραφο στα ελληνικά από πραγµατογνώµονα. Συνεπώς το ξενόγλωσσο έγγραφο, που 
προσάγεται χωρίς επίσηµη και επικυρωµένη µετάφρασή του, είναι απαράδεκτο ως 
αποδεικτικό µέσο, εκτός αν στη διαδικασία, µε την οποία δικάζεται η υπόθεση, 
επιτρέπεται να ληφθούν υπόψη και µη πληρούντα τους όρους του νόµου αποδεικτικά 
µέσα, όπως είναι και τα προσαγόµενα χωρίς τη δέουσα µετάφραση ξενόγλωσσα 
έγγραφα (ΑΠ 1462/1996). Αν αυτό δεν συµβαίνει, ιδρύεται ο λόγος αναίρεσης από το 
άρθρ. 559 αριθ. 11α ΚΠολ∆, ο οποίος για να είναι ορισµένος πρέπει να 
προσδιορίζεται στο αναιρετήριο το αποδεικτικό µέσο που ανεπίτρεπτα λήφθηκε 
υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, ο ισχυρισµός προς απόδειξη του οποίου 
λήφθηκε υπόψη και η επίδραση που είχε αυτός στο διατακτικό της απόφασης, καθώς 
και ο λόγος για τον οποίο ήταν ανεπίτρεπτο το αποδεικτικό µέσο. Μάλιστα αν το 
απαράδεκτο αποδεικτικό µέσο είχε µε επίκληση προσαχθεί εγκαίρως στο δικαστήριο 
της ουσίας και συνεπώς υπήρχε για τον αντίδικο αυτού που το προσήγαγε η 
δικονοµική δυνατότητα να επικαλεσθεί το απαράδεκτο του αποδεικτικού µέσου ήδη 
στο δικαστήριο της ουσίας, πρέπει για τη θεµελίωση του παραπάνω λόγου αναίρεσης 
να προτάθηκε το απαράδεκτο στο δικαστήριο της ουσίας από τον ήδη αναιρεσείοντα 
και αυτό να αναφέρεται στο αναιρετήριο (άρθρ. 562 παρ. 2 ΚΠολ∆).  
- Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου, που ιδρύει τον αναιρετικό λόγο από το 
άρθρ. 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆, υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας από εσφαλµένη 
ανάγνωση αποδεικτικού κατά την έννοια των άρθρ. 339 και 432 επ. ΚΠολ∆ εγγράφου 
δέχθηκε ως περιεχόµενό του κάτι διαφορετικό από το πραγµατικό, δηλαδή ότι 
περιέχει περιστατικά προφανώς διάφορα από εκείνα που πράγµατι περιλαµβάνει, όχι 
δε και όταν από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο το δικαστήριο ορθώς 
ανέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεσείων 
θεωρεί ορθό, αφού στην περίπτωση αυτή πρόκειται για παράπονο αναγόµενο στην 
εκτίµηση πραγµατικών περιστατικών, που εκφεύγει από τον αναιρετικό έλεγχο. Θα 
πρέπει πάντως, για να θεµελιώνεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, να έχει στηρίξει το 
δικαστήριο της ουσίας το αποδεικτικό του πόρισµα αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο 
στο έγγραφο του οποίου το περιεχόµενο φέρεται ότι παραβιάσθηκε και δεν αρκεί, 
αντίθετα, ότι το συνεκτίµησε απλώς µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξάρει το 
περιεχόµενό του ως προς το αποδεικτικό πόρισµα στο οποίο κατέληξε και το οποίο, 
εξ άλλου, θα πρέπει να είναι επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα αναφορικά µε πράγµατα 
που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 1/1999, ΑΠ 442/1993, 
ΑΠ 627/2003, ΑΠ 402/2004, ΑΠ 832/2009). Ο ίδιος λόγος αναίρεσης για να είναι 
ορισµένος θα πρέπει στο αναιρετήριο να προσδιορίζονται: α. Το αληθινό περιεχόµενο 
του φερόµενου ως παραµορφωθέντος εγγράφου β. Το περιεχόµενο που προσέδωσε σ' 
αυτό η προσβαλλόµενη απόφαση, ώστε από τη σύγκριση να καθίσταται εµφανές το 
διαγνωστικό σφάλµα της γ. Ο ουσιώδης πραγµατικός ισχυρισµός για την απόδειξη ή 
ανταπόδειξη του οποίου χρησιµοποιήθηκε το έγγραφο και δ. Το επιζήµιο για τον 
αναιρεσείοντα αποδεικτικό πόρισµα, στο οποίο κατέληξε το δικαστήριο εξ αιτίας της 
παραµόρφωσης του εγγράφου (ΑΠ 1315/1993, ΑΠ 194/2005). Περαιτέρω ο λόγος 
αναίρεσης από το άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, δηλαδή για έλλειψη νόµιµης βάσης της 
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προσβαλλόµενης απόφασης εξαιτίας έλλειψης, ανεπάρκειας ή αντίφασης αιτιολογιών, 
δεν παρέχεται αν τα ελαττώµατα αυτά αφορούν όχι την ουσιαστική κρίση της 
απόφασης, αλλά δικονοµικά ζητήµατα (ΑΠ 1525/1992). Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση µε τον τέταρτο λόγο της αίτησης αναίρεσης προβάλλεται η αιτίαση ότι η 
προσβαλλόµενη εφετειακή απόφαση περιέχει ανεπαρκείς αιτιολογίες σε ζήτηµα που 
είχε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού αν και αναφέρει ότι οδηγήθηκε 
στην απόρριψη της κρινόµενης απ' αυτή έφεσης της ήδη αναιρεσείουσας, 
λαµβάνοντας υπόψη της και ξενόγλωσσα έγγραφα που προσκόµισε η ήδη 
αναιρεσίβλητη, ωστόσο δεν προσδιορίζει τα έγγραφα αυτά και το περιεχόµενό τους, 
ώστε να µπορεί να διαπιστωθεί αν το Εφετείο παραµόρφωσε ή όχι το περιεχόµενό 
τους. Έτσι διατυπούµενος ο λόγος αυτός αναίρεσης είναι ως λόγος αναίρεσης από το 
άρθρ.559 αριθ.19 ΚΠολ∆ απορριπτέος ως απαράδεκτος, αφού, κατά τα 
προεκτεθέντα, δεν αναφέρεται σε ανεπάρκεια της ουσιαστικής κρίσης της 
προσβαλλόµενης απόφασης, αλλά σε δικονοµική παράβαση ως προς τον 
προσδιορισµό και την εξειδίκευση του περιεχοµένου των προσκοµισθέντων µε 
επίκληση από την αναιρεσίβλητη ξενόγλωσσων εγγράφων. Ο ίδιος εξ άλλου λόγος 
αναίρεσης, εκτιµώµενος ως λόγος αναίρεσης από το άρθρ. 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆, είναι 
επίσης απορριπτέος ως απαράδεκτος, αφού, κατά τα προεκτεθέντα, ο σχετικός λόγος 
αναίρεσης δεν παρέχεται αν ο αναιρεσείων εκφράζει απλώς υπόνοιες παραµόρφωσης 
εγγράφων που αξιολογήθηκαν από την προσβαλλόµενη απόφαση και αντίθετα πρέπει 
αυτός να συγκεκριµενοποιεί στο αναιρετήριο τα παραµορφωθέντα έγγραφα µε 
παράθεση του αληθινού περιεχοµένου τους σε αντιπαραβολή προς το διαφορετικό 
περιεχόµενο που εσφαλµένα προσέδωσε σ' αυτά η προσβαλλόµενη απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 317, 417, 904, 
ΚΠολ∆: 339, 432 επ., 454, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 791 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Μάρτυρες. Χωριστή εξέταση µαρτύρων. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τη διάταξη του άρθρ. 904 εδ.α ΑΚ, που ορίζει ότι όποιος έγινε πλουσιότερος 
χωρίς νόµιµη αιτία από την περιουσία ή µε ζηµία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει 
την ωφέλεια, προκύπτει ότι οι προϋποθέσεις για τη θεµελίωση της σχετικής αξίωσης 
είναι η ύπαρξη πλουτισµού του λήπτη χωρίς νόµιµη αιτία και η επέλευση του 
πλουτισµού από την περιουσία ή µε ζηµία άλλου, δηλαδή η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ πλουτισµού και επιβάρυνσης, έτσι ώστε το ένα να αποτελεί την 
αιτία του άλλου. Πλουτισµό συνιστά κάθε βελτίωση της περιουσιακής κατάστασης 
του λήπτη που µπορεί να εµφανίζεται είτε ως αύξηση του ενεργητικού ή µείωση του 
παθητικού της περιουσίας του είτε αντιστρόφως ως αποφυγή αύξησης του παθητικού 
της ή µείωσης του ενεργητικού της (ΟλΑΠ 6/1994), η οποία διαφορετικά θα 
συνέβαινε και τέτοια είναι προπάντων η περίπτωση αποφυγής δαπανών, στις οποίες ο 
υπόχρεος ήταν για πραγµατικούς λόγους αναγκασµένος να προβεί ή όφειλε από το 
νόµο ή τη σύµβαση να έχει προβεί. Στερείται νόµιµης αιτίας και εποµένως είναι 
αδικαιολόγητος ο πλουτισµός που δεν καλύπτεται από έγκυρη βούληση του 
ζηµιωθέντος ή κατ' εξαίρεση από τη θέληση του νοµοθέτη, συναγόµενη σαφώς από 
συγκεκριµένες διατάξεις ή και από το γενικότερο πνεύµα του νόµου, όπως επί 
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αποσβεστικής προθεσµίας ή παραγραφής, ενώ νόµιµη αιτία δικαιολόγησης του 
πλουτισµού, εκτός από τη βούληση του ζηµιωθέντος ή του νοµοθέτη, είναι και το 
αντάλλαγµα που τυχόν παρέχει ο λήπτης του πλουτισµού, δηλαδή η οικονοµική θυσία 
του έναντι του αποκτώµενου πλουτισµού, η οποία, αν είναι ισάξια µ' αυτόν, 
ανταποκρίνεται πλήρως στην εξισωτική αποστολή του θεσµού του αδικαιολόγητου 
πλουτισµού (ΑΠ 1627/2010). Κατά την έννοια αυτή αδικαιολόγητος είναι ιδίως ο 
πλουτισµός σε περίπτωση παροχής αχρεώστητης ή παροχής για αιτία που δεν 
επακολούθησε ή έληξε ή για αιτία παράνοµη ή ανήθικη (ΑΚ 904εδ.β). Στοιχεία έτσι 
της αγωγής από τον αδικαιολόγητο πλουτισµό, που πρέπει να εκτίθενται σ' αυτή κατά 
το άρθρ. 216 παρ. 1 ΚΠολ∆ για να είναι ορισµένη, είναι γενικώς η ύπαρξη 
περιουσιακής ωφέλειας σε κάποιο πρόσωπο, η αιτία για την οποία αυτή επήλθε και η 
ανυπαρξία ή το ελάττωµα της αιτίας, που καθιστά τη διατήρηση του πλουτισµού 
αδικαιολόγητη. Αντίθετα δεν αποτελεί στοιχείο της αγωγής αυτής η διατήρηση του 
πλουτισµού εξακολουθητικά στον λήπτη, αφού όπως προκύπτει από τη διάταξη του 
άρθρ. 909 ΑΚ, που ορίζει ότι η υποχρέωση για απόδοση του πλουτισµού 
αποσβήνεται, εφόσον ο λήπτης δεν είναι πια πλουσιότερος κατά το χρόνο επίδοσης 
της αγωγής, ο σχετικός ισχυρισµός αποτελεί καταχρηστική ένσταση καταλυτική του 
αγωγικού δικαιώµατος και εναπόκειται συνεπώς στο λήπτη του πλουτισµού να 
επικαλεσθεί ως εναγόµενος και να αποδείξει κατά το άρθρ. 338 παρ. 1 ΚΠολ∆ το 
γεγονός της απώλειας ή της µείωσης του αρχικού πλουτισµού του (ΟλΑΠ 294/1981, 
ΑΠ 1484/2008). Αντένσταση στην ένσταση αυτή, σε περίπτωση που αξιώνεται η 
απόδοση του πλουτισµού, διότι δεν επακολούθησε η αιτία για την οποία δόθηκε ή 
έληξε η αιτία αυτή, αποτελεί ο ισχυρισµός του ενάγοντος, που µπορεί να περιέχεται 
και καθ' υποφορά στο αγωγικό του δικόγραφο, ότι ο λήπτης του πλουτισµού όφειλε 
να προβλέψει την αναζήτησή του, αφού τότε κατά τη διάταξη του άρθρ. 912 εδ. α ΑΚ 
ο λήπτης του πλουτισµού ευθύνεται για ό,τι έλαβε σαν να είχε επιδοθεί η αγωγή. 
Εισάγεται έτσι εξαίρεση από τον κανόνα του άρθρ. 909 ΑΚ και διατηρείται στην 
περίπτωση αυτή η ευθύνη του λήπτη του πλουτισµού προς απόδοσή του, µολονότι 
αυτός δεν σώζεται ή µειώθηκε, εφόσον όµως η απώλεια ή η µείωση του πλουτισµού 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του ίδιου του λήπτη, αφού η ευθύνη του για τον µετά την 
επίδοση της αγωγής χρόνο ρυθµίζεται από τη διάταξη του άρθρ. 910 ΑΚ, που 
παραπέµπει στη διάταξη του άρθρ. 348 ΑΚ και αυτή περαιτέρω στη διάταξη του 
άρθρ. 1097 του ίδιου Κώδικα, σύµφωνα µε την οποία ο νοµέας από την επίδοση της 
αγωγής ευθύνεται σε αποζηµίωση του κυρίου, αν από υπαιτιότητά του το πράγµα 
χειροτέρεψε ή καταστράφηκε ή δεν µπορεί να αποδοθεί για κάποιο άλλο λόγο.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 409 παρ. 1εδ.α ΚΠολ∆, οι µάρτυρες εξετάζονται 
χωριστά και µόνο αν κριθεί απαραίτητο µπορούν να εξετασθούν σε αντιπαράσταση 
µε άλλους µάρτυρες ή και µε τους διαδίκους. Η διάταξη αυτή επιβάλλει µεν τη 
χωριστή κατ' αρχήν εξέταση των µαρτύρων, δεν απαγορεύει όµως την παρουσία τους 
στο ακροατήριο του δικαστηρίου πριν αυτοί να εξετασθούν και ενώ εξετάζονται εκεί 
οι λοιποί µάρτυρες. Τέτοια απαγόρευση δεν µπορεί να συναχθεί ότι επιβάλλεται ούτε 
από τις διατάξεις των άρθρ. 4 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 παρ. 1 της 
ΕΣ∆Α (κύρωση µε το Ν∆ 53/1974), µε τις οποίες αναγνωρίζεται η ισονοµία των 
πολιτών και το δικαίωµα για δικαστική επίλυση των ιδιωτικών διαφορών τους σε 
συνθήκες δίκαιης δίκης, αφού κάθε µάρτυρας υπόκειται κατά την κατάθεσή του στον 
έλεγχο του δικαστηρίου και των παραγόντων της δίκης και µπορεί να εξετασθεί και 
συµπληρωµατικά (άρθρ. 411 ΚΠολ∆), η δε κατάθεσή του εκτιµάται τελικά ελεύθερα 
από το δικαστήριο (άρθρ. 340 ΚΠολ∆). Έτσι δεν δηµιουργούνται συνθήκες 
ανισότητας για εκείνο το διάδικο που ο µάρτυράς του εξετάσθηκε πριν από το 
µάρτυρα του αντιδίκου του και ενώ ο µάρτυρας αυτός παρευρισκόταν κατά την 
κατάθεση του δικού του µάρτυρα στο ακροατήριο του δικαστηρίου 
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 904, 909, 910, 912, 1097, 
ΚΠολ∆: 216, 340, 409, 411, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1037, σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς  
 
Αδικοπραξία - Αδικοπραξία και ενδοσυµβατική ευθύνη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 29 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Συρροή αδικοπρακτικής και ενδοσυµβατικής ευθύνης. Σύµβαση έργου. Επισκευή 
αυτοκινήτου. 
- Σε περίπτωση που η παραβίαση των συµβατικών υποχρεώσεων, συνιστά και 
αδικοπραξία (του άρθρου 914 ΑΚ), η εξ αυτής αγωγή αποζηµιώσεως δίδεται, µόνον 
όταν η υπαίτια ζηµιογόνος πράξη ή παράλειψη µε την οποία παραβιάζεται η 
σύµβαση, διαπραττόµενη και χωρίς τη συµβατική σχέση, θα ήταν παράνοµη, ως 
αντικείµενη στο υπό του δικαίου επιβαλλόµενο γενικό καθήκον, του "µη ζηµιούν 
υπαίτια άλλον" (ΟλΑΠ 967/1973). 
- Από την ΑΚ 914 προκύπτει ότι για τη θεµελίωση ευθύνης από αδικοπραξία 
απαιτείται ανθρώπινη, παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά, επέλευση ζηµίας και 
αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ συµπεριφοράς του δράστη και της ζηµίας. Παράνοµη δε 
συµπεριφορά που µπορεί, συντρεχουσών και των λοιπών προϋποθέσεων, να οδηγήσει 
σε ευθύνη µε τις διατάξεις της αδικοπραξίας, είναι η συµπεριφορά που αντίκειται σε 
απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, που θεµελιώνει δικαίωµα ή προστατεύει 
συγκεκριµένο συµφέρον του ζηµιωθέντος. Μάλιστα δε, ως προς την προσβολή 
δικαιώµατος για µεν τα απόλυτα δικαιώµατα, η συµπεριφορά είναι καθαυτή 
παράνοµη, αφού ενέχει εναντίωση προς την αποκλειστική εξουσία που παρέχει το 
δικαίωµα, για δε τα σχετικά δικαιώµατα είναι µεν παράνοµη, αλλά οι συνέπειές της 
ρυθµίζονται από τις διατάξεις της µη εκπλήρωσης υφιστάµενης ενοχής (ΑΚ 335 επ.), 
εκτός αν συρρέει και αδικοπρακτική ευθύνη. Εξάλλου, από την ίδια ανωτέρω διάταξη 
ΑΚ 914, σε συνδυασµό µε τις ΑΚ 147-149 και ΠΚ 386, προκύπτει ότι γενεσιουργό 
λόγο της υποχρέωσης σε αποζηµίωση αποτελεί και η απατηλή συµπεριφορά σε βάρος 
του ζηµιωθέντος, η οποία υπάρχει όταν κάποιος µε πρόθεση προκαλεί ενισχύει ή 
διατηρεί µε κάθε µέσο ή τέχνασµα πεπλανηµένη αντίληψη ή εντύπωση, µε σκοπό να 
οδηγηθεί ο ζηµιωθείς σε δήλωση βούλησης ή επιχείρηση πράξης από την οποία 
υφίσταται ζηµία, εφόσον το απατηλό µέσο υπήρξε αποφασιστικό για τη γενόµενη 
δήλωση βούλησης ή την πράξη που επιχειρήθηκε, 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 895/2011, ΑΠ 
715/2011, ΑΠ 282/2010, ΑΠ 491/2008, ΑΠ 5/2001 Ελ∆νη 42.671, ΑΠ 683/95 ΝοΒ 
45.607, Γεωργιάδης-Σταθόπουλος, Αστικός Κώδιξ, τόµος IV, σελ.696 επ., 
Γεωργιάδης, Ενοχικό ∆ίκαιο, Γενικό Μέρος, σελ.595 επ.). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 97, 298, 346, 480 επ. 914, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικοπραξία - Αµέλεια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1302 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Υπαιτιότητα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 914 του ΑΚ, κατά την οποία όποιος ζηµιώσει άλλον 
παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, προκύπτει ότι για να 
υπάρξει αδικοπραξία και εντεύθεν υποχρέωση του δράστη να αποζηµιώσει τον 
παθόντα απαιτείται, εκτός από την επέλευση της ζηµίας, και α) η ζηµία αυτή να 
προξενήθηκε από τον δράστη παράνοµα και υπαίτια, ήτοι από δόλο ή από αµέλεια 
(άρθρο 330 του ΑΚ), β) η παράνοµη συµπεριφορά του υπαιτίου να συνίσταται σε 
πράξη ή σε παράλειψή του και γ) να υφίσταται πρόσφορη (αιτιώδης) συνάφεια 
µεταξύ της ζηµιογόνου πράξεως ή παραλείψεως και της επελθούσης ζηµίας. Η 
προξενηθείσα από τον δράστη ζηµία είναι παράνοµη όταν προσβάλλεται µε την 
πράξη ή την παράλειψή του δικαίωµα του παθόντος που προστατεύεται από ορισµένη 
διάταξη νόµου, η υπαίτια δε παράλειψή του παράγει υποχρέωση προς αποζηµίωση 
του παθόντος όταν αυτός (δράστης) ήταν υποχρεωµένος προς πράξη από τον νόµο ή 
από δικαιοπραξία ή από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη, και 
ειδικότερα όταν ο ίδιος δηµιούργησε ορισµένη επικίνδυνη κατάσταση, οπότε έχει 
υποχρέωση να λάβει κάθε ενδεικνυόµενο από τις περιστάσεις µέτρο για την 
προστασία των τρίτων από την πρόκληση σ'αυτούς οποιασδήποτε ζηµίας µετά τη 
δηµιουργία της επικίνδυνης κατάστασης (ΑΠ 50/2002, 1760/2001). Τέλος, πρόσφορη 
(αιτιώδης) συνάφεια µεταξύ της ζηµιογόνου πράξεως ή παραλείψεως και της 
επελθούσης ζηµίας υφίσταται όταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας και της 
λογικής η συµπεριφορά του υπαιτίου, στον χρόνο και υπό τις περιστάσεις που έλαβε 
χώραν, ήταν ικανή κατά τη συνήθη και κανονική πορεία των πραγµάτων να επιφέρει 
το ζηµιογόνο αποτέλεσµα, επέφερε δε τούτο στη συγκεκριµένη περίπτωση.  
- Η υπαιτιότητα συνιστά νοµική έννοια και η υπαγωγή σ'αυτήν από το δικαστήριο της 
ουσίας των πραγµατικών περιστατικών που δέχεται το δικαστήριο υπόκειται στον 
έλεγχο του Αρείου Πάγου, κατά το άρθρο 559 αρ. 1του ΚΠολ∆, όπως νοµική έννοια 
(αόριστη) συνιστά και η αιτιώδης συνάφεια, αν δηλαδή η πράξη ή η παράλειψη του 
υπαιτίου ήταν ικανή, αντικειµενικά, ως ανωτέρω, εξεταζόµενη, να επιφέρει τη ζηµία, 
µε αποτέλεσµα η σχετική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας να ελέγχεται επίσης από 
τον Άρειο Πάγο κατά το άρθρο 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆ και µάλιστα από την άποψη της 
παραβάσεως ή µη των διδαγµάτων της κοινής πείρας κατά την υπαγωγή των 
πραγµατικών περιστατικών στην νοµική αυτή έννοια της αιτιώδους συναφείας (ΑΠ 
1653,1760/2001). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 79, σχολιασµός 
Κωνσταντίνος Γ. Παµπούκης  
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Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 899 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, 297, 298 έως 300, 330 εδ. β' 
και 914 του ΑΚ, συνάγεται ότι, σε περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήµατος, η ευθύνη 
προς αποζηµίωση προϋποθέτει συµπεριφορά του οδηγού παράνοµη και υπαίτια, 
επέλευση ζηµίας και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς αυτής 
και της ζηµίας. Μορφή υπαιτιότητας αποτελεί και η αµέλεια, η οποία υπάρχει όταν 
δεν καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, δηλαδή αυτή που, αν 
είχε καταβληθεί, µε µέτρο την συµπεριφορά του µέσου συνετού και επιµελούς 
οδηγού, θα καθιστούσε δυνατή την αποτροπή του ζηµιογόνου αποτελέσµατος. 
Αιτιώδης σύνδεσµος υπάρχει, όταν η παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά του οδηγού 
ήταν, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας, ικανή, κατά την συνηθισµένη και 
κανονική πορεία των πραγµάτων, να επιφέρει την ζηµία και την επέφερε στην 
συγκεκριµένη περίπτωση. Η παράβαση των διατάξεων του Κώδικα οδικής 
Κυκλοφορίας δεν θεµελιώνει, αυτή καθ' εαυτή, υπαιτιότητα στην επέλευση της 
συγκρούσεως αυτοκινήτων, αποτελεί, όµως, στοιχείο η στάθµιση του οποίου από το 
δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί, σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου 
µεταξύ της συγκεκριµένης παραβάσεως και του επελθόντος αποτελέσµατος. 
Σύµφωνα δε µε τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ, ο οδηγός επιβάλλεται 
να ρυθµίζει την ταχύτητα του οχήµατός του λαµβάνων υπόψη συνεχώς τις 
επικρατούσες συνθήκες ιδιαίτερα δε τη διαµόρφωση του εδάφους την κατάσταση και 
τα χαρακτηριστικά της οδού ... τις συνθήκες κυκλοφορίας και τις καιρικές συνθήκες, 
κατά τρόπον ώστε να είναι εις θέση να διακόψει την πορεία του οχήµατος του 
µπροστά από οποιοδήποτε εµπόδιο, που µπορεί να προβλεφθεί και το οποίο βρίσκεται 
στο ορατό από αυτόν µπροστινό τµήµα της οδού. Υποχρεούται επίσης να µειώνει την 
ταχύτητα του οχήµατος του και, σε περίπτωση ανάγκης, να διακόπτει την πορεία του, 
όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν. Ιδιαίτερα επιβάλλεται να µειώνει την ταχύτητα 
του οχήµατος του σε τµήµατα της οδού µε περιορισµένο πεδίο ορατότητας, στις 
στροφές ... στις απότοµες κατωφέρειες ... κατά τις νυκτερινές ώρες ... την αυτή επίσης 
υποχρέωση έχει κατά την διέλευση του από στενές διόδους και αν η διασταύρωση του 
µε άλλα οχήµατα καθίσταται δυσχερής ... ως και κάθε άλλη ειδική περίπτωση, που 
επιβάλλεται µετριασµός ταχύτητας.  
- Οι έννοιες της υπαιτιότητας και του αιτιώδους συνδέσµου είναι νοµικές και 
εποµένως η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ως προς την συνδροµή ή όχι 
υπαιτιότητας του εµπλακέντος στο αυτοκινητικό ατύχηµα οδηγού, για την επέλευση 
της ζηµίας και του αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς του και το 
ζηµιογόνου αποτελέσµατος, υπόκεινται στο έλεγχο του Αρείου Πάγου, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 559 αριθµ. 1 εδ α' και β' και 19 του ΚΠολ∆, για ευθεία 
παράβαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου και για παράβαση διδαγµάτων της κοινής 
πείρας, καθώς και για έλλειψη νοµίµου βάσεως της αποφάσεως. Ειδικότερα, 
ελέγχεται αναιρετικώς η κρίση του δικαστηρίου, περί του εάν τα πραγµατικά 
περιστατικά, τα οποία δέχεται το δικαστήριο, ως αποδειχθέντα, καθ' εαυτά, 
αντικειµενικώς και βάσει των διδαγµάτων της κοινής πείρας, συγκροτούν ή όχι την 
έννοια της υπαιτιότητας και θεµελιώνουν την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ 
αυτής και του ζηµιογόνου αποτελέσµατος.  
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- Έλλειψη νοµίµου βάσεως της αποφάσεως, η οποία στοιχειοθετεί τον προβλεπόµενο 
από την διάταξη του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, λόγο αναιρέσεως, 
συντρέχει και όταν η απόφαση έχει αντιφατικές ή ανεπαρκείς αιτιολογίες σε ζήτηµα 
που ασκεί ουσιώδη επίδραση στη έκβαση της δίκης. Αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια 
της αιτιολογίας, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, υπάρχει, όταν στο αιτιολογικό, 
που αποτελεί την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, αναφέρονται 
αντιφατικώς ή ανεπαρκώς 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, στην συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν 
ή όχι οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που εφαρµόσθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 992 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330, 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 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 
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 συναφείας. 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. Τέλος, η παράβαση των διατάξεων του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) δεν θεµελιώνεται 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.  
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- 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 επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 1/1999). Αντίθετα δεν υπάρχει 
έλλειψη νόµιµης βάσης, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγοµένου 
από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα 
κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα και για το 
λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 330, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 520 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκίνητα. Παράβαση κανόνα 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, 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/1991, 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. Περαιτέρω, κατά το 
άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν 2094/1992 (ΚΟΚ), ο οποίος ίσχυε κατά το χρόνο του 
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ένδικου ατυχήµατος, "οι ρυθµιστικές της κυκλοφορίας (Ρ-1 µέχρι Ρ-72) 
τοποθετούνται για να πληροφορούν αυτούς που χρησιµοποιούν τις οδούς για τις 
ειδικές υποχρεώσεις, περιορισµούς ή απαγορεύσεις, προς τις οποίες πρέπει αυτοί να 
συµµορφώνονται. Ρ-2 Υποχρεωτική διακοπή πορείας (STOP). 1. Η πινακίδα αυτή 
που τοποθετείται πριν από κόµβο σηµαίνει υποχρεωτική διακοπή πορείας του 
οχήµατος πριν από την είσοδο στον κόµβο και παραχώρηση προτεραιότητας στα 
οχήµατα τα οποία κινούνται στην οδό, προς την οποία πλησιάζει. 2. Η αυτή πινακίδα 
που τοποθετείται σε άλλα σηµεία πλην κόµβου, σηµαίνει υποχρεωτική διακοπή 
πορείας του οχήµατος στη θέση της πινακίδας και µη εκ νέου εκκίνηση µέχρις ότου 
βεβαιωθεί ο οδηγός του ότι µπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο". Κατά το άρθρο 6 
παράγραφος 1δ του ίδιου νόµου δε "οι οδηγοί των οδικών οχηµάτων υποχρεούνται να 
συµµορφώνονται µε τις πιο πάνω ενδείξεις των φωτεινών σηµατοδοτών ρύθµισης της 
κυκλοφορίας, εκτός αν η ρύθµιση αυτής γίνεται από τροχονόµο κατά διάφορο τρόπο. 
δ) απλό ή διπλό κίτρινο φως κυκλικής µορφής το οποίο αναβοσβήνει (αναλάµπον): ο 
οδηγός υποχρεούται να ανακόπτει ταχύτητα, να προχωρεί µε ιδιαίτερη προσοχή και 
να παραχωρεί προτεραιότητα στους πεζούς και στα οχήµατα. 
- Κατά τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάστηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό ή 
ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας 
αποτελεί λόγο αναίρεσης µόνο αν τα διδάγµατα αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων 
δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς.  
- Κατά τη διάταξη δε του αριθµού 19 του ίδιου άρθρου, αναίρεση επιτρέπεται, αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση, και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες ανεπαρκείς ή αντιφατικές σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Έλλειψη δε ή ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα της αιτιολογίας, κατά 
την έννοια της διατάξεως αυτής υπάρχει, όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την 
ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται διόλου ή 
αναφέρονται ανεπαρκώς 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 ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε ή 
δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρµόστηκε (ΟλΑΠ 26/2004).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1910, άρθ. 10,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 35 * ∆ηµοσίευση: Επι∆ικΙΑ 
2011, σελίδα 433  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1636 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Υπαιτιότητα. Παραβίαση διατάξεων ΚΟΚ. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται 
µερικώς η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, 297, 298, 299, 330 εδ. β' , 914 
και 932 του ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση συγκρούσεως µεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων αυτοκινήτων η ευθύνη προς αποζηµίωση προϋποθέτει συµπεριφορά 
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παράνοµη και υπαίτια, επέλευση ζηµίας και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της 
συµπεριφοράς του οδηγού και της ζηµίας. Μορφή υπαιτιότητας είναι και η αµέλεια, η 
οποία υπάρχει, όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια, που απαιτείται στις συναλλαγές, 
δηλαδή αυτή που, αν είχε καταβληθεί, µε µέτρο τη συµπεριφορά του µέσου συνετού 
και επιµελούς οδηγού αυτοκινήτου, θα καθιστούσε δυνατή την αποτροπή της 
συγκρούσεως. Αιτιώδης σύνδεσµος υπάρχει, όταν η παράνοµη και υπαίτια 
συµπεριφορά του οδηγού 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 παράβαση των διατάξεων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) δεν θεµελιώνει αυτή καθ' αυτή 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 παραβάσεως και του ζηµιογόνου 
αποτελέσµατος.  
- Oι ανωτέρω έννοιες της υπαιτιότητας και του αιτιώδους συνδέσµου είναι νοµικές κι 
εποµένως η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς τη συνδροµή ή όχι 
υπαιτιότητας του εµπλακέντος σε σύγκρουση οχηµάτων οδηγού και του αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς του και του ζηµιογόνου αποτελέσµατος 
υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά τις διατάξεις του άρθρου 559 αρ. 1 εδ. 
α' και 19 του ΚΠολ∆ για ευθεία η εκ πλαγίου παράβαση κανόνων ουσιαστικού 
δικαίου ειδικότερα, έλλειψη νόµιµης βάσεως της αποφάσεως, ήτοι εκ πλαγίου 
παραβίαση ουσιαστικού κανόνα, κατά την έννοια της ανωτέρω 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 299, 330, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: ΓπΝ/2011, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1006 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκίνητα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Ικανότητα διαδίκου. Θάνατος 
διαδίκου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, 297 έως 300, 330 εδ. β' και 914 
του ΑΚ, συνάγεται ότι, σε περίπτωση συγκρούσεως µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
οχηµάτων, η ευθύνη προς αποζηµίωση προϋποθέτει συµπεριφορά του οδηγού 
παράνοµη και υπαίτια, επέλευση ζηµίας και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της 
συµπεριφοράς αυτής και της ζηµίας. Μορφή υπαιτιότητας αποτελεί και η αµέλεια, η 
οποία υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, 
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δηλαδή αυτή που, αν είχε καταβληθεί, µε µέτρο την συµπεριφορά του µέσου συνετού 
και επιµελούς οδηγού, θα καθιστούσε δυνατή την αποτροπή του ζηµιογόνου 
αποτελέσµατος. Αιτιώδης σύνδεσµος υπάρχει, όταν η παράνοµη και υπαίτια 
συµπεριφορά του οδηγού ήταν, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας, ικανή, 
κατά την συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, να επιφέρει την ζηµία 
και την επέφερε στην συγκεκριµένη περίπτωση. Η παράβαση των διατάξεων του 
Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας δεν θεµελιώνει, αυτή καθ' εαυτή, υπαιτιότητα στην 
επέλευση της συγκρούσεως αυτοκινήτων, αποτελεί, όµως, στοιχείο, η στάθµιση του 
οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί, σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης παραβάσεως και του επελθόντος 
αποτελέσµατος. Σύµφωνα δε µε την διάταξη του άρθρου 26 παρ. 5 του Κ.Ο.Κ. "Στους 
κόµβους χωρίς (την κατά την παρ. 4 αυτού κατάλληλη) σήµανση η προτεραιότητα 
ανήκει σε αυτόν που έρχεται από δεξιά. Κατ' εξαίρεση: α)... β) αυτοί που εισέρχονται 
σε οδό από χωµατόδροµο, µονοπάτια, παρόδιο ιδιοκτησία, χώρο στάθµευσης και 
σταθµούς ανεφοδιασµού και εξυπηρέτησης οφείλουν να παραχωρούν προτεραιότητα 
σε αυτούς που κινούνται στην οδό".  
- Οι έννοιες της υπαιτιότητος και του αιτιώδους συνδέσµου είναι νοµικές και 
εποµένως η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ως προς την συνδροµή ή όχι 
υπαιτιότητας του εµπλακέντος στο αυτοκινητικό ατύχηµα οδηγού, για την επέλευση 
της ζηµίας, και του αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς του και του 
ζηµιογόνου αποτελέσµατος, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 559 αριθµ. 1 εδ. α' και β' και 19 του ΚΠολ∆, για ευθεία 
παράβαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου και για παράβαση διδαγµάτων της κοινής 
πείρας, καθώς και για έλλειψη νοµίµου βάσεως της αποφάσεως. Ειδικότερα, 
ελέγχεται αναιρετικώς η κρίση του δικαστηρίου, περί του εάν τα πραγµατικά 
περιστατικά, τα οποία δέχεται το δικαστήριο, ως αποδειχθέντα, καθ' εαυτά, 
αντικειµενικώς και βάσει των διδαγµάτων της κοινής πείρας, συγκροτούν ή όχι την 
έννοια της υπαιτιότητας και θεµελιώνουν την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ 
αυτής και του ζηµιογόνου αποτελέσµατος.  
- Έλλειψη νοµίµου βάσεως της αποφάσεως, η οποία στοιχειοθετεί τον προβλεπόµενο 
από την διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 19 του ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως, συντρέχει 
και όταν η απόφαση έχει αντιφατικές ή ανεπαρκείς αιτιολογίες σε ζήτηµα, το οποίο 
ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Αντιφατικότητα δε ή ανεπάρκεια 
της αιτιολογίας, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, υπάρχει, όταν στο αιτιολογικό, 
που αποτελεί την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, αναφέρονται 
αντιφατικώς ή ανεπαρκώς 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 στην συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν 
οι όροι του κανόνα που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν 
εφαρµόσθηκε. ∆εν συνιστούν, όµως, ανεπαρκή αιτιολογία ελλείψεις, οι οποίες 
ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων ή την αιτιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται µε σαφήνεια. Για το ορισµένο δε του λόγου αυτού 
αναιρέσεως, πρέπει να διαλαµβάνεται στο αναιρετήριο και µάλιστα ενάριθµα ο 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε καθώς και ο ισχυρισµός (αγωγικός 
ή ένσταση κ.λ.π.) και τα περιστατικά που προτάθηκαν προς θεµελίωση του, ως προς 
τον οποίο παρουσιάζεται η έλλειψη, ανεπάρκεια ή αντίφαση.  
- Κατ' άρθρο 62 ΚΠολ∆ ικανός να είναι διάδικος, είναι εκείνος που έχει την 
ικανότητα να είναι υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Η ικανότητα αυτή, 
που εξετάζεται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο (73 ΚΠολ∆) προκειµένου για 
φυσικό πρόσωπο παύει να υπάρχει µε το θάνατό του (35 ΑΚ). Εξ άλλου, κατ' άρθρο 
313 παρ. 1 εδ. δ' ΚΠολ∆ απόφαση που εκδόθηκε σε δίκη που είχε διεξαχθεί κατ' 
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ανυπάρκτου φυσικού προσώπου, όπως είναι και το αποβιώσαν, δεν έχει υπόσταση, 
χαρακτηριζόµενη ρητά ως ανύπαρκτη. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τις διατάξεις 
των άρθρων 286 επ. ΚΠολ∆, τα οποία εφαρµόζονται και στην κατ' αναίρεση δίκη 
(573 παρ. 1 ΚΠολ∆), σε συνδυασµό µε τις ανωτέρω διατάξεις, αν ο διάδικος είναι 
στη ζωή κατά την έναρξη της δίκης, αποβιώσει όµως στη συνέχεια (προτού 
αποπερατωθεί η δίκη αµετακλήτως), αν µεν ο θάνατός του επήλθε µέχρι πέρατος της 
προφορικής συζητήσεως, µετά την οποία εκδίδεται οριστική απόφαση, τότε 
τηρουµένων και των λοιπών νοµίµων διατυπώσεων, µεταξύ των οποίων και εκείνη 
της γνωστοποιήσεως του θανάτου προς τον αντίδικο, επέρχεται διακοπή της δίκης µε 
συνέπεια όλες οι επιχειρούµενες στο µεταξύ και µέχρι της νόµιµης επαναλήψεως 
διαδικαστικές πράξεις, εκτός της τυχόν εκδιδόµενης απόφασης να λογίζονται άκυρες. 
Αν δε ο θάνατος έλαβε χώραν µετά το πέρας της συζητήσεως εκείνης, πολύ δε 
περισσότερο µετά την έκδοση της οριστικής επ' αυτής αποφάσεως, τότε, εφ' όσον δεν 
υφίσταται εκκρεµής δικαστικός αγώνας, ούτε στάδιο εφαρµογής των διατάξεων για 
διακοπή και επανάληψη της δίκης, τα ασκούµενα κατά της ως άνω αποφάσεως ένδικα 
µέσα, άρα και η αίτηση αναιρέσεως, πρέπει να απευθύνονται, σύµφωνα µε το άρθρο 
558 ΚΠολ∆ κατά των καθολικών διαδόχων (κληρονόµων) του αποβιώσαντος, 
απευθυνόµενα δε κατά του αποβιώσαντος είναι άκυρα, υπό την προϋπόθεση όµως ότι 
ο αναιρεσείων διάδικος είχε λάβει γνώση προτού ασκηθεί η αναίρεσή του, µε 
οποιονδήποτε τρόπο, του θανάτου του αντιδίκου του, ώστε να διαπιστώσει τους 
κληρονόµους του και να απευθύνει κατ' αυτών την αναίρεση. Η αναίρεση συνεπώς 
που απευθύνεται κατά του αποβιώσαντος, χωρίς όµως να γνωρίζει το θάνατό του ο 
αναιρεσείων, δεν είναι άκυρη και νόµιµα χωρεί η συζήτηση αυτής µε τους 
κληρονόµους του αποβιώσαντος, οι οποίοι καλούνται προς τούτο ή εµφανίζονται 
κατά τη συζήτηση µε την ιδιότητα αυτή στη θέση του αναιρεσιβλήτου και 
προβάλλουν υπεράσπιση επί της ουσίας της διαφοράς (ΟλΑΠ 27/1987).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 35, 297, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 62, 286 επ., 313, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 159 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 741 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- 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 
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υπαίτια, επέλευση ζηµίας και αιτιώδη σύνδεσµο µεταξύ της συµπεριφοράς του 
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. 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. 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.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµός 19 ΚΠολ∆ 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 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµoγής του 
εφαρµοσθέντος κανόνα δικαίου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 277 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκίνητα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, 297, 298, 299, 330, εδ. β' , 914 
και 932 του ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση συγκρούσεως µεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων αυτοκινήτων η ευθύνη προς αποζηµίωση προϋποθέτει συµπεριφορά 
παράνοµη και υπαίτια, επέλευση ζηµίας και ύπαρξη αιτιωδούς συνδέσµου µεταξύ της 
συµπεριφοράς του οδηγού και της ζηµίας. Μορφή υπαιτιότητας είναι και η αµέλεια, η 
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οποία υπάρχει, όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια, που απαιτείται στις συναλλαγές, 
δηλαδή αυτή που, αν είχε καταβληθεί, µε µέτρο τη συµπεριφορά του µέσου συνετού 
και επιµελούς οδηγού αυτοκινήτου, θα καθιστούσε δυνατή την αποτροπή της 
συγκρούσεως. Αιτιώδης σύνδεσµος υπάρχει, όταν η παράνοµη και υπαίτια 
συµπεριφορά του οδηγού 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 παράβαση των διατάξεων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) δεν θεµελιώνει αυτή καθ' αυτή 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 παραβάσεως και του ζηµιογόνου 
αποτελέσµατος. Εξάλλου, οι ανωτέρω έννοιες της υπαιτιότητας και του αιτιώδους 
συνδέσµου είναι νοµικές κι εποµένως η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς τη 
συνδροµή ή όχι υπαιτιότητας του εµπλακέντος σε σύγκρουση οχηµάτων οδηγού και 
του αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς του και του ζηµιογόνου 
αποτελέσµατος υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 559 αρ. 1 εδ. 9 και 19 του ΚΠολ∆ για ευθεία παράβαση κανόνων 
ουσιαστικού δικαίου.  
- 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 299, 330, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 154 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αυτοκινητικό ατύχηµα. Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή 
καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση του αυτοκινητικού ατυχήµατος. Πραβίαση 
διδαγµάτων κοινής πείρας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων.Παραµόρφωση του 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 
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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 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 
(ΑΠ 468/2003). 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 (ΑΠ 1500/2002).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.19 ΚΠολ∆ επιτρέπεται αναίρεση για έλλειψη 
νόµιµης βάσης όταν δεν προκύπτουν από το αιτιολογικό της απόφασης τα 
περιστατικά εκείνα που είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση 
της συνδροµής των νόµιµων όρων και προϋποθέσεων της διάταξης που εφαρµόστηκε 
ή για τη συνδροµή τους που αποκλείει την εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση 
δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ανεπαρκείς ή αντιφατικές όχι ως προς 
την εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση 
του εξαγοµένου από αυτές πορίσµατος, αλλά στο νοµικό χαρακτηρισµό των 
πραγµατικών περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτά και έχουν, ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 26/2004).  
- Όπως προκύπτει από το άρθρο 335, 332, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆, 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 όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία νόµιµα 
επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι. ∆εν είναι όµως αναγκαία η ειδική 
αναφορά και η ξεχωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά. Το γεγονός ότι 
µνηµονεύονται και εξαίρονται µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της κατά την 
ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου µεγαλύτερης σηµασίας τους, δεν σηµαίνει ότι δεν 
λήφθηκαν υπόψη τα υπόλοιπα, αρκεί βέβαια να γίνεται αδίστακτα βέβαιο από το όλο 
περιεχόµενο της αποφάσεως ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν νόµιµα οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρεώσεως 
αυτής ιδρύει το λόγο της αναιρέσεως του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, υπό 
την αποκλειστική προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός που επικαλείται ό διάδικος 
ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα τέτοιο (ουσιώδες) 
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γεγονός καθίσταται αντικείµενο αποδείξεως (ΑΠ 1263/2010, ΑΠ 187/2006 ∆ 
37.917). 
- Ο λόγος αναίρεσης από το εδάφιο 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ για παραµόρφωση 
εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της απόδοσης από το δικαστήριο σε 
αποδεικτικό, µε την έγνοια των άρθρων 339 και 432 ΚΠολ∆ έγγραφο, περιεχοµένου 
καταδήλως διαφορετικό από το αληθινό, εξαιτίας του οποίου καταλήγει σε πόρισµα 
επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει όµως και την περίπτωση που το 
δικαστήριο, από την εκτίµηση και αξιολόγηση, του αληθινού περιεχοµένου του 
εγγράφου, έστω και εσφαλµένως, καταλήγει σε συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που 
θεωρεί ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση 
πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο. Πρέπει δε την παραπάνω 
επιζήµια για τον αναιρεσείοντα κρίση του να σχηµάτισε αποκλειστικά ή κατά κύριο 
λόγο από το έγγραφο που φέρεται ως παραµορφωµένο, προϋπόθεση η οποία δεν 
συντρέχει όταν αυτό εκτιµήθηκε µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαρθεί η 
σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα, για την αλήθεια ή αναλήθεια του γεγονότος 
που αποδείχτηκε, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της 
ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του (ΑΠ 1747/2006, ΑΠ 606/2005 ∆. 37.107). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 348 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Η παράβαση των διατάξεων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην 
επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. 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 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 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 
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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 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 η αντιφατικές αιτιολογίες στο νοµικό 
χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτά 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 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.  
- Για να ιδρυθεί ο λόγος αναιρέσεως από το εδ.α του αριθ.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.1, 559 αριθ.19, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 350 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 299, 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 
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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. 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.  
- 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). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 299, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Βλάβη σώµατος ή υγείας/θάνατος προσώπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 163 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Βλάβη σώµατος ή υγείας. Ασφαλισµένοι ΙΚΑ. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 5 του Ν∆ 4104/1965, όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4476/1965, σε συνδυασµό µε το άρθρο 18 του ν. 
1654/1986 προκύπτει, ότι σε περίπτωση βλάβης του σώµατος ή τις υγείας προσώπου 
ασφαλισµένου στο ΙΚΑ, η αξίωση αποζηµίωσης του ασφαλισµένου, που απορρέει 
από το άρθρο 929 ΑΚ, κατά του υπόχρεου, µεταβιβάζεται στο ΙΚΑ από την ηµέρα 
που γεννήθηκε η σχετική αξίωση. Για να λειτουργήσει το σύστηµα της αυτοδίκαιης 
µεταβίβασης στο ΙΚΑ της αξίωσης αποζηµίωσης του παθόντα κατά του ζηµιώσαντος 
τρίτου, πρέπει να συντρέχει, ποιοτική και ποσοτική αντιστοιχία µεταξύ των παροχών 
του ΙΚΑ προς τον ασφαλισµένο και των αξιώσεων αποζηµίωσης του παθόντος κατά 
του υπόχρεου τρίτου. Η αντιστοιχία αυτή συντρέχει, όταν αµφότερες οι παροχές είναι 
οµοειδείς και υπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Τούτο συµβαίνει, όταν οι παροχές αυτές 
τελούν µεταξύ τους υπό χρονική και ποιοτική άποψη, σε µία εσωτερική συνάφεια. 
Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις αυτές, επέρχεται η µεταβίβαση της απαίτησης 
στο ΙΚΑ.  
Εν προκειµένω δεν εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ, στην οποία 
στηρίζεται η σωρευτική απόληψη της σύνταξης και της αποζηµίωσης κατά το άρθρο 
928 ΑΚ, που ισχύει για τους λοιπούς, πλην του ΙΚΑ ασφαλιστικούς οργανισµούς. 
Σκοπός της παραπάνω νοµοθετικής ρύθµισης είναι κυρίως, η παρεµπόδιση µιας 
διπλής, ουσιαστικά αποζηµίωσης του θύµατος, της αδικοπραξίας ή σε περίπτωση 
θανάτου του των δικαιούχων διατροφής. Εφόσον, συνεπώς, συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής των παραπάνω νόµων, περιορίζεται αντίστοιχα, η εφαρµογή 
της διάταξης του άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ αναφορικά µε το δικαίωµα του ζηµιωθέντα 
να απαιτήσει, αθροιστικά, την αποζηµίωση από τον υπόχρεο και την ασφαλιστική 
παροχή από το ΙΚΑ, (Α.Π. 803/2004). Εξ άλλου, µε τις παραγράφους 1 και 3 του 
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άρθρου 42 του ν. 1140/1981 ορίσθηκαν τα εξής: "Ησφαλισµένοι φορέων Κοινωνικής 
Ασφαλίσεως, ... πάσχοντες εκ τετραπληγίας ως και παραπληγίας, κρινόµενοι από 
Ειδικήν Επιτροπήν ως ανίκανοι προς πάσαν βιοποριοτικήν εργασίαν, δικαιούνται 
µηνιαίου εξωϊδρυµατικού επιδόµατος ... 3. Το ποσόν της καταβαλλοµένης συντάξεως 
λόγω αναπηρίας εις συνταξιούχους Ασφαλιστικών φορέων αρµοδιότητος Υπουργείου 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 50% εφόσον ο ανάπηρος 
ευρίσκεται διαρκώς εις κατάστασιν απαιτούσαν συνεχή επίβλεψη, περιποίησιν και 
συµπαράστασιν ετέρου προσώπου [απόλυτος αναπηρία]". Από το συνδυασµό των πιο 
πάνω διατάξεων προκύπτει, ότι "µεταξύ των χρηµατικών παροχών που καταβάλει το 
ΙΚΑ στον παθόντα ασφαλισµένο του περιλαµβάνεται και το παραπληγικό επίδοµα 
που προβλέπεται από το άρθρο 42 παρ, 1 ν.1140/1981. Το ΙΚΑ όµως εκ µόνου του 
λόγου ότι καταβάλει το ως άνω επίδοµα δεν σηµαίνει αναγκαίως ότι υποκαθίσταται 
αυτοδικαίως σε κάθε σχετική ισόποση αξίωση του παθόντος κατά του υπόχρεου. Για 
την υποκατάσταση αυτή προϋποτίθεται ότι ο παθών ασφαλισµένος έχει στη 
συγκεκριµένη περίπτωση σχετική αξίωση αποζηµιώσεως κατά του υπόχρεου. Τέτοια 
δε αξίωση κατά του υπόχρεου έχει ο παθών, επειδή λόγω της ειδικής καταστάσεως 
στην οποία περιέρχεται έχει ανάγκη πρόσθετης υποστήριξης από άλλο πρόσωπο και 
κατ' ακολουθία υποβάλλεται σε επί πλέον έξοδα, εξ αιτίας της αύξησης των δαπανών 
του, κατ' αρθ. 929 ΑΚ (ΑΠ 123/2010). Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης παρέχεται 
από το ΙΚΑ το ως άνω παραπληγικό επίδοµα, το οποίο τελεί σε σχέση αντιστοιχίας, 
κατά την έννοια που προαναφέρθηκε, µε τη δαπάνη για την αµοιβή προσώπου, -
απασχολούµενου µε την επίβλεψη, περιποίηση και συµπαράσταση του παθόντος.  
- Ως "πράγµατα", για να ιδρυθεί ο από το άρθρο 559 αριθµ. 8 ΚΠολ∆, λόγος 
αναίρεσης, νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που τείνουν στη 
θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή 
αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 3/1997). Οι λόγοι 
έφεσης και οι πρόσθετοι λόγοι, αποτελούν "πράγµατα", όταν έχουν αυτοτέλεια, 
δηλαδή όταν αφορούν αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς ή άρνηση αυτοτελών 
ισχυρισµών (ΟλΑΠ 11/1996). Επίσης, για να ιδρυθεί ο λόγος αυτός, θα πρέπει ο 
ισχυρισµός να είχε προταθεί κατά τρόπο ορισµένο και παραδεκτό, να είναι νόµιµος 
και να ασκεί επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 928, 929, 930,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8,  
Ν∆: 4104/1965, άρθ. 10, 
Νόµοι: 1140/1981, άρθ. 42,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 977, σχολιασµός Ι.Ν.Κ. * ΝοΒ 
2012, σελίδα 1407 
 
Αδικοπραξία - Ευθύνη προστήσαντος ή προστηθέντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1509 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ευθύνη προστήθέντος. Ευθύνη πλοιάρχου. Εφαρµοστέο δίκαιο. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Το άρθρο 26 ΑΚ ορίζει ότι οι ενοχές από αδίκηµα διέπονται από το δίκαιο της 
πολιτείας όπου διαπράχθηκε το αδίκηµα. Κατά το δίκαιο που ορίζει η διάταξη αυτή 
κρίνονται, µεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα ζητήµατα: Αν η συγκεκριµένη πράξη 
αποτελεί αδίκηµα, αν η υπαιτιότητα αποτελεί προϋπόθεση του αδικήµατος και της 
υποχρεώσεως για αποζηµίωση, αν και βάσει ποίων προϋποθέσεων θεµελιώνεται 



 

[23] 
 

αντικειµενική ευθύνη σε βάρος κάποιου άλλου, ποια είναι το είδος και η έκταση της 
οφειλόµενης αποζηµιώσεως (άρθρα 297, 298, 914 για την περιουσιακή ζηµία και 299, 
932 για τη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή σε περίπτωση θανατώσεως 
προσώπου, λόγω ψυχικής οδύνης, 931 ΑΚ), πότε η πράξη είναι παράνοµη, ποιος 
βαθµός υπαιτιότητας απαιτείται για τη θεµελίωση υποχρεώσεως προς αποζηµίωση, 
αν µεταξύ της πράξεως και της ζηµίας απαιτείται αιτιώδης συνάφεια, ποιες οι 
συνέπειες του συντρέχοντος πταίσµατος του παθόντος, πότε παραγράφεται η σχετική 
αξίωση, αν, σε περίπτωση θανατώσεως του προσώπου τα µέλη της οικογένειάς του 
έχουν ή όχι εξ ιδίου δικαίου προσωπική αξίωση κατά των υποχρέων (ΑΠ 3/2007).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 104 του Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου που 
κυρώθηκε µε το Ν∆ 187/1973 "ο πλοίαρχος έχει την εν γένει διοίκησιν εν τω πλοίω 
και ασκεί εξουσίαν επί των επιβαινόντων, λαµβάνων παν αναγκαίον µέτρον εντός των 
υφισταµένων κανονισµών προς τον σκοπόν τηρήσεως της τάξεως, της πειθαρχίας και 
της υγιεινής και δια την ασφάλειαν του πλοίου, των επιβαινόντων και του φορτίου". 
∆ιατάξεις περί των όρων ασφαλείας, η µη τήρηση των οποίων παρέχει στον παθόντα 
από εργατικό ατύχηµα στο πλοίο δικαίωµα αποζηµιώσεως είναι εκείνες οι οποίες 
ειδικώς προβλέπουν τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων, ήτοι προσδιορίζουν 
τους όρους που πρέπει να τηρηθούν, µνηµονεύοντας συγκεκριµένα µέτρα, µέσα και 
τρόπους προς επίτευξη της ασφάλειας των εργαζοµένων. ∆εν αρκεί δηλαδή το 
ατύχηµα να επήλθε από τη µη τήρηση όρων οι οποίοι επιβάλλονται µόνο από την 
κοινή αντίληψη, την υποχρέωση πρόνοιας και την απαιτούµενη στις συναλλαγές 
επιµέλεια, χωρίς αυτοί να προβλέπονται από ειδική διάταξη νόµου (ΟλΑΠ 26/1995, 
ΑΠ 1132/1997). Τέτοιες ειδικές διατάξεις είναι και εκείνες του Π∆ 70/1990 για την 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων σε ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές 
εργασίες το οποίο εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 14 παρ. 2 και 36 Ν. 
1568/1985 και στο οποίο ορίζονται µεταξύ άλλων και τα εξής: Ως 
ναυπηγοεπισκευαστικό έργο θεωρείται κάθε ναυπηγική ή ναυπηγοεπισκευαστική 
εργασία ορισµένης χρονικής διάρκειας, όπως νέα κατασκευή, µετασκευή, προσθήκη, 
επισκευή, συντήρηση, διάλυση (άρθρο 2 αριθ. 1). Ο κύριος του έργου, ο εργολάβος, ο 
υπεργολάβος και ο παρέχων το χώρο είναι υπεύθυνοι για την εφαρµογή των 
διατάξεων του προεδρικού διατάγµατος τούτου και ιδιαίτερα µε τις υποχρεώσεις που 
προσδιορίζονται σ' αυτό (άρθρο 3 εδ. α). Ως κύριος του έργου θεωρείται ο 
πλοιοκτήτης, εφοπλιστής, νοµέας, ο κάτοχος του πλοίου ή άλλης πλωτής κατασκευής 
όπου εκτελείται ύστερα από εντολή του και για λογαριασµό του 
ναυπηγοεπισκευαστικό έργο. Ο κύριος του έργου µπορεί να εκπροσωπείται από το 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του ή τον πλοίαρχο του πλοίου (άρθρο 2 αριθ. 
3).  
- Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων µε εκείνες των άρθρων 297, 298, 299, 
914 και 932 ΑΚ προκύπτει ότι κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών 
επί του πλοίου ο πλοίαρχος υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των µέτρων υγιεινής 
και ασφαλείας που προβλέπονται από το ανωτέρω προεδρικό διάταγµα, εάν δε 
υπαιτίως παραλείψει την ανωτέρω υποχρέωσή του µε συνέπεια την πρόκληση 
ατυχήµατος, ευθύνεται έναντι του παθόντος σε καταβολή αποζηµιώσεως και 
χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης. Οι υποχρεώσεις του όµως αυτές 
υπάρχουν µόνο όταν ο κύριος του έργου (δηλαδή ο πλοιοκτήτης, εφοπλιστής, νοµέας 
ή κάτοχος του πλοίου, στο οποίο εκτελείται ύστερα από εντολή του και για 
λογαριασµό του ναυπηγοεπισκευαστικό έργο) έχει ορίσει αυτόν (τον πλοίαρχο) ως 
εκπρόσωπό του.  
- Κατά το άρθρο 41 παρ. 1 εδ. γ του ίδιου πιο πάνω προεδρικού διατάγµατος τα 
µαδέρια στα δάπεδα των ικριωµάτων που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση 
ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών πρέπει να τοποθετούνται κατά πλάτος µε κενά 
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µέχρι το πολύ τριών εκατοστών του µέτρου, µε τρόπο ώστε να καλύπτεται όλο το 
µεταξύ των στηριγµάτων άνοιγµα και να συνδέονται κατάλληλα για την αποφυγή 
ολισθήσεώς τους, κατά δε το άρθρο 42 παρ. 5 εδ. α αυτού τα ικριώµατα πρέπει να 
φέρουν µεταλλικό χειρολισθήρα ύψους ενός µέτρου από το δάπεδο εργασίας και 
µεταλλική ράβδο στο µέσο του διαστήµατος για προστασία έναντι της πτώσεως. 
- Έτσι που έκρινε το εφετείο παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των 
άρθρων 2 παρ. 1 και 3 του Π∆ 70/1990, διέλαβε δε στην απόφασή του ανεπαρκείς 
αιτιολογίες ως προς το κρίσιµο ζήτηµα της αδικοπρακτικής ευθύνης του 
αναιρεσείοντος πλοιάρχου για τον τραυµατισµό του αναιρεσιβλήτου, αφού από τις 
αιτιολογίες αυτές δεν προκύπτει µε σαφήνεια ο λόγος της ευθύνης του 
αναιρεσείοντος και ειδικότερα αν είχε ορισθεί από τον κύριο του έργου ως 
εκπρόσωπος αυτού κατά την εκτέλεση των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών επί του 
πλοίου. Συνεπώς οι σχετικοί τέταρτος και πέµπτος λόγοι αναιρέσεως, από το άρθρο 
559 αριθ.1 και 19 ΚΠολ∆, είναι βάσιµοι. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 26, 297, 298, 299, 914, 931, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Κ∆Ν∆: 104, 
Νόµοι: 1568/1985, άρθ. 14, 36,  
Π∆: 70/1990,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 101 
 
Αδικοπραξία - Ευθύνη προστήσαντος ή προστηθέντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1760 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ευθύνη προστήσαντος. Σύµβαση απλής διανοµής. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Απλή οµοδικία στην αναιρετική δίκη. Κατά ποιού απευθύνεται 
η αναίρεση. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 922 του ΑΚ, ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλον 
σε µία υπηρεσία ευθύνεται για τη ζηµία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε 
τρίτον παράνοµα κατά την υπηρεσία τους. Η εφαρµογή της ως άνω διάταξης 
προϋποθέτει: 1) σχέση πρόστησης, η οποία υπάρχει όταν ο προστήσας, που µπορεί να 
είναι και αντιπροσωπευόµενος σε υλικές ενέργειες, διατηρεί το δικαίωµα να δίδει 
οδηγίες και εντολές στον προστηθέντα αντιπρόσωπό του κατά την διενέργεια υλικών 
κυρίως ενεργειών σε σχέση µε τον τρόπο εκπλήρωσης της υπηρεσίας του, ή ο 
τελευταίος υπόκειται σε συγκεκριµένες υποχρεώσεις, 2) ενέργεια του προστηθέντος 
παράνοµη και υπαίτια πληρούσα τις προϋποθέσεις του άρθρου 914 του ΑΚ και 3) η 
ενέργεια αυτή του προστηθέντος να έγινε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που του 
είχε ανατεθεί ακόµη και κατά κατάχρηση της υπηρεσίας του αυτής, η οποία 
υφίσταται όταν η ζηµιογόνος πράξη τελέσθηκε εντός των ορίων των καθηκόντων που 
ανατέθηκαν στον προστηθέντα, ή επ' ευκαιρία ή εξ αφορµής της υπηρεσίας, αλλά 
κατά παράβαση των εντολών και των οδηγιών, που δόθηκαν σ' αυτόν ή καθ' 
υπέρβαση των καθηκόντων του, που διέπουν τη µεταξύ τους σχέση, εφόσον µεταξύ 
της ζηµιογόνου ενέργειας του προστηθέντος και της υπηρεσίας που ανατέθηκε σ' 
αυτόν υπάρχει εσωτερική συνάφεια, υπό την έννοια ότι η αδικοπραξία δεν θα ήταν 
δυνατόν να υπάρξει χωρίς την ιδιαίτερη σχέση ή ότι η τελευταία υπήρξε το αναγκαίο 
µέσον για την τέλεση της αδικοπραξίας που κατέστη (τέλεση) δυνατή, εξαιτίας 
ακριβώς της θέσης, των µέσων και των ευκαιριών που χορήγησε ο αντιπρόσωπος στο 
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πλαίσιο της ειδικής σχέσης προς τον αντιπροσωπευόµενο, και µε την χρησιµοποίησή 
τους για άλλον σκοπό από εκείνον για τον οποίο του ανατέθηκαν.  
- Στην περίπτωση συµβάσεως απλής (και όχι αποκλειστικής) διανοµής, δηλαδή 
εκείνης κατά την οποία ο διανοµέας διαθέτει, εκτός από τα προϊόντα του παραγωγού, 
και άλλα ανταγωνιστικά προς τα δικά του προϊόντα, ο τελευταίος (διανοµέας) δεν 
καθίσταται αντιπρόσωπος του παραγωγού-προµηθευτή του, αλλά ενεργεί ως 
ανεξάρτητος επιχειρηµατίας, οι δε σχέσεις του µε τον παραγωγό-προµηθευτή 
διέπονται από τα διαλαµβανόµενα στην µεταξύ τους σύµβαση (άρθρο 361 Α.Κ.), 
εφαρµοζοµένων παράλληλα, ενόψει του ότι οι συµβάσεις αυτές ταυτίζονται ως προς 
τα ουσιαστικά στοιχεία τους µε τη σχέση της παραγγελίας, των διατάξεων του 
άρθρου 90 του ΕµπΝ που διέπουν την τελευταία, οι οποίες συµπληρώνονται κατά τα 
άρθρα 91 ΕµπΝ και 3 ΕισΝΑΚ, από τις περί εντολής διατάξεις (ΑΠ 53/2007, 
212/2006, 139/2006, 312/1991, 887/1974). ∆εν έχουν δε εφαρµογή στην περίπτωση 
αυτή οι διατάξεις του Π∆ 219/1991 "περί εµπορικών αντιπροσώπων", που εκδόθηκε 
σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Kοινοτήτων για τον συντονισµό των δικαίων των κρατών - µελών όσον αφορά τους 
εµπορικούς αντιπροσώπους (ανεξάρτητους επιχειρηµατίες), αφού δεν πρόκειται περί 
εµπορικής αντιπροσωπείας, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 του άνω Π∆/τος, 
ούτε όµως και περί αποκλειστικής διανοµής, για την οποία εφαρµόζονται αναλογικά 
για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, οι διατάξεις του προµνηµονευθέντος Π∆/τος, 
εφόσον τα χαρακτηριστικά στοιχεία της σύµβασης αποκλειστικής διανοµής 
προσοµοιάζουν, έστω κι αν δεν ταυτίζονται πλήρως, µε εκείνα της σύµβασης 
εµπορικής αντιπροσωπείας (ΑΠ 212/2006). Εφόσον δε ο παραγωγός-προµηθευτής, 
στα πλαίσια της µεταξύ αυτού και του διανοµέα συµβάσεως απλής διανοµής, 
επιφυλάσσει για τον ίδιο την τήρηση ορισµένων προδιαγραφών, ως προς τη διάθεση 
των προϊόντων του και την παροχή των υπηρεσιών του διανοµέα προς εξυπηρέτηση 
της πελατείας του ίδιου αναφορικά µε τη διάθεση και χρήση αυτών, δεν καθιστά το 
διανοµέα αντιπρόσωπό του, ούτε δηµιουργείται µεταξύ τους σχέση πρόστησης, υπό 
την προεκτεθείσα έννοια, ώστε ο παραγωγός-προµηθευτής να υπέχει ευθύνη από την 
αδικοπρακτική συµπεριφορά του διανοµέα ή των προστηθέντων υπ' αυτού 
προσώπων, κατά την παροχή των υπηρεσιών αυτών, αφού οι τελευταίες, δεν 
παρέχονται προς τον παραγωγό, αλλά προς την ανεξάρτητη επιχείρηση του διανοµέα, 
που δεν τελεί σε σχέση αντιπροσώπευσης προς τον παραγωγό, υπό την έννοια του 
εµπορικού αντιπροσώπου, ή του προσοµοιάζοντος προς αυτόν αποκλειστικού 
διανοµέα. Η επιφύλαξη δε της τήρησης των άνω προδιαγραφών, δεν συνιστά 
πρόστηση, αλλά αποτελεί ενδοσυµβατική µεταξύ των συµβαλλοµένων ρήτρα, 
προκειµένου να είναι αποδεκτή από τον παραγωγό- προµηθευτή η διάθεση από το 
διανοµέα των προϊόντων του και η παροχή των υπηρεσιών που συµφωνούνται, για 
την µη τήρηση της οποίας µπορεί να επιφυλαχθεί σ' αυτόν δικαίωµα καταγγελίας, το 
οποίο άλλωστε παρέχεται στον παραγωγό-προµηθευτή και κατά τις περί εντολής 
διατάξεις (άρθρο 724 ΑΚ).  
- Κατά τη διάταξη του άρθ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, δηλαδή µε 
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, ΟλΑΠ 4/2005). Στην περίπτωση που το δικαστήριο ερεύνησε κατ' 
ουσίαν την υπόθεση, η παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
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γενόµενων δεκτών πραγµατικών περιστατικών και της υπαγωγής αυτών στον εν λόγω 
κανόνα. Έτσι, θεµελιώνεται ο προκείµενος λόγος όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το 
νόµο παρότι τα πραγµατικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, δεν ήταν 
αρκετά για την εφαρµογή του, ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά 
περιστατικά, που δέχθηκε, αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και όταν προέβη 
σε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη, στο πραγµατικό 
της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 68, 74, 558 και 566 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι, επί απλής οµοδικίας, η αίτηση αναίρεσης απευθύνεται κατά του 
αντιδίκου του αναιρεσείοντος που νίκησε και όχι κατά του οµοδίκου του 
αναιρεσείοντος ο οποίος ευθύνεται σε ολόκληρο µε αυτόν. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 724, 914, 922,  
ΚΠολ∆: 68, 74, 558, 559 αριθ. 1, 566,  
ΕµπΝ: 90, 91,  
Π∆: 219/1991,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 133, σχολιασµός Α.∆.Μ.  
 
Αδικοπραξία - Ηθική Βλάβη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 193 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, "όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα ή υπαίτια 
έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει", κατά δε την διάταξη του άρθρου 932 εδ. α' 
Α.Κ., "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".  
- Κατά το άρθρο 559 αριθµ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως και 
όταν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν οι διάδικοι για την απόδειξη ή ανταπόδειξη ισχυρισµού που ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Για την ίδρυση του λόγου αυτού αρκεί και 
µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τα πιο πάνω 
αποδεικτικά µέσα, ενώ µόνο το γεγονός ότι δεν έγινε ειδική µνεία και χωριστή 
αξιολόγηση κάποιου αποδεικτικού µέσου, δεν στοιχειοθετεί τον ανωτέρω λόγο 
αναιρέσεως, εφόσον από το περιεχόµενο της αποφάσεως συνάγεται ότι έχει ληφθεί 
τούτο υπόψη από το δικαστήριο.  
- Ο λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ. ιδρύεται, µεταξύ των άλλων 
περιπτώσεων και όταν το δικαστήριο, παρά τον νόµο, δεν έλαβε υπόψη πράγµατα τα 
οποία προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. "Πράγµατα", 
κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είναι οι πραγµατικοί ισχυρισµοί, οι οποίοι, 
παραδεκτώς προτεινόµενοι, στηρίζουν κατά νόµον ή δύνανται να στηρίξουν αυτοτελή 
αίτηση ή ανταίτηση των διαδίκων (αγωγή, ένσταση, αντένσταση, ένδικο µέσον, 
ανακοπή κ.λ.π.), όχι δε και εκείνοι οι οποίοι συνιστούν αιτιολογηµένη άρνηση των 
ισχυρισµών ή αιτήσεων του αντιδίκου ή επιχειρήµατα προς υποστήριξη των απόψεων 
των διαδίκων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Ιατρική ευθύνη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 554 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ιατρικό σφάλµα. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330 και 914 ΑΚ, συνάγεται σαφώς ότι 
προϋποθέσεις της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία αποτελούν α) υπαίτια 
συµπεριφορά του προσώπου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωσή της αµέλειας, 
δηλαδή όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, β) 
παράνοµη συµπεριφορά της υπόχρεου έναντι εκείνου που ζηµιώθηκε που µπορεί να 
συνίσταται σε θετική πράξη αλλά και σε παράλειψη, εάν στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, εκείνος που υπέπεσε στην παράλειψη, ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από 
το νόµο ή τη δικαιοπραξία, είτε από την, κρατούσα κοινωνική αντίληψη, καλή πίστη, 
µε την οποία (παράνοµη συµπεριφορά) προσβάλλεται κάποιο απόλυτο δικαίωµα, 
εφόσον αυτή καθεαυτή ενέχει εναντίωση στην αποκλειστική εξουσία του δικαιούχου, 
γ) εντέλευση ζηµίας και δ) ύπαρξη απιώδους συνάφειας µεταξύ της κατά τα άνω 
συµπεριφοράς και ζηµίας, η οποία υπάρχει όταν η πράξη ή παράλειψη του 
ευθυνοµένου είναι κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας και µπορεί αντικειµενικά να 
επιφέρει κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων το επιζήµιο 
αποτέλεσµα (ΑΠ 889/2000,ΑΠ 1128/2000 Ελ∆νη 42.386 και 1281). Εξάλλου, από το 
συνδυασµό των ως άνω διατάξεων των άρθρων 299, 330, 914 ΑΚ και της διάταξης 
του άρθρου 932 ΑΚ, συνάγεται ότι η χρηµατική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη 
που υπέστη, ο παθών από αδικοπραξία έχει ως γενεσιουργό αιτία αδικοπραξία και 
επιδικάζεται σ΄ αυτόν κατ΄ ελεύθερη εκτίµηση του δικαστηρίου της ουσίας, µε βάση 
τα υποβαλλόµενα στην κρίση του πραγµατικά περιστατικά, σύµφωνα µε τα 
διδάγµατα της κοινής πείρας και τους κανόνες της λογικής χωρίς να υποχρεούται να 
διατάξει αποδείξεις, ως προς την επέλευση ή µη της ηθικής βλάβης καθώς και ως 
προς το ύψος του ποσού της επιδικαζόµενης χρηµατικής ικανοποίησης, 
λαµβανοµένων υπόψη προς τούτο των συγκεκριµένων συνθηκών τέλεσης του 
αδικήµατος, του είδους και του µεγέθους της προσβολής που υπέστη ο ζηµιωθείς, του 
βαθµού του πταίσµατος του υπαιτίου προσώπου, της συµπεριφοράς του µετά την 
αδικοπραξία, της ύπαρξης η µη πταίσµατος του παθόντος, καθώς και της οικονοµικής 
κατάστασης των διαδίκων (ΑΠ 350/1999 Ελ∆νη 40.1515, ΑΠ 1807/1999 Ελ∆νη 
41.468, ΑΠ 829/1999 Ελ∆νη 41.345, ΑΠ 493/1986 Ελ∆νη28.1011).  
- Από το άρθρο 24 του ΑΝ 1565/1939 «περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού 
επαγγέλµατος» (που διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΑΚ βάσει του 
άρθρου 47 ΕισΝΑΚ), κατά το οποίο ο ιατρός οφείλει να παρέχει µε ζήλο, 
ενσυνειδησία και αφοσίωση την ιατρική του συνδροµή, σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις 
αρχές της ιατρικής επιστήµης και της κτηθείσας πείρας του, τηρώντας τις ισχύουσες 
διατάξεις για την διαφύλαξη των ασθενών και προστασία των υγιών, σε συνδυασµό 
µε το άρθρο 652, 330 και 914 ΑΚ, προκύπτει ότι ο ιατρός ευθύνεται σε αποζηµίωση 
για τη ζηµία που έπαθε ο ασθενής πελάτης του από κάθε αµέλειά του, ακόµη και 
ελαφρά, εάν κατά την εκτέλεση των ιατρικών του καθηκόντων παρέβη την 
υποχρέωση επιµελείας του να ενεργήσει σύµφωνα µε τις θεµελιώσεις αρχές της 
ιατρικής επιστήµης. Αντίθετα, δεν φέρει καµία ευθύνη αν ενήργησε κατά τους πιο 
άνω κανόνες (lage artis) και ειδικότερα, όπως θα ενεργούσε κάτω από τις ίδιες 
συνθήκες και περιστάσεις και έχοντας στην διάθεσή του τα ίδια µέσα, ένας συνετός 
και επιµελής ιατρός (ΑΠ 1270/1989 Ελ∆νη 35.765, ΕφΑθ 197/1988 Ελ∆νη 29.1239). 
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Ιδιαίτερα θα ληφθεί υπόψη η συνδροµή της ειδικότητας στο πρόσωπο του ιατρού, η 
οποία αποτελεί και το λόγο της βαρύτερης ευθύνης του ειδικού, αφού η προσφυγή 
στις υπηρεσίες του, µε βαρύτερη οικονοµική επιβάρυνση του ασθενούς, γίνεται 
ακριβώς λόγω της ειδικότητάς του αυτής (ΑΠ 220/2003, ΑΠ 467/2001, ΑΠ 
274/1999, ΕφΑθ 4995/2002, ΕφΑθ 7092/2001 Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών 
∆ΣΑ). Ειδικά η ιατρική αµέλεια µπορεί να εµφανίζεται υπό τις εξής µορφές: α)είτε ως 
εσφαλµένη διάγνωση ή µη διάγνωση µιας νόσου που οφείλεται στη µη συµµόρφωση 
προς τους κοινώς ανεγνωρισµένους κανόνες της ιατρικής επιστήµης και έχει ως 
συνέπεια τη µη αντίληψη και µη κοινοποίηση του κινδύνου που απειλεί το έννοµο 
αγαθό της ζωής ή της σωµατικής ακεραιότητας και υγείας, β) είτε ως εσφαλµένη - 
πληµµελής θεραπευτική αγωγή (φαρµακευτική, διαιτητική, εγχειρηµατική κλπ 
διαδικασία δηλαδή που αποσκοπεί στην ίαση του ασθενούς κατά τρόπο 
παρακάµπτοντα τους κοινούς αναγνωρισµένους κανόνες της ιατρικής επιστήµης, 
δηλαδή συγκεκριµένα η αµέλεια του ιατρού µπορεί να θεµελιωθεί σε σφάλµα περί 
την εκλογή της θεραπείας λόγω της οποίας επέρχεται κακό στον ασθενή, είτε αυτό 
οφείλεται σε άγνοια της προσήκουσας για την περίπτωση θεραπείας ή γενικά 
ενέργειας είτε γιατί επέλεξε µέθοδο και θεραπεία, η οποία , κατά τις γενικά 
κρατούσες αρχές της ιατρικής επιστήµης, δεν ήταν για την περίπτωση, γ) είτε ως µη 
παραποµπή του ασθενούς σε ειδικό θάλαµο και την ανάληψη της διεξαγωγής ενός 
διαγνωστικού ή θεραπευτικού εγχειρήµατος, χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες 
ειδικές γνώσεις και ικανότητες ή τα κατάλληλα διαγνωστικά µέσα, είτε ως µη 
εκπλήρωση καθήκοντος ιατρικής µέριµνας και επιµέλειας.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 299, 330, 652, 914, 932,  
ΕισΝΑΚ: 47,  
ΑΝ: 1565/1939, άρθ. 24,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικοπραξία - Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 711 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Απάτη. Ενοχή από αδικοπραξία. Τόπος επέλευσης της ζηµίας. 
Παραγραφή. ∆ιεθνής δικαιοδοσία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Η διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων του συµβαλλοµένου κράτους, στο έδαφος 
του οποίου ο εναγόµενος έχει την κατοικία του, αποτελεί την γενική αρχή (άρθρο 2 
της Συµβάσεως του Λουγκάνο που κυρώθηκε µε το Ν. 2460/1997), µόνο δε κατά 
παρέκκλιση, προβλέπει η Σύµβαση αυτή, περιοριστικώς απαριθµούµενες 
περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο εναγόµενος, κατά περίπτωση, δύναται (στις ειδικές 
δικαιοδοσίες) ή οφείλει (στις αποκλειστικές δικαιοδοσίες ή στην περίπτωση 
παρεκτάσεως της δικαιοδοσίας) να εναχθεί ενώπιον δικαστηρίου άλλου 
συµβαλλοµένου Κράτους. Το άρθρο 5 της ίδιας συµβάσεως προβλέπει περιπτώσεις 
ειδικής δωσιδικίας, κατά τις οποίες ο ενάγων δύναται να επιλέξει να εναγάγει τον 
εναγόµενο σε τόπο άλλον από αυτόν της κατοικίας του τελευταίου, για τον λόγο ότι 
υπάρχει στενός σύνδεσµος µεταξύ της διαφοράς και του δικαστηρίου, το οποίο 
δύναται να κληθεί να επιληφθεί αυτής, προς το σκοπό της αποτελεσµατικής 
εκδικάσεως της υποθέσεως και της οικονοµίας της δίκης. Μία από τις περιπτώσεις 
αυτές συντρέχει και ως προς τις ενοχές από αδικοπραξία ή οιονεί αδικοπραξία για τις 
οποίες καθιερούται η ειδική δωσιδικία "του δικαστηρίου του τόπου, όπου συνέβη το 
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ζηµιογόνο γεγονός" (αρθρ. 5 σηµ. 3). Η έννοια της ενοχής από αδικοπραξία ή οιονεί 
αδικοπραξία, καθορίζεται µε αυτόνοµα (κοινοτικά) κριτήρια και περιλαµβάνει κάθε 
απαίτηση, µε την οποία τίθεται ζήτηµα ευθύνης του εναγοµένου και δεν αφορά 
"διαφορές από σύµβαση" κατά την έννοια του άρθρου 5 σηµ. 1 της Συµβάσεως. Στην 
έννοια της αδικοπραξίας εµπίπτουν διάφοροι τύποι αδικηµάτων, προσβολή του 
γενικού δικαιώµατος της προσωπικότητας κ.ά., όχι µόνον κατ' αυτού ο οποίος 
προξένησε τη ζηµία, αλλά και εναντίον παντός άλλου αστικώς υπευθύνου για 
παράνοµη πράξη τρίτου. Η έννοια της εκφράσεως "τόπος, όπου συνέβη το ζηµιογόνο 
γεγονός", καλύπτει τόσο τον τόπο όπου συνέβη το γενεσιουργό της ζηµίας γεγονός 
όσο και τον τόπο όπου επήλθε η ζηµία µε αποτέλεσµα να µπορεί ο εναγόµενος να 
εναχθεί κατ'επιλογή του ενάγοντος είτε του ενός είτε του άλλου τόπου. Για τον 
προσδιορισµό του "τόπου επέλευσης της ζηµίας" έχει σηµασία ο καθορισµός της 
"ζηµίας", η οποία είναι ληπτέα υπ' όψη. Ως "ζηµία" νοείται η βλάβη της περιουσίας ή 
του προσώπου του ενάγοντος, η οποία τελεί σε άµεση και αιτιώδη συνάφεια προς το 
ζηµιογόνο γεγονός, δηλαδή την παράνοµη συµπεριφορά, η οποία αποδίδεται στον 
εναγόµενο όχι δε η έµµεση ή η απώτερη ή εξ αντανακλάσεως ζηµία, την οποία 
υποστηρίζει, ότι υφίσταται ο ενάγων. Κατά συνέπεια "ο τόπος, στον οποίο επήλθε η 
ζηµία", είναι ο τόπος στον οποίο το ζηµιογόνο γεγονός προκάλεσε στον ενάγοντα 
ζηµία υπό την προεκτεθείσα έννοια. Συνακολούθως, εάν εκτός από τον τόπο στον 
οποίον εµφανίσθηκε η ζηµία, εµφανίσθηκε άλλη ζηµία, η οποία αποτελεί την 
συνέπεια της αρχικώς επελθούσης ζηµίας, σε άλλον τόπο, ο οποίος ανήκει σε έτερο 
συµβαλλόµενο Κράτος, ο τελευταίος δεν θεµελιώνει διεθνή δικαιοδοσία των 
δικαστηρίων του Κράτους αυτού και στερείται εποµένως, από την άποψη αυτή, 
αυτοτελώς σηµασίας, ο τόπος στον οποίο επήλθε µία περαιτέρω ζηµία.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 26 του ΑΚ, οι ενοχές από αδίκηµα διέπονται από το 
δίκαιο της πολιτείας όπου διαπράχθηκε το αδίκηµα. Κατά το δίκαιο που ορίζει η 
διάταξη αυτή κρίνονται, µεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα ζητήµατα: Αν η 
συγκεκριµένη πράξη αποτελεί αδίκηµα, αν η υπαιτιότητα αποτελεί προϋπόθεση του 
αδικήµατος και της υποχρεώσεως για αποζηµίωση, αν και βάσει ποίων 
προϋποθέσεων θεµελιώνεται αντικειµενική ευθύνη σε βάρος κάποιου άλλου, ποια 
είναι τα είδος και η έκταση της οφειλόµενης αποζηµίωσης (αρθρ. 914, 297, 298 για 
την περιουσιακή ζηµία και 932 για τη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή 
σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου, λόγω ψυχικής οδύνης, 931 ΑΚ), πότε η πράξη 
είναι παράνοµη, ποιος βαθµός υπαιτιότητας απαιτείται για τη θεµελίωση 
υποχρεώσεως προς αποζηµίωση, αν µεταξύ της πράξεως και της ζηµίας απαιτείται 
αιτιώδης συνάφεια, ποιες οι συνέπειες του συντρέχοντος πταίσµατος του παθόντος, 
πότε παραγράφεται η σχετική αξίωση, αν, σε περίπτωση θανατώσεως του προσώπου, 
τα µέλη της οικογένειας του έχουν ή όχι εξ ιδίου δικαίου προσωπική αξίωση κατά 
των υπόχρεων. 
- 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 4) 
ζηµία και 5) πρόσφορος αιτιώδης σύνδεσµος, µεταξύ ζηµιογόνου συµπεριφοράς 
(νόµιµου λόγου ευθύνης) και αποτελέσµατος (ζηµίας). Από την ίδια διάταξη του 
άρθρου 914 του ΑΚ, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 386 του ΠΚ, προκύπτει ότι 
γενεσιουργό λόγο της υποχρέωσης σε αποζηµίωση αποτελεί και η απάτη σε βάρος 
του ζηµιωθέντος, η οποία υπάρχει όταν κάποιος από δόλο προκαλεί, ενισχύει ή 
διατηρεί µε κάθε µέσο ή τέχνασµα σε άλλον τη σφαλερή αντίληψη πραγµατικών 
γεγονότων, ένεκα της οποίας αυτός προβαίνει σε δήλωση βούλησης ή επιχείρηση 
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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 
αναγοµένων στο παρόν, την ύπαρξη των οποίων αγνοούσε ο ζηµιωθείς και γνώριζε 
αυτός που τον εξαπάτησε, 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.  
- 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 συγκεκριµένης ζηµίας, αλλά και όταν αποδέχεται την πιθανότητα 
προκλήσεως της ίδιας ζηµίας, είτε ως αναγκαία είτε ως ενδεχόµενη συνέπεια της 
παράνοµης συµπεριφοράς 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, ήτοι ικανή (πρόσφορη) να επιφέρει το επιζήµιο 
αποτέλεσµα και επέφερε αυτό στη συγκεκριµένη περίπτωση. Εφόσον οι πιο πάνω 
έννοιες της υπαιτιότητας και της αιτιώδους συνάφειας είναι αόριστες νοµικές έννοιες, 
η από το δικαστήριο της ουσίας κρίση περί της συνδροµής ή µη αυτών, µε την έννοια 
που προαναφέρθηκε, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, ο οποίος στο ζήτηµα 
της αιτιώδους συνάφειας κρίνει το εάν τα, κυριαρχικώς διαπιστωθέντα από το 
δικαστήριο της ουσίας, πραγµατικά περιστατικά, επιτρέπουν το συµπέρασµα ότι 
ορισµένο γεγονός µπορεί αντικειµενικά, σε συνδυασµό και µε τα διδάγµατα της 
κοινής πείρας, να θεωρηθεί ως πρόσφορη αιτία του ζηµιογόνου αποτελέσµατος που 
επήλθε.  
- Από 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. Από τις ίδιες διατάξεις 
του νόµου σε συνδυασµό προς τη διάταξη του άρθρου 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.  
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- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, (άρθρα 173 και 200 του ΑΚ). Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (Ολ. ΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες. 
Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. 
Τα επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των 
αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το 
αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, 
ώστε στο πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται 
αυτή µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος 
αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το 
δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 26, 297, 298, 914, 931, 932,  
ΚΠολ∆: 336, 338, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
ΠΚ: 27, 386,  
Νόµοι: 2460/1997, άρθ. 2, 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * INLAW 2012, σελίδα 985 
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Αδικοπραξία - Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 207 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ιδιωτικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο. Χρηµατική ικανοποίηση σε οικογένεια 
θύµατος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Kατά την διάταξη του άρθρου 26 ΑΚ, "οι ενοχές από αδίκηµα διέπονται από το 
δίκαιο της πολιτείας όπου διαπράχθηκε το αδίκηµα". Από την διάταξη αυτή 
συνάγεται ότι η κύρια σχέση η οποία δηµιουργείται, µε τη διάπραξη αδικήµατος στην 
Ελλάδα από το οποίο επήλθε ο θάνατος αλλοδαπού και η αντίστοιχη αδικοπρακτική 
ενοχή, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο µε την έννοια της Lex causee. Εποµένως, 
κατά το δίκαιο αυτό, κρίνεται, µεταξύ άλλων, ο 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 κεφάλαιο 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 Α.Κ, και όλα εκείνα τα 
πρόσωπα που δικαιούνται και νοµιµοποιούνται ενεργητικώς στο να προβάλλουν, 
κατά περίπτωση, αντίστοιχες αξιώσεις, συνδεόµενες µε την ένδικη αδικoπρακτική 
συµπεριφορά είτε µε ορισµένη ιδιότητα, είτε εξ ιδίου δικαίου. Εποµένως, στην 
περίπτωση θανάτωσης, σε τροχαίο ατύχηµα στην Ελλάδα αλλοδαπού, νια 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 ΑΚ µε την οποία θα 
προσδιορισθεί, στη συγκεκριµένη περίπτωση, το εάν ο συγκεκριµένος ενάγων ανήκει 
στο κύκλο των δικαιουµένων προσώπων, µε την προαναφερθείσα έννοια, 
ανεξαρτήτως του εάν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, µε βάση το (µη εφαρµοστέο 
όµως) ουσιαστικό δίκαιο της ιθαγενείας του θανόντος και εκείνων που ζητούν την 
επιδίκαση της χρηµατικής ικανοποίησης, προβλέπεται διαφορετική ρύθµιση, ως προς 
τα πρόσωπα που ανήκουν στον κύκλο εκείνων που δικαιούνται να επιδιώξουν την 
αντίστοιχη αξίωση ή δεν προβλέπεται καµία ρύθµιση. Ειδικότερα, 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 "οικογένεια του θύµατος", προφανώς 
γιατί ° νοµοθέτης δεν θέλησε να διαγράψει δεσµευτικώς τα όρια ενός θεσµού, ο 
οποίος, ως εκ της φύσης του, υφίσταται αναγκαίως τις επιδράσεις από τις κοινωνικές 
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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 ή του αδελφού του θανατωθέντος 
(ΟλΑΠ 10/2011).  
- 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, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1007 * ΝοΒ 2012, σελίδα 1712 
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Αδικοπραξία - Παραγραφή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 138 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας ακινήτου. Αδικοπραξία παραγραφή. Παραγραφή 
των χρηµατικών αξιώσεων κατά του ∆ηµοσίου. ∆ιακοπή παραγραφής. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1094, 1097, 1098 και 1099 ΑΚ, 
προκύπτει, ότι ο κύριος πράγµατος δικαιούται ασκώντας σχετική αγωγή, να απαιτήσει 
από το νοµέα ή κάτοχο τούτου την αναγνώριση της κυριότητας αυτού και την 
απόδοση του πράγµατος, και µόνο αν συντρέχουν οι όροι των άρθρων 1097, 1098 
ΑΚ, µεταξύ των οποίων είναι και η αδυναµία προς απόδοση του πράγµατος, 
αποζηµίωση ως προς την αξία αυτού (πράγµατος).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 937 παρ.1 ΑΚ προκύπτει, ότι η παραγραφή των 
αξιώσεων από αδικοπραξία είναι πενταετής και αρχίζει αφότου ο δικαιούχος έµαθε τη 
ζηµία και τον υπόχρεο σε αποζηµίωση. Σε κάθε όµως περίπτωση η παραγραφή είναι 
εικοσαετής και αρχίζει από την τέλεση της πράξης που σηµαίνει ότι στην περίπτωση 
αυτή η εικοσαετής παραγραφή αρχίζει και αν δεν έχει ακόµη γεννηθεί η αξίωση.  
- Κατά το άρθρο 91 του Ν∆ 321 της 17/18-10-1969 "Περί Κώδικος ∆ηµοσίου 
Λογιστικού", το οποίο σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν∆ 31/1968, εφαρµόζεται 
αναλόγως και για τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (Ο.Τ.Α.), ο χρόνος 
παραγραφής των χρηµατικών αξιώσεων κατά του ∆ηµοσίου είναι πέντε ετών, εφ' 
όσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής. 
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει, ότι η παραγραφή της αξίωσης για αποζηµίωση 
λόγω αδυναµίας προς απόδοση του πράγµατος αρχίζει από τότε που γεννιέται η 
αξίωση αυτή, δηλαδή από τότε που βεβαιώνεται από την απόφαση ή κατά την 
εκτέλεση ότι δεν είναι δυνατή η αυτούσια απόδοση του διεκδικούµενου πράγµατος. 
Αν όµως από την τέλεση της πράξης έχει παρέλθει εικοσαετία, η κατά τα άνω αξίωση 
για αποζηµίωση έχει παραγραφεί.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 260 ΑΚ προκύπτει, ότι διακοπή της παραγραφής 
επάγεται και η αναγνώριση της αξίωσης µε οποιοδήποτε τρόπο. Από δε τη διάταξη 
του άρθρου 269 ΑΚ προκύπτει, ότι η υποβολή της διαφοράς σε διοικητική αρχή 
διακόπτει την παραγραφή, εφόσον η διοικητική αρχή είναι αρµόδια για την επίλυσή 
της (ΟλΑΠ 677/1977). Η όχληση όµως δεν επιφέρει διακοπή της παραγραφής αλλά 
επιφέρει µόνο την υπερηµερία του οφειλέτη.  
- Το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣ∆Α µε τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 
αυτού επιβάλλει το σεβασµό της περιουσίας του προσώπου, υπό την έννοια ότι 
περιλαµβάνονται σ' αυτή όχι µόνο τα εµπράγµατα δικαιώµατα, αλλά και όλα τα 
δικαιώµατα "περιουσιακής φύσης" καθώς και τα "κεκτηµένα οικονοµικά 
συµφέροντα". Και αυτό γιατί "περιουσία", κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
αποτελεί το σύνολο των δεκτικών οικονοµικής αποτίµησης έννοµων σχέσεων του 
προσώπου. Από τη διάταξη όµως της παρ.2 του πιο πάνω Πρωτοκόλλου, που ορίζει 
ότι: "Αι προαναφερόµεναι διατάξεις δεν θίγουσι το δικαίωµα παντός Κράτους όπως 
θέση εν ισχύι Νόµους, ους ήθελε κρίνει αναγκαίον προς ρύθµισιν της χρήσεως 
αγαθών συµφώνων προς το δηµόσιον συµφέρον ή προς εξασφάλισην της καταβολής 
φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίµων", προκύπτει ότι και αυτό, όχι µόνο δεν 
απαγορεύει, αλλά αντίθετα ευθέως αναγνωρίζει το δικαίωµα κάθε κράτους να 
θεσπίζει νόµους, αν το κρίνει αναγκαίο, προς διασφάλιση του δηµοσίου 
συµφέροντος, στην έννοια του οποίου εµπίπτει και ο θεσµός της παραγραφής, εφόσον 
αυτόν επιβάλλει το συµφέρον της έννοµης τάξης το οποίο απαιτεί εκκαθάριση των 
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σχέσεων που ανάγονται στο παρελθόν, προς ασφάλεια των συναλλαγών και ασφάλεια 
του δικαίου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 260, 269, 1094, 1097, 1098, 1099, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
ΕΣ∆Α: 1, 
Ν∆: 321/1969, άρθ. 91, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Συντρέχον πταίσµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 407 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Συντρέχον πταίσµα. H παράβαση διατάξεων 
του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητικού 
ατυχήµατος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη 
λήψη υπόψη πραγµάτων. Επαναφορά ισχυρισµών στο Εφετείο. 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 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.  
- H 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.  
- O προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθµ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται 
και αν παραβιάσθηκε κανόνας εσωτερικού δικαίου. Ο κανόνας αυτός παραβιάζεται 
είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή, η οποία υπάρχει, αν ο κανόνας δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί, ενώ 
δεν έπρεπε ή αν εφαρµοστεί εσφαλµένα. Εξάλλου, κατά την έννοια του άρθρου 559 
αριθ. 19 του ΚΠολ∆ λόγος για αναίρεση απόφασης επειδή δεν έχει νόµιµη βάση 
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ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν επαρκώς από τις παραδοχές της τα περιστατικά που 
είναι αναγκαία, στη συγκεκριµένη περίπτωση, για την κρίση του δικαστηρίου περί 
της συνδροµής των νόµιµων όρων και προϋποθέσεων της διάταξης που εφαρµόστηκε 
ή περί της µη συνδροµής τούτων, η οποία αποκλείει την εφαρµογή της, καθώς και 
όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες σχετικά µε το 
χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην 
έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 1/1999). Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, 
όταν πρόκειται για ελλείψεις, αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα 
στην ανάλυση στάθµιση και αιτιολόγηση του συναγόµενου απ' αυτές συµπεράσµατος 
γιατί το δικαστήριο προβαίνει στην κρίση του αυτή, ανέλεγκτα (άρθρο 561 παρ.1 
ΚΠολ∆) εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα και για το λόγο αυτόν είναι αδύνατος ο 
αναιρετικός έλεγχος.  
- H κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας για τη συνδροµή συντρέχοντος πταίσµατος 
του ζηµιωθέντος (άρθρο 300 ΑΚ) υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου για τις 
πληµµέλειες από τους αριθµ. 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ για ευθεία ή εκ 
πλαγίου παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας αφενός ως προς το αν τα 
πραγµατικά περιστατικά που το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε ανελέγκτως ως 
αποδειχθέντα συγκροτούν αντικειµενικά την έννοια του συντρέχοντος πταίσµατος, 
αφετέρου ως προς την ορθή υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην αόριστη νοµική 
έννοια της αιτιώδους συνάφειας, κατά πόσο δηλαδή τα περιστατικά αυτά του 
πταίσµατος επιτρέπουν το συµπέρασµα να θεωρηθεί αντικειµενικά ορισµένο γεγονός 
ως πρόσφορη αιτία του αποτελέσµατος. Αντιθέτως µε τον αναιρετικό λόγο από τον 
αριθµ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ δεν πλήττεται η κρίση του Εφετείου ως προς το 
ποσοστό συνυπαιτιότητας εκατέρου των εµπλακέντων στο ατύχηµα προσώπων. 
Τούτο γιατί η κρίση αυτή δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο ως αφορώσα εκτίµηση 
πραγµάτων (άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆) και ο προβαλλόµενος αναιρετικός λόγος είναι 
απορριπτέος ως απαράδεκτος.  
- Από τις διατάξεις του άρθρου 559 αρ.8 περ.β ΚΠολ∆ ορίζεται ότι αναίρεση 
επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη του πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
κατά την έννοια της διάταξης αυτής θεωρούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που, υπό 
την προϋπόθεση της νόµιµης πρότασής τους, θεµελιώνουν, καταλύουν ή 
παρακωλύουν ουσιαστικό ή δικονοµικό δικαίωµα, που ασκείται µε την αγωγή, 
ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση (ΟλΑΠ 3/1997).  
- Κατά το άρθρο 240 ΚΠολ∆, για την επαναφορά ισχυρισµών που υποβλήθηκαν σε 
προηγούµενη συζήτηση στο ίδιο ή ανωτέρω δικαστήριο αρκεί η επανυποβολή τους µε 
σύντοµη περίληψη και αναφορά στις σελίδες των προτάσεων της προηγούµενης 
συζήτησης που τους περιέχουν (οι προτάσεις της προηγούµενης συζήτησης). Οι 
προτάσεις της προηγούµενης συζήτησης προσκοµίζονται απαραιτήτως σε 
επικυρωµένο αντίγραφο. Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι η τοιαύτη 
αναφορά πρέπει να είναι σαφής και ορισµένη σε τρόπο, ώστε να προκύπτει από αυτήν 
ο εκ νέου επικαλούµενος ισχυρισµός, ο οποίος είχε προβληθεί κατά την προηγούµενη 
συζήτηση και επαναλαµβάνεται κατά τη νέα µε αναφορά στις προτάσεις της 
προηγούµενης συζήτησης (ΟλΑΠ 9/2000). Ειδικότερα, αν ο διάδικος είχε νικηθεί 
πρωτοδίκως, η νόµιµη επαναφορά των ισχυρισµών του στο Εφετείο, πριν από την 
εξαφάνιση της εκκαλούµενης απόφασης, µόνο µε λόγο περιεχόµενο στο δικόγραφο 
της έφεσης ή σε δικόγραφο προσθέτων λόγων πρέπει να γίνεται.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 346 του ΚΠολ∆ συνάγεται ότι 
ο δικαστής 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 
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επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρεώσεως αυτής 
ιδρύει τον προβλεπόµενο από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11γ του ΚΠολ∆ λόγο 
αναιρέσεως. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως δεν µπορεί να δηµιουργηθεί όταν το 
δευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο της ουσίας έκρινε ορθά ότι δεν προτάθηκε ο ισχυρισµός 
από το διάδικο που προσκόµισε και επικαλέσθηκε το αποδεικτικό µέσο για απόδειξη 
αυτού, δηλονότι δεν µπορεί να δηµιουργηθεί όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν 
προχωρεί στην έρευνα της αλήθειας ή όχι των πραγµατικών περιστατικών που 
θεµελιώνουν τον σχετικό ισχυρισµό του ενάγοντος ή του αντιδίκου του. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914,  
ΚΠολ∆: 240, 286, 287, 290, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Συντρέχον πταίσµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 204 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Συνυπαιτιότητα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τα άρθρα 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται, ότι οι έννοιες της αµέλειας 
και της συνυπαιτιότητας είναι νοµικές κι εποµένως η κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας ως προς τη συνδροµή ή όχι συνυπαιτιότητας του ζηµιωθέντος για την 
επέλευση της ζηµίας και του αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς του και 
του ζηµιογόνου αποτελέσµατος υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου ως προς το 
εάν τα περιστατικά, που το δικαστήριο δέχεται ανελέγκτως ως αποδειχθέντα 
συγκροτούν ή όχι την έννοια της συνυπαιτιότητας και θεµελιώνουν ή όχι την ύπαρξη 
αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ αυτής και του ζηµιογόνου αποτελέσµατος.  
- 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 ζήτηµα, που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια της αιτιολογίας, κατά την έννοια της διατάξεως 
αυτής, υπάρχει, όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, αναφέρονται αντιφατικώς ή ανεπαρκώς τα πραγµατικά 
περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του επί 
ζητήµατος µε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης κι 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: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Χρηµατική ικανοποίηση σε οικογένεια θύµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 775 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση σε οικογένεια θύµατος. Ελεύθερη ένωση (η 
εξώγαµη συµβίωση ενός άνδρα και µιας γυναίκας). Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
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- Κατά το άρθρο 932 εδ. 3 ΑΚ σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου η χρηµατική 
ικανοποίηση µπορεί να επιδικαστεί στην οικογένεια του θύµατος λόγω ψυχικής 
οδύνης. Στη διάταξη αυτή δεν προσδιορίζεται η έννοια του όρου "οικογένεια του 
θύµατος", προφανώς γιατί ο νοµοθέτης δεν θέλησε να διαγράψει δεσµευτικά τα όρια 
ενός θεσµού, ο οποίος από τη φύση του υφίσταται κατ' ανάγκη τις επιδράσεις από τις 
κοινωνικές διαφοροποιήσεις κατά τη διαδροµή του χρόνου. Κατά την αληθή όµως 
έννοια της διάταξης, που απορρέει από το σκοπό της θέσπισής της, στην οικογένεια 
του θύµατος περιλαµβάνονται οι εγγύτεροι και στενώς συνδεόµενοι συγγενείς του 
θανατωθέντος που δοκιµάστηκαν ψυχικά από την απώλειά του και στην ανακούφιση 
του ψυχικού πόνου των οποίων στοχεύει η διάταξη, αδιαφόρως αν συζούσαν µεταξύ 
τους ή διέµεναν χωριστά. Με την έννοια αυτή οι µεν αγχιστείς πρώτου βαθµού 
(πεθερός, πεθερά, γαµπρός, νύφη), περιλαµβάνονται στην οικογένεια του θύµατος, 
ενώ οι αγχιστείς πέραν του πρώτου βαθµού, όπως είναι ο από αδελφή γαµπρός και 
ανηψιός του, δεν περιλαµβάνονται. Το πόρισµα αυτό ενισχύεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 57 εδ. 2 και 59 ΑΚ, που εγγύτερα προσεγγίζουν το ζήτηµα και µε τις οποίες 
καθορίζονται περιοριστικά τα πρόσωπα που δικαιούνται να ζητήσουν την προστασία 
της προσωπικότητας προσώπου που πέθανε και την επιδίκαση χρηµατικής 
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Είναι δε τα πρόσωπα αυτά ο σύζυγος, οι 
κατιόντες, οι ανιόντες, οι αδελφοί και οι κληρονόµοι του από διαθήκη. Η επιδίκαση 
χρηµατικής ικανοποίησης στα δικαιούµενα αυτά 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, είτε 
κάποιου από αυτούς, από την επιδίκαση της εν λόγω χρηµατικής ικανοποίησης 
(ΟλΑΠ 21/2000). Παρέπεται από αυτά, ότι στην οικογένεια του θύµατος, δεν 
περιλαµβάνονται και τα πρόσωπα εκείνα τα οποία συζούσαν µε αυτό σε κατάσταση 
ελεύθερης συµβίωσης, χωρίς καµία πρόθεση για µελλοντική σύναψη γάµου. Άρα 
δυνατότητα χορήγησης χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης που 
προκλήθηκε στον επιζώντα από το θάνατο του συντρόφου του δεν προβλέπεται από 
το νόµο. Ούτε όµως µε ανάλογη εφαρµογή εδώ της ως άνω διάταξης του άρθρου 932 
εδ. 3 ΑΚ, µπορεί να επιδικαστεί τέτοια χρηµατική ικανοποίηση για την εξισορρόπηση 
των δηµιουργούµενων από την απώλεια του θύµατος δυσµενών καταστάσεων και 
συνεπειών. Αντίθετη άποψη θα ήταν contra legem, αλλά και ανατρεπτική του και 
συνταγµατικά κατοχυρωµένου θεσµού του γάµου. Επί πλέον γιατί δεν υπάρχει κάποιο 
κενό δικαίου, σε σχέση µε τη ρύθµιση της παράστασης αυτής και προσώπων που 
τελούν σε ελεύθερη ένωση. Για πρώτη φορά, µετά την αναµόρφωση των διατάξεων 
του οικογενειακού δικαίου µε το Ν. 1329/1983, η "ελεύθερη ένωση", δηλαδή η 
εξώγαµη συµβίωση ενός άνδρα και µιας γυναίκας, αναφέρεται ως όρος στο άρθρο 
1444 παρ. 2 εδ. α ΑΚ και µάλιστα σαν λόγος παύσης του δικαιώµατος διατροφής του 
διαζευγµένου συζύγου, δηλαδή σαν ένα είδος οιονεί ποινής κατά δικαιούχου 
διατροφής διαζευγµένου συζύγου, ο οποίος συζεί µε κάποιον άλλον σε ελεύθερη 
ένωση. Παρά ταύτα στη συνέχεια ο Αστικός Κώδικας δεν ρυθµίζει ευθέως τα 
αποτελέσµατά της . Έτσι, η "ελεύθερη ένωση" εντάσσεται στις "de facto 
οικογενειακές σχέσεις", δηλαδή στις παράτυπες ή αντικανονικές από νοµική άποψη 
καταστάσεις που βρίσκονται στο περιθώριο της νοµικής ζωής. Περαιτέρω, όπως 
συνάγεται και από το πλέγµα των διατάξεων των άρθρων 1444 εδ. β, 1456, 1457, 
1471, 1479, 1350 επ και 1386 επ ΑΚ, σε συνδυασµό προς το άρθρο 21 παρ.1 του 
Συντάγµατος, πρόκειται για συνειδητή επιλογή του νοµοθέτη, ο οποίος, αν και 
γνώριζε τον όρο "ελεύθερη ένωση" πριν από το 1983, δεν θέλησε να ρυθµίσει τα 
θέµατα και νοµικά ζητήµατα που απορρέουν από αυτή την ίδια την ελεύθερη ένωση. 
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Ο Έλληνας νοµοθέτης ενσυνείδητα απέφυγε µέχρι σήµερα να ρυθµίσει τα θέµατα 
αυτά, εισάγοντας και στην Ελλάδα το θεσµό "των ληξιαρχικώς καταχωρισµένων 
σχέσεων" που ισχύει σε ορισµένα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα 
περιορίστηκε απλά σε ρύθµιση θεµάτων που συνδέονται έµµεσα µε αυτή, εν όψει της 
ρύθµισης της τεχνικής γονιµοποίησης και των συνεπειών της στο χώρο της 
συγγένειας, µε βασικό γνώµονα την προστασία του παιδιού που γεννιέται σε µία 
τέτοια ελεύθερη ένωση. Ο θεσµός του γάµου ρυθµίζεται και προστατεύεται από τις 
πιο πάνω διατάξεις και γενικά την Ελληνική έννοµη τάξη και δεν γνωρίζεται 
αντίστοιχη και µάλιστα ανάλογη προστασία της εξώγαµης συµβίωσης. Η τελευταία, 
έστω και αν ήταν η ληξιαρχικώς καταχωρισµένη σχέση δεν είναι δυνατό να 
εξοµοιωθεί µε το θεσµό του γάµου. Οι δύο θεσµοί, δηλαδή αυτός της "ληξιαρχικώς 
καταχωρισµένης σχέσης" συµβίωσης µεταξύ ετεροφυλοφίλων και οµοφυλοφίλων και 
εκείνος του γάµου, διαφέρουν όχι µόνο κατ' όνοµα αλλά και στην ουσία τους, καθώς 
δηµιουργήθηκαν για να καλύψουν διαφορετικής φύσεως κοινωνικές ανάγκες. Η 
ελεύθερη συµβίωση χωρίς τέκνα δεν αναγνωρίζεται από το δίκαιό µας, αφού αυτό δεν 
αναγνωρίζει έννοµα αποτελέσµατα στη συγκεκριµένη µορφή εµφάνισής της, έτσι δεν 
µπορεί κατά συνέπεια να υπαχθεί στην έννοια της οικογένειας, ούτε προστατεύεται, 
γιατί στην πραγµατικότητα όσοι την επιλέγουν δεν επιθυµούν την υπαγωγή τους σε 
νοµικές ρυθµίσεις και άρα δεσµεύσεις, εποµένως θα ήταν αντιφατικό να τύχουν µόνο 
προστασίας. Με όλα αυτά, δεν υφίσταται η απαραίτητη για την αναλογική εφαρµογή 
της διάταξης του άρθρου 932 εδ. 3 ΑΚ οµοιότητα της τυχόν αρρύθµιστης περίπτωσης 
προς την ρυθµιζόµενη.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 932, 1350, 1386, 1444, 1456, 1457, 1471, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 961  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Mαχητό τεκµήριο ωφελείας ακινήτων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 167 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μαχητό τεκµήριο ωφέλειας ακινήτων. Πλήρης αποζηµίωση. Αµοιβή δικηγόρου. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Λήψη 
αποδεικτικών µέσων που ο νόµος δεν επιτρέπει. Αυτοψία. 
- Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 3 και 4 του Ν. 653/1977 που εισάγουν αµάχητο 
τεκµήριο ωφελείας των κατά µήκος της διανοιγοµένης εθνικής οδού κειµένων 
ακινήτων, αντίκεινται στο άρθρο 1 του πρώτου (πρόσθετου) πρωτοκόλλου της 
Ευρωπαϊκής Σύµβασης δικαιωµάτων του ανθρώπου (ΕΣ∆Α), σύµφωνα µε δύο 
αποφάσεις του Ε∆∆Α της 15-11-1996. Κατόπιν τούτου η διάταξη αυτή 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 33 παρ.1 του Ν. 2971/2001 και ορίστηκε ότι το τεκµήριο 
της ωφέλειας είναι µαχητό. Συνεπώς ο ισχυριζόµενος ότι το αποµένον τµήµα του 
ακινήτου του δεν ωφελείται, αλλ' 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 έκταση του και να ζητήσει τον 
καθορισµό οριστικής τιµής µονάδος αποζηµιώσεως και γι' αυτή. Μετά τη µετατροπή 
του ως άνω τεκµηρίου από αµάχητο σε µαχητό δεν αντίκειται στο άρθρο 6 της ΕΣ∆Α 
και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής, ουδέ παραβιάζεται το 
άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος που ορίζει ότι "οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του 
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νόµου", είναι δε αβάσιµος και απορριπτέος ο πρώτος λόγος αναιρέσεως κατά το 
µέρος που υποστηρίζει τα αντίθετα.  
- Το άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν το δικαστήριο έλαβε 
υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει ή παρά το νόµο έλαβε υπόψη 
αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι 
διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. Για να είναι ορισµένος ο λόγος µε τον 
οποίο προσβάλλεται η απόφαση, διότι, το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο δεν 
έλαβε υπόψη αποδείξεις που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, θα πρέπει 
στην αίτηση αναιρέσεως να αναφέρεται: α) ποιες είναι οι αποδείξεις που 
προσκοµίσθηκαν, µε επίκληση, και τις οποίες δεν έλαβε υπόψη του το δικαστήριο της 
ουσίας, β) ο ισχυρισµός για τον οποίο το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη τις αποδείξεις, 
και γ) η επίδραση που έχει αυτός στο διατακτικό της απόφασης. 
- Από το άρθρο 18 παρ.4 του ν. 2882/2002 (ΚΑΑΑ) προκύπτει ότι : α) η δικαστική 
δαπάνη βαρύνει τον υπόχρεο προς αποζηµίωση και επιδικάζεται από το δικαστήριο 
µε την ίδια απόφαση, β) η εκκαθάριση της δικαστικής δαπάνης γίνεται σύµφωνα µε 
τις εκάστοτε ισχύουσες οικείες διατάξεις, γ) το άρθρο 22 του ν. 3693/1957 δεν 
εφαρµόζεται, δ) η απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, µε την οποία 
καθορίζεται η προσωρινή τιµή µονάδας, αποτελεί ως προς τη δικαστική δαπάνη 
εκτελεστό τίτλο σε βάρος του υπόχρεου προς αποζηµίωση, εάν και οι δύο διάδικοι 
αποδέχθηκαν την απόφαση αυτή ή παρήλθε άπρακτη η προθεσµία ασκήσεως 
αιτήσεως οριστικού προσδιορισµού της αποζηµιώσεως και ε) σε περίπτωση 
ασκήσεως εµπρόθεσµης αιτήσεως, το Εφετείο αποφαίνεται ενιαία, τόσο για τη 
δικαστική δαπάνη της ενώπιον αυτού διαδικασίας, όσο και για τη δικαστική δαπάνη 
του προσωρινού προσδιορισµού της αποζηµιώσεως, στ) Στη δίκη του προσωρινού ή 
οριστικού προσδιορισµού της αποζηµίωσης του απαλλοτριωµένου σύµφωνα µε τα 
άρθρα 18, 19 και 20 του ΚΑΑΑ ένα είναι το αντικείµενο της δίκης, ο προσδιορισµός 
της αποζηµίωσης (προσωρινός ή οριστικός), και συνεπώς µία αµοιβή του δικηγόρου 
σε ποσοστό επί της αξίας του αντικειµένου αυτού της δίκης ορίζεται (άρθρα 100 παρ. 
1, 114 παρ. 5 του Κώδικα ∆ικηγόρων). Έτσι, σε περίπτωση εµπρόθεσµης αίτησης για 
τον οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης στο Εφετείο, µετά τον προσωρινό 
προσδιορισµό της αποζηµίωσης, η δικαστική δαπάνη περιλαµβάνει: 1) τα γενόµενα 
για τη διεξαγωγή και υπεράσπιση της δίκης έξοδα, που ήταν απαραίτητα (άρθρο 189 
παρ. 1 ΚΠολ∆), 2) την αµοιβή του δικηγόρου του δικαιούχου για την παράσταση του 
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, καθώς και για την παράσταση του ενώπιον 
του Εφετείου (άρθρα 109 και 111 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων) και 3) την αµοιβή του 
δικηγόρου του δικαιούχου σε ποσοστό επί της καθοριζοµένης οριστικής αποζηµίωσης 
και δη 2% για τη σύνταξη αιτήσεως ή ανταιτήσεως και 1% για τη σύνταξη 
προτάσεων επί της αιτήσεως ή ανταιτήσεως.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 17 του Σ, 9 παρ.1, 1α, 5 και 6 του ν. 1093/80, όπως 
τούτο διαµορφώθηκε µετά την τροποποίηση του από το άρθρο 22 παρ. 10 του Ν. 
1868/89, 189 ΚΠολ∆ και 100 επ. του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, συνάγεται ότι η 
αµοιβή, την οποία καταβάλλει ο δικαιούχος της αποζηµιώσεως στο δικηγόρο του για 
τη σύνταξη αιτήσεως, ανταιτήσεως, κυρίας παρεµβάσεως ή προτάσεων, προκειµένου 
να επιτύχει τον προσδιορισµό και την είσπραξη της αποζηµιώσεως, αποτελεί 
παρακολούθηµα της αποζηµιώσεως, προσαυξάνει το ποσό της, βαρύνει τον υπόχρεο 
αυτής και πρέπει να επιδικάζεται σε βάρος του υπόχρεου και να περιέρχεται στο 
δικαιούχο, ώστε να µην επέρχεται φαλκίδευση της πλήρους αποζηµιώσεως (ΟλΑΠ 
17/2000, ΑΠ 1593/2003).  
- Από τις διατάξεις των αρθρ. 118 αριθ. 4, 566 παρ. 1 και 577 παρ. 3. προκύπτει ότι 
για να είναι ορισµένος ο λόγος αναιρέσεως µε τον οποίο αποδίδεται στο δικαστήριο 
της ουσίας παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου (αρθρ. 559 αριθ.1 ΚΠολ∆) 
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πρέπει να καθορίζονται πλην των άλλων η συγκεκριµένη διάταξη, του ουσιαστικού 
δικαίου που παραβιάστηκε και το αποδιδόµενο στο δικαστήριο νοµικό σφάλµα περί 
την ερµηνεία και εφαρµογή του ουσιαστικού δικαίου καθώς επίσης , εφόσον το 
δικαστήριο έκρινε επί της ουσίας της υποθέσεως, την ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού, ήτοι τα πραγµατικά γεγονότα που αυτό δέχθηκε, υπό τα οποία και 
συντελέστηκε η προβαλλόµενη παραβίαση των κανόνων του ουσιαστικού δικαίου. 
Εξάλλου, κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 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 ή 
αντιφατικά τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί του 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 εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που 
δεν εφαρµόσθηκε. Για να είναι ορισµένος και κατά συνέπεια παραδεκτός ο λόγος 
αυτός πρέπει να διαλαµβάνει, πλην άλλων, α) τις πραγµατικές παραδοχές της 
προσβαλλόµενης αποφάσεως και β) εξειδίκευση του σφάλµατος του δικαστηρίου, 
ήτοι, σε τι συνίσταται η αποδιδόµενη πληµµέλεια (ανεπάρκεια της 
αιτιολογίας),δηλαδή ποια επί πλέον περιστατικά έπρεπε να αναφέρονται στην 
προσβαλλόµενη απόφαση, ώστε η αιτιολογία να είναι επαρκής (ΟλΑΠ 32/1999). 
Αντιθέτως η απόφαση δεν στερείται νόµιµης βάσης, όταν οι ανωτέρω ελλείψεις 
αφορούν στην αναιρετικά ανέλεγκτη εκτίµηση των αποδείξεων (ΚΠολ∆ 561 παρ. 1) 
και ειδικότερα στην ανάλυση και στάθµιση τους, στην αξιολόγηση των πραγµατικών 
επιχειρηµάτων και αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αρκεί αυτό να 
εκτίθεται σαφώς. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 355 ΚΠολ∆ το δικαστήριο διατάζει αυτοψία αν θεωρεί 
αναγκαία την αντίληψη του αντικειµένου της απόδειξης µε τις δικές του αισθήσεις. 
Επίσης, για την αυτοψία στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προβλέπουν οι διατάξεις 
των άρθρων 19 παρ.9 εδ. δ και 20 παρ. 6 εδ. α του Ν. 2882/2001, όπου ορίζεται ότι 
"εάν υπάρχει ανάγκη αυτοψίας, διεξάγεται...". Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι 
η διενέργεια ή όχι αυτοψίας σε κάποια δίκη, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 
δικαστηρίου, ώστε η κρίση µε την οποία δέχεται ή απορρίπτει σχετικό αίτηµα δεν 
ελέγχεται αναιρετικά και µάλιστα από τους αριθ. 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, 
που προϋποθέτουν ευθεία ή εκ πλαγίου παραβίαση κανόνα όχι δικονοµικού αλλά 
ουσιαστικού δικαίου. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 355, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19, 561, 566, 577,  
Κωδ∆ικ: 100, 
Νόµοι: 653/1977, άρθ. 1, 3, 4,  
Νόµοι: 2971/2001, άρθ. 33,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 18, 19, 20,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 972 
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Mαχητό τεκµήριο ωφελείας ακινήτων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 191 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μαχητό τεκµήριο ωφέλειας ακινήτων. Παραβίαση κανόνα ουσιστικού δικαίου. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του 653/1977 "περί υποχρεώσεως των παρόδιων 
ιδιοκτητών για τη διάνοιξη εθνικών οδών κλπ", όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 62 



 

[42] 
 

παρ. 9 και 10 του Ν. 947/1979 αναφορικά µε την εφαρµογή αυτών και στις 
περιπτώσεις των προς βελτίωση των υφιστάµενων οδών πραγµατοποιούµενων νέων 
χαράξεων ή διαπλατύνσεων αυτών ή τµηµάτων, καθώς και επί των επαρχιακών οδών 
για το µέχρι 20 µέτρων πλάτους αυτών, προκειµένου περί διάνοιξης 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 απαλλοτρίωσης των καταλαµβανόµενων από τις 
οδούς αυτές ακινήτων. Με την παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου ορίστηκε ότι ως 
ωφελούµενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες για την εφαρµογή του θεωρούνται εκείνοι των 
οποίων τα ακίνητα αποκτούν πρόσωπο επί των διανοιγόµενων οδών, ενώ κατά την 
παρ. 4 του ίδιου άρθρου όταν οι δικαιούχοι της αποζηµίωσης για την απαλλοτρίωση 
είναι υπόχρεοι για την πληρωµή αυτής επέρχεται συµψηφισµός δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων. Οι προαναφερόµενες διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 3 και 4 
του Ν. 653/1977 αντίκεινται στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της 
Ευρωπαϊκής Σύµβασης δικαιωµάτων του ανθρώπου (ΕΣ∆Α) που, µετά την 
επικύρωση της µε το Ν∆ 53/1974, αποτελεί εσωτερικό δίκαιο και υπερισχύει, 
σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος από κάθε άλλη διάταξη του 
ηµεδαπού δικαίου, άρα και της πιο πάνω διάταξης του Ν. 653/1977 (Ε∆∆Α 
72/1995/678/664, 106/1995/612/700, ΟλΑΠ 11/11). Το 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 ωφέλειας, δηλαδή την επικαλούµενη ζηµία του και ανατρέποντας το 
ως άνω µαχητό τεκµήριο, να αποζηµιωθεί και για την αυτοαποζηµιούµενη έκτασή 
του και να ζητήσει και γι` αυτήν την καταβολή της καθορισθείσας αποζηµίωσης. Η 
αξίωση αυτή του ιδιοκτήτη του απαλλοτριούµενου ακίνητου εισάγεται προς κρίση 
κατά την τακτική διαδικασία ενώπιον του αρµοδίου πολιτικού καθύλην δικαστηρίου, 
εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις που είχαν συντελεσθεί πριν από την 19-1-2002, 
που άρχισε να ισχύει ο Ν. 2971/2001, ο οποίος όρισε πλέον ότι το άνω τεκµήριο είναι 
µαχητό (ΑΠ 1009/2011, 293/2010, 136/2009, 1960/2008, 1056/2008), ενώπιον δε του 
Εφετείου κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 33 του Ν. 2971/2001, αν πρόκειται 
για απαλλοτριώσεις που δεν είχαν συντελεσθεί κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 
2971/2001. Η παραπάνω αποζηµίωση, ως αφορώσα την αξία τµήµατος του 
απαλλοτριωθέντος ακινήτου, που τα αρµόδια όργανα, ενεργώντας νόµιµα (κατ` 
εφαρµογή του νοµίµου παραπάνω τεκµηρίου), έκριναν, ότι αυτοαποζηµιώνεται, ως 
ωφελούµενη παρόδια ιδιοκτησία, είναι διαφορετική από εκείνη, που ορίζεται στο 
άρθρο 105 του ΕισΝΑΚ και οφείλεται για τις παράνοµες πράξεις των οργάνων της 
διοίκησης, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, στα πλαίσια της διαδικασίας 
της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία υπάγεται στη δικαιοδοσία των 
διοικητικών δικαστηρίων (βλ. ΑΕ∆ 13/92).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14,  
ΕισΝΑΚ: 105, 106, 
ΕΣ∆Α: 1, 
Νόµοι: 653/1977, άρθ. 1,  
Νόµοι: 947/1979, άρθ. 62,  
Νόµοι: 2971/2001,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Mαχητό τεκµήριο ωφελείας ακινήτων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 206 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Τεκµήριο ωφέλειας ακινήτων. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Με τις διατάξεις του αρθρ. 1 του Ν. 653/1977 "περί υποχρεώσεως των παρόδιων 
ιδιοκτητών δια την διάνοιξιν εθνικών οδών κλπ", οι οποίες κατά το αρθρ. 62§9 του Ν. 
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§1 του Ν. 1349/1983 
σε συνδυασµό µε το αρθρ. 6§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§1 του Ν. 
1349/1983 και 6§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 αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει 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 απαλλοτρίωσιν 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 (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 653/12977, 
ορίζονται (ενδεικτικά) και η δυνατότητα πρόσβασης του ακινήτου στο έργο, που 
περιλαµβάνεται στη ζώνη απαλλοτρίωσης, η δηµιουργία περιπτώσεων 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 µονάδας 
αποζηµίωσης και γι' αυτή (ΑΠ 1009/2011).  
- Με τον δεύτερο λόγο του αναιρετηρίου προσάπτεται στην προσβαλλόµενη απόφαση 
ότι δεν εφάρµοσε κατά τον καθορισµό της δικαστικής δαπάνης τη διάταξη του 
άρθρου 22 του Ν. 3693/1957, που προβλέπει µειωµένη δικαστική δαπάνη για το 
∆ηµόσιο. Ο λόγος αυτός που εκτιµάται ως αιτίαση από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, 
είναι αβάσιµος και πρέπει να απορριφθεί. ∆ιότι η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις 
δίκες των απαλλοτριώσεων (αρθρ. 18 παρ. 4 Ν. 2882/2001), στις οποίες 
περιλαµβάνονται και εκείνες για την άρση του τεκµηρίου της ωφέλειας και του 
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καθορισµού αποζηµιώσεως για τα εναποµείναντα και τα αυτοαποζηµιούµενα, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 2 του Συντάγµατος (ΑΠ 895/2010). 
- Kατά το άρθρο 559 αριθµ. 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: 3693/1957, άρθ. 22,  
Νόµοι: 653/1977, άρθ. 1, 
Νόµοι: 947/1979, άρθ. 62, 
Νόµοι: 1349/1983, άρθ. 14, 
Νόµοι: 2052/1992, άρθ. 6,  
Νόµοι: 2971/2001, άρθ. 33, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 18, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ανάκληση απαλλοτρίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 754 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανάκληση απαλλοτρίωσης. Πραγµατογνωµοσύνη. Κοινόχρηστοι χώροι. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 4 εδ. γ' του Συντάγµατος 1975 σε 
συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν∆ 797/1971, προκειµένου να 
συντελεσθεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση κατά το άρθρο 7 του Ν∆ 797/1971, η 
αποζηµίωση που ορίστηκε καταβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο σε ενάµιση έτος 
από τη δηµοσίευση της απόφασης για τον προσωρινό προσδιορισµό της αποζηµίωσης 
και, σε περίπτωση απευθείας αίτησης για οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης 
από τη δηµοσίευση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, διαφορετικά η 
απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως. Όµως στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Ν∆ 
797/1971, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 212/1975 ορίζεται ότι η 
ως άνω επερχόµενη αυτοδίκαιη ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 
θεωρείται ως µη γενοµένη, όταν, µέσα σε ετήσια ανατρεπτική προθεσµία από την 
εκπνοή της παραπάνω προθεσµίας των 18 µηνών, ο καθ' ου η απαλλοτρίωση 
υποβάλει στη διεύθυνση απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Οικονοµικών έγγραφη 
δήλωση, ότι επιθυµεί την περαιτέρω διατήρηση της απαλλοτριώσεως. Η αυτοδίκαιη 
ανάκληση της απαλλοτρίωσης µε την παρέλευση του δεκαοκταµήνου δεν λαµβάνεται 
υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, αλλά θα πρέπει να προβάλλεται από τον 
καθ' ού η απαλλοτρίωση. Από την εκ µέρους του τελευταίου έγερση αγωγής για 
επιδίκαση της αποζηµίωσης συνάγεται σαφώς η βούλησή του να µη ασκήσει το 
δικαίωµα που θεσπίσθηκε για το συµφέρον του, να καταστήσει δηλαδή ανίσχυρη την 
απαλλοτρίωση επικαλούµενος την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, αλλά η βούλησή του να 
διατηρηθεί η απαλλοτρίωση, οπότε η άρση της θεωρείται ως µη γενοµένη, έστω κι αν 
αυτός δεν υπέβαλε την πιο πάνω δήλωση στο Υπουργείο Οικονοµικών, αφού η 
υποβολή αυτής απαιτείται για την ενηµέρωση του Υπουργείου προς έκδοση της 
σχετικής πράξης για ανάκληση της απαλλοτρίωσης που έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα 
(ΟλΑΠ 7/2007). Η αυτοδίκαιη αυτή ανάκληση της απαλλοτρίωσης λόγω µη 
καταβολής της ορισθείσης αποζηµιώσεως µέσα στις προθεσµίες που ορίζουν οι πιο 
πάνω διατάξεις, αποβλέπουσα µόνον εις το συµφέρον του καθ' ου η απαλλοτρίωση 
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ιδιοκτήτη για να µην παραµένει η κηρυχθείσα εις βάρος του απαλλοτρίωση επί µακρό 
χρονικό διάστηµα εκκρεµής και µετέωρος, προς βλάβη των συµφερόντων του, λόγω 
της δεσµεύσεως της ιδιοκτησίας του, µπορεί από αυτόν µόνον να προταθεί, όχι δε και 
από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση, επί απαλλοτριώσεων δε για την εφαρµογή του 
σχεδίου πόλεως, εφόσον το ρυµοτοµικό διάταγµα δηµοσιεύθηκε µετά την έναρξη 
ισχύος του Ν∆ 797/1971 για την ανάκλησή της εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 11 του πιο πάνω Ν∆/τος (ΑΠ 156/2005, 2082/1983). Κατά συνέπεια η 
προθεσµία αυτή ούτε αποκλείει την κατά τη διάρκειά της υποχρέωση της καταβολής 
της αποζηµίωσης που προσδιορίστηκε οριστικά, ούτε, στην περίπτωση της άπρακτης 
παρέλευσής της, επιφέρει απόσβεση της αξίωσης αποζηµίωσης από την ανωτέρω 
αιτία για το δικαιούχο, που όχι µόνον δεν την επικαλείται αλλά, αντίθετα, ασκεί 
αγωγή επιδίκασης της ανωτέρω αποζηµίωσης (1390/2007, ΑΠ 1132/2003).  
- Κατά µεν την παρ. 1 του άρθρου 368 ΚΠολ∆ "το δικαστήριο µπορεί να διορίσει 
έναν ή περισσότερους πραγµατογνώµονες, αν κρίνει πως πρόκειται για ζητήµατα που 
απαιτούν για να γίνουν αντιληπτά ειδικές γνώσεις επιστήµης ή τέχνης", κατά δε και 
την παρ. 2 του ίδιου άρθρου "το δικαστήριο οφείλει να διορίσει πραγµατογνώµονες 
αν το ζητήσει κάποιος διάδικος και κρίνει πως χρειάζονται ειδικές γνώσεις επιστήµης 
ή τέχνης". Εκ τούτων συνάγεται ότι η συµπλήρωση των αποδείξεων µε τη διενέργεια 
πραγµατογνωµοσύνης εναπόκειται στην κυριαρχική και µη ελεγχόµενη αναιρετικώς 
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο ελευθέρως εκτιµά την ανάγκη της 
χρησιµοποίησης του αποδεικτικού αυτού µέσου, µε εξαίρεση την περίπτωση, κατά 
την οποία κάποιος από τους διαδίκους ζητήσει τη διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης 
και το δικαστήριο κρίνει ότι χρειάζονται όχι απλώς "ειδικές" γνώσεις επιστήµης ή 
τέχνης όπως αναφέρεται στο µεταγλωτισµένο στη δηµοτική κείµενο του άνω άρθρου 
368 παρ. 2 ΚΠολ∆, αλλά "ιδιάζουσες" τέτοιες γνώσεις, όπως αναφέρεται στο 
υπερισχύον, κατά το άρθρο 36 παρ. 3 εδάφιο τελευταίο του Ν. 1406/1983, κείµενο 
της καθαρεύουσας της εν λόγω διάταξης, οπότε οφείλει, στην περίπτωση αυτή, να 
διορίσει πραγµατογνώµονα ή πραγµατογνώµονες. Εποµένως εάν δεν υπάρχει 
παραδοχή του δικαστηρίου ότι πρόκειται για ζητήµατα που απαιτούν, για να γίνουν 
αντιληπτά, ιδιάζουσες γνώσεις επιστήµης ή τέχνης, η µη λήψη υπόψη ισχυρισµού του 
διαδίκου για ανάγκη διενέργειας πραγµατογνωµοσύνης ή η απόρριψη, ρητώς ή 
σιωπηρώς, σχετικού αιτήµατος αυτού δεν δηµιουργεί λόγο αναίρεσης κατά το άρθρο 
559 ΚΠολ∆. 
- Κατά το άρθρο 28 του Ν. 1337/1983 "Επέκταση πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική 
ανάπτυξη κλπ", "Ιδιωτικοί δρόµοι, πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσεως που 
έχουν σχηµατισθεί µε οποιοδήποτε τρόπο έστω και κατά παράβαση των κειµένων 
πολεοδοµικών διατάξεων και που βρίσκονται µέσα σε εγκεκριµένα σχέδια πόλεων, 
θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι και ανήκουν στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα. Για 
τους χώρους αυτούς δεν οφείλεται καµία αποζηµίωση λόγω ρυµοτοµίας. Σε 
περίπτωση όµως που οι χώροι αυτοί καταργούνται µε το σχέδιο πόλεως, 
προσκυρώνονται κατά τις κείµενες διατάξεις". Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
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 
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πολιτικά δικαστήρια (ΟλΣτΕ 774/1987, ΣτΕ 2604/2008, ΑΠ 157/2009, ΑΠ 
1534/2004).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ επιτρέπεται αναίρεση αν παραβιάσθηκε κανόνας 
ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των 
δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοσθεί, ενώ 
συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοσθεί, 
ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα, η 
δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή 
µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, ΟλΑΠ 4/2005). Προς εξεύρεση της 
παραβιάσεως ελέγχεται ο δικανικός συλλογισµός που διατυπώνεται, έστω και ατελώς, 
και συγκροτείται από τη µείζονα πρόταση (νοµική διάταξη), την ελάσσονα πρόταση 
(πραγµατικές παραδοχές) και το συµπέρασµα (διατακτικό). Στην περίπτωση που το 
δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών, που ανελέγκτως δέχθηκε ότι 
αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και 
ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως 
καθιστούν εµφανή την παράβαση (ΑΠ 625/2008, ΑΠ 38/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 368, 559 αριθ. 1, 
Ν∆: 797/1971, άρθ. 11,  
Νόµοι: 212/1975, άρθ. 3,  
Νόµοι: 1337/1983, άρθ. 28, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 971  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ιδιαίτερη αποζηµίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 76 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσδιορισµός ιδιαίτερης αποζηµίωσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Σε περίπτωση απαλλοτριώσεως ακινήτου για δηµοσία ωφέλεια, για τον 
προσδιορισµό της πλήρους αποζηµιώσεως του απαλλοτριωθέντος ή της ιδιαίτερης 
αποζηµιώσεως, για το αποµένον, µετά την απαλλοτρίωση τµήµα ή του ποσού της 
αυτοαποζηµιώσεως ή της αποζηµιώσεως τρίτων, µετά την ανατροπή του τεκµηρίου 
ωφέλειας, λαµβάνεται υπόψη η αξία, κατά το χρόνο της πρώτης συζητήσεως του 
προσωρινού ή οριστικού προσδιορισµού, εάν παρελείφθη ο προσωρινός και εάν η 
συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισµό γίνεται µετά την παρέλευση έτους από τη 
συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισµό, ως κρίσιµος χρόνος λαµβάνεται υπόψη ο 
χρόνος της συζητήσεως για τον οριστικό προσδιορισµό (ΑΠ 402/2007). Εάν η αίτηση 
για τον καθορισµό της αποζηµιώσεως επαναφέρεται ενώπιον του Εφετείου µετά από 
αναίρεση, τότε ως κρίσιµος χρόνος θεωρείται εκείνος της (νέας) ενώπιόν του 
συζητήσεως, µετά την αναίρεση και όχι ο χρόνος της προγενέστερης (αρχικής) 
συζητήσεως (ΑΠ 1054/2008, ΑΠ 821/2007). Περαιτέρω, µε βάση τις ρυθµίσεις 
αυτές, συνδυαζόµενες µε τις διατάξεις των αρθ. 111, 223, 224 και 281 ΚΠολ∆, πρέπει 
να γίνει δεκτό ότι, σε περίπτωση παρελεύσεως έτους από τη συζήτηση περί 
προσωρινού προσδιορισµού της αποζηµιώσεως ή επί ασκήσεως απευθείας ενώπιον 
του Εφετείου αιτήσεως περί οριστικού προσδιορισµού, ως κρίσιµος χρόνος για τον 
υπολογισµό της αξίας νοείται ο χρόνος της συζητήσεως, κατά την οποία εκφωνήθηκε 
η υπόθεση και άρχισε η εκδίκασή της, ανεξαρτήτως εάν το δικαστήριο προχώρησε 
στην έρευνα της ουσίας της υποθέσεως και τούτο διότι κατά τη συζήτηση αυτή 
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παγιοποιείται το αντικείµενο της αποδεικτικής διαδικασίας και της δικαστικής 
έρευνας. Έτσι, εάν κατά την πρώτη συζήτηση διατάχθηκε πραγµατογνωµοσύνη, η 
αξία του απαλλοτριωθέντος ακινήτου θα υπολογισθεί µε βάση τον χρόνο της 
συζητήσεως αυτής και όχι εκείνης που γίνεται µετά τη διενέργεια της 
πραγµατογνωµοσύνης (ΟλΑΠ 14/2011, ΑΠ 1054/2008, ΑΠ 402/2007).  
- 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.  
- Το Εφετείο, µε την αναιρεσιβαλλοµένη απόφασή του, κρίνοντας ότι τα αιτήµατα 
των αιτούντων-νυν αναιρεσειόντων, για την επιδίκαση ιδιαίτερης αποζηµίωσης και 
για την άρση της υποχρέωσης αυτοαποζηµίωσης και αποζηµίωσης τρίτων πρέπει να 
γίνουν δεκτά, καθόρισε τη σχετική αποζηµίωση, για µεν τη µείωση της αξίας του 
εναποµείναντος τµήµατος των απαλλοτριωθέντων ακινήτων στο αναφερόµενο για το 
καθένα ακίνητο ποσοστό "επί της ορισθείσας µε την 6620/2004 απόφαση του 
∆ικαστηρίου τούτου (Εφετείου)", για δε την αποζηµίωση την οφειλόµενη λόγω της 
άρσης του τεκµηρίου ωφέλειας "στην οριστική τιµή µονάδας αποζηµίωσης που 
καθορίσθηκε για τα απαλλοτριωθέντα τµήµατα µε την 6620/2004 απόφαση του 
∆ικαστηρίου τούτου". Με το να κρίνει έτσι το δικάσαν Εφετείο, λαµβάνοντας 
προφανώς υπόψη ως κρίσιµο χρόνο, το χρόνο της πρώτης (αρχικής) συζήτησης, µετά 
την οποία είχε εκδοθεί η αναιρεθείσα υπ'αριθµ.6620/2004 απόφαση του Εφετείου και 
όχι το χρόνο της πρώτης µετά την αναίρεση (νέας) συζήτησης, (δικάσιµος 10-10-
2006), µετά την οποία διατάχθηκε η διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης, υπέπεσε στην 
από το αρθ. 559 αριθµ.1 ΚΠολ∆ πληµµέλεια, διότι παρεβίασε τις διατάξεις των αρθ. 
17 παρ.2 του Συντάγµατος, 6 παρ.1 της ΕΣ∆Α, 1 του Πρώτου Προσθέτου 
Πρωτοκόλλου και 13 παρ.4 του Κ.Α.Α.Α. Εποµένως, ο πρώτος λόγος αναίρεσης 
πρέπει να γίνει δεκτός, ως βάσιµος.  
- 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 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 αποδεικτικού, 
πορίσµατος. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 111, 223, 224, 281, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Κωδ∆ικ: 14, 100,  
Σ: 1, 22,  
ΕΣ∆Α: 6, 
Νόµοι: 2598/1998, άρθ. 2,  
Νόµοι: 2730/1999, άρθ. 9,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
 
 
 



 

[48] 
 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 156 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισµός αποζηµίωσης. Πλήρης αποζηµίωση. 
Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αδίκαστη αίτηση. 
- Με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ.1 εδ.β' του Ν. 2882/ 2001 (ΚΑΑΑ) ορίζεται: "ως 
κριτήριο για την εκτίµηση της αξίας του απαλλοτριωµένου ακινήτου λαµβάνεται 
υπόψη, ιδίως, η αξία που έχουν κατά τον κρίσιµο χρόνο παρακείµενα και οµοειδή 
ακίνητα, που προσδιορίζεται κυρίως από την αντικειµενική αξία, τα τιµήµατα σε 
συµβόλαια µεταβίβασης κυριότητας ακινήτων τα οποία συντάχθηκαν κατά το χρόνο, 
της κήρυξης της απαλλοτρίωσης, καθώς και η πρόσοδος του απαλλοτριωµένου". 
Κατά την έννοια της διάταξης αυτής τα διαγραφόµενα κριτήρια δεν είναι 
αποκλειστικά και για το δικαστήριο υποχρεωτικά, για τη διάγνωση της πραγµατικής 
αξίας του απαλλοτριωµένου, κατά τον κρίσιµο χρόνο, έτσι, ώστε να θεωρείται ότι 
παραβιάζεται στην περίπτωση που το δικαστήριο δεν τα λάβει υπόψη του ή θα λάβει 
υπόψη άλλα τέτοια. Το δικαστήριο µπορεί να στηρίζει την κρίση του, για την 
πραγµατική αξία του απαλλοτριούµενου ακινήτου, ενόψει της χρησιµοποιούµενης 
στην παραπάνω διάταξη λέξης "ιδίως", σε κάθε πρόσφορο συγκριτικό στοιχείο, αφού 
το αξιολογήσει κατάλληλα. Η δε σχετική, για το πρόσφορο ή όχι του συγκριτικού 
στοιχείου, κρίση του ανάγεται στην εκτίµηση πραγµάτων και ως εκ τούτου δεν 
υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, σύµφωνα µε το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆ 
(ΑΠ 1782/2008).  
-  Κατά το άρθρο 17 παρ. 2 του Συντάγµατος, όπως ισχύει µετά την αναθεώρησή του, 
"κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά µόνο για δηµόσια ωφέλεια που έχει 
αποδειχθεί µε τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόµος ορίζει και πάντοτε αφού 
προηγηθεί πλήρης αποζηµίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το 
απαλλοτριούµενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό 
προσδιορισµό της αποζηµίωσης. Αν ζητηθεί απευθείας ο οριστικός προσδιορισµός 
της αποζηµίωσης, λαµβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της σχετικής συζήτησης 
στο δικαστήριο. Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης 
διεξαχθεί µετά την παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό 
προσδιορισµό, τότε για τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης λαµβάνεται υπόψη η άξια 
κατά το χρόνο της συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισµό". Κατά την παράγραφο 
3 του ίδιου άρθρου "η ενδεχόµενη µεταβολή της αξίας του απαλλοτριούµενου µετά 
τη δηµοσίευση της πράξης απαλλοτρίωσης και µόνο εξαιτίας της, δεν λαµβάνεται 
υπόψη". Οι διατάξεις αυτές του Συντάγµατος ουσιαστικά επαναλαµβάνονται και στο 
άρθρο 13 παρ.1 και 2 του Ν. 2882/ 2001 (ΚΑΑΑ), όπως ισχύει µετά το Ν. 2985/2002, 
που εφαρµόζεται από 1.1.2002, όπου επιπλέον, χωρίς αντίθεση µε τις προηγούµενες 
διατάξεις, ορίζεται και ότι "ως κριτήριο για την εκτίµηση της αξίας του 
απαλλοτριωµένου ακινήτου λαµβάνεται υπόψη και η αξία που έχουν κατά τον 
κρίσιµο χρόνο παρακείµενα και οµοειδή ακίνητα, καθώς και η πρόσοδος του 
απαλλοτριωµένου" (παρ.1 τελ. εδάφιο) και "ενδεχόµενη µεταβολή της αξίας του 
απαλλοτριωµένου µετά τη δηµοσίευση της πράξης απαλλοτρίωσης και µόνο εξαιτίας 
της δεν λαµβάνεται υπόψη. Επίσης δεν υπολογίζεται ανατίµηση προερχόµενη από 
ενέργειες του ιδιοκτήτη στο απαλλοτριούµενο, που έγιναν µετά την οριζόµενη από το 
άρθρο 3 ανακοίνωση της απαλλοτρίωσης και µόνο εξαιτίας αυτής".  
- Με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης, 
για την προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών 
(ΕΣ∆Α), που κυρώθηκε (µαζί µε τη Σύµβαση) µε το Ν∆ 57/1974 και έχει αυξηµένη 
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έναντι των κοινών νόµων ισχύ (άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος), ορίζεται ότι "κάθε 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται σεβασµού της περιουσίας του. Κανένας δεν 
µπορεί να στερηθεί της περιουσίας του, ειµή δια λόγους δηµόσιας ωφέλειας και υπό 
τους προβλεπόµενους από το νόµο και τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου όρους. 
Οι προαναφερόµενες διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωµα κάθε κράτους να θέσει σε ισχύ 
νόµους τους οποίους ήθελε κρίνει αναγκαίους για ρύθµιση της χρήσεως αγαθών 
σύµφωνα µε το δηµόσιο συµφέρον ή για εξασφάλιση της καταβολής φόρων ή άλλων 
εισφορών ή προστίµων". Τέλος, κατά το άρθρο 25 του "ΚΑΑΑ", ο ιδιοκτήτης µπορεί 
να ζητήσει την αποζηµίωση για την απωλεσθείσα πρόσοδο του ακινήτου, από τη µετά 
τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης κατάληψη µέχρι την είσπραξη της αποζηµίωσης. 
Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι, σε απαλλοτρίωση ακινήτου για δηµόσια 
ωφέλεια, για τον προσδιορισµό της "πλήρους αποζηµίωσης" λαµβάνεται υπόψη η 
αξία του απαλλοτριούµενου ακινήτου κατά το χρόνο της πρώτης συζήτησης ενώπιον 
του δικαστηρίου της αίτησης καθορισµού (προσωρινού ή οριστικού, σε περίπτωση 
παράλειψης του προσωρινού) της αποζηµίωσης αυτής, καθώς και η δαπάνη του 
ιδιοκτήτη του απαλλοτριούµενου ακινήτου, η οποία είναι συνέπεια της 
απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας (ΟλΑΠ 8/1999).Η αποζηµίωση για την αξία της 
επιχείρησης που ασκείται στο ακίνητο που απαλλοτριώνεται, κατά τις ίδιες διατάξεις 
δεν συµπεριλαµβάνεται στην έννοια της "πλήρους αποζηµίωσης", αλλά λαµβάνεται 
υπόψη η συνδεόµενη µε το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε πρόσοδος σε σχέση µε την 
ασκούµενη σ' αυτό επιχειρηµατική δραστηριότητα, κατά την εκτίµηση της αξίας του 
απαλλοτριούµενου ακινήτου (ΟλΑΠ 8/2006).  
- Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αριθ. 11 περίπτωση γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν 
το δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν είτε προς άµεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή 
δικαστικών τεκµηρίων. Εξάλλου, κατά την έννοια του πιο πάνω εδαφίου για την 
ίδρυση του λόγου αυτού αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για τη λήψη 
υπόψη από το δικαστήριο προσκοµισθέντων µε επίκληση αποδεικτικών µέσων, τα 
οποία το δικαστήριο έχει υποχρέωση να λαµβάνει υπόψη κατά τις συνδυασµένες 
διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 341 και 346 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 2/2008).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆, ως αίτηση που αφέθηκε αδίκαστη νοείται αυτή 
που αποτελεί κεφάλαιο της δίκης, δηλαδή αίτηµα ή βάση αγωγής, ανταγωγής, κυρίας 
ή αυτοτελούς πρόσθετης παρέµβασης, ανακοπής, ενδίκου µέσου. ∆εν 
στοιχειοθετείται όµως ο λόγος αυτός αναίρεσης αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη την 
αίτηση που προτάθηκε και την απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο. Στην προκειµένη 
περίπτωση, οι αναιρεσείοντες µε το δεύτερο λόγο του αναιρετηρίου κατά το πρώτο 
σκέλος του προσάπτουν στην προσβαλλοµένη απόφαση την αιτίαση ότι έκρινε επί 
αιτήµατος που δεν είχε υποβληθεί από την αντίδικό τους εφεσίβλητη για απόρριψη 
της αιτήσεώς της περί επιδίκασης ιδιαίτερης αποζηµίωσης για το εναποµένον τµήµα 
του απαλλοτριωθέντος ακινήτου.  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 εδάφ. α' του ΚΠολ∆ προβλεπόµενος 
λόγος αναίρεσης ιδρύεται αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αδιάφορο 
αν πρόκειται για νόµο εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας δικαίου 
παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή 
αν εφαρµοστεί, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005, 
36/1988), η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 11,  
Σ: 17,  
ΕΣ∆Α: 1, 6,  
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Κωδ∆ικ: 14, 100, 107,  
Νόµοι: 2598/1998, άρθ. 2,  
Νόµοι: 2730/1999, άρθ. 9,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13, 25,  
Νόµοι: 2898/2001, άρθ. 10,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 94 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αποζηµίωση λόγω ρυµοτοµίας. Κοινόχρηστες οδοί. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 3, 2 παρ. 1, 32-35, 37, 42 και 
46-48 του Ν∆ της 17 Ιουλίου/16 Αυγούστου 1923 «Περί σχεδίου πόλεων κωµών και 
συνοικισµών του Κράτους και οικοδοµής αυτών», και 2 και 6 παρ. 1 έως 3 Ν. 
5269/1931 «Περί αδειών Οικοδοµής κλπ» όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του 
ΑΝ 625/1968 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 633/1977 προκύπτει ότι σε 
περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εφαρµογή του σχεδίου πόλεως 
υπόχρεοι για την καταβολή είναι ο ∆ήµος ή η Κοινότητα και οι ωφελούµενοι 
παρόδιοι ιδιοκτήτες κατά την αναλογία και τους όρους που προβλέπει ο Νόµος, σε 
περίπτωση δε προσκύρωσης συνυπόχρεοι για την καταβολή αποζηµίωσης οικοπέδου 
που απαλλοτριώθηκε είναι οι κατά το χρόνο του προσδιορισµού της αποζηµίωσης 
παρόδιοι ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία αποκτούν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο µε 
προσκύρωση µέρους του απαλλοτριούµενου ακινήτου (ΟλΑΠ 1021/1980 ΝοΒ 1981. 
339, ΑΠ 824/2004).  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 369, 966, 967, 968, 972, 1033 και 
1192 παρ. 1 ΑΚ, συνάγεται ότι µεταξύ των κοινοχρήστων πραγµάτων 
περιλαµβάνονται και οι οδοί αδιακρίτως άρα και οι ∆ηµοτικές ή Κοινοτικές οδοί και 
οι πλατείες, οι οποίες εφόσον δεν ανήκουν στον ∆ήµο ή στη Κοινότητα, ή ο Νόµος 
δεν ορίζει διαφορετικά ανήκουν στο ∆ηµόσιο. Οι ∆ηµοτικές ή Κοινοτικές οδοί και οι 
πλατείες αποκτούν την ιδιότητα του κοινόχρηστου πράγµατος: α) από τον νόµο, ήτοι 
µε τον χαρακτηρισµό τους ως οδών ή πλατειών από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό 
διάγραµµα του σχεδίου πόλης, β) από τη βούληση του ιδιοκτήτη, η οποία πρέπει να 
γίνει µε νοµότυπη δικαιοπραξία (διαθήκη ή δωρεά) ή και µε παραίτηση από τη 
κυριότητα µε σκοπό να καταστεί συγκεκριµένο ακίνητο κοινόχρηστο, για την οποία 
όµως (παραίτηση) απαιτείται δήλωση του κυρίου περιβαλλόµενη τον τύπο του 
συµβολαιογραφικού εγγράφου και υποβαλλόµενη σε µεταγραφή, αφού περιέχει 
κατάργηση εµπράγµατου δικαιώµατος και γ) µε την αµνηµονεύτου χρόνου 
αρχαιότητα την οποία προέβλεπε το προισχύσαν Βυζαντινορωµαϊκό δίκαιο (ν. 3 παρ. 
2 Πανδ. 43.7) και σύµφωνα µε την οποία η χρήση πράγµατος από Κοινότητα ή ∆ήµο 
ή από τους ∆ηµότες αυτών µπορούσε να προσδώσει σε ακίνητο την ιδιότητα του 
κοινοχρήστου, εφόσον η αρχαιότητα στην άνω χρήση υπήρξε συνεχής επί δύο γενεές, 
η κάθε µία των οποίων εκτείνεται σε σαράντα έτη και είχε συµπληρωθεί πρίν από την 
εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, (23-2-1946) αφού ο Κώδικας αυτός δεν αναγνωρίζει 
το θεσµό της αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητας (ΑΠ 1 169/2000 Ελ∆νη 42.1344, 
ΑΠ 1167/2000, Ελ∆νη 43.1345).  
- Κατά το άρθρο 28 του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των Πολεοδοµικών σχεδίων, 
οικιστική αναπτυξη, κλπ» ιδιωτικοί δρόµοι, πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσης 
που έχουν σχηµατιστεί µε οποιοδήποτε τρόπο, έστω και κατά παράβαση των 
κείµενων πολεοδοµικών διατάξεων που βρίσκονται µέσα σε εγκεκριµένα σχέδια 
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πόλεων, θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι που 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 αληθή έννοια της 
άνω διάταξης, όπως διαφωτίζεται από τις προπαρασκευαστικές εργασίες ψήφισης 
αυτής, ιδιωτικά ακίνητα αποκτούν την ιδιότητα του κοινόχρηστου, χωρίς την 
καταβολή αποζηµίωσης, εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλης, ως 
κοινόχρηστοι χώροι και η κοινοχρησία είναι αποτέλεσµα της βούλησης του ιδιοκτήτη 
(ρητής ή συναγόµενης από ενέργειες του) ή προκύπτει από πραγµατική κατάσταση 
που διατηρήθηκε επί µακρό χρόνο, κατ' ανοχή του ιδιοκτήτη και είναι σχηµατισµένοι 
ως κοινόχρηστοι χώροι και έχουν τεθεί στην κοινή χρήση, ειδικά δε όταν πρόκειται 
για δρόµο εφόσον έχουν τεθεί στην κοινή χρήση διαµορφωµένοι σε δρόµο µε 
κράσπεδα ασφαλτόστρωση και πεζοδρόµια (ΟλΣτΕ 744/1987 Ελ∆νη 37.1668, ΣτΕ 
2826/1993, ΑΠ 1169/2000, ο.π.). Έτσι, για την µετάθεση της κυριότητας ακινήτων 
υπέρ του οικείου Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν αρκεί οποιαδήποτε 
ενέργεια διάθεσης του ακινήτου στη κοινή χρήση αλλά πρέπει να συντρέχουν οι 
προαναφερόµενες προϋποθέσεις. Υπό την έννοια αυτή, η προπαρατεθείσα διάταξη, 
δεν αντίκειται στις διατάξεις περί προστασίας της ιδιοκτησίας του Συντάγµατος, 
δεδοµένου ότι, η απώλεια της κυριότητας συνδέεται προς την υποκειµενική 
συµπεριφορά του κυρίου του ακινήτου, ο οποίος, µε την συναίνεση ή την ανοχή του 
αποδέχτηκε τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του ακινήτου και δεν δύναται εκ των 
υστέρων να προβάλει καταχρηστικώς δικαίωµα αποζηµίωσης (ΟλΣτΕ 744/987, ο.π. 
ΑΠ 872/2001 Ελ∆νη 43.762).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 966, 967, 968, 972, 1033, 1192, 
Νόµοι: 5269/1931, άρθ. 2, 6,  
Νόµοι: 633/1977, άρθ. 3,  
Νόµοι: 1337/1983, άρθ. 28,  
ΑΝ: 625/1968, άρθ. 2,  
Ν∆: 17.7-16.8/1923, άρθ. 1, 2, 32, 33, 34, 35, 37, 42, 46, 47, 48,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 197 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αποζηµίωση. Παραγραφή. 
- Η αποζηµίωση του ιδιοκτήτη απαλλοτριωθέντος ακινήτου για το τµήµα του 
ακινήτου ως προς το οποίο θεωρήθηκε ότι έχει υποχρέωση αποζηµιώσεως τρίτων ή 
(και) αυτοαποζηµίωσης κατ' εφαρµογήν του τεκµηρίου της ωφέλειας του άρθρου 1 
παρ. 1, 3 και 4 του Ν. 653/1977, το οποίο (τεκµήριο) ήδη και νοµοθετικώς ορίστηκε 
ως µαχητό (άρθρ. 33 του Ν. 2971/2001) και το οποίο ανατράπηκε δικαστικώς, δεν 
έχει ως βάση τη διάταξη του άρθρου 105 του ΕισΝΑΚ, αφού δεν πρόκειται για 
παράνοµη πράξη ή παράλειψη των οργάνων του δηµοσίου κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους στη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (χαρακτηρισµός 
τµήµατος ακινήτου ως αυτοαποζηµιούµενου κ.λ.π. λόγω τεκµαιρόµενης ωφέλειας), οι 
εκ της οποίας άλλωστε (παράνοµης πράξης κ.π.λ.) διαφορές θα υπήγοντο στη 
δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (ΑΕ∆ 13/1992), αλλά για 
νόµιµη, κατά τις προρρηθείσες διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 653/77 και 33 του ν. 
2971/01, ενέργεια των οργάνων του δηµοσίου, αποτελεί δε η αποζηµίωση αυτή µέρος 
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της πλήρους αποζηµιώσεως που κατ' εφαρµογήν της σχετικής συνταγµατικής 
επιταγής (άρθρ. 17 παρ. 2 του Συντάγµατος) οφείλεται για την απαλλοτριούµενη 
ιδιοκτησία. Εποµένως η αξίωση για την αποζηµίωση αυτή, που καθορίζεται από τα 
πολιτικά δικαστήρια µετά την ανατροπή του τεκµηρίου της ωφέλειας (ήδη άρθρου 33 
του Ν. 2971/2001, ΟλΑΠ 10 και 11/2004, 11/2011), δεν υπόκειται στην κατά το 
άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 γενική (πενταετή) παραγραφή των αξιώσεων κατά 
του δηµοσίου, ούτε αρχίζει από τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης για την 
απαλλοτρίωση, οπότε ο ενδιαφερόµενος ιδιοκτήτης λαµβάνει γνώση του 
χαρακτηρισµού της έκτασής του ως αυτοαποζηµιούµενης (από τα οικεία 
κτηµατολογικά διαγράµµατα και πίνακα). Αλλά, ενόψει και της διατάξεως του 
άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑ), που εφαρµόζεται και στις 
απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν από την 1η Φεβρουαρίου 1971, κατά το άρθρο 29 
παρ. 3 του ίδιου Ν. 2882/2001, και έχουν συντελεστεί πριν από τον τελευταίο αυτό 
νόµο (2882/2001), όπως εν προκειµένω, και κατά την οποία διάταξη (10 παρ. 1 Ν. 
2882/2001) µετά τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης η αξίωση για την 
είσπραξη της αποζηµίωσης που προσδιορίστηκε προσωρινά ή οριστικά παραγράφεται 
µετά δεκαετία από την κατάληψη του ακινήτου που απαλλοτριώθηκε, η παραγραφή 
της ένδικης αποζηµίωσης, υποκείµενη στις προµνησθείσες (τελευταίες) διατάξεις, 
προφανώς δεν έχει παραγραφεί, αφού από τον χρόνο της συντέλεσης της 
απαλλοτρίωσης (30-1-2001) και την κατάληψη του ακινήτου µέχρι την άσκηση της 
αγωγής (επίδοση στο αναιρεσείον την 19-7-2005) δεν έχει συµπληρωθεί η 
προαναφερθείσα (δεκαετής) παραγραφή.  
∆ιατάξεις: 
ΕισΝΑΚ: 105, 
Νόµοι: 2971/2001, άρθ. 33,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 202 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισµός τιµής µονάδας. ∆ικαστική δαπάνη. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Κήρυξη ή µη 
ακυρότητας. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 2882/2001, προκύπτει ότι: α) η 
δικαστική δαπάνη βαρύνει τον υπόχρεο προς αποζηµίωση και επιδικάζεται από το 
δικαστήριο µε την ίδια απόφαση, β) η εκκαθάριση της δικαστικής δαπάνης γίνεται 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, γ) το άρθρο 22 του Ν 3693/1957 δεν 
εφαρµόζεται, δ) η απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου, µε την οποία καθορίζεται 
η προσωρινή τιµή µονάδας, αποτελεί ως προς τη δικαστική δαπάνη τίτλο εκτελεστό 
εις βάρος του υπόχρεου προς αποζηµίωση, εάν και οι δύο διάδικοι αποδέχθηκαν την 
απόφαση ή παρήλθε άπρακτη η προθεσµία άσκησης αίτησης του οριστικού 
προσδιορισµού της αποζηµίωσης, ε) σε περίπτωση άσκησης εµπροθέσµου αίτησης, 
το εφετείο αποφαίνεται ενιαίως τόσο για τη δικαστική δαπάνη της ενώπιον αυτού 
διαδικασίας, όσο και για τη δικαστική δαπάνη του προσωρινού προσδιορισµού της 
αποζηµίωσης και στ) στη δίκη του προσωρινού ή οριστικού προσδιορισµού της 
αποζηµίωσης του απαλλοτριουµένου ακινήτου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 18, 19 και 20 του ίδιου ως άνω νόµου, ένα είναι το αντικείµενο της δίκης, 
δηλαδή ο προσδιορισµός της αποζηµίωσης (προσωρινός ή οριστικός) και συνεπώς 
µία αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται σε ποσοστό επί της αξίας του αντικειµένου της 
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δίκης (άρθρα 100 παρ. 1, 114 παρ. 5 Κώδικα ∆ικηγόρων). Έτσι, σε περίπτωση 
άσκησης εµπρόθεσµης αίτησης για τον προσδιορισµό της οριστικής αποζηµίωσης στο 
εφετείο, µετά τον προσωρινό προσδιορισµό της αποζηµίωσης, η δικαστική δαπάνη 
περιλαµβάνει 1) τα γενόµενα για τη διεξαγωγή και υπεράσπιση της δίκης έξοδα που 
ήταν απαραίτητα (άρθρο 189 παρ. 1 ΚΠολ∆), 2) την αµοιβή του δικηγόρου του 
δικαιούχου για την παράσταση του ενώπιον του µονοµελούς πρωτοδικείου, καθώς και 
την παράσταση του ενώπιον του εφετείου (άρθρα 109 και 111 Κώδικα ∆ικηγόρων) 
και 3) την αµοιβή του δικαιούχου σε ποσοστό επί της καθοριζόµενης οριστικής 
αποζηµίωσης και ειδικότερα: α) από ποσοστό 2% για τη σύνταξη της αίτησης ή 
ανταίτησης ή κύριας παρέµβασης, β) από ποσοστό 1% για τη σύνταξη προτάσεων επί 
της αίτησης ή της κύριας παρέµβασης και γ) 2% για την άσκηση ανταίτησης µε τις 
προτάσεις ή κύριας παρέµβασης µε τις προτάσεις ή τη σύνταξη απλών προτάσεων 
του καθού, κατά τις διατάξεις των άρθρων 100 παρ.1, 103, 107 παρ.1 και 110 παρ.3 
του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ΑΠ 1174/2010, 526/2009).  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθµός 1 εδ α' ΚΠολ∆ ο κανόνας 
ουσιαστικού δικαίου παραβιάζεται και έτσι ιδρύεται ο προβλεπόµενος από τη διάταξη 
αυτή λόγος αναίρεσης είτε µε ψευδή ερµηνεία, η οποία υπάρχει όταν αποδίδεται στον 
κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε µε µη ορθή εφαρµογή, η οποία 
εκδηλώνεται όταν εφαρµόζεται κανόνας ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του, ή όταν δεν εφαρµόζεται ενώ έπρεπε να εφαρµοστεί ή όταν 
εφαρµόζεται εσφαλµένα.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθµός 8 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται, 
αν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Ως "πράγµατα", κατά την έννοια της διάταξης αυτής, θεωρούνται οι 
αυτοτελείς ισχυρισµοί, που, υπό την προϋπόθεση της νόµιµης πρότασης τους, 
θεµελιώνουν, καταλύουν ή παρακωλύουν ουσιαστικό ή δικονοµικό δικαίωµα, που 
ασκείται µε την αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση (ΟλΑΠ 3/1997).  
- Ο ανωτέρω αναιρετικός λόγος δεν µπορεί να θεµελιωθεί, αν το δικαστήριο που 
δίκασε έλαβε υπόψη του τον προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για 
οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 12/1991). Περαιτέρω, από τη διάταξη 
του άρθρου 559 αριθµός 14 ΚΠολ∆, κατά την οποία επιτρέπεται αναίρεση, αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο, προκύπτει, ότι ο προβλεπόµενος µε αυτή αναιρετικός λόγος αναφέρεται 
µόνο στις δικονοµικές ακυρότητες, εκείνες δηλαδή που ανάγονται στη διαδικασία και 
είναι συνέπεια εφαρµογής δικονοµικών διατάξεων, όχι δε σε ακυρότητες του 
ουσιαστικού δικαίου, η παράβαση των οποίων ελέγχεται αναιρετικά µε τον από το 
άρθρο 559 αρ. 1 προβλεπόµενο λόγο (ΟλΑΠ 1/1999).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13, 18,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγνώριση χρέους - Αιτιώδης και αναιτιώδης αναγνώριση χρέους 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 168 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αφηρηµένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
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- Από τη διάταξη του άρθρου 873 ΑΚ προκύπτει ότι η αναφερόµενη σ' αυτήν 
αυτοτελής και ετεροβαρής ενοχή από έγγραφη αφηρηµένη υπόσχεση ή αναγνώριση 
χρέους γεννάται στην περίπτωση που τα µέρη είχαν πρόθεση να δηµιουργήσουν 
ενοχή ανεξάρτητα από την αιτία, πράγµα που θα εξακριβωθεί από αυτή την ίδια τη 
δήλωση και τις περιστάσεις (ΑΠ 3/2011).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.1 εδ.α ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 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. 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 (ΑΠ 201/2010).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές 
ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από τη 
διάταξη αυτή που αποτελεί κύρωση της παραβάσεως του άρθρου 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος από αυτή λόγος αναιρέσεως ιδρύεται 
όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου 
πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν 
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα 
δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του 
(ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) 
(ΟλΑΠ 1/1999). Το κατά νόµο δε αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος προτάσεως 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της 
αποφάσεως στο αποδεικτικό της πόρισµα και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. 
Ελλείψεις αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
∆ηλαδή µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 
41/2010). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 873, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόσβεση χρέους - Καταλογισµός σε περίπτωση περισσότερων ενοχών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1653 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απόσβεση χρέους µε καταβολή. Καταλογισµός σε περίπτωση περισσότερων χρεών. 
Λευκή οπισθογράφηση επιταγής. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 416 ΑΚ, η απόσβεση της ενοχής επέρχεται µε καταβολή. Ο 
οφειλέτης, εναγόµενος προς πληρωµή ορισµένου χρέους και ισχυριζόµενος απόσβεση 
αυτού µε καταβολή, αρκεί να αποδείξει την καταβολή αυτή, χωρίς να είναι ανάγκη να 
αποδείξει και ότι η γενοµένη καταβολή αφορά το επίδικο χρέος, γιατί τούτο 
εξυπακούεται, αφού µόνο γι' αυτό είναι η διαφορά (ΑΠ 178/2010, ΑΠ 1977/2009, 
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ΑΠ 1927/2008). Ο δανειστής, ωστόσο, δικαιούται, κατ' αντένσταση, να ισχυρισθεί 
και να αποδείξει ότι η προβαλλόµενη καταβολή αφορά άλλο χρέος του οφειλέτη. 
Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης µπορεί να αντιτάξει ότι η καταβολή έγινε προς 
εξόφληση του επιδίκου χρέους, είτε κατόπιν συµφωνίας, είτε µε µονοµερή από αυτόν 
καθορισµό του εξοφλητέου χρέους, από τα περισσότερα χρέη, µε βάση το άρθρο 422 
εδ.α' ΑΚ (ΑΠ 1977/2009, ΑΠ 1927/2008, ΑΠ 1988/2006, ΑΠ 1439/ 2005). 
Ειδικότερα, ενόψει και της διατάξεως του άρθρου 422 ΑΚ, για τον τρόπο 
καταλογισµού των καταβολών του οφειλέτη σε περίπτωση που αυτός έχει 
περισσότερα χρέη, η οποία είναι ενδοτικού δικαίου, είναι επιτρεπτή αντίθετη 
συµφωνία των συµβαλλοµένων είτε πριν από την καταβολή, είτε κατά, είτε µετά την 
καταβολή. Και ναι µεν ο δανειστής δεν έχει ποτέ το δικαίωµα να ορίσει µονοµερώς 
το χρέος που θα εξοφληθεί, ο οφειλέτης, όµως, µπορεί να συµφωνήσει, ρητά ή 
σιωπηρά, στον προσδιορισµό που προτείνει ο δανειστής, οπότε πλέον ο καταλογισµός 
δεν γίνεται µε βάση το άρθρο 422 ΑΚ, αλλά κατά τη συµφωνία των µερών (αρθρ. 361 
του ιδίου Κώδικα). Έτσι, υπάρχει, συµπερασµατικά συναγόµενη, (σιωπηρή) αποδοχή 
της πρότασης καταλογισµού του δανειστή από τον οφειλέτη, όταν ο τελευταίος δεν 
όρισε κατά την καταβολή κάτι σχετικό, ενώ ο δανειστής προσδιόρισε που θα 
καταλογισθεί το καταβαλλόµενο και ο οφειλέτης, χωρίς να φέρει αντίρρηση, προέβη 
στην καταβολή (ΑΠ 370/2001). Αν δεν υπάρχει συµφωνία των µερών ως προς τον 
τρόπο του καταλογισµού, ούτε ο οφειλέτης άσκησε το κατά το εδάφιο α' του άρθρου 
422 ΑΚ προσδιοριστικό του δικαίωµα, το οποίο είναι δεσµευτικό έναντι του 
δανειστή, η παροχή καταλογίζεται µε βάση τα αναφερόµενα στο εδάφιο β' του ίδιου 
άρθρου κριτήρια (ΑΠ 1977/2009, ΑΠ 250/2002, ΑΠ 543/1996). Εξάλλου, κατά το 
άρθρο 423 ΑΚ, αν το χρέος αποτελείται από κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, η παροχή 
καταλογίζεται πρώτα στα έξοδα, έπειτα στους τόκους και τελευταία στο κεφάλαιο. Ο 
δανειστής µπορεί να αρνηθεί την αποδοχή της παροχής, αν ο οφειλέτης όρισε αλλιώς 
τον καταλογισµό. Από τις διατάξεις αυτές του άρθρου 423 ΑΚ, οι οποίες 
θεσπίσθηκαν, κατά την αντίληψη του πρακτικού βίου και των συναλλακτικών ηθών 
και είναι ενδοτικού δικαίου, προκύπτει ότι α) µπορούν οι συµβαλλόµενοι να 
συµφωνήσουν, έστω και σιωπηρά, διαφορετικό καταλογισµό και β) αν δεν υπάρξει 
τέτοια σύµβαση, µόνο αν ο οφειλέτης ορίσει άλλη σειρά διαφορετική από την 
οριζόµενη στην παρ.1 του άρθρου αυτού και ο δανειστής έλαβε και κράτησε την 
παροχή, όπως όρισε τον καταλογισµό της ο οφειλέτης, είναι υποχρεωµένος ο 
δανειστής να την καταλογίσει σύµφωνα µε τη θέληση του οφειλέτη. ∆ιαφορετικά, αν 
δηλαδή δεν υπάρξει συµφωνία και ο οφειλέτης καταβάλει χωρίς να ορίσει σειρά 
διαφορετική από την οριζόµενη στην παρ.1, θα ισχύσει η τελευταία. Άρα, στον 
οφειλέτη εναπόκειται να ισχυρισθεί (και σε περίπτωση αµφισβήτησης, να αποδείξει) 
ότι συµφώνησε µε το δανειστή ή ότι όρισε σειρά διαφορετική από την οριζόµενη 
στην §1, ώστε να µην ισχύσει η τελευταία (ΑΠ 150/2000, ΑΠ 535/1994). Πάντως, σε 
περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότερα οµοειδή χρέη, καθένα από τα 
οποία αποτελείται από κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, ο καταλογισµός γίνεται, πρώτα, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 422 ΑΚ και στη συνέχεια, ως προς το καθένα 
από τα χρέη, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 423 ΑΚ.  
- Κατά το άρθρο 19 εδάφιο α' του Ν. 5960/1933, ο κάτοχος οπισθογραφήσιµης 
επιταγής θεωρείται νόµιµος κοµιστής, εάν στηρίζει το δικαίωµά του επί αδιακόπτου 
σειράς οπισθογραφήσεως, και αν ακόµη η τελευταία οπισθογράφηση είναι εν λευκώ. 
- 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 
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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).  
- 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, 361/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006).   
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 416, 422, 423, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 343, σχολιασµός 
Κωνσταντίνος Γ. Παµπούκης  
 
Απόσβεση χρέους - Καταλογισµός σε περίπτωση περισσότερων ενοχών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 214 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απόσβεση χρέους. Καταλογισµός σε περίπτωση περισσοτέρων ενοχών. Σύµβαση 
µίσθωσης. Υποχρεώσεις των µερών. Ελαττώµατα µισθίου. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Παραβίαση των ορισµών του νόµου αναφορικά µε τη δύναµη 
των αποδεικτικών µέσων. Μισθωτικές διαφορές. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 423 ΑΚ "αν το χρέος αποτελείται από κεφάλαιο, τόκους και έξοδα η 
παροχή καταλογίζεται πρώτα στα έξοδα, έπειτα στους τόκους και τελευταία στο 
κεφάλαιο. Ο δανειστής µπορεί να αρνηθεί την αποδοχή της παροχής αν ο οφειλέτης 
όρισε αλλιώς τον καταλογισµό." Από τις διατάξεις αυτές, οι οποίες θεσπίστηκαν κατά 
την αντίληψη του πρακτικού βίου και των συναλλακτικών ηθών και είναι ενδοτικού 
δικαίου, προκύπτει ότι α) µπορούν οι συµβαλλόµενοι να συµφωνήσουν, έστω και 
σιωπηρά, διαφορετικό καταλογισµό και β) αν δεν υπάρξει τέτοια σύµβαση µόνον εάν 
ο οφειλέτης ορίσει άλλη σειρά διαφορετική από την οριζόµενη στην παρ.1 του 
άρθρου αυτού και ο δανειστής έλαβε και κράτησε την παροχή, όπως όρισε τον 
καταλογισµό ο οφειλέτης, είναι υποχρεωµένος ο δανειστής να την καταλογίσει 
σύµφωνα µε τη θέληση του οφειλέτη. ∆ιαφορετικά, αν δηλαδή δεν υπάρξει συµφωνία 
και ο οφειλέτης καταβάλει χωρίς να ορίσει σειρά διαφορετική από την οριζόµενη 
στην παρ.1, θα ισχύσει η τελευταία. Από αυτά ακολουθεί ότι στον οφειλέτη 
εναπόκειται να ισχυρισθεί ότι συµφώνησε µε το δανειστή ή ότι όρισε σειρά 
διαφορετική από την οριζόµενη στην παρ.1 ώστε να µην ισχύσει η τελευταία (ΑΠ 
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150/2000). Αν όµως οι οφειλόµενοι τόκοι έχουν παραγραφεί, δεν γίνεται 
καταλογισµός του καταβαλλόµενου σ' αυτούς παρά µόνο µε τη βούληση του 
οφειλέτη.  
- Προκειµένης συµβάσεως µισθώσεως πράγµατος µε τις διατάξεις των άρθρων 574 
και 575 του ΑΚ, ορίζονται οι εκατέρωθεν βασικές υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων 
οι οποίες συνίστανται στο ότι ο µεν εκµισθωτής οφείλει να παραχωρήσει στο 
µισθωτή τη χρήση του πράγµατος κατάλληλου για τη συµφωνηµένη χρήση και να το 
διατηρεί κατάλληλο σ' όλη τη διάρκεια της µισθώσεως, ο δε µισθωτής οφείλει να 
καταβάλει το συµφωνηµένο µίσθωµα. Με τις επόµενες διατάξεις των άρθρων 576-
582 ΑΚ ορίζονται οι συνέπειες που ανακύπτουν από την έλλειψη συµφωνηµένης 
ιδιότητας ή την ύπαρξη πραγµατικού ελαττώµατος του µισθίου. Όταν όµως ο 
µισθωτής είτε κατά τη συνοµολόγηση της συµβάσεως γνώριζε το πραγµατικό 
ελάττωµα ή την έλλειψη της συµφωνηµένης ιδιότητας είτε παρέλαβε ανεπιφύλακτα 
το µίσθιο γνωρίζοντας το ελάττωµα ή την έλλειψη, τότε ο εκµισθωτής δεν έχει 
οποιαδήποτε ευθύνη για την ύπαρξη του ελαττώµατος ή την έλλειψη της ιδιότητας 
(ΑΚ 581) και εποµένως ο µισθωτής δεν έχει τα δικαιώµατα που αποµένονται σ' αυτόν 
από τα άρθρα 576-578 ΑΚ.  
- Κατά την έννοια της διατάξεως του αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ ο κανόνας 
ουσιαστικού δικαίου παραβιάζεται και έτσι ιδρύεται ο προβλεπόµενος από τη διάταξη 
αυτή αναιρετικός λόγος, είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε µη ορθή εφαρµογή του 
κανόνα. Ο λόγος είναι απαράδεκτος, αν υπό την επίφαση συνδροµής των 
προϋποθέσεων θεµελιώσεώς του, πλήττεται η ανέλεγκτη εκτίµηση πραγµατικών 
γεγονότων από το δικαστήριο της ουσίας (ΟλΑΠ 1/1995). 
- Από τη διάταξη του αριθµού 1 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται 
και αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας παραβιάζεται και 
µε εσφαλµένη εφαρµογή η οποία εκδηλώνεται και όταν δεν εφαρµόζεται κανόνας, 
εάν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του. Την ίδια αναιρετική πληµµέλεια 
δηµιουργεί και η παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας εφ' όσον αυτά 
αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων 
σ' αυτούς, όχι δε και όταν αυτά χρησιµοποιούνται για να στηρίξουν έµµεση απόδειξη 
ή για την εκτίµηση των προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων. Ως διδάγµατα κοινής 
πείρας θεωρούνται οι ορισµοί και οι αφηρηµένες υποθετικές κρίσεις που αντλούνται 
από την παρατήρηση της εµπειρικής πραγµατικότητας µε τη βοήθεια των φυσικών 
επιστηµών και χρησιµοποιούνται από το δικαστήριο για την εξειδίκευση των 
αόριστων νοµικών εννοιών.  
- Ο από την παραβίαση των ορισµών του νόµου αναφορικά µε τη δύναµη των 
αποδεικτικών µέσων λόγος αναιρέσεως ιδρύεται κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 
12 του ΚΠολ∆, που τον προβλέπει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σε ορισµένα 
αποδεικτικά µέσα δύναµη αποδείξεως µικρότερη ή µεγαλύτερη από εκείνη που 
δεσµευτικά γι' αυτό (δικαστήριο) καθορίζει ο νόµος. Από δε τις διατάξεις των άρθρων 
649 και 650 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι κατά τη διαδικασία των µισθωτικών διαφορών το 
δικαστήριο δεν υποχρεούται να τηρήσει τους κανόνες του νόµου για τη δύναµη των 
αποδεικτικών µέσων (µε εξαίρεση εκείνο της δικαστικής οµολογίας) και συνεπώς, ο 
από το άρθρο 559 αρ.12 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για παράβαση τέτοιων κανόνων 
δεν χωρεί κατά δικαστικής αποφάσεως που έχει εκδοθεί κατά την ως άνω διαδικασία, 
στην οποία δεν έχουν διαφορετική αποδεικτική δύναµη τα αποδεικτικά µέσα, αλλά 
ισχύει ο γενικός κανόνας του άρθρου 340 του ΚΠολ∆ κατά τον οποίο το ∆ικαστήριο 
τα εκτιµά ελεύθερα και αποφαίνεται κατά συνείδηση περί της αληθείας των 
ισχυρισµών.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 339 και 390 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
οι αναφερόµενες στο δεύτερο από αυτά γνωµοδοτήσεις προσώπων που έχουν ειδικές 
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γνώσεις επιστήµης ή τέχνης σε ζητήµατα που αφορούν εκκρεµή δίκη, οι οποίες 
συντάχθηκαν ύστερα από αίτηση κάποιου διάδικου που τις προσάγει, δεν αποτελούν 
ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο, αλλά έγγραφο το οποίο εκτιµάται ελεύθερα από το 
δικαστήριο. Εξ' άλλου, ο από την παραβίαση των ορισµών του νόµου, αναφορικά µε 
τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται κατά την έννοια του 
άρθρου 559 αρ.12 του ΚΠολ∆, που τον προβλέπει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σε 
ορισµένα αποδεικτικά µέσα δύναµη αποδείξεως µικρότερη ή µεγαλύτερη από εκείνη 
που δεσµευτικά γι' αυτό (δικαστήριο) καθορίζει ο νόµος. Αν δεν πρόκειται για τέτοια 
αποδεικτικά µέσα, αλλά για ισοδύναµα, τα οποία εκτιµώνται ελεύθερα από το 
∆ικαστήριο, όπως συµβαίνει στις ειδικές διαδικασίες, ο λόγος είναι απαράδεκτος.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338, 340 και 346 του ΚΠολ∆ προκύπτει, 
ότι το δικαστήριο της ουσίας προκειµένου να σχηµατίσει το αποδεικτικό πόρισµα 
αναφορικώς µε τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης και έχουν ανάγκη αποδείξεως, υποχρεούται να λάβει 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα τα οποία νοµίµως επικαλούνται και προσκοµίζουν οι 
διάδικοι, χωρίς πάντως να είναι ανάγκη να γίνεται χωριστή αξιολόγηση του καθενός. 
Η παραβίαση της υποχρεώσεως αυτής ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 559 
αρ. 11 περ.γ του ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως. Ο λόγος όµως αυτός απορρίπτεται ως 
αβάσιµος κατ' ουσίαν, όταν το δικαστήριο βεβαιώνει στην απόφασή του ότι έλαβε 
υπόψη τα συγκεκριµένα αποδεικτικά µέσα για τα οποία προτείνεται ο λόγος 
αναιρέσεως ή προκειµένου περί εγγράφων, όταν έλαβε υπόψη όλα τα µε επίκληση 
προσκοµισθέντα από τους διαδίκους έγγραφα έστω και χωρίς να γίνεται ειδική µνεία 
ή αξιολόγηση καθενός από αυτά, εκτός αν, παρά τη διαβεβαίωση αυτή, από το 
περιεχόµενο της αποφάσεως και ιδίως από τις αιτιολογίες της καταλείπονται 
αµφιβολίες για τη συνεκτίµηση όλων, ή ορισµένων εγγράφων, οπότε και µόνον είναι 
κατ' ουσίαν βάσιµος ο πιο πάνω λόγος αναιρέσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 423, 574, 575, 576, 577, 578 - 582,  
ΚΠολ∆: 339, 390, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 649, 650, 562,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012, σελίδα 1409 
 
Απόσβεση χρέους - Με καταβολή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 892 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απόσβεση ενοχής µε καταβολή. Καταλογισµός σε περίπτωση περισσότερων χρεών. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Kατά τη διάταξη του άρθρου 416 του ΑΚ η ενοχή αποσβένυται µε καταβολή. Κατά 
δε τη διάταξη του άρθρου 422 του ΑΚ αν ο οφειλέτης έχει περισσότερα χρέη προς το 
δανειστή έχει το δικαίωµα να ορίσει κατά την καταβολή το χρέος που θέλει να 
εξοφληθεί. Αν δεν όρισε τίποτα η παροχή που έγινε καταλογίζεται πρώτα στο 
ληξιπρόθεσµο χρέος και αν υπάρχουν περισσότερα, σε εκείνο που παρέχει µικρότερη 
ασφάλεια για το δανειστή, αν υπάρχουν περισσότερα µε ίση ασφάλεια στο 
επαχθέστερο για τον οφειλέτη αν υπάρχουν περισσότερα εξίσου επαχθή στο 
αρχαιότερο και αν όλα τα χρέη είναι σύγχρονα, ο καταλογισµός γίνεται σύµµετρα. 
Από το συνδυασµό των πιο πάνω διατάξεων των άρθρων 416 και 422 του ΑΚ 
προκύπτει ότι ο οφειλέτης, εναγόµενος για την πληρωµή ορισµένων χρεών εάν 
ισχυρισθεί ότι αυτό έχει αποσβεσθεί µε καταβολή, αρκεί να αποδείξει αυτήν την 
καταβολή, χωρίς να είναι ανάγκη να αποδείξει και ότι η καταβολή αφορά το επίδικο 
χρέος, γιατί τούτο εξυπακούεται, αφού σ' αυτό αναφέρεται η δίκη. Μόνο δε αν ο 
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δανειστής (εναγών) -αποδεχόµενος την καταβολή, αντιλέγει µε αντένσταση, 
ισχυριζόµενος ότι η προσβαλλόµενη από τον οφειλέτη καταβολή αφορά όχι το 
επίδικο, αλλά το χρέος του οφειλέτη προς αυτόν από άλλη αιτία, τότε ο δανειστής επί 
τη αρνήσει του οφειλέτη υποχρεούται ν' αποδείξει την ύπαρξη του άλλου χρέους, 
οπότε στον οφειλέτη απόκειται περαιτέρω µε αντένσταση να επικαλεσθεί και να 
αποδείξει ότι η καταβολή έγινε προς εξόφληση του επίδικου χρέους µε µονοµερή από 
αυτός καθορισµό του εξοφλητέου από τα περισσότερα χρέη βάσει του άρθρου 422 
του ΑΚ. Όπως όµως σε κάθε ένσταση, πρέπει από τον αντενιστάµενο δανειστή που 
επικαλείται τις προϋποθέσεις εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 422 του ΑΚ να 
αναφέρονται πλήρη και αναλυτικά και τα παραγωγικά του άλλου ή των άλλων προς 
αυτόν χρεών του οφειλέτη γεγονότα, καθώς και το ύψος καθενός από αυτά επί 
περισσοτέρων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 216 και 2,62 του ΚΠολ∆ τα στοιχεία 
δε αυτά, που συγκροτούν τον αντίστοιχο ισχυρισµό από τη διάταξη του αριθ. 422 του 
ΑΚ του ενάγοντος (δανειστή), πρέπει να περιλαµβάνονται και στο αιτιολογικό της 
απόφασης που τον κρίνει βάσιµο κατ' ουσίαν και µέσω αυτού οδηγείται στην 
απόρριψη της ένστασης εξόφλησης.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 416 και 417 ΑΚ συνάγεται ότι για 
την απόσβεση της ενοχής µε καταβολή µπορεί η τελευταία να γίνει και όχι 
προσωπικά στον ίδιο τον δανειστή αλλά και στον αντιπρόσωπό του, που είναι 
εφοδιασµένος µε σχετική πληρεξουσιότητα (αρ. 211 του ΑΚ) ή και σε τρίτο, ο οποίος 
όµως έχει εξουσιοδότηση του δανειστή για λήψη της παροχής, η οποία παρέχεται είτε 
µε σχετική δήλωση του δανειστή προς τον τρίτο, είτε µε δήλωση του δανειστή προς 
τον οφειλέτη είτε και µε σχετική σύµβαση µεταξύ δανειστή και οφειλέτη. Καταβολή 
που έγινε προς τρίτο, ο οποίος δεν έχει µια από τις παραπάνω ιδιότητες δεν ισχύει για 
τον δανειστή, εκτός αν αυτός την εγκρίνει ή ωφελείται απ' αυτήν. Ειδικότερα στην 
πρώτη των ανωτέρω περιπτώσεων, της εγκρίσεως της τοιαύτης καταβολής, απαιτείται 
σύµφωνα και µε το αρ. 239 σε συνδυασµό και µε το άρ. 236 του ΑΚ, έγκριση 
(συναίνεση) συνεπεία της οποίας επέρχεται ισχυροποίηση και εγκυροποίηση της 
διαθέσεως της παροχής και δη αυτοδικαίως και αναδροµικώς και συνακόλουθα 
(επέρχεται) και απόσβεση της ενοχής, όταν συναινέσει όµως ο δανειστής, στις 
περιπτώσεις µόνο που δεν ορίζει διαφορετικά και επιτρέπει τούτο ο νόµος ή αν αυτός 
(ως δικαιούχος) την εγκρίνει ενώ στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται για την 
απόσβεση της ενοχής να ισχυριστεί και ν' αποδείξει ο οφειλέτης ως ενιστάµενος ότι, ο 
δανειστής της παροχής ωφελείται από την καταβολή αυτής στον τρίτο. Τέλος, όπως 
προκύπτει από το αρ. 477 ΑΚ σωρευτική αναδοχή χρέους είναι η σύµβαση, που 
συνάπτεται µεταξύ του δανειστή και ενός τρίτου, µε την οποία ο τρίτος αναλαµβάνει 
την υποχρέωση να εκπληρώσει ξένο χρέος, χωρίς όµως ν' απαλλάσσεται ο αρχικός 
οφειλέτης. Έτσι παράγεται µία πρόσθετη ενοχή αυτού που υποσχέθηκε να 
εκπληρώσει το ξένο χρέος, παράλληλη µε την ενοχή του αρχικού οφειλέτη. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). Ο 
προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης 
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βάσης µε την έννοια της ανεπαρκούς αιτιολογίας αφoρά 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: 236, 239, 416, 417, 422, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕπισκΕ∆ 2011, σελίδα 967 * ∆ΕΕ 2012, σελίδα 370 
 
Απόσβεση χρέους - Συµψηφισµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 194 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απόσβεση δικαιώµατος για ακύρωση δικαιοπραξίας. Επαναφορά ένστασης στην 
κατ΄ έφεση δίκη. Εξαίρεση µαρτύρων. Απαράδεκτο του συµψηφισµού. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων .Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 157 εδ. α' του ΑΚ όταν περάσουν δύο χρόνια από τη 
δικαιοπραξία επέρχεται απόσβεση του δικαιώµατος για ακύρωση. Από τη διάταξη 
αυτή προκύπτει σαφώς ότι µε αυτήν τάσσεται αποσβεστική προθεσµία , όπως νοείται 
στα άρθρα 279, 280 του ΑΚ και όχι παραγραφή της αξίωσης. Όταν ορίζεται δε για 
την άσκηση του δικαιώµατος ορισµένη προθεσµία, της οποίας η παραµέληση 
συνεπάγεται την απώλεια αυτού, η άσκηση του εν λόγω δικαιώµατος µέσα στην 
προθεσµία αυτή, συντελεί στη διατήρηση του δικαιώµατος, µε τη συνέπεια ότι, 
εκπληρουµένου του σκοπού για τον οποίο τέθηκε η εν λόγω προθεσµία και ο οποίος 
συνίσταται στην άρση της αβεβαιότητας που προκλήθηκε µε την προσβολή του 
δικαιώµατος, δεν εφαρµόζεται στην εν λόγω προθεσµία, ενόψει και του άρθρου 279 
του ΑΚ, η διάταξη του άρθρου 261εδ. β' του αυτού Κώδικα, κατά την οποία η 
παραγραφή της αξίωσης που διακόπηκε µε την έγερση της αγωγής αρχίζει και πάλι 
από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου και µπορεί 
να συµπληρωθεί, ενώ διαρκεί η δίκη, αν παραµεληθεί από το δικαιούχο (ΑΠ 
1307/2006, 1217/2004).  
- Από το συνδυασµό των άρθρων 520, 525 και 527 ΚΠολ∆ προκύπτει, µεταξύ άλλων, 
και ότι οι ενστάσεις του εναγοµένου που είχαν προταθεί πρωτοδίκως και απορριφθεί, 
στις οποίες περιλαµβάνεται και εκείνη της απόσβεσης του δικαιώµατος προς 
ακύρωση της δικαιοπραξίας, ανεξάρτητα από το ότι το δικαστήριο οφείλει να λάβει 
αυτεπάγγελτα υπόψη την αποσβεστική προθεσµία, επαναφέρονται στο Εφετείο από 
τον εκκαλούντα - εναγόµενο, εφόσον αποβλέπουν στην εξαφάνιση της πρωτόδικης 
απόφασης, µόνο µε λόγο εφέσεως περιεχόµενο στο εφετήριο ή στο δικόγραφο των 
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προσθέτων λόγων της έφεσης (σε όσες διαδικασίες οι πρόσθετοι λόγοι εφέσεως 
ασκούνται µόνο µε ιδιαίτερο δικόγραφο), διαφορετικά, αν προταθούν µε τις 
προτάσεις, είναι απαράδεκτοι. Άλλως έχουν τα πράγµατα προκειµένου περί 
ενστάσεων που προτείνονται για πρώτη φορά στο Εφετείο από τον εκκαλούντα - 
εναγόµενο όχι προς εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης αλλά προς απόρριψη της 
αγωγής µετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης βάσει άλλου λόγου εφέσεως 
και τη διακράτηση της υπόθεσης από το Εφετείο (ΚΠολ∆ 527, ΑΠ 88/2011, Α.Π. 
1308/2006, Α.Π. 821/1998).  
- Κατά το άρθρο 400 παρ.3 του ΚΠολ∆ δεν εξετάζεται ως µάρτυρας εκείνος που έχει 
συµφέρον από την έκβαση της δίκης. Κατά δε το άρθρο 403 παρ. 2 και 5 του ίδιου 
Κώδικα, ο διάδικος οφείλει να προτείνει το λόγο της µη εξέτασης του µάρτυρα κατά 
το άρθρο 400 πριν ορκιστεί. Όταν περατωθεί η εξέταση του µάρτυρα, ο λόγος του 
άρθρου 400 για τη µη εξέτασή του µπορεί να προταθεί µόνο κατά τη µετ' απόδειξη 
συζήτηση εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως.  
- Κατ' άρθρο 450 παρ. 1 ΑΚ δεν επιτρέπεται συµψηφισµός κατά απαίτησης, η οποία 
προέρχεται από αδίκηµα που διαπράχθηκε από δόλο. Κατά την έννοια της διάταξης 
αυτής, απαγορεύεται συµψηφισµός, αν η ενέργεια του υποχρέου σε αποζηµίωση από 
αδίκηµα είναι δόλια, χωρίς και να είναι απαραίτητο η αδικοπραξία αυτού (υποχρέου) 
να συνιστά ποινικό αδίκηµα. Απαγορεύεται δε ο συµψηφισµός ανταπαίτησης του 
δράστη κατά του θύµατος που προέρχεται από αδίκηµα, είτε η ανταπαίτηση αυτή 
είναι προγενέστερη, είτε µεταγενέστερη της κύριας απαίτησης (ΑΠ 838/2008). Κατ' 
εξαίρεση, όταν η παραβίαση συµβατικής υποχρέωσης θεµελιώνει παραλλήλως και 
αξίωση αδικήµατος από δόλο, οπότε υπάρχει συρροή δύο αξιώσεων, η επίκληση 
συµψηφισµού κατά της αξιώσεως από σύµβαση επιφέρει απόσβεση και της 
παράλληλης αξίωσης από αδικοπραξία (ΑΠ 495/2010).  
- Ο προβλεπόµενος στο άρθρο 559 αριθ. 11 γ' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και 
όταν το δικαστήριο της ουσίας σχηµάτισε την αποδεικτική του κρίση χωρίς να λάβει 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία προσκόµισαν και επικαλέστηκαν οι 
διάδικοι προς άµεση ή έµµεση (δια τεκµηρίων) απόδειξη πραγµατικών γεγονότων 
ασκούντων ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (στο διατακτικό της απόφασης), 
δηλαδή παραδεκτών και νοµίµων. Ο λόγος αυτός περί της παρά τον νόµο µη λήψης 
υπόψη αποδεικτικών µέσων είναι αβάσιµος κατ' ουσίαν, όταν το δικαστήριο 
βεβαιώνει στην προσβαλλόµενη απόφασή του ότι έλαβε υπόψη τα συγκεκριµένα 
αποδεικτικά µέσα για τα οποία προτείνεται ο αναιρετικός λόγος ή ότι έλαβε υπόψη 
του όλα τα µε επίκληση προσκοµισθέντα από τους διαδίκους αποδεικτικά µέσα, έστω 
και χωρίς στην απόφασή του να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή αξιολόγηση του 
καθενός από αυτά, εκτός, αν, παρά τη βεβαίωση αυτή, από το περιεχόµενο της 
αποφάσεως και ιδίως από τις αιτιολογίες καταλείπονται αµφιβολίες για τη 
συνεκτίµηση όλων ή ορισµένων αποδεικτικών µέσων, οπότε είναι ουσιαστικά 
βάσιµος ο κρίσιµος λόγος αναιρέσεως.  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ.19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης βάσης, 
ιδρύεται όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας δεν 
περιέχονται καθόλου ή δεν αναφέρονται µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα γεγονότα που είναι αναγκαία για να κριθεί αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του 
κατάλληλου κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή αν έγινε ή όχι ορθός νοµικός 
χαρακτηρισµός των κρίσιµων πραγµατικών γεγονότων, όχι όµως και όταν πρόκειται 
για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην 
ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του συναχθέντος από αυτές και µε σαφήνεια 
διατυπωµένου αποδεικτικού πορίσµατος.  
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 157, 261, 279, 280,  
ΚΠολ∆: 400, 450, 520, 525, 527, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1041 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 
1059, σχολιασµός Ι. Ν. Κ.  
 
Αρραβώνας και Ποινική ρήτρα - Μείωση ποινικής ρήτρας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 224 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ποινική ρήτρα. Υπέρµετρη ποινή. Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των 
δικαιοπραξιών. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Όπως προκύπτει από το άρθρο 409 AK, o 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. H περί 
µειώσεως της ποινής αίτηση µπορεί να ασκηθεί είτε µε αγωγή ή ανταγωγή, είτε µε 
ένσταση. Για να κριθεί το βάσιµο ή µη αυτής, δηλαδή για τη µόρφωση της κρίσης του 
για το χαρακτήρα της ποινής ως δυσανάλογα µεγάλης, το δικαστήριο πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη του τα περιστατικά που συντρέχουν σε κάθε περίπτωση, ιδίως δε το 
µέγεθος της ποινής σε σύγκριση προς την αξία της αντιπαροχής τον δανειστή, την 
οικονοµική κατάσταση των µερών, τα εκ της αθετήσεως της συµβάσεως πληγέντα 
συµφέροντα του δανειστή και µάλιστα όχι µόνο την περιουσιακή αλλά και την τυχόν 
ηθική βλάβη αυτού, την έκταση της συµβατικής παραβάσεως του οφειλέτη, τον 
βαθµό τον πταίσµατος αυτού και το γεγονός της τυχόν ωφέλειάς του από τη µη 
εκπλήρωση της παροχής, καθώς και κάθε δικαιολογηµένο συµφέρον του δανειστή και 
τα απώτερα, ακόµη, επιβλαβή γενικώς αποτελέσµατα τα οποία είχε γι' αυτόν η µη 
εκπλήρωση ή µη προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής, όχι δε απλώς τη µη επέλευση 
σ' αυτόν ζηµιάς ή το µέγεθος αυτής, αφού κατά το άρθρο 405 ΑΚ, η κατάπτωση της 
ποινής επέρχεται και αν ακόµη ο δανειστής δεν υπέστη ζηµιά.  
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. (άρθρα 173 και 200 του ΑΚ). Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ` αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες. Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
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προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Τα 
επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων 
δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό 
πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο 
πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή 
µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος 
αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το 
δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 404, 405, 409, 874, 904, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561,  
ΕµπΝ: 669, 
ΕισΝΑΚ: 112, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1039 
 
Γειτονικό δίκαιο - Επιβλαβείς εγκαταστάσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1613 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Επιβλαβείς εγκαταστάσεις. Αναίρεση κατά των αποφάσεων των πρωτοδικείων που 
εκδίδονται σε εφέσεις κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων. 
- Kατ' άρθρο 1004 ΑΚ ο κύριος ακινήτου έχει δικαίωµα να απαγορεύσει την 
κατασκευή ή τη διατήρηση εγκαταστάσεων στο γειτονικό ακίνητο εφόσον από την 
ύπαρξη ή χρήση τους προβλέπονται µε βεβαιότητα παράνοµες επενέργειες στο 
ακίνητό του. Εξάλλου, σύµφωνα µε το επόµενο άρθρο 1005 ΑΚ αν στην περίπτωση 
του προηγούµενου άρθρου η εγκατάσταση επιχειρείται ύστερα από άδεια της αρχής 
που απαιτεί ο νόµος ή ύστερα από την τήρηση ειδικών όρων που τάσσει ο νόµος, 
άρση της εγκατάστασης µπορεί να απαιτηθεί µόνο αφότου επήλθαν πράγµατι οι 
βλαπτικές επενέργειες απ' αυτήν πάνω στο ακίνητο. Από τις διατάξεις αυτές σε 
συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 989, 1003 και 1108 ΑΚ προκύπτει ότι ο 
ιδιοκτήτης ή νοµέας ακινήτου, εάν υφίστανται βλαβερές και παράνοµες επενέργειες 
σ' αυτό από την ύπαρξη εγκαταστάσεων στο όµορο ακίνητο του γείτονα, δικαιούται 



 

[64] 
 

να απαγορεύσει την κατασκευή ή διατήρηση αυτών στο γειτονικό ακίνητο 
προληπτικά µεν κατά την ΑΚ 1004, αν από την ύπαρξη ή χρήση τους προβλέπονται 
µε βεβαιότητα οι παράνοµες επενέργειες στο ακίνητό του, κατασταλτικά δε κατά την 
ΑΚ 1005, αν επήλθαν αυτές και για τις εγκαταστάσεις είχε προηγηθεί άδεια της 
αρµόδιας αρχής.  
- Kατά τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ. 1 εδ.α' του ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων 
των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων 
αναίρεση επιτρέπεται και αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον 
οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο λόγος 
αυτός 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 την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι 
αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και 
ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης 
καθιστούν φανερή την παραβίαση. Τούτο συµβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το 
νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν 
αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και όταν προέβη σε 
εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη στο πραγµατικό της 
οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 989, 1003, 1004, 1005, 1108, 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1013, σχολιασµός Ι. Ν. Κ.  
 
Γενικές Αρχές - Αιρέσεις και Προθεσµίες 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 178 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Βάρος απόδειξης αναβλητικής αίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 201 του ΑΚ αν µε τη δικαιοπραξία τα αποτελέσµατά της 
εξαρτήθηκαν από γεγονός µελλοντικό και αβέβαιο (αίρεση αναβλητική), τα 
αποτελέσµατα αυτά επέρχονται µόλις συµβεί το γεγονός (πλήρωση της αίρεσης), 
κατά δε το άρθρο 207 παρ.1 του ιδίου ΑΚ η αίρεση θεωρείται ότι πληρώθηκε αν την 
πλήρωσή της εµπόδισε αντίθετα προς την καλή πίστη εκείνος που θα ζηµιωνόταν από 
την πλήρωσή της. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι α)µε την πλήρωση της 
αναβλητικής αίρεσης που τέθηκε σε δικαιοπραξία καθίσταται οριστικά ενεργός η 
δικαιοπραξία αυτή και επέρχονται τα αποτελέσµατά της, εποµένως δε και ότι 
β)όποιος ασκεί δικαίωµα από δικαιοπραξία το οποίο εξαρτήθηκε µε αυτήν 
(δικαιοπραξία) από αναβλητική αίρεση που πληρώθηκε ή που την πλήρωσή της 
εµπόδισε αντίθετα προς την καλή πίστη εκείνος που θα ζηµιωνόταν από την πλήρωση 
της αίρεσης (πλασµατική πλήρωση), αυτός (που ασκεί το δικαίωµα) οφείλει να 
επικαλεσθεί στην αγωγή του και να αποδείξει τα ανωτέρω περιστατικά της 
πραγµατικής ή πλασµατικής πλήρωσης της αίρεσης, από την οποία και γεννάται 
(εξαρτάται) το δικαίωµά του, ως αποτέλεσµα της υπό αναβλητικήν αίρεση 
δικαιοπραξίας, κατά τα προεκτεθέντα. Για την κατά τα ανωτέρω πλασµατική 
πλήρωση της αίρεσης απαιτείται παρακωλυτική συµπεριφορά του ζηµιουµένου από 
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την πλήρωση, και δη πράξη ή παράλειψη, αντιτιθέµενη στην καλή πίστη βάσει των 
συνθηκών της συγκεκριµένης περίπτωσης, όπου συνεκτιµάται και το ενδεχόµενο 
πταίσµα, στην περίπτωση δε, ειδικότερα, της παράλειψης, κατά κανόνα δεν θα 
υφίσταται τέτοια αντίθεση (στην καλή πίστη) αν δεν υπάρχει υποχρέωση προς 
ενέργεια από τον νόµο, τη σύµβαση ή τα συναλλακτικά ήθη.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 201, 207, 361, 713 επ.,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 963 
 
∆άνειο - Γενικά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 34 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Άτοκο δάνειο που χορηγήθηκε για επισκευή κατοικίας. 
- Το πρωτόδικο δικαστήριο, που, µε την εκκαλουµένη απόφασή του απέρριψε εξ 
ολοκλήρου ως ουσιαστικά αβάσιµο το αµέσως παραπάνω αγωγικό κονδύλιο, έσφαλε 
και πρέπει να γίνει εν µέρει δεκτός ο σχετικός λόγος εφέσεως της ενάγουσας - 
εκκαλούσας. Άλλα ποσά πλην των ανωτέρω δεν αποδείχθηκε ότι καταβλήθηκαν από 
την ενάγουσα για την ίδια παραπάνω αιτία. Εποµένως, η ενάγουσα κατέβαλε 
συνολικά για την ανωτέρω αιτία το ποσό των (1.300.000 + 570.000 + 2.000.000 + 
180.000 + 500.000 + 550.000=) 5.100.000 δραχµών, που ο εναγόµενος οφείλει να της 
αποδώσει, λόγω εκ µέρους της χορηγήσεως ατόκου δανείου προς αυτόν, καθώς µέχρι 
τώρα ουδέν ποσό της απέδωσε, µολονότι είχε συµφωνήσει προς τούτο και αφού ο 
ίδιος εξακολουθεί να αρνείται να της αποδώσει, αν και χρησιµοποιεί ακωλύτως την 
ως άνω µονοκατοικία του, ανακαινισµένη µε τα παραπάνω χρήµατα της ενάγουσας, 
ενώ ο ίδιος εξακολουθεί να χρησιµοποιεί, και µάλιστα όχι µόνο όσο συµβιούσε µε 
την ενάγουσα, αλλά (αποκλειστικά πλέον ο ίδιος) και µετά τη διάσπαση της έγγαµης 
συµβιώσεως των διαδίκων και τη µετέπειτα λύση του µεταξύ αυτών γάµου τους. 
Συνεπώς, το παραπάνω πρωτόδικο ∆ικαστήριο, το οποίο κατά τα ανωτέρω έκρινε 
διαφορετικά µε την εκκαλουµένη απόφαση που εξέδωσε, σύµφωνα µε όλα όσα έχουν 
ήδη προαναφερθεί, λανθασµένα έκρινε και εσφαλµένα εκτίµησε τις αποδείξεις, αλλά 
µόνο αναφορικά µε τους λόγους εφέσεως της ενάγουσας και τα ανωτέρω ζητήµατα 
που αναφέρθηκαν και γι’ αυτό, αντιστοίχως, κατέληξε σε λανθασµένο συµπέρασµα 
και εσφαλµένο διατακτικό, ως προς τα αγωγικά κονδύλια και τα αιτούµενα µε την 
αγωγή ποσά, που περιλαµβάνονται στους παραπάνω λόγους εφέσεως της εκκαλούσας 
- πρωτοδίκως ενάγουσας, που έγιναν δεκτοί, ενώ, αντιθέτως, όλοι οι λόγοι εφέσεως 
του εναγοµένου - εκκαλούντος είναι ουσιαστικά αβάσιµοι και απορριπτέοι. Κατόπιν 
τούτου, η µεν έφεση του εναγοµένου - εκκαλούντος πρέπει να απορριφθεί ως 
ουσιαστικά αβάσιµη, ενώ η έφεση της ενάγουσας - εκκαλούσας πρέπει να γίνει δεκτή 
ως και ουσιαστικά βάσιµη, κατά µερική παραδοχή των προαναφερθέντων σχετικών 
λόγων της εφέσεώς της. Κατ’ ακολουθίαν όλων αυτών, πρέπει να εξαφανισθεί η 
εκκαλουµένη απόφαση, το ∆ικαστήριο δε τούτο, διακρατώντας την όλη επίδικη 
διαφορά και δικάζοντας κατ’ ουσίαν επί της νόµιµης, - σύµφωνα µε τις 
προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 361 , 806 επόµ., 808, 201 επόµ., 210, 295 
του ΑΚ, 70 ΚΠολ∆, - αγωγής, στις οποίες αυτή βασίζεται και επαρκώς θεµελιώνεται, 
πρέπει να δεχθεί εν µέρει την αγωγή αυτή ως και ουσιαστικά βάσιµη, αναγνωρίζοντας 
ότι ο εναγόµενος υποχρεώνεται να καταβάλει στην ενάγουσα το ισάξιο των 5.100.000 
δραχµών συνολικό ποσό των 14.967 ευρώ, νοµιµοτόκως από την εποµένη της 
επιδόσεως της αγωγής µέχρι την πλήρη εξόφληση (άρθρα 340, 345, 346 του ΑΚ).  
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 210, 295, 340, 345, 346, 361, 806 επ., 808, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆άνειο - Στοιχεία αγωγής προς απόδοση δανείου 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 5954 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆άνειο. Στοιχεία αγωγής προς απόδοση δανείου. Επαναφορά ισχυρισµών στην κατ΄ 
έφεση δίκη. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 806 ΑΚ, µε τη σύµβαση του δανείου ο ένας από τους 
συµβαλλόµενους µπαβιβάζει στον άλλον κατά κυριότητα χρήµατα ή άλλα 
αντικαταστατά πράγµατα, και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγµατα της 
ίδιας ποσότητας και ποιότητας, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 807 ΑΚ, αν δεν 
ορίσθηκε χρόνος για την απόδοση του δανείου ούτε συνάγεται αυτός από τις 
περιστάσεις, το δάνειο αποδίδεται, αφού περάσει ένας µήνας από την καταγγελία του 
δανειστή ή του οφειλέτη. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει, ότι για 
να είναι ορισµένη η αγωγή, µε την οποία επιδιώκεται η απόδοση δανείου, που έχει ως 
αντικείµενο χρήµατα, αρκεί η αναφορά, ότι µεταβιβάσθηκε από το δανειστή προς τον 
οφειλέτη κατά κυριότητα ορισµένο χρηµατικό ποσό λόγω δανείου (πρβλ. ΑΠ 
1598/2003). ∆εν είναι δε αναγκαία στοιχεία της αγωγής αυτής: 1) ο χρόνος 
κατάρτισης της σύµβασης δανείου, εφόσον δεν εξαρτάται από αυτόν το αγωγικό 
δικαίωµα, 2) ο χρόνος απόδοσης των δανεισθέντων χρηµάτων, αφού η επίδοση της 
αγωγής δείχνει πρόθεση να επιστραφεί το δάνειο και αποτελεί καταγγελία µετά 
παρέλευση µηνός, από την οποία πρέπει να αποδοθεί αυτό, ο τρόπος απόδοσης, ήτοι 
αν η απόδοση θα γίνει µε ολοσχερή ή µε τµηµατικές καταβολές, αφού, δεδοµένου ότι 
ο νόµος δεν διακρίνει, η απόδοση γίνεται εφάπαξ, 3) άλλα στοιχεία που αναφέρονται 
σε περιστάσεις που συνοδεύουν την κατάρτιση της σύµβασης δανείου αλλά δεν 
αποτελούν αναγκαία στοιχεία αυτής (βλ. ΑΠ 889/2010 ∆ΕΕ 2010.1037, ΑΠ 
992/2010, ΑΠ 256/2009). Οµοίως, για το ορισµένο της αγωγής απόδοσης του δανείου 
δεν απαιτείται να αναφέρεται σ' αυτή, εάν το δάνειο είναι έντοκο ή άτοκο, ορισµένου 
ή αορίστου χρόνου (βλ. ΑΠ 663/2010).  
- Κατά το άρθρο 240 ΚΠολ∆, για την επαναφορά ισχυρισµών που υποβλήθηκαν σε 
προηγούµενη συζήτηση στο ίδιο ή ανώτερο δικαστήριο αρκεί η επανυποβολή τους µε 
σύντοµη περίληψη και αναφορά στις σελίδες των προτάσεων της προηγούµενης 
συζήτησης που τους περιέχουν. Οι προτάσεις της προηγούµενης συζήτησης 
προσκοµίζονται απαραιτήτως σε επικυρωµένο αντίγραφο. Από τη διάταξη αυτή 
σαφώς προκύπτει, ότι η τοιαύτη αναφορά πρέπει να είναι σαφής και ορισµένη σε 
τρόπο, ώστε να προκύπτει από αυτήν ο εκ νέου επικαλούµενος ισχυρισµός, ο οποίος 
είχε προβληθεί κατά την προηγούµενη συζήτηση και επαναλαµβάνεται κατά τη νέα 
µε την αναφορά στις προτάσεις της προηγούµενης συζήτησης (βλ. ΟλΑΠ 559/1974 
ΝοΒ 23.147). Ειδικά δε, η νόµιµη επαναφορά στο Εφετείο των ισχυρισµών του 
πρωτοδίκως ηττηθέντος διαδίκου, πριν από την εξαφάνιση της εκκαλουµένης 
απόφασης, µόνο µε λόγο περιεχόµενο στο δικόγραφο της έφεσης ή σε δικόγραφο 
προσθέτων λόγων πρέπει να γίνεται (βλ. ΑΠ 446/2011). 
Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338 έως 340 και 346 ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι το δικαστήριο, προκειµένου να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση 
περί της αλήθειας ή µη των πραγµατικών ισχυρισµών των διαδίκων που ασκούν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, οφείλει να λαµβάνει υπόψη του όλα τα 
αποδεικτικά µέσα (αλλά και µόνον εκείνα), τα οποία νόµιµα επικαλούνται και 
προσκοµίζουν οι διάδικοι. Άλλωστε, κατά τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 εδ. 1 



 

[67] 
 

στοιχ. β, 346 και 453 παρ. 1 ΚΠολ∆, η πρώτη από τις οποίες εισάγει το συζητητικό 
σύστηµα στη διαγνωστική δίκη, δηλαδή της ενέργειας του δικαστηρίου κατόπιν 
πρωτοβουλίας των διαδίκων, ως αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν, νοούνται και 
εκείνες, των οποίων δεν έγινε σαφής και ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του 
διαδίκου, που τις προσκόµισε. Σαφής και ορισµένη είναι η επίκληση εγγράφου, όταν 
είναι ειδική και από αυτήν προκύπτει η ταυτότητά του. Μπορεί δε η επίκληση αυτή 
να γίνει είτε µε τις προτάσεις της συζήτησης, µετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση, 
είτε µε αναφορά δια των προτάσεων αυτών σε συγκεκριµένο µέρος των 
προσκοµιζόµενων προτάσεων προηγούµενης συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και 
ορισµένη επίκληση του εγγράφου, κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 240 ΚΠολ∆. 
Η τελευταία αυτή διάταξη, αναφέρεται βέβαια στον τρόπο επαναφοράς "ισχυρισµών", 
έχει όµως εφαρµογή και για την επίκληση αποδεικτικών µέσων, λόγω της ταυτότητας 
του νοµικού λόγου. ∆εν είναι συνεπώς νόµιµη η κατ' έφεση επίκληση εγγράφου, προς 
άµεση ή έµµεση απόδειξη, όταν στις προτάσεις ενώπιον του Εφετείου περιέχεται 
γενική µόνο αναφορά σε όλα τα έγγραφα που ο διάδικος είχε επικαλεσθεί και 
προσαγάγει πρωτοδίκως, χωρίς παραποµπή σε συγκεκριµένα µέρη των 
επανυποβαλλόµενων πρωτόδικων προτάσεων, στα οποία περιέχεται σαφής και 
ορισµένη επίκληση του εγγράφου, ή µε ενσωµάτωση των προτάσεων προηγουµένων 
συζητήσεων, στις οποίες γίνεται επίκληση των εγγράφων, στις προτάσεις της 
δευτεροβάθµιας δίκης (βλ. ΟλΑΠ 23/2008, ΟλΑΠ 14/2005 Ελ∆νη 2005.702, ΟλΑΠ 
9/2000 Ελ∆νη 2000.668, ΑΠ 724/2010, ΑΠ 1260/2009). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 806, 807,  
ΚΠολ∆: 106, 118, 216, 240, 335, 338, 340, 346, 453, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆άνειο - Στοιχεία αγωγής προς απόδοση δανείου 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 11767 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆άνειο. Στοιχεία αγωγής προς απόδοση δανείου. Καταχρηστική άσκηση 
δικαιώµατος. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 806 ΑΚ, µε τη σύµβαση του δανείου ο ένας από τους 
συµβαλλοµένους µεταβιβάζει στον άλλον κατά κυριότητα χρήµατα ή άλλα 
αντικαταστατά πράγµατα, και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγµατα της 
ίδιας ποσότητας και ποιότητας, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 807 ΑΚ, αν δεν 
ορίσθηκε χρόνος για την απόδοση του δανείου ούτε συνάγεται αυτός από τις 
περιστάσεις, το δάνειο αποδίδεται αφού περάσει ένας µήνας από την καταγγελία του 
δανειστή ή του οφειλέτη. Επίσης, από τη διάταξη του άρθρου 807 ΑΚ προκύπτει ότι 
το δάνειο δύναται να συµφωνηθεί άτοκο ή έντοκο. Τούτο έχει σηµασία για το 
χρονικό διάστηµα πριν από το χρόνο λήξης, κατά νόµιµο τρόπο, του δανείου. Μετά 
την επέλευση του χρόνου απόδοσης του δανείου και την περιέλευση του οφειλέτη σε 
υπερηµερία, οφείλεται µόνο τόκος υπερηµερίας (άρθρ. 808 ΑΚ). Τούτο ισχύει είτε 
πρόκειται για έντοκο είτε πρόκειται για άτοκο δάνειο. Μάλιστα σε περίπτωση 
καθυστέρησης έντοκης συµβατικής από δάνειο οφειλής ο τόκος υπερηµερίας 
(υψηλότερος του συµβατικού) οφείλεται αντί του συµβατικού και όχι επιπρόσθετα 
(ΑΠ 1437/2005 Ελ∆νη 2006.107).  
Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι για να είναι ορισµένη η 
αγωγή µε την οποία επιδιώκεται η απόδοση δανείου που έχει ως αντικείµενο 
χρήµατα, αρκεί η αναφορά ότι µεταβιβάσθηκε από τον δανειστή προς τον οφειλέτη 
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κατά κυριότητα ορισµένο χρηµατικό ποσό λόγω δανείου. ∆εν είναι αναγκαία στοιχεία 
της αγωγής αυτής: 1) ο χρόνος κατάρτισης της σύµβασης δανείου, εφόσον δεν 
εξαρτάται απ' αυτόν το αγωγικό δικαίωµα, 2) ο χρόνος απόδοσης των δανεισθέντων 
χρηµάτων, αφού η επίδοση της αγωγής δείχνει πρόθεση να επιστραφεί το δάνειο και 
αποτελεί καταγγελία µετά παρέλευση µηνός από την οποία πρέπει να αποδοθεί αυτό, 
το τρόπος απόδοσης, ήτοι αν η απόδοση θα γίνει µε ολοσχερή ή µε τµηµατικές 
καταβολές, αφού, δεδοµένου ότι ο νόµος δεν διακρίνει, η απόδοση γίνεται εφάπαξ, 3) 
άλλα στοιχεία που αναφέρονται σε περιστάσεις που συνοδεύουν την κατάρτιση της 
σύµβασης δανείου, αλλά δεν αποτελούν αναγκαία στοιχεία αυτής, όπως ο χρόνος 
παράδοσης, το ποσό και άλλα στοιχεία τραπεζικών επιταγών που τυχόν παραδόθηκαν 
στο δανειστή προς εξασφάλισή του (ΑΠ 889/2010, ΑΠ 663/2010). Εποµένως, αγωγή 
η οποία δεν προσδιορίζει τον ειδικότερο χρόνο κατάρτισης επιµέρους αυτοτελών 
δανειακών συµβάσεων και το µερικότερο ποσό καθεµίας εξ αυτών, δεν στερείται των 
αναγκαίων για τη διαδικαστικής της πληρότητα στοιχείων, εκτός αν προβάλλεται 
παραγραφή της σχετικής αξίωσης, οπότε αποβαίνει κρίσιµος ο χρόνος γενέσεως κάθε 
µερικότερης εκ δανείου ενοχής (ΑΠ 2018/2009). 
- Κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ το δικαίωµα ασκείται καταχρηστικά και όταν 
η συµπεριφορά του δικαιούχου που προηγήθηκε της ασκήσεώς του, καθώς και η 
πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το διάστηµα που µεσολάβησε, 
δηµιούργησαν στον οφειλέτη την εύλογη πεποίθηση ότι δεν θα ασκηθεί το δικαίωµα, 
σε τρόπο ώστε η µεταγενέστερη άσκησή του, που θα έχει επαχθείς για τον οφειλέτη 
συνέπειες, να µη δικαιολογείται επαρκώς και να υπερβαίνει προφανώς τα όρια που 
επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του 
δικαιώµατος. Μόνη η µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και όταν ακόµη 
δηµιούργησε στον οφειλέτη την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα ή ότι δεν 
πρόκειται πλέον να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική τη 
µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλά απαιτείται να συντρέχουν επιπλέον και ειδικές 
συνθήκες και περιστάσεις, προερχόµενες κυρίως από την προηγηθείσα συµπεριφορά 
του δικαιούχου και του οφειλέτη, ενόψει των οποίων και της αδράνειας του 
δικαιούχου, η επακολουθούσα άσκηση του δικαιώµατος, που τείνει σε ανατροπή της 
κατάστασης που δηµιουργήθηκε υπό τις παραπάνω ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε 
επί µακρό χρόνο, να εξέρχεται των ορίων που επιβάλλει η διάταξη του άρθρου 281 
ΑΚ. Στην περίπτωση αυτή, η επιχειρούµενη από το δικαιούχο ανατροπή της πιο πάνω 
κατάστασης δεν είναι απαραίτητο να προκαλεί αφόρητες ή δυσβάστακτες συνέπειες 
για τον οφειλέτη και να θέτει, έτσι, σε κίνδυνο την οικονοµική υπόσταση της 
επιχείρησής του, αλλά αρκεί να έχει δυσµενείς απλώς επιπτώσεις στα συµφέροντά 
του (ΟλΑΠ 8/2001, ΑΠ 967/2010, 67/2010). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 806, 807, 808, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆άνειο - Στοιχεία αγωγής προς απόδοση δανείου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 402 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆άνειο. Στοιχεία δανείου. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της 
αγωγής. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Ηθική αδυναµία απόκτησης 
εγγράφου. 
- Κατά τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 361, 806-809 ΑΚ και 216 παρ. 1 
ΚΠολ∆, ουσιώδη στοιχεία της συµβάσεως δανείου, τα οποία πρέπει να αναφέρονται 
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στο δικόγραφο της αγωγής περί αποδόσεώς του για το ορισµένο αυτής, είναι α') 
µεταβίβαση της κυριότητος χρηµάτων ή άλλων αντικαταστατών πραγµάτων από τον 
δανειστή στον οφειλέτη, µε αποκλειστικόν σκοπόν την χρησιµοποίησή τους και 
µάλιστα την ανάλωσή τους από τον δεύτερο και β') συµφωνία των ανωτέρω περί 
αποδόσεως άλλων πραγµάτων της ιδίας ποιότητος και ποσότητος. Για το ορισµένο 
της αγωγής αποδόσεως του δανείου δεν απαιτείται να αναφέρεται σε αυτήν εάν το 
δάνειο είναι έντοκο ή άτοκο, ορισµένου ή αορίστου χρόνου.  
- Η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της αγωγής, η οποία υπάρχει όταν δεν αναφέρονται 
όλα τα κατά νόµον απαιτούµενα στοιχεία για την θεµελίωση του αιτήµατος της 
αγωγής, ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθρο 559 αριθ. 8 ή 14 ΚΠολ∆ Σε κάθε 
όµως περίπτωση, η ποιοτική ή ποσοτική αοριστία του δικογράφου της αγωγής πρέπει 
να προτείνεται στο δικαστήριο της ουσίας για να δηµιουργείται λόγος αναιρέσεως, 
σύµφωνα µε την 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 την δηµοσία 
τάξη (ΑΠ 663/2010).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως και όταν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα τα οποία επικαλέσθηκαν και 
προσεκόµισαν οι διάδικοι για την απόδειξη ή ανταπόδειξη ισχυρισµού, τα οποία 
ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Για την ίδρυση του λόγου αυτού 
αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τα ως 
άνω αποδεικτικά µέσα, ενώ µόνον το γεγονός ότι δεν έγινε ειδική µνεία και χωριστή 
αξιολόγηση κάποιου αποδεικτικού µέσου δεν στοιχειοθετεί τον ανωτέρω λόγο 
αναιρέσεως, εφόσον από το περιεχόµενο της αποφάσεως συνάγεται, ότι έχει ληφθεί 
τούτο υπόψη από το δικαστήριο.  
- Κατ' άρθρον 393 παρ. 1 ΚΠολ∆, όπως η διάταξη αυτή, προ της τροποποιήσεώς της, 
ίσχυε κατά τον χρόνον της συζητήσεως της υποθέσεως στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, 
συµβάσεις και συλλογικές πράξεις δεν µπορούν να αποδειχθούν µε µάρτυρες, εφόσον 
η αξία του αντικειµένου τους υπερβαίνει τις 5.900 ευρώ. Κατ' εξαίρεση και σύµφωνα 
µε την διάταξη του άρθρου 394 παρ. 1 περ.β' ΚΠολ∆, η απόδειξη µε µάρτυρες 
επιτρέπεται, πλην των άλλων περιπτώσεων και σε κάθε περίπτωση, αν υπήρχε φυσική 
ή ηθική αδυναµία να αποκτηθεί έγγραφο. Ηθική αδυναµία κτήσεως εγγράφου 
υπάρχει, αν τα µέρη είχαν κατά τον χρόνο καταρτίσεως της συµβάσεως τόσο στενόν 
δεσµό, ώστε σύµφωνα µε τις κρατούσες στις συναλλαγές αντιλήψεις η αξίωση 
συντάξεως εγγράφου για την συγκεκριµένη σύµβαση θα παρίστατο αδικαιολόγητη ή 
θα ενείχε µη ανεκτή δυσπιστία. Ο δεσµός αυτός µπορεί να είναι στενή συγγένεια, 
µνηστεία, ερωτικός ή στενός φιλικός δεσµός κλπ.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 806 - 809,  
ΚΠολ∆: 216, 393, 394, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆άνειο - Στοιχεία αγωγής προς απόδοση δανείου 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 403 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆άνειο. Στοιχεία αγωγής. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 806 ΑΚ, µε τη σύµβαση του δανείου, ο ένας από τους 
συµβαλλοµένους µεταβιβάζει στον άλλον, κατά κυριότητα, χρήµατα ή άλλα 
αντικαταστατά πράγµατα, και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγµατα της 



 

[70] 
 

ίδιας ποσότητας και ποιότητας, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 807 ΑΚ, αν δεν 
ορίστηκε χρόνος για την απόδοση του δανείου ούτε συνάγεται αυτός από τις 
περιστάσεις, το δάνειο αποδίδεται αφού περάσει ένας µήνας από την καταγγελία του 
δανειστή ή του οφειλέτη. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών, προκύπτει ότι για 
να είναι ορισµένη η αγωγή µε την οποία επιδιώκεται η απόδοση δανείου που έχει ως 
αντικείµενο χρήµατα, αρκεί η αναφορά ότι µεταβιβάστηκε από τον δανειστή προς τον 
οφειλέτη, κατά κυριότητα, ορισµένο χρηµατικό ποσό λόγω δανείου (ΑΠ 1598/2003). 
∆εν είναι δε αναγκαία στοιχεία της αγωγής αυτής: 1) ο χρόνος κατάρτισης της 
σύµβασης δανείου, εφόσον δεν εξαρτάται από αυτόν το αγωγικό δικαίωµα, 2) ο 
χρόνος απόδοσης των δανεισθέντων χρηµάτων, αφού η επίδοση της αγωγής δείχνει 
πρόθεση να επιστραφεί το δάνειο και αποτελεί καταγγελία µετά παρέλευση µηνός 
από την οποία πρέπει να αποδοθεί αυτό, ο τρόπος απόδοσης, ήτοι αν η απόδοσης θα 
γίνει ολοσχερή ή µε τµηµατικές καταβολές, αφού, δεδοµένου ότι ο νόµος δεν 
διακρίνει, η απόδοση γίνεται εφάπαξ. 3) αλλά στοιχεία που αναφέρονται σε 
περιστάσεις που συνοδεύουν την κατάρτιση της σύµβασης δανείου αλλά δεν 
αποτελούν αναγκαία στοιχεία αυτής, όπως ο χρόνος παράδοσης, το ποσό και άλλα 
στοιχεία τραπεζικών επιταγών που, τυχόν, παραδόθηκαν στο δανειστή προς 
εξασφάλιση του (ΑΠ 889/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 806, 807, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ηµόσια κτήµατα - Αποζηµίωση για αυθαίρετη χρήση δηµόσιου κτήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 893 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ηµόσια κτήµατα. Η µίσθωση δηµοσίου κτήµατος είναι άκυρη και κατ' άρθρο 180 
ΑΚ θεωρείται σαν να µην έγινε όταν συναφθεί από τρίτο µη κύριο και όχι το 
∆ηµόσιο. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα έφεσης. Στην αρµοδιότητα των πολυµελών 
πρωτοδικείων υπάγονται και οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων της 
περιφέρειάς τους. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 115 παρ. 1 και 2 του από 11/12/-11-1929 ∆/τος "περί 
διοικήσεως δηµοσίων κτηµάτων", που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 2 
του Ν. 4266/1929, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 5895/1933 και 
περαιτέρω τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 20 ΑΝ 1540/1938, 19 ΑΝ 
1919/1939, 2 ΑΝ 1925/1951 και 5 παρ. 4 του ΑΝ 268/1968, σε βάρος εκείνων που 
χωρίς συµβατική σχέση καρπώνονται ή κάνουν χρήση δηµοσίων κτηµάτων 
βεβαιώνεται αποζηµίωση για το χρονικό διάστηµα που έκαναν χρήση. Η αποζηµίωση 
ορίζεται µε πρωτόκολλο, το οποίο κοινοποιείται σε αυτόν που καρπώνεται ή 
χρησιµοποιεί το ακίνητο. Εξάλλου µε το άρθρο 1 του Β∆ 619/1985 ανατίθεται στον 
Οικονοµικό Έφορο να καθορίζει πλην άλλων (περ. γ) την αποζηµίωση η οποία κατά 
την κείµενη νοµοθεσία βεβαιώνεται σε βάρος των οπωσδήποτε άνευ συµβατικής 
σχέσεως καρπουµένων ή ποιουµένων χρήση δηµοσίων κτηµάτων κατά το άρθρο 115 
του από 11/12-11- 1929 ∆ιατάγµατος. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι στις 
προϋποθέσεις της έκδοσης του ανωτέρω πρωτοκόλλου περιλαµβάνεται και η από τον 
καθού εκδίδεται αυτό κάρπωση ή χρήση δηµόσιου κτήµατος παρά την ανυπαρξία 
σχετικής σύµβασης µεταξύ αυτού και του ∆ηµοσίου.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 574 ΑΚ προκύπτει ότι κατά κανόνα κάθε µίσθωση είναι 
έγκυρη έστω και αν το πράγµα που κατέστη αντικείµενό της είναι αλλότριο, δηλαδή 
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δεν ανήκει κατά κυριότητα στον εκµισθωτή, γιατί η σχέση είναι ενοχική και όχι 
εµπράγµατη και εποµένως η κυριότητα του µίσθιου πράγµατος δεν είναι στοιχείο 
κρίσιµο για το κύρος της. Όµως από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του ΑΝ 
1539/1938 "περί προστασίας δηµοσίων κτηµάτων", κατά την οποία "επί των 
δηµοσίων κτηµάτων εν γένει νοµεύς θεωρείται το ∆ηµόσιον έστω και αν ουδεµίαν 
ενήργησεν επ' αυτών πράξιν νοµής", συνδυαζόµενη και µε την διάταξη του άρθρου 
23 παρ. 3 ίδιου νόµου συνάγεται ότι κατ' εξαίρεση του ανωτέρω κανόνα η µίσθωση 
δηµοσίου κτήµατος είναι άκυρη και κατ' άρθρο 180 Α.Κ. θεωρείται σαν να µην έγινε 
όταν συναφθεί από τρίτο µη κύριο και όχι το ∆ηµόσιο. Από την έγκυρη δε ή άκυρη 
πιο πάνω µίσθωση αλλότριου δεν θίγονται τα δικαιώµατα του κυρίου επί του 
ακινήτου, που απορρέουν από την κυριότητα ή νοµή του και µπορεί ο κύριος, και 
ειδικότερα το ∆ηµόσιο, να επιδιώξει την απόδοσή του, ασκώντας είτε τη διεκδικητική 
αγωγή, είτε την αγωγή περί νοµής, είτε να ζητήσει τον καθορισµό αποζηµιώσεως 
χρήσεως εις βάρος των κατόχων, κατά το άρθρο 7 παρ. 3 του ΑΝ 1539/1938. Έτσι, 
όταν το αυθαιρέτως κατεχόµενο ακίνητο του ∆ηµοσίου χρησιµοποιείται όχι 
αυτοπροσώπως από τον αυθαιρέτως καταλαβόντα, αλλά δι' εκµισθώσεως αυτού προς 
τρίτον, το πρωτόκολλο καθορισµού αποζηµίωσης εκδίδεται σε βάρος αµφοτέρων, 
δηλαδή τόσον κατά του εκµισθωτή, όσον και κατά του µισθωτή, ευθυνόµενων εις 
ολόκληρον, κατ' άρθρο 926 ΑΚ, για την αποκατάσταση της εκ της αυθαιρέτου 
κατοχής δηµοσίου κτήµατος ζηµίας του ∆ηµοσίου κατά τις περί αδικοπραξιών 
διατάξεις (ΑΚ 914) . Σε περίπτωση εκµίσθωσης του αυθαιρέτως καταληφθέντος 
δηµοσίου κτήµατος, ο µισθωτής ευρίσκεται στην κατοχή του ακινήτου επ' ονόµατι 
του εκµισθωτή, εγκατασταθείς υπ' αυτού στην κατοχή του ακινήτου και ευθύνεται ως 
ποιούµενος χρήσιν του ακινήτου και καρπούµενος αυτό χωρίς συµβατική σχέση µε το 
∆ηµόσιο.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 αρ. 1 περ. α' του ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται και επί 
αναιρέσεων κατά αποφάσεων των Πολυµελών Πρωτοδικείων, που δικάζουν ως 
Εφετεία (άρθρο 566 ΚΠολ∆), αναίρεση επιτρέπεται και αν παραβιάσθηκε κανόνας 
του 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, ΑΠ 1399/2005).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 522, 552, 553 και 566 παρ. 2 
ΚΠολ∆, µε τις οποίες καθορίζεται η έκταση του µεταβιβαστικού αποτελέσµατος της 
έφεσης, οι υποκείµενες σε αναίρεση αποφάσεις και τα της ασκήσεως αναιρέσεως 
κατά περισσότερων αποφάσεων, προκύπτει ότι σε υπόθεση η οποία διήλθε και τους 
δύο βαθµούς δικαιοδοσίας, µόνο η οριστική απόφαση που εκδόθηκε από το 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο, εφόσον τούτο υπεισήλθε στην εξέταση της ουσίας, 
υπόκειται σε αναίρεση, όχι δε και η πρωτόδικη, η οποία ενσωµατώνεται στην 
απόφαση του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου (ΟλΑΠ 40/1996, ΑΠ 503/2009, ΑΠ 
765/2008). Εποµένως, κατά το µέρος που η αίτηση αναιρέσεως στρέφεται κατά της 
αποφάσεως 3277/2001 του Ειρηνοδικείου Αθηνών, πρέπει να απορριφθεί ως 
απαράδεκτη.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 18 αριθ. 2 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι στην αρµοδιότητα των 
πολυµελών πρωτοδικείων υπάγονται και οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων της περιφέρειάς τους. Τούτο γίνεται σε κάθε περίπτωση και 
ανεξάρτητα από το αν το Ειρηνοδικείο, η απόφαση του οποίου προσβλήθηκε µε το 
ένδικο µέσο της έφεσης, είχε δικάσει αναρµόδια διότι η διαφορά υπάγονταν στην 
αρµοδιότητα ανωτέρου δικαστηρίου. Περαιτέρω, κατά των αποφάσεων των 
Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων 
αναίρεση επιτρέπεται, σύµφωνα µε το άρθρο 560 του ΚΠολ∆., µόνο για τους λόγους 
που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο αυτό, µεταξύ των οποίων και η περίπτωση 
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του εδαφίου 3 , κατά την οποία το δικαστήριο δεν είχε καθ' ύλη αρµοδιότητα να 
δικάσει την υπόθεση. Για να ιδρυθεί όµως ο λόγος αυτός αναίρεσης, θα πρέπει το 
σφάλµα να αναφέρεται σε παραδοχή καθ' ύλη αρµοδιότητας του ιδίου του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου. Εποµένως δεν θεµελιώνεται ο λόγος αυτός όταν το 
Πολυµελές Πρωτοδικείο, επιλαµβανόµενο της εφέσεως που υπάγεται, κατά το άρθρο 
18 περ. 2 του ΚΠολ∆., στην καθ' ύλη αρµοδιότητά του, κρίνει εσφαλµένως ότι το 
Ειρηνοδικείο που εξέδωσε την εκκαλούµενη απόφαση ήταν ή δεν ήταν αρµόδιο καθ' 
ύλη (ΟλΑΠ 3/1991 και 30/1995).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 180, 574, 926,  
ΚΠολ∆: 18, 522, 552, 553, 560, 566, 568, 575, 576,  
Νόµοι: 4266/1929,  
ΑΝ: 1539/1938, άρθ. 2, 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 195 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Τετραετής διάσταση. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1439 παρ. 3 και 281 ΑΚ, προκύπτει 
ότι η ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώµατος, µπορεί να προταθεί και 
προς απόκρουση αγωγής διαζυγίου, που στηρίζεται στην τετραετή διάσταση των 
συζύγων, κατά το άρθρο 1439 παρ. 3 του Α.Κ. Για τη θεµελίωση όµως της ενστάσεως 
αυτής, δεν αρκούν η προ της ασκήσεως της αγωγής υπαίτια συµπεριφορά του 
ενάγοντος ή οι συνήθεις δυσµενείς επιπτώσεις του διαζυγίου για τον άλλο σύζυγο ή 
τα τέκνα, αλλά απαιτείται να συντρέχουν εξαιρετικές και ιδιαιτέρως σοβαρές 
περιστάσεις, οι οποίες να προκαλούν ασυνήθη και σκληρή κατάσταση για το σύζυγο 
που αντιτίθεται στη λύση του γάµου, ώστε προς αποτροπή των άκρως επιβλαβών 
επιδράσεων του διαζυγίου στα συµφέροντα ή την προσωπικότητα του συζύγου αυτού 
ή των τέκνων, να επιβάλλεται η διατήρηση του γάµου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 1439, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Αντίθετες αγωγές 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1644 
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 τόσο 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 ποίος από τους συζύγους 
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δηµιούργησε πρώτος το λόγο κλονισµού της έγγαµης συµβιώσεως. 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 καµία 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 (ΚΠολ∆ 322, 324), 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 λύσεως 
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, 
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 προαναφερθέντα, 
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 επεδίωκαν 
αµφότεροι οι διάδικοι µε το αίτηµα των αγωγών τους. Συνεπώς, κανένας από τους 
διαδίκους συζύγους δεν έχει έννοµο συµφέρον, κατ΄ άρθρα 68 και 516 παρ. 2 του 
ΚΠολ∆, να ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης αποφάσεως και να ζητήσει την 
εξαφάνισή της, µε σκοπό να απορριφθεί η αγωγή του αντιδίκου του καθόσον η 
έννοµη συνέπεια που και αυτός επεδίωξε µε την αγωγή του δηλαδή η λύση του 
γάµου, στην οποία εµµένει, έχει ήδη επέλθει και ως εκ τούτου το εκατέρωθεν 
υποβληθέν αίτηµα δικαστικής διαπλάσεως έχει ικανοποιηθεί µε την απαγγελία του 
διαζυγίου, έστω και µε βάση διάφορα περιστατικά, απαρτίζοντα όµως τον ίδιο λόγο 
αντικειµενικό κλονισµό του γάµου (ΑΠ 1514/2010, ΑΠ 13/2009, ΑΠ 1869/2009, ΑΠ 
28/2009, ΑΠ 170/2008).  
- Αν η έφεση ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν νοµιµοποιείται σε άσκηση αυτής ή δεν 
έχει έννοµο συµφέρον απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κατά την διάταξη του άρθρου 
532 του ΚΠολ∆ (βλ. Σαµουήλ: Η έφεση, ΣΤ' έκδ., 2009, σελ. 143-145, 148, 152, 
Κεραµέως - Κονδύλη - Νίκα, υπ΄ αρθρ. 516 ΚΠολ∆, σελ. 913-914, µε τις εκεί 
παραποµπές σε νοµολογία και θεωρία).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 
ΚΠολ∆: 68, 516, 532, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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∆ιαζύγιο - ∆ιατροφή πρώην συζύγου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 230 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. ∆ιατροφή συζύγου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Παραίτηση 
από ένδικο µέσο της έφεσης. 
- Κατά το άρθρο 1438 ΑΚ, ο γάµος µπορεί να λυθεί µε διαζύγιο. Το διαζύγιο 
απαγγέλλεται µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
που ορίζονται στα επόµενα άρθρα, ενώ, κατά το άρθρο 1442 ΑΚ, εφόσον ο ένας από 
τους πρώην συζύγους αδυνατεί να διατραφεί από τα εισοδήµατά του ή από την 
περιουσία του, δικαιούται να ζητήσει διατροφή από τον άλλον (πρώην σύζυγό του), 
υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται µε τη διάταξη αυτή. Με τη διάταξη του άρθρου 
1391 ΑΚ ρυθµίζεται το θέµα της διατροφής του συζύγου σε περίπτωση διακοπής της 
έγγαµης συµβίωσης από εύλογη αιτία. Κατά τον υπολογισµό του ποσού της 
διατροφής, δεν αφαιρείται από τα εισοδήµατα του υποχρέου σε αυτή η µηνιαία 
δαπάνη αυτού για την αποπληρωµή δόσεων στεγαστικού δανείου, αλλά η δαπάνη 
αυτή συνεκτιµάται ως προσδιοριστικό στοιχείο των συνθηκών διαβιώσεώς του.  
- 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 1186/2009, ΑΠ 1126/2009).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 94, 118 αρ. 5, 159 αρ. 1 294, 297 
και 299 ΚΠολ∆, σαφώς προκύπτει ότι για να είναι έγκυρη η παραίτηση από το ένδικο 
µέσον της εφέσεως, πρέπει η περί αυτής δήλωση να υπογράφεται από τον 
πληρεξούσιο του παραιτουµένου και να επιδίδεται στον αντίδικό του. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1391, 1438, 1442, 
ΚΠολ∆: 94, 118, 159, 294, 297, 299, 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Ισχυρός κλονισµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 263 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Ισχυρός κλονισµός. 
- Κατά το άρθρο 1439 παρ. 1 ΑΚ, όπως ισχύει µετά το Ν.1329/1983, καθένας από 
τους συζύγους µπορεί να ζητήσει 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 σχ έσεως να είναι αφόρητη 
για τον ενάγοντα. ∆ηµιουργείται δηλαδή ο λόγος αυτός διαζυγίου όταν συντρέξουν 
αντικειµενικώς πρόσφορα κλονιστικά της έγγαµης σχέσεως 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 σχέσεως, ώστε η εξακολούθησή της να είναι 
αφόρητη για τον ενάγοντα. 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 του 
άρθρου 1447 ΑΚ, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του, που καθιέρωνε ως 
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αυτοτελή αποσβεστικό λόγο του δικαιώµατος προς διάζευξη την παροχή συγγνώµης 
από τον αναίτιο σύζυγο, την εξωτερίκευση δηλαδή της βουλήσεώς του ότι, παρά τον 
κλονισµό που δηµιουργήθηκε από υπαιτιότητα του άλλου συζύγου, επιθυµεί την 
εξακολούθηση της έγγαµης σχέσεως. Έτσι η παροχή συγγνώµης δεν αποτελεί πλέον 
αυτοτελή λόγο αποσβεστικό του δικαιώµατος προς διάζευξη. Αν όµως έχει δοθεί 
συγγνώµη, το δικαστήριο µπορεί να κρίνει ότι ήρθη το στοιχείο του κλονισµού της 
έγγαµης σχέσεως που είναι αναγκαίο για την ύπαρξη δικαιώµατος προς διάζευξη (ΑΠ 
345/2010). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 1447,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1673 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Συµµετοχή στα αποκτήµατα. 
- 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 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 οποιοδήποτε τρόπο. Συνεπώς, για το ορισµένο 
της αγωγής αυτής, πρέπει να προσδιορίζονται στο δικόγραφό της, εκτός από τα, κατά 
τη διάταξη, κρίσιµα χρονικά σηµεία, η πραγµατική αυξητική διαφορά στην 
περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, που συνιστά το απόκτηµα µε την ευρύτερη 
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 οποιοδήποτε τρόπο. 
Ειδικότερα, για το στοιχείο της αυξήσεως λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της 
περιουσιακής καταστάσεως του υπόχρεου, ώστε, από τη σύγκριση της περιουσιακής 
καταστάσεως στο χρονικό σηµείο της τελέσεως του γάµου (αρχική περιουσία) µε την 
υπάρχουσα στο χρονικό σηµείο που γεννάται η αξίωση (τελική περιουσία), πρέπει να 
προκύπτει αύξηση. Η τελευταία δεν αποκλείεται να αρχίζει µε την αγωγή από µία 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 τη διαφοροποιούν, αποτελεί βάση ένστασης, που 
προβάλλεται και αποδεικνύεται από τον εναγόµενο. Περαιτέρω, ο χρόνος λύσεως ή 
ακυρώσεως του γάµου ή 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, 
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όµως, αναγωγή σε χρήµα των περιουσιακών αυτών στοιχείων, για την εξεύρεση 
δηλαδή της αξίας τους σε χρήµα, κρίσιµος είναι ο χρόνος της παροχής έννοµης 
προστασίας, ήτοι ο χρόνος της ασκήσεως της αγωγής. Τούτο συνεπάγεται ότι ο 
ενάγων έχει τη δυνατότητα, αν έχει παρέλθει σηµαντικός χρόνος από της 
αµετάκλητης λύσεως ή ακυρώσεως του γάµου ή συµπληρώσεως τριετίας από τη 
συζυγική διάσταση, και συνακόλουθη (τιµαριθµική) µεταβολή της πραγµατικής αξίας 
του χρήµατος, να αξιώσει την απόδοση του (µεγαλύτερου) ποσού που κατά το χρόνο 
της συζητήσεως ισοδυναµεί µε την αξία της συµβολής του κατά τον κρίσιµο χρόνο 
γενέσεως της αξιώσεώς του, ενώ ο εναγόµενος µπορεί αντίστοιχα να προβάλει ότι η 
πραγµατική αξία του χρήµατος έχει αυξηθεί και να ζητήσει αντίστοιχη προσαρµογή 
του οφειλοµένου ποσού. Η παράλειψη όµως του ενάγοντος να αξιώσει τέτοια 
αναπροσαρµογή δεν δηµιουργεί ελάττωµα του δικογράφου της αγωγής και δεν 
καθιστά την τελευταία αόριστη συνεπεία τούτου. Εξάλλου, η συµβολή του ενάγοντος 
συζύγου µπορεί να συνίσταται όχι µόνο στην παροχή κεφαλαίου µε οποιαδήποτε 
µορφή, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών, αποτιµωµένων σε χρήµα, ακόµη και 
υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται στο συζυγικό οίκο για την επιµέλεια και ανατροφή 
των τέκνων, όταν και κατά το µέτρο που αυτές δεν επιβάλλονται από την, κατά τα 
άρθρα 1389 και 1390 του ΑΚ, υποχρέωση συνεισφοράς στην αντιµετώπιση των 
οικογενειακών αναγκών, κατά το οποίο έµεινε απερίσπαστος από την εκπλήρωση της 
αντίστοιχης υποχρέωσής του σε συνεισφορά στην αντιµετώπιση των οικογενειακών 
αναγκών ο υπόχρεος σύζυγος και έτσι εξοικονόµησε δαπάνες και δυνάµεις που 
συνέβαλαν στην επαύξηση της περιουσίας του. Η αποτίµηση των υπηρεσιών του 
ενάγοντος µε τις οποίες αυτός συνέβαλε στην επελθούσα αύξηση της περιουσίας του 
εναγοµένου συζύγου του, δεν είναι αναγκαία για το ορισµένο της αγωγής, όταν αυτή 
ερείδεται επί της εξ 1/3 τεκµαρτής συµβολής του στα αποκτήµατα του συζύγου του, ή 
σε µικρότερο ποσοστό, όπως αντιθέτως απαιτείται όταν η αγωγή στηρίζεται επί της 
πραγµατικής συµβολής. Μόνο στην τελευταία περίπτωση, για να ληφθούν υπόψη και 
να υπολογισθούν αυτού του είδους οι υπηρεσίες, ως συµβολή στην επαύξηση της 
περιουσίας του υπόχρεου συζύγου, απαιτείται να γίνεται η, κατά το µέρος που 
υπερβαίνει το επιβαλλόµενο από την υποχρέωση της συνεισφοράς στην αντιµετώπιση 
των οικογενειακών αναγκών µέτρο, χρηµατική αποτίµησή τους, ή η αποτίµηση των 
δυνάµεων που εξοικονόµησε από την παροχή τους ο υπόχρεος σύζυγος, εάν 
προβάλλεται ότι η εξοικονόµηση αυτή συνέβαλε κατά διαφορετικό από την 
αποτίµηση των υπηρεσιών ποσό στην αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου, που 
διαφορετικά δεν θα επιτυγχανόταν χωρίς αυτήν. Περαιτέρω, το καθιερούµενο από τη 
διάταξη του άρθρου 1400 εδάφ. β' του ΑΚ µαχητό τεκµήριο ότι η συµβολή του 
δικαιούχου συζύγου ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης (της περιουσίας του 
δικαιούχου), εκτός αν αποδειχθεί µεγαλύτερη ή µικρότερη ή καµία συµβολή, 
λειτουργεί αµφιµερώς και υπέρ των δύο διαδίκων, µε την έννοια ότι αν ο ενάγων 
ζητήσει µε την αγωγή του ποσοστό της αύξησης που αντιστοιχεί σε µεγαλύτερη του 
1/3 συµβολή, αυτός υποχρεούται να αποδείξει το µεγαλύτερο του τεκµαρτού ποσοστό 
της συµβολής του, ενώ ο εναγόµενος µπορεί, κατ' ένσταση, να προβάλει και να 
αποδείξει ότι ο ενάγων είχε µικρότερη της τεκµαιρόµενης ή και καµία συµβολή. Με 
τη διάταξη αυτή δεν καθιερώνεται ιδιαίτερος τρόπος υπολογισµού της αξίωσης σε 
σχέση µε το ποσοστό του τεκµηρίου, αλλά απλώς γίνεται κατανοµή του βάρους της 
απόδειξης µε βάση µαχητό τεκµήριο, ενώ η αξίωση συµµετοχής στην επαύξηση της 
περιουσίας του υπόχρεου συζύγου είναι µία και ενιαία, οποιοδήποτε ποσοστό 
(µεγαλύτερο ή µικρότερο του τεκµαιροµένου) συµµετοχής και αν ζητεί µε την αγωγή 
ο δικαιούχος σύζυγος. Συνεπώς, εάν ο ενάγων ζητήσει µε την αγωγή του µεγαλύτερο 
του τεκµαιρόµενου ποσοστό και καµιά πραγµατική συµβολή του, µε τους τρόπους 
και κατά την αξία που εκθέτει στην αγωγή, δεν µπόρεσε να αποδείξει, η αγωγή δεν 
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απορρίπτεται εξ ολοκλήρου, αλλά µόνο κατά το πλέον του ενός τρίτου ποσοστό της 
αύξησης της περιουσίας του εναγοµένου, ενώ κατά το αντίστοιχο προς το ένα τρίτο 
ποσό, που καλύπτεται από το τεκµήριο, γίνεται δεκτή, εφόσον ο εναγόµενος δεν 
επικαλέσθηκε ή εάν επικαλέσθηκε δεν απέδειξε, ότι το ποσοστό συµβολής του 
ενάγοντος στην αύξηση είναι µικρότερο ή ότι δεν υπήρξε καµία συµβολή του 
ενάγοντος στην αύξηση της περιουσίας αυτού (εναγοµένου).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1400, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 285 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα. Η αξίωση του συζύγου για τη συµβολή του 
στα αποκτήµατα σε περίπτωση θανάτου αυτού δεν κληρονοµείται, εκτός αν έχει 
αναγνωρισθεί συµβατικά ή έχει επιδοθεί σχετική αγωγή του στον υπόχρεο η 
αντίστοιχη όµως υποχρέωση του θανόντος κληρονοµείται και οι κληρονόµοι του 
ενέχονται ο καθένας κατ' αναλογία της κληρονοµικής τους µερίδας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1400 παρ. 1 ΑΚ «αν ο γάµος λυθεί ή ακυρωθεί και η 
περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέστηκε ο γάµος αυξηθεί, ο άλλος 
σύζυγος, εφ' όσον συνέβαλε µε οποιοδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να 
απαιτήσει την απόδοση του µέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του 
συµβολή. Τεκµαίρεται ότι η συµβολή αυτή ανέρχεται στο 1/3 της αύξησης, εκτός αν 
αποδειχθεί µεγαλύτερη ή µικρότερη ή καµία συµβολή...» Κατά τη διάταξη δε του 
άρθρου 1401 ΑΚ «η αξίωση του προηγούµενου άρθρου δεν γεννιέται, σε περίπτωση 
θανάτου, στο πρόσωπο των κληρονόµων του συζύγου που πέθανε. Επίσης δεν 
εκχωρείται ούτε κληρονοµείται, εκτός αν έχει αναγνωρισθεί συµβατικά ή έχει 
επιδοθεί αγωγή...» Προϋποθέσεις δηλαδή της αξίωσης του συζύγου προς συµµετοχή 
στα αποκτήµατα του άλλου είναι: α) λύση ή ακύρωση του γάµου τους ή συµπλήρωση 
τριετούς διάστασης β) αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου αφ' ότου τελέστηκε ο 
γάµος και γ) η συµβολή µε οποιοδήποτε τρόπο του δικαιούχου συζύγου στην αύξηση 
της περιουσίας του υπόχρεου, κατά τη διάρκεια του γάµου. Η συµβολή µπορεί να 
συνίσταται όχι µόνο στην παροχή από τον δικαιούχο στον υπόχρεο κεφαλαίου µε 
οποιαδήποτε µορφή, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών που αποτιµώνται σε χρήµα 
ακόµη και υπηρεσιών για τη συντήρηση και λειτουργία του κοινού οίκου και την 
επιµέλεια και ανατροφή των τέκνων, κατά το µέτρο που αυτές υπερβαίνουν, την κατά 
τα άρθρα 1389 και 1390 ΑΚ υποχρέωση για συνεισφορά προς αντιµετώπιση των 
οικογενειακών αναγκών. Προς διαπίστωση του εάν υπήρξε αύξηση της περιουσίας 
του υπόχρεου, λαµβάνεται κατ' αρχήν υπόψη το σύνολο της περιουσιακής αυτού 
κατάστασης, κατά τον κρίσιµο χρόνο (τελική περιουσία) και εκείνης που υπήρχε κατά 
την τέλεση του γάµου (αρχική περιουσία) η τυχόν δε προκύπτουσα διαφορά, µετ' 
αναγωγή της αξίας αυτών στον χρόνο γέννησης της αξίωσης, συνιστά την αύξηση της 
περιουσίας, για την απόκτηση της οποίας τεκµαίρεται µαχητώς ότι ο δικαιούχος 
συνέβαλε κατά ποσοστό 1/3 ή κατά το αιτούµενο µε την αγωγή και αποδεικνυόµενο 
από αυτόν µεγαλύτερο ποσοστό. Ο εναγόµενος ως υπόχρεος σύζυγος ή οι κληρονόµοι 
αυτού, του οποίου η περιουσία αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του γάµου, µπορεί να 
προβάλουν, µεταξύ άλλων, ότι η συµβολή του ενάγοντος ήταν κάτω από το 1/3 ή ότι 
δεν υπάρχει καµία συµβολή. Για να γίνει όµως δεκτή η ανυπαρξία συµβολής που 
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αποκλείει την αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα θα πρέπει ο εναγόµενος σύζυγος 
να επικαλεστεί και αποδείξει ότι ο δικαιούχος σύζυγος είτε δεν µπορούσε εκ των 
πραγµάτων είτε δεν ήθελε να συµβάλει και ότι η επαύξηση της περιουσίας οφείλεται 
µόνο σ' αυτόν. Ο ισχυρισµός αυτός ενόψει του ότι το καθιερούµενο από το άρθρο 
1400 ΑΚ τεκµήριο της συµβολής συµµετοχής στα αποκτήµατα κατά το 1/3 ενεργεί 
και ως προς τους δύο συζύγους, ο δε ενάγων έστω και αν δεν αποδείξει τη δική του 
συµβολή θα δικαιούται οπωσδήποτε το 1/3 της αύξησης της περιουσίας του 
εναγόµενου συνιστά ως προς την απόκρουση του τεκµηρίου ένσταση, ενώ αν µε την 
αγωγή ζητείται ποσοστό µεγαλύτερο του 1/3 ως προς το επί πλέον αυτού ποσοστό ο 
ισχυρισµός του εναγόµενου ότι ο ενάγων δεν είχε καµία συµβολή συνιστά άρνηση. 
Τα ίδια ισχύουν ως προς το βάρος της απόδειξης και όταν ο εναγόµενος σύζυγος προς 
απόκρουση της εναντίον του σχετικής αγωγής του άλλου, προτείνει σε συµψηφισµό 
ανταπαίτηση του κατ' εκείνου, από τη συµβολή του, στα αποκτήµατα του ενάγοντος. 
Συνεπώς, κατά το αντίστοιχο µε το 1/3 ποσό της αγωγής που καλύπτεται από το 
τεκµήριο, η αγωγή γίνεται δεκτή εφ' όσον ο εναγόµενος δεν επικαλέστηκε, και δεν 
απέδειξε ότι το ποσοστό συµβολής του ενάγοντος στην αύξηση ήταν µικρότερο ή ότι 
δεν υπήρξε καµία συµβολή του ενάγοντος στην αύξηση της περιουσίας του 
εναγόµενου. Εξ άλλου όπως προαναφέρθηκε, η αξίωση του συζύγου για τη συµβολή 
του στα αποκτήµατα σε περίπτωση θανάτου αυτού δεν κληρονοµείται, εκτός αν έχει 
αναγνωρισθεί συµβατικά ή έχει επιδοθεί σχετική αγωγή του στον υπόχρεο η 
αντίστοιχη όµως υποχρέωση του θανόντος κληρονοµείται και οι κληρονόµοι του 
ενέχονται ο καθένας κατ' αναλογία της κληρονοµικής τους µερίδας. Εποµένως οι 
εναγόµενοι, από τον επιζώντα δικαιούχο σύζυγο κληρονόµοι του θανόντος υποχρέου, 
δεν έχουν κατ' αρχήν σχετική ανταπαίτηση κατά του ενάγοντος για τη συµβολή του 
κληρονοµηθέντος από αυτούς στα αποκτήµατα εκείνου, την οποία µπορούν να 
προβάλουν σε συµψηφισµό µε την επίδικη απαίτηση του ενάγοντος, εκτός αν 
επικαλούνται ότι η ανταπαίτηση του κληρονοµηθέντος είχε αναγνωρισθεί συµβατικά 
ή είχε επιδοθεί από αυτόν όταν ζούσε σχετική αγωγή εναντίον του άλλου, ο δε 
πλουτισµός του δικαιούχου από τη συµβολή του θανόντος στην αύξηση της 
περιουσίας του δεν είναι αδικαιολόγητος (ΑΠ 1254/2010, 546/2009). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1389, 1390, 1400, 1401,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαθήκη - ∆ηµόσια διαθήκη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1611 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- ∆ηµόσια διαθήκη. Υπογραφή διαθέτη. Έλλειψης νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρ. 1724, 1730, 1732 και 1733 παρ. 2γ ΑΚ η δηµόσια 
διαθήκη συντάσσεται µε δήλωση από τον διαθέτη της τελευταίας του βούλησης 
ενώπιον συµβολαιογράφου, ενώ είναι παρόντες τρεις µάρτυρες ή δεύτερος 
συµβολαιογράφος και ένας µάρτυρας, κατά τα όσα διαλαµβάνονται ειδικότερα στις 
διατάξεις των αρθρ. 1725 έως 1737 ΑΚ. Ο διαθέτης δηλώνει προφορικώς την 
τελευταία του βούληση ενώπιον του συµβολαιογράφου και των λοιπών προσώπων, τα 
οποία συµπράττουν και τα οποία πρέπει να είναι παρόντα σε όλη τη διάρκεια της 
πράξης, η οποία συντάσσεται κατά τους ορισµούς του αρθρ. 1732 ΑΚ και 
υπογράφεται από τον διαθέτη και από τα πρόσωπα, τα οποία συµπράττουν. Αν ο 
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διαθέτης δηλώσει ότι δεν µπορεί να υπογράψει, η υπογραφή του αναπληρώνεται από 
τη βεβαίωση της δήλωσης αυτής στην ανωτέρω πράξη του συµβολαιογράφου. Από τη 
διατύπωση της τελευταίας αυτής διατάξεως του αρθρ. 1733 παρ. 2γ ΑΚ συνάγεται, 
ότι δεν υπάρχει έδαφος µεταγενέστερης ανταποδείξεως, ότι δηλαδή ο διαθέτης 
µπορούσε να υπογράψει, έτσι δε δεν υπάρχει έδαφος έρευνας αν η δήλωση του 
διαθέτη, ότι αδυνατεί να υπογράψει, ανταποκρίνεται ή όχι στην αλήθεια, ο δε λόγος 
αδυναµίας της υπογραφής είναι αδιάφορος.  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 εδάφ. α' του ΚΠολ∆ προβλεπόµενος 
λόγος αναίρεσης ιδρύεται αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αδιάφορο 
αν πρόκειται για νόµο εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας δικαίου 
παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή 
αν εφαρµοστεί, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 
7/2006). Εξάλλου, η παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού δικαίου είναι δυνατό να έχει 
ως περιεχόµενο την αιτίαση ότι η αγωγή, επί της οποίας έκρινε το δικαστήριο που 
εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόµενη τελεσίδικη απόφαση, απορρίφθηκε ως µη νόµιµη, 
ενώ συνέβαινε το αντίθετο σύµφωνα µε το συγκεκριµένο κανόνα του ουσιαστικού 
δικαίου. 
- Με τον αναιρετικό λόγο του άρθρου 559 αριθµ. 19 ΚΠολ∆ της έλλειψης νόµιµης 
βάσης, ελέγχονται οι ελλείψεις της απόφασης του δικαστηρίου της ουσίας, εξαιτίας 
των οποίων δεν µπορεί να ελεγχθεί, αν η δικαστική διάγνωση είναι το αναγκαίο 
λογικό επακόλουθο από την υπαγωγή της δικαζόµενης εµπειρικής πραγµατικότητας 
στον κανόνα του δικαίου. Εποµένως, ο αναιρετικός αυτός λόγος, προϋποθέτει 
ουσιαστική έρευνα της υπόθεσης και δεν δηµιουργείται, όταν το δικαστήριο έχει 
απορρίψει την αγωγή ως µη νόµιµη ή αόριστη, αφού, στην περίπτωση αυτή, το 
δικαστήριο δεν έχει εκτιµήσει πραγµατικά περιστατικά. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος 
αναίρεσης της απόφασης και αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη 
αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 10 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη. Οι από τις εν λόγω διατάξεις λόγοι αναίρεσης 
προϋποθέτουν την έρευνα της αλήθειας ή µη των πραγµατικών περιστατικών της 
αγωγής και δεν ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας απορρίπτει την αγωγή ως 
απαράδεκτη ή νόµω αβάσιµη, αφού στην περίπτωση αυτή δεν προβαίνει σε έρευνα 
των πραγµατικών περιστατικών.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.8 περ.β' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και όταν το 
δικαστήριο, παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγµατα, κατά την έννοια της 
διάταξης αυτής, νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την 
ιστορική βάση και εποµένως στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή 
αντένστασης και όχι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής ή επιχειρήµατα, 
νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την εκτίµηση των 
αποδείξεων. ∆εν θεµελιώνεται, όµως, ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε για οποιονδήποτε λόγο, 
τυπικό ή ουσιαστικό, έστω και αν η απόρριψή του δεν είναι ρητή, αλλά συνάγεται 
από το περιεχόµενο της απόφασης (ΟλΑΠ 11/1996). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1724, 1725, 1730, 1732, 1733, 1737,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 569,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1010 
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∆ιαθήκη - ∆ιαθήκη υπέρ κοινωφελούς σκοπού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 138 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαθήκη υπέρ κοινωφελούς σκοπού. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 109 του Συντάγµατος, δεν επιτρέπεται η 
µεταβολή του περιεχοµένου ή των όρων διαθήκης, κωδικέλλου ή δωρεάς, ως προς τις 
διατάξεις του υπέρ του ∆ηµοσίου ή υπέρ κοινωφελούς σκοπού, και κατά την 
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η επωφελέστερη 
αξιοποίηση ή διάθεση, για τον ίδιο ή άλλο κοινωφελή σκοπό, εκείνου που 
καταλείφθηκε ή δωρήθηκε, στην περιοχή που καθόρισε ο δωρητής ή ο διαθέτης ή 
στην ευρύτερή της περιφέρεια, όταν βεβαιωθεί µε δικαστική απόφαση ότι η θέληση 
του διαθέτη ή του δωρητή δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, 
καθόλου ή κατά το µεγαλύτερο µέρος του περιεχοµένου της, καθώς και αν µπορεί να 
ικανοποιηθεί πληρέστερα µε τη µεταβολή της εκµετάλλευσης, όπως νόµος ορίζει. 
Προς εφαρµογή της συνταγµατικής αυτής διάταξης, εκδόθηκε το Ν. 455/1976, στο 
πρώτο άρθρου του οποίου ορίζονται ενδεικτικώς οι τρόποι αξιοποίησης ή διάθεσης 
της περιουσίας που έχει καταλειφθεί υπέρ του ∆ηµοσίου ή υπέρ κοινωφελούς 
σκοπού, όταν η θέληση του διαθέτη δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί για οποιονδήποτε 
λόγο, στο σύνολό της ή κατά το µεγαλύτερο µέρος αυτής. Με το άρθρο 3 του 
ανωτέρω νόµου, που παραπέµπει στο άρθρο 825 ΚΠολ∆, καθιερώνεται αποκλειστική 
αρµοδιότητα του Εφετείου Αθηνών, προκειµένου να βεβαιώσει ότι η θέληση του 
διαθέτη ή το δωρητή δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί και να αποφασίσει για τον 
τρόπο µε τον οποίο θα αξιοποιηθεί επωφελέστερα η περιουσία ή το σκοπό για τον 
οποίο θα διατεθεί αυτή.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθµός 1 εδ. α' ΚΠολ∆, ο κανόνας 
ουσιαστικού δικαίου παραβιάζεται και έτσι ιδρύεται ο προβλεπόµενος από τη διάταξη 
αυτή λόγος αναίρεσης, είτε µε ψευδή ερµηνεία, η οποία υπάρχει όταν αποδίδεται 
στον κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε µε µη ορθή εφαρµογή, η 
οποία εκδηλώνεται όταν εφαρµόζεται κανόνας ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του, ή όταν δεν εφαρµόζεται ενώ έπρεπε να εφαρµοστεί, ή όταν 
εφαρµόζεται εσφαλµένα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
ΑΚ: 109, 
Νόµοι: 455/1976,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ιατροφή - ∆ιατροφή λόγω διακοπής της εγγάµου συµβιώσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 283 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αξίωση διατροφής του συζύγου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1389, 1390, 1399. 1492, 1487, 1493, 
1494, 1498 και 1442 του ΑΚ συνάγεται ότι η αξίωση διατροφής του συζύγου 
παρέχεται υπό διαφορετικές προϋποθέσεις στις περιπτώσεις εύλογης διακοπής της 
έγγαµης συµβίωσης και αµετάκλητης λύσης του γάµου µε διαζύγιο (βλ. ΑΠ 
113/1974).  
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- 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. 
Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, ως "πράγµατα" θεωρούνται οι αυτοτελείς 
πραγµατικοί ισχυρισµοί, οι θεµελιωτικοί, καταλυτικοί ή διακωλυτικοί ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος, ασκούµενου µε αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση 
ή µε λόγο έφεσης ή αντέφεσης (ΟλΑΠ 3/1997).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1389, 1390, 1399. 1442, 1492, 1487, 1493, 1494, 1498, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιατροφή - Μεταξύ ανιόντων-κατιόντων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 282 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιατροφή ανηλίκου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 1484 του ΑΚ "σε περίπτωση αναγνώρισης εκούσιας ή δικαστικής, 
αν ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, το τέκνο έχει ως προς όλα θέση τέκνου 
γεννηµένου σε γάµο απέναντι στους δύο γονείς και τους συγγενείς". Κατά το άρθρο 
1489 του ΑΚ, "αν δεν υπάρχουν κατιόντες, υποχρέωση διατροφής έχουν οι 
πλησιέστεροι ανιόντες, που ενέχονται σε ίσα µέρη, αν είναι περισσότεροι στον ίδιο 
βαθµό. Οι γονείς έχουν υποχρέωση να διατρέφουν το τέκνο τους από κοινού ο 
καθένας ανάλογα µε τις δυνάµεις του". Κατά το άρθρο 1490 παρ. 1 του Α.Κ., "αν 
ένας από τους ανιόντες ή τους κατιόντες δεν είναι σε θέση να δώσει διατροφή, η 
υποχρέωση βαρύνει εκείνον που είναι υπόχρεος µετά από αυτόν. Το ίδιο ισχύει και 
όταν, για πραγµατικούς ή νοµικούς λόγους, είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής η 
δικαστική επιδίωξη στην ηµεδαπή εναντίον εκείνου που έχει την υποχρέωση". Από 
τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 1487 του ΑΚ συνάγεται 
ότι ο πατέρας του ανήλικου άγαµου τέκνου, το οποίο αναγνωρίσθηκε εκουσίως ή 
δικαστικώς ως δικό του τέκνο και δεν έχει εισοδήµατα από περιουσία ή από εργασία, 
υποχρεούται να το διατρέφει ανάλογα µε τις δυνάµεις του, από κοινού µε τη µητέρα 
του τέκνου, εάν δε στερείται αυτός εισοδηµάτων ή περιουσίας για την ανάλογη µε τη 
µητέρα συµβολή του στη διατροφή του κοινού τέκνου τους ή είναι αδύνατη ή 
ιδιαίτερα δυσχερής η επιδίωξη της διατροφής από τον κατά πρώτο λόγο υπόχρεο, 
τότε η υποχρέωση διατροφής βαρύνει τον πάππο ή τη µάµµη και ακολούθως τον 
προπάππο ή την προµάµµη του δικαιούχου ανηλίκου, που ευθύνονται, αν είναι 
περισσότεροι, κατ' ίσα µέρη, χωρίς να ασκεί επιρροή, αν ο ένας εξ αυτών είναι πιο 
εύπορος από τον άλλον. Η διάταξη του άρθρου 1490 ΑΚ εφαρµόζεται όχι µόνο όταν, 
όσοι ανήκουν στον προηγούµενο βαθµό και είναι υπόχρεοι δεν έχουν οικονοµική 
δυνατότητα να παράσχουν διατροφή στο σύνολο ή µερικώς, αλλά και όταν 
αποδεικνύεται ότι και εκ της αυτής γραµµής µόνον ο ένας ή µερικοί έχουν 
οικονοµική δυνατότητα, ο δε άλλος ή ενδεχόµενα οι περισσότεροι είναι άποροι ή 
βρίσκονται σε οικονοµική αδυναµία να καταβάλουν διατροφή. Έτσι καθιερώνει την 
ευθύνη για διατροφή υπό µορφή διαδοχική και όχι παράλληλη ή σύγχρονη, είναι 
όµως παραδεκτή η επικουρική εναγωγή των κατά δεύτερο λόγο ευθυνόµενων 
προσώπων, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 219 του ΚΠολ∆. Εξάλλου 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 
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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 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 861/1984).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1484, 1487, 1490, 1494,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 985 
 
∆ιαφυγόν κέρδος - Πότε υπάρχει 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 220 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαφυγόν κέρδος. Στοιχεία αγωγής. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία 
της αγωγής. 
- Κατά το άρθρ. 298 ΑΚ, η αποζηµίωση περιλαµβάνει τη µείωση της υπάρχουσας 
περιουσίας του δανειστή (θετική ζηµία), καθώς και το διαφυγόν κέρδος, λογίζεται δε 
ως τέτοιο το προσδοκώµενο µε πιθανότητα, σύµφωνα µε τη συνηθισµένη πορεία των 
πραγµάτων ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα προπαρασκευαστικά µέτρα που 
έχουν ληφθεί.  
Συνεπώς για να είναι ορισµένη κατά το άρθρ. 216 ΚΠολ∆ η αγωγή, µε την οποία 
επιδιώκεται η επιδίκαση διαφυγόντος κέρδους, πρέπει να εκτίθενται σαφώς σ' αυτή τα 
περιστατικά που προσδιορίζουν την προσδοκία του αντίστοιχου κέρδους. ∆εν αρκεί 
δηλαδή να αναφέρονται αφηρηµένα στο δικόγραφο της αγωγής οι σχετικές µε τον 
προσδιορισµό του διαφυγόντος κέρδους εκφράσεις του νόµου, αλλά απαιτείται η 
εξειδικευµένη και λεπτοµερής, κατά περίπτωση, µνεία των περιστατικών, που 
καθιστούν πιθανό το κέρδος ως προς τα επιµέρους κονδύλια, καθώς και η ιδιαίτερη 
επίκληση των κονδυλίων αυτών (ΟλΑΠ 20/1992). Ειδικότερα για την πληρότητα της 
αγωγής, µε την οποία επιδιώκεται η επιδίκαση διαφυγόντος κέρδους που συνίσταται 
στην απώλεια εσόδων λόγω διακοπής ή µειωµένης άσκησης επαγγελµατικής 
δραστηριότητας, πρέπει, αλλά και αρκεί, να αναφέρονται στο δικόγραφό της, όλα 
εκείνα τα κρίσιµα περιστατικά, από τα οποία προκύπτει ότι ο ενάγων θα εισέπραττε 
µε πιθανότητα από την επαγγελµατική του δραστηριότητα το αιτούµενο ποσό 
κέρδους κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων ή µε βάση τις ειδικές συνθήκες 
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της συγκεκριµένης περίπτωσης και ιδίως τα ληφθέντα προπαρασκευαστικά µέτρα 
(ΑΠ 175/2010).  
- Η ανεπάρκεια των πραγµατικών περιστατικών που εκτίθενται στην αγωγή σε σχέση 
µε αυτά που απαιτούνται από το νόµο για τη θεµελίωσή της, χαρακτηρίζεται ως 
νοµική αοριστία και ελέγχεται µε τον αναιρετικό λόγο από τον αριθµό 1 του άρθρ. 
559 ή 560 ΚΠολ∆ ως παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, εφόσον το δικαστήριο 
της ουσίας έκρινε τελικά ως ορισµένη την αγωγή, αρκούµενο σε λιγότερα ή 
διαφορετικά στοιχεία από αυτά που απαιτεί ο νόµος. Με τον ίδιο λόγο ελέγχεται και 
το σφάλµα του δικαστηρίου της ουσίας να κρίνει ως αόριστη την αγωγή, αξιώνοντας 
για τη θεµελίωσή της περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος για τη 
θεµελίωση του επίδικου δικαιώµατος. Πρόκειται και πάλι για παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ως προς τη διαπίστωση νοµικής δήθεν αοριστίας της αγωγής 
(ΟλΑΠ 18/1998). Εποµένως νοµική είναι η αοριστία που συνδέεται µε τη νοµική 
εκτίµηση του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου (ΑΠ 1356/2010). Αντίθετα η 
έλλειψη εξειδίκευσης των πραγµατικών περιστατικών που θεµελιώνουν κατ' αρχήν το 
ασκούµενο µε την αγωγή ουσιαστικό δικαίωµα και αποτελούν την προϋπόθεση 
εφαρµογής του αντίστοιχου κανόνα ουσιαστικού δικαίου χαρακτηρίζεται ως 
ποσοτική αοριστία της αγωγής, ενώ η επίκληση απλώς των στοιχείων του νόµου 
χωρίς αναφορά πραγµατικών περιστατικών χαρακτηρίζεται ως ποιοτική αοριστία της 
αγωγής (ΑΠ 963/2006) και ελέγχονται αµφότερες αναιρετικά µε τους λόγους από 
τους αριθ. 8 και 14 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 1573/1981, ΑΠ 1452/2007). 
Ανεξάρτητα πάντως από το είδος της αοριστίας πρέπει η σχετική ένσταση, η οποία 
δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις του άρθρ. 562§2 ΚΠολ∆, να προτάθηκε παραδεκτά στο 
δικαστήριο της ουσίας (ΑΠ 571/2004) και να αναφέρεται αυτό στην αίτηση 
αναίρεσης, στην οποία πρέπει επίσης να παρατίθεται το περιεχόµενο της αγωγής που 
κρίθηκε µε την προσβαλλόµενη απόφαση ως ορισµένη ή απορρίφθηκε ως αόριστη, 
ώστε σε αντιπαραβολή µε τις αντίστοιχες παραδοχές της προσβαλλόµενης απόφασης, 
που επίσης πρέπει να παρατίθενται στο αναιρετήριο, να µπορεί να διαπιστωθεί το 
τυχόν σφάλµα της απόφασης, που πρέπει και αυτό να προσδιορίζεται µε την αίτηση 
αναίρεσης. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 298, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαιοπραξία - Αντίθεση στα χρηστά ήθη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 209 
Έτος: 2005 
Περίληψη:  
- ∆ικαιοπραξία αντίθετη στα χρηστά ήθη. Παράνοµη ή ανήθικη αίρεση. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 178 ΑΚ "δικαιοπραξία που αντιβαίνει στα χρηστά 
ήθη είναι άκυρη", κατά την διάταξη δε του άρθρου 179 του αυτού κώδικος, άκυρη ως 
αντίθετη προς τα χρηστά ήθη είναι και η δικαιοπραξία µε την οποία δεσµεύεται 
υπερβολικά η ελευθερία του προσώπου. Ως κριτήριο των xρηστών ηθών, περί των 
οποίων οι ανωτέρω διατάξεις, λαµβάνονται υπ΄ όψιν οι ιδέες του χρηστώς και 
εµφρόνως σκεπτοµένου µέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΑΠ 760/2001 Ελ∆νη 
2002.1376).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 208 ΑΚ, "αίρεση που προσδίδει παράνοµο ή ανήθικο 
περιεχόµενο στη δικαιοπραξία την καθιστά άκυρη". Από τον συνδυασµό των 
ανωτέρω διατάξεων, οι οποίες εφαρµόζονται και επί της διατάξεως τελευταίας 
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βουλήσεως, εφ΄ όσον δεν υπάρχει εις το κληρονοµικό δίκαιο του ΑΚ πρόβλεψη 
γενικής φύσεως περί των συνεπειών της εξαρτήσεως της διατάξεως τελευταίας 
βουλήσεως από παράνοµο ή ανήθικο αίρεση (άλλως επί ειδικών θεµάτων τα άρθρα 
1794-1796 ΑΚ), συνάγεται ότι αν εις την συγκεκριµένη περίπτωση κριθή ότι η 
προσθήκη αιρέσεως προσδίδει εις την τελευταία διάταξη ανήθικο περιεχόµενο, 
καθίσταται άκυρος ολόκληρος η τελευταία διάταξη (ΑΠ 1341/1982 ΝοΒ 1983, 
1187). Περίπτωση δε ανηθίκου αιρέσεως αποτελεί και εκείνη, κατά την οποία τα 
αποτελέσµατα της διατάξεως τελευταίας βουλήσεως εξαρτώνται, υπό του διαθέτου, 
από πράξη του τετιµηµένου, η οποία καθ΄ εαυτή µεν δεν είναι ανήθικος, 
προσλαµβάνει όµως ανήθικο xαρακτήρα εκ του ότι, µε την προσθήκη της αιρέσεως, 
σκοπείται, διά της στερήσεως της προσδοκίας εκ του νόµου ωφεληµάτων, ο 
επηρεασµός της βουλήσεως αυτού, επί ζητηµάτων, τα οποία, κατά τις ηθικές 
αντιλήψεις που κρατούν εις την κοινωνία, πρέπει να απόκεινται εις την ελευθέρα 
αυτού βούληση (βλ. Νικ. Παπαντωνίου "Κληρονοµικό ∆ίκαιο" Εκδ. 5η, παρ. 59δ, 
σελ. 273, 274 ΑΠ 268/1984 ΝοΒ 33.278).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 178, 179, 208, 1794, 1795, 
∆ηµοσίευση: ∆ικογραφία 2005, σελίδα 516 
 
∆ικαιοπραξία - Αντίθεση στα χρηστά ήθη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 323 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ικαιοπραξία που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 178 του ΑΚ δικαιοπραξία που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη 
είναι άκυρη. Το άρθρο τούτο έχει εφαρµογή και στη διάταξη τελευταίας βούλησης, η 
οποία, όπως κάθε δικαιοπραξία, είναι επίσης άκυρη αν το περιεχόµενό της αντιβαίνει 
στα χρηστά ήθη, ως κριτήριο των οποίων λαµβάνεται πρωταρχικά υπόψη το περί 
ηθικής συναίσθηµα του κατά γενική αντίληψη χρηστού και υγιώς σκεπτόµενου 
κοινωνικού ανθρώπου. Για την κρίση δε περί της αντιθέσεως στα χρηστά ήθη της 
διάταξης τελευταίας βούλησης, λαµβάνονται υπόψη το περιεχόµενο και τα 
αποτελέσµατά της, τα αίτια που κίνησαν το διαθέτη, ο σκοπός που επιδιώκεται από 
αυτόν και γενικά το σύνολο των συνθηκών και περιστάσεων που συνοδεύουν τη 
διάταξη αυτή.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 562 παρ.2 του ΚΠολ∆ για το παραδεκτό του λόγου 
αναιρέσεως πρέπει ο ισχυρισµός επί του οποίου στηρίζεται, έστω και αν ερευνάται 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας, να έχει προταθεί νοµίµως ενώπιον 
αυτού και να γίνεται επίκληση στο αναιρετήριο της προτάσεως αυτής εκτός αν 
πρόκειται α)για παράβαση που δεν µπορούσε να προβληθεί στο δικαστήριο της 
ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση και γ) για ισχυρισµό 
που αφορά τη δηµόσια τάξη. Και στις περιπτώσεις όµως αυτές, για να είναι 
παραδεκτός ο σχετικός ισχυρισµός, ο οποίος προτείνεται για πρώτη φορά ενώπιον του 
Αρείου Πάγου, όταν αφορά τη δηµόσια τάξη ή όταν το σφάλµα προκύπτει από την 
ίδια την απόφαση, πρέπει τα πραγµατικά γεγονότα, στα οποία στηρίζεται να είχαν 
υποβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας και να γίνεται στο αναιρετήριο επίκληση της 
υποβολής αυτής. Εξάλλου, η έννοια της δηµόσιας τάξης περιλαµβάνει τους κανόνες 
µε τους οποίους η Ελληνική Πολιτεία προστατεύει θεµελιώδεις αξίες και αντιλήψεις 
του έννοµου βίου, πολιτειακές, ηθικές, οικονοµικές ή κοινωνικές, η προσβολή των 
οποίων δεν είναι ανεκτή από την κρατούσα στη χώρα γενική περί δικαίου συνείδηση. 
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Οι ισχυρισµοί που λαµβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο δεν είναι 
αναγκαίως και δηµόσιας τάξης (Ολ.ΑΠ 15/2000). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 178, 179, 
ΚΠολ∆: 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαιοπραξία - Πλάνη κατά την κατάρτιση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1270 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ικαιοπραξία. Ακύρωση λόγω πλάνης ή απάτης. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 140 ΑΚ, "αν κάποιος καταρτίζει δικαιοπραξία και η 
δήλωσή τον δεν συµφωνεί, από ουσιώδη πλάνη, µε τη βούλησή του, έχει δικαίωµα να 
ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας", κατά δε τη διάταξη τον άρθρου 141 του 
ίδιου Κώδικα, "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 τη δικαιοπραξία". Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, η 
πλάνη κατά τη δήλωση βουλήσεως, ήτοι η διάσταση µεταξύ δηλώσεως και 
βουλήσεως, συνεπεία εσφαλµένης γνώσεως από τον δηλούντα της απαιτουµένης για 
τον προσδιορισµό της βουλήσεως πραγµατικής καταστάσεως, η οποία (πλάνη) µπορεί 
να είναι και αποτέλεσµα απάτης (άρθρο 147 ΑΚ), παρέχει στον πλανηθέντα το 
δικαίωµα να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας, όταν είναι ουσιώδης. Η πλάνη 
αυτή µπορεί να αφορά ακόµη και στο περιεχόµενο της δηλώσεως, έστω και αν έχει 
σχέση µε το δίκαιο, δηλαδή µε το είδος της δικαιοπραξίας ή τη νοµική ενέργεια 
κάποιου όρου ή µε τις έννοµες συνέπειες της δηλώσεως.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 147 ΑΚ συνάγεται ότι, απάτη αποτελεί κάθε από 
πρόθεση συµπεριφορά πού τείνει να παράγει, ενισχύσει ή διατηρήσει σε άλλον 
εσφαλµένη αντίληψη ή εντύπωση, µε σκοπό να προκαλέσει απόφασή του. Για την 
ακύρωση δε της δικαιοπραξίας λόγω απάτης προσαπαιτείται δόλια προαίρεση του 
µετελθόντος την απάτη, χωρίς την οποία ο απατηθείς δεν θα προέβαινε στη δήλωση 
της βουλήσεώς του, όπως αυτή διατυπώθηκε στη δικαιοπραξία, δεν έχει δε σηµασία 
αν η παραχθείσα πλάνη είναι συγγνωστή ή όχι, ουσιώδης ή επουσιώδης, καθώς και αν 
αυτή αφορά τα παραγωγικά αίτια της βουλήσεως, αρκεί να υπάρχει αυτή κατά το 
χρόνο της δηλώσεως της βουλήσεως του απατηθέντος. Η δόλια παράσταση µπορεί να 
συνίσταται και σε υπόσχεση τον απατήσαντος για την τήρηση στο µέλλον ορισµένης 
στάσης του προς τον απατηθέντα.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
υπάρχει όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση 
του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι 
αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση ότι συντρέχουν οι όροι της 
διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, 
δηλαδή ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της απόφασης δηµιουργούνται 
αµφιβολίες για το αν παραβιάστηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. 
Αναφέρεται ο λόγος αυτός σε πληµµέλειες αναγόµενες στη διατύπωση του 
αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην 
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εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση 
του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται σαφώς, πλήρως 
και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα, τέλος, των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η 
αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη νόµιµη 
βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν δηλαδή 
στη θεµελίωση ή κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό είτε ως 
αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα που συνέχονται 
µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης (ΟλΑΠ. 24/1992).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 140, 141, 147, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ουλεία - Κτήση δουλείας µε χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1610 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- ∆ουλεία. Οι πραγµατικές δουλείες συνιστώνται µε δικαιοπραξία ή µε χρησικτησία. 
Κτιριοδοµικός κανονισµός. Κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και 
κατά των αποφάσεων των πρωτοδικείων, που εκδίδονται επί εφέσεων κατά των 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων. ∆ιακοπή της δίκης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1118, 1119, 1121, 1045 ΑΚ 
προκύπτει ότι οι πραγµατικές δουλείες συνιστώνται µε δικαιοπραξία ή µε 
χρησικτησία, για την οποία εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη χρησικτησία 
στα ακίνητα. Σύµφωνα δε µε τη διάταξη του άρθρου 1045 ΑΚ, σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις των άρθρων 974 και 975 του ίδιου Κώδικα, για την κτήση πραγµατικής 
δουλείας διόδου µε έκτακτη χρησικτησία απαιτείται οιονεί νοµή επί εικοσαετία, η 
οποία προϋποθέτει φυσική εξουσίαση του κυρίου του δεσπόζοντος σε µέρος του 
δουλεύοντος, θέληση του οιονεί νοµέα να ασκεί την εξουσίαση αυτή µε διάνοια 
δικαιούχου, δηλαδή όπως αρµόζει σε κύριο δεσπόζοντος και κατεύθυνση της 
θελήσεως αυτής σε ξένο πράγµα. Προς συµπλήρωση της εικοσαετίας προσµετράται 
κατ' άρθρο 1051 ΑΚ, επί καθολικής ή ειδικής διαδοχής, και ο χρόνος χρησικτησίας 
του δικαιοπαρόχου.  
- Το νοµικό πλαίσιο του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού αποτελεί ο Ν. 1577/1985, 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 1831/2000. Ο ΓΟΚ διαιρείται σε 
δύο Κανονισµούς, δηλαδή στον Πολεοδοµικό και στον Κτιριοδοµικό. Με τις 
διατάξεις των άρθρων 2-25 του ΓΟΚ, όπως ισχύει, ρυθµίζεται µόνο ο Πολεοδοµικός 
Κανονισµός, ενώ όσον αφορά τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό δεν περιέχει λεπτοµερείς 
γενικές ρυθµίσεις, αλλά µια γενική διάταξη (άρθρο 26), που αναφέρεται στις 
κατασκευές και τα µέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά τη δόµηση τους, και ορίζει 
ότι το ειδικότερο περιεχόµενο του κανονισµού αυτού θα καθοριστεί µε υπουργική 
απόφαση. Κατ' εξουσιοδότηση του, πιο πάνω άρθρου 26 του ΓΟΚ (ήδη άρθρο 444 
του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας) εκδόθηκε η 3046/304/1989 (ΦΕΚ 
59∆/3-2-1989) απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε, της οποίας οι ρυθµίσεις αποτελούν τον 
Κτιριοδοµικό Κανονισµό, σκοπός του οποίου είναι η ρύθµιση της κατασκευής των 
δοµικών έργων στο σύνολο τους και στα επί µέρους στοιχεία τους, έτσι ώστε να 
εξυπηρετούν τη χρήση για την οποία προορίζονται και σε κανονικές συνθήκες 
συντήρησης του έργου για µια οικονοµικώς αποδεκτή διάρκεια ζωής να ικανοποιούν 
απαιτήσεις, όπως για την προστασία του περιβάλλοντος κ.λ.π. Ειδικότερα, µε το 
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άρθρο 21 του άνω Κτιριοδοµικού Κανονισµού ρυθµίζεται η προσπέλαση προς 
εισόδους - εξόδους κτιρίων και ορίζεται ότι, όπου η είσοδος ή η έξοδος κτιρίου ή 
δοµικού έργου βρίσκεται σε αίθριο ή απέχει από την πλησιέστερη σε αυτή είσοδο του 
οικοπέδου περισσότερο από 30 µ., απαιτείται δίοδος προσπέλασης πεζών και 
τροχοφόρων προς αυτή την είσοδο ή έξοδο, µε ελεύθερο πλάτος στη στενότερη θέση 
της τουλάχιστο 3,5 µέτρων. Οι διατάξεις όµως αυτές, όπως εκτέθηκε ανωτέρω, 
αναφέρονται στις κατασκευές και τα µέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά τη δόµησή 
τους. 
- Από τα άρθρα 559 και 560 ΚΠολ∆ συνάγονται τα εξής: Κατά των αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων, καθώς και κατά των αποφάσεων των πρωτοδικείων, που εκδίδονται 
επί εφέσεων κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, δηµιουργείται λόγος 
αναιρέσεως µόνο αν το δικαστήριο υπέπεσε σε κάποια από τις περιοριστικά 
απαριθµούµενες στο άρθρο 560 πληµµέλειες. 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' αρχήν είναι ήσσονος σηµασίας, χάριν εξυπηρετήσεως του γενικού κοινωνικού 
συµφέροντος, και γι' αυτό δεν αντίκειται η ρύθµιση αυτή στις αρχές του Συντάγµατος 
για το δικαίωµα ακροάσεως από τα δικαστήρια (αρθρ. 20 παρ. 1) και για την 
υποχρέωση των δικαστηρίων να διαλαµβάνουν στις αποφάσεις τους ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, (αρθρ. 93 παρ. 3), ούτε αντίκειται στις διεθνείς 
συµβάσεις. Ειδικότερα, κατά τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ.1 εδαφ. α' του ΚΠολ∆, 
κατά των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά αποφάσεων 
των ειρηνοδικείων αναίρεση επιτρέπεται και αν παραβιάσθηκε κανόνας του 
ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των 
δικαιοπραξιών. Ο λόγος αυτός 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 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.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 62, 73, 286 επ. και 313 ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι, αν κάποιος διάδικος αποβιώσει κατά την διάρκεια της δίκης και µέχρι 
το τέλος της προφορικής συζητήσεως µετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση 
και εφόσον τηρηθούν οι νόµιµες διατυπώσεις, µεταξύ των οποίων είναι και εκείνη της 
γνωστοποιήσεως του θανάτου στον αντίδικο του αποβιώσαντος, επέρχεται διακοπή 
της δίκης και όλες οι διαδικαστικές πράξεις που επιχειρούνται µέχρι την νόµιµη 
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επανάληψη της διαδικασίας λογίζονται άκυρες. Αν δεν γίνει η γνωστοποίηση του 
θανάτου δεν επέρχεται διακοπή της δίκης, η δε απόφαση που εκδίδεται είναι 
υποστατή και µπορεί να προσβληθεί µε το ένδικο µέσο της αναιρέσεως. Σε 
περίπτωση που ο διάδικος αποβιώσει µετά το πέρας της προφορικής συζητήσεως 
µετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση ή πολύ περισσότερο µετά την έκδοση 
της τελευταίας, όταν δηλαδή δεν υφίσταται πλέον εκκρεµής δικαστικός αγών, δεν 
υπάρχει στάδιο εφαρµογής των διατάξεων περί διακοπής της δίκης. Σε κάθε 
περίπτωση τα ένδικα µέσα που ασκούνται κατά της οριστικής αποφάσεως, άρα και η 
αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απευθύνονται, σύµφωνα µε το άρθρο 558 ΚΠολ∆ κατά 
των καθολικών διαδόχων (κληρονόµων) του αποβιώσαντος, απευθυνόµενα δε κατ' 
αυτού είναι άκυρα, υπό την προϋπόθεση ότι ο αναιρεσείων διάδικος είχε λάβει γνώση 
του θανάτου του αντίδικου του µε να διαπιστώσει τους κληρονόµους του και να 
απευθύνει κατ' αυτών την αναίρεση. Εποµένως, η αναίρεση που απευθύνεται κατά 
αποβιώσαντος, χωρίς όµως να γνωρίζει τον θάνατο ο αναιρεσείων, δεν είναι άκυρη 
και η συζήτηση της χωρεί νοµίµως µε τους κληρονόµους του αποβιώσαντος, εάν 
αυτοί εµφανίζονται κατά την συζήτηση µε την ιδιότητα αυτή, στην θέση του 
αποβιώσαντος αναιρεσιβλήτου και προβάλλουν υπεράσπιση επί της ουσίας της 
διαφοράς (ΟλΑΠ 27/1987).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 975, 1118, 1119, 1121, 1045, 
ΚΠ∆: 62, 73, 286 επ., 313, 558, 559, 560,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 988, σχολιασµός Ι. Ν. Κ.  
 
∆ουλεία - Παροχή διόδου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 757 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Υποχρέωση παροχής διόδου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά τα άρθρα 1012 και 1013 ΑΚ, αν το ακίνητο στερείται της αναγκαίας διόδου 
προς το δρόµο, έχει δικαίωµα ο κύριος αυτού να απαιτήσει δίοδο από τους γείτονες, 
έναντι ανάλογης αποζηµιώσεως. Η κατεύθυνση της διόδου και η έκταση του 
δικαιώµατος για τη χρήση της, καθώς και η αποζηµίωση που πρέπει να καταβληθεί 
καθορίζονται µε δικαστική απόφαση. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, ως 
ακίνητο στερούµενο της αναγκαίας διόδου προς το δρόµο θεωρείται όχι µόνο εκείνο 
το οποίο στερείται κάθε επικοινωνίας µε δηµόσιο, δηµοτικό ή κοινοτικό δρόµο, αλλά 
και εκείνο, το οποίο έχει µεν δίοδο προς τέτοιο δρόµο, πλην όµως αυτή δεν 
εξυπηρετεί επαρκώς τις ανάγκες του ιδιοκτήτη του, για την εκµετάλλευση ή τη 
χρησιµοποίηση αυτού σύµφωνα µε τον προορισµό του. Αν δεν υπάρχει καθόλου 
δίοδος ή αν η υπάρχουσα είναι επαρκής ή ανεπαρκής για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του ακινήτου κρίνεται όχι κατά τις υποκειµενικές αντιλήψεις του κυρίου του 
ακινήτου αλλά αντικειµενικά σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες εκάστοτε συνθήκες που 
υπάρχουν κατά το χρόνο της ασκήσεως της αγωγής και ειδικότερα σύµφωνα µε τις 
ενεστώσες ανάγκες του ακινήτου, τη φύση του, την οικονοµική εκµετάλλευση 
(χρησιµότητα), τον προορισµό του, την θέση ή την περιοχή όπου βρίσκεται, τις 
εκάστοτε καιρικές συνθήκες κ.λ.π. µε κριτήρια δηλαδή την ωφέλεια του περίκλειστου 
ακινήτου και την ανάλογη θυσία του γειτονικού, ύστερα από στάθµιση των 
συµφερόντων των µερών, χωρίς το ∆ικαστήριο να έχει υποχρέωση να δεχθεί το 
αίτηµα του δικαιούχου ενάγοντος αναφορικά µε τη χάραξη ή την τυχόν διαπλάτυνση 
της διόδου αν κρίνει ότι ο τρόπος αυτός είναι επιζήµιος.  
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- Από τη διάταξη του άρθρου 560 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 απαγγελθείσες έννοµης συνέπειας ή την άρνηση 
της. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1012, 1013, 1014, 
ΚΠολ∆: 560,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 987, σχολιασµός Ι. Ν. Κ.  
 
∆ουλεία - Παροχή διόδου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 568 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παροχή διόδου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 1012 του ΑΚ, αν ακίνητο στερείται την αναγκαία δίοδο προς το 
δρόµο, έχει δικαίωµα ο κύριος του να απαιτήσει δίοδο από τους γείτονες έναντι 
ανάλογης αποζηµίωσης, κατά δε το άρθρο 1013 του ίδιου Κώδικα, η κατεύθυνση της 
διόδου και η έκταση του δικαιώµατος για χρήση της, καθώς και η αποζηµίωση που 
πρέπει να καταβληθεί, καθορίζονται µε δικαστική απόφαση. Από το συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών συνάγονται, πλην άλλων, τα εξής: α) ως ακίνητο στερούµενο την 
αναγκαία δίοδο προς την οδό θεωρείται εκείνο που στερείται κάθε επικοινωνία µε 
δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική οδό, αναγκαία για την εκµετάλλευση ή τη 
χρησιµοποίηση του, σύµφωνα µε τον προορισµό του, καθώς και εκείνο που έχει µεν 
δίοδο, πλην όµως αυτή εξυπηρετεί ατελώς τις ανάγκες του, ανεξαρτήτως αν πρόκειται 
για ακίνητο αστικό ή αγροτικό, οικοδοµηµένο εν µέρει ή ασκεπή χώρο, εντός ή εκτός 
σχεδίου, β) η έκταση του δικαιώµατος προς χρήση διόδου, η οποία πρέπει να 
ανταποκρίνεται προς την οικονοµική χρησιµότητα του, καθώς και η επάρκεια της 
διόδου, κρίνονται αντικειµενικά, σύµφωνα µε τις κατά το χρόνο ασκήσεως της 
αγωγής συγκεκριµένες συνθήκες, ενόψει και των αναγκών του ακινήτου, του 
προορισµού του και της θέσεως ή της περιοχής αυτού και γ) στο δικαστήριο της 
ουσίας παρέχεται η εξουσία, κατά την έρευνα της σχετικής αγωγής, να καθορίζει, 
εκτιµώντας τις περιστάσεις, τις διαστάσεις της διόδου και την κατεύθυνση που πρέπει 
να ακολουθεί αυτή, µε την επιλογή της προσφορότερης διέλευσης, η οποία θα έχει ως 
κριτήριο την όσο το δυνατό µικρότερη ζηµία των γειτονικών ακινήτων.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ.1 εδ. α' ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των 
πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων 
αναίρεση επιτρέπεται και αν παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον 
οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο λόγος 
αυτός αναιρέσεως, για ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν 
αυτός δεν εφαρµόστηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν 
εφαρµόστηκε, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον 
εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή. Στην περίπτωση που το 
δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι 
αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και 
ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως 



 

[90] 
 

καθιστούν φανερή την παραβίαση. Τούτο συµβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το 
νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν 
αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και όταν προέβη σε 
εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη στο πραγµατικό της 
οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1012, 1013, 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 987, σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς  
 
∆ωρεά - Ανάκληση δωρεάς 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1501 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Ανάκληση δωρεάς. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1509 παρ. 1 ΑΚ, η παροχή περιουσίας στο τέκνο από 
οποιονδήποτε γονέα του είτε για τη δηµιουργία ή τη διατήρηση οικονοµικής ή 
οικογενειακής αυτοτέλειας, είτε για την έναρξη ή την εξακολούθηση επαγγέλµατος, 
αποτελεί δωρεά µόνο ως προς το ποσόν, που υπερβαίνει το µέτρο, το οποίο 
επιβάλλουν οι περιστάσεις. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι ο νοµοθέτης 
χαρακτηρίζει ως γονική παροχή εκείνη που δεν υπερβαίνει το µέτρο το επιβαλλόµενο 
από τις περιστάσεις κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης, χωρίς, όµως, και αυτός να 
προσδιορίζει τις περιστάσεις. Ως ενδεικνυόµενο µέτρο από τις περιστάσεις θεωρείται 
το ανάλογο προς την οικονοµική κατάσταση, την κοινωνική θέση του γονέα κατά τη 
σύσταση της παροχής και την οικογενειακή κατάσταση, δηλαδή τον αριθµό των 
τέκνων, την ηλικία τους, τις ανάγκες τους, την οικονοµική κατάσταση αυτών κ.λπ. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 505 ΑΚ, ο δωρητής έχει το δικαίωµα να ανακαλέσει τη 
δωρεά, αν ο δωρεοδόχος φάνηκε, µε βαρύ παράπτωµα, αχάριστος απέναντι του. Από 
το άρθρο αυτό σαφώς συνάγεται ότι, για να υπάρξει ο λόγος αυτός της ανάκλησης, 
πρέπει ο δωρεοδόχος να έχει εξέλθει από την παθητική απλά, κατάσταση της 
αγνωµοσύνης και να προβεί σε ενέργειες ένοχες έναντι του δωρητή. Απαιτείται, 
δηλαδή, βαριά αντικοινωνική συµπεριφορά του δωρεοδόχου ή διαγωγή αυτού που να 
συνιστά παράβαση των κανόνων του δικαίου ή των αντιλήψεων περί ηθικής και 
ευπρέπειας, η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητα του και προσβάλλει, άµεσα, αγαθά του 
δωρητή, ώστε να µαρτυρεί αχαριστία απέναντι του. Τέτοια αχαριστία συνιστούν, 
εκτός των άλλων, η αδιαφορία για την περίθαλψη και διατροφή του δωρητή, ο οποίος 
έχει ανάγκη περίθαλψης και οικονοµικής ενίσχυσης έστω και αν η δωρεά δεν 
συµφωνήθηκε υπό τον όρο της διατροφής του, η αδιαφορία του δωρεοδόχου για την 
ασθένεια του δωρητή, η άρνηση στοιχειώδους βοήθειας, η προσβλητική συµπεριφορά 
και η περιφρονητική διαγωγή του δωρεοδόχου και αυτή η εξύβριση σε βάρος του 
δωρητή. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 509 ΑΚ η ανάκληση της δωρεάς γίνεται µε δήλωση προς το 
δωρεοδόχο και, αφού γίνει η ανάκληση, αποσβήνεται η υποχρέωση του δωρητή για 
παροχή, αναζητείται δε η παροχή, που εκπληρώθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις για 
τον αδικαιολόγητο πλουτισµό. Από το άρθρο αυτό συνάγεται, ότι η ανάκληση δωρεάς 
λόγω αχαριστίας γίνεται µε µονοµερή δήλωση του δωρητή, η οποία είναι άτυπη, έστω 
και αν αφορά ακίνητο που επιφέρει τα έννοµα αποτελέσµατα της από την περιέλευσή 
της στο δωρεοδόχο, µπορεί δε να περιλαµβάνεται και σε δικόγραφο (π.χ. αγωγή) του 
δωρητή. Σε περίπτωση που ο δωρεοδόχος αµφισβητεί, είτε τη συνδροµή των 
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πραγµατικών περιστατικών που επικαλείται ο δωρητής ή και το ότι αυτά τα 
πραγµατικά περιστατικά συγκροτούν τον προβαλλόµενο λόγο ανάκλησης, το ζήτηµα 
θα πρέπει να λύεται δικαστικά µε άσκηση αναγνωριστικής αγωγής εκ µέρους του 
δωρητή, που βαρύνεται µε την απόδειξη, ότι συνέβησαν τα περιστατικά, που 
συγκροτούν τον προβαλλόµενο λόγο ανάκλησης, ενώ ο δωρεοδόχος βαρύνεται µε την 
απόδειξη της έλλειψης υπαιτιότητας του.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 512 ΑΚ, δωρεές, που έγιναν από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή 
από λόγους ευπρέπειας, δεν µπορούν να ανακληθούν. ∆ηλαδή, κατά την έννοια της εν 
λόγω διάταξης, δεν είναι αµετάκλητες οι δωρεές, που ανταποκρίνονται σε κοινό 
ηθικό καθήκον, το οποίο έχει κάθε άνθρωπος προς τους συνανθρώπους του, αλλά 
µόνον εκείνες, που ανταποκρίνονται προς ηθικό καθήκον, οφειλόµενο στις ιδιαίτερες 
σχέσεις του δωρητή προς το δωρεοδόχο ή εκείνες, που έγιναν από λόγους κοινωνικής 
ευπρέπειας, δηλαδή οι ανταποκρινόµενες προς τις κοινωνικές συνήθειες ή τις 
απαιτήσεις της κοινής γνώµης, άσχετα προς τα ελατήρια της ενέργειας του δωρητή. 
Άρα, µόνη η µνεία στο δωρητήριο συµβόλαιο, ότι η δωρεά έγινε από ιδιαίτερο ηθικό 
καθήκον του δωρητή προς το δωρεοδόχο ή από λόγους ευπρέπειας δεν έχει έννοµη 
επιρροή, αφού δεν εκτίθενται στο συµβόλαιο τα πραγµατικά εκείνα περιστατικά, τα 
οποία, αληθινά υποτιθέµενα, θα µπορούσαν να θεµελιώσουν την κρίση του 
δικαστηρίου, ότι η δωρεά έγινε από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους 
ευπρέπειας µε την παραπάνω έννοια. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 505, 509, 512, 1509,  
∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2009, σελίδα 1466 
 
∆ωρεά - Ανάκληση δωρεάς 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2072 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανάκληση δωρεάς. ∆ωρεές που έγιναν από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους 
ευπρέπειας δεν µπορούν να ανακληθούν. 
- Κατά το άρθρο 505 ΑΚ, ο δωρητής έχει δικαίωµα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο 
δωρεοδόχος φάνηκε µε βαρύ του παράπτωµα αχάριστος απέναντι στο δωρητή ή στο 
σύζυγο ή σε στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωση του να 
διατρέφει το δωρητή. Ως αχαριστία κατά την έννοια της άνω διάταξης, 
δικαιολογούσα την ανάκληση της δωρεάς, νοείται η έλλειψη συναισθήµατος 
ευγνωµοσύνης του δωρεοδόχου προς το δωρητή, που εκδηλώνεται µε βαριά υπαίτια 
και δυναµένη να καταλογισθεί αντικοινωνική συµπεριφορά ή διαγωγή του 
δωρεοδόχου προς το δωρητή ή το σύζυγο ή στενό συγγενή του και αντιβαίνει σε 
κανόνες δικαίου ή σε κρατούσες στην κοινωνία αντιλήψεις περί ηθικής και 
ευπρέπειας. Το ζήτηµα αν η καταδεικνύουσα την αχαριστία συµπεριφορά ή διαγωγή 
του δωρεοδόχου συνιστά ή όχι βαρύ παράπτωµα αυτού, κρίνεται από το δικαστή, ο 
οποίος, για τη µόρφωση της κρίσης του εκτιµά τη συµπεριφορά αυτή µε βάση 
αντικειµενικά κριτήρια λαµβάνοντας υπόψη και το βαθµό της υπαιτιότητας του 
δωρεοδόχου και τυχόν συντρέχον πταίσµα του δωρητή ή του συζύγου ή στενού 
συγγενούς του και αποφαίνεται αν η υπ' αυτού γενόµενη δεκτή, ως εµπίπτουσα κατ’ 
αντικειµενική κρίση στις νοµικές έννοιες του βαρέος παραπτώµατος και της 
αχαριστίας, συµπεριφορά του δωρεοδόχου συνιστά στην συγκεκριµένη περίπτωση 
βαρύ παράπτωµα και αχαριστία. Η για τον παραπάνω λόγο ανάκληση της δωρεάς 
γίνεται µε µονοµερή δήλωση του δωρητή, η οποία δεν υπόκειται σε τύπο, ακόµη και 
αν αντικείµενο της δωρεάς είναι ακίνητο, µπορεί δε να περιληφθεί και σε δικόγραφο 
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αγωγής του δωρητή, τα αποτελέσµατα της, όµως, επέρχονται µόνο όταν αυτή 
περιέλθει στο δωρεοδόχο (άρθ. 509 ΑΚ). Από το χρονικό δε αυτό σηµείο ανατρέπεται 
η ενοχική σύµβαση της δωρεάς και αν ο δωρητής έχει εκπληρώσει την παροχή του 
προς το δωρεοδόχο, αυτή αναζητείται κατά τις αρχές του αδικαιολόγητου πλουτισµού 
λόγω λήξης της αιτίας.  
- Κατά το άρθρο 512 ΑΚ δωρεές που έγιναν από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από 
λόγους ευπρέπειας δεν µπορούν να ανακληθούν. Κατά την έννοια της διάταξης 
αυτής, δωρεές από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον είναι εκείνες που αντικειµενικά, κατά τις 
κρατούσες αντιλήψεις, ανταποκρίνονται σε κάποιο ιδιαίτερο ηθικό καθήκον του 
δωρητή, ασχέτως προς τα ελατήρια τα οποία τον ώθησαν, δωρεά δε από λόγους 
ευπρέπειας είναι εκείνη που ανταποκρίνεται στις κοινωνικές συνήθειες ή απαιτήσεις 
της κοινής γνώµης ή γίνεται από κοινωνική υποχρέωση. Η φύση της δωρεάς δεν 
εξαρτάται από την ονοµασία που δίνουν σ' αυτή οι συµβαλλόµενοι, αλλά ο 
χαρακτηρισµός της είναι έργο του δικαστηρίου, το οποίο σχηµατίζει την κρίση του 
για το χαρακτήρα της σύµβασης τόσο από το περιεχόµενο των συµφωνηθέντων, το 
οποίο καθορίζει τους νοµικούς κανόνες που προσιδιάζουν στην περίπτωση και πρέπει 
να εφαρµοστούν όσο και από στοιχεία που βρίσκονται έξω από το περιεχόµενο της 
σύµβασης και επηρεάζουν τους παραπάνω κανόνες. Συνεπώς, µόνη η δήλωση του 
δωρητή στο δωρητήριο συµβόλαιο ότι κάνει τη δωρεά από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον 
δεν αρκεί για να αποτυπώσει στη σύµβαση δωρεάς το νοµικό χαρακτήρα δωρεάς που 
γίνεται από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ούτε παρέχει πλήρη απόδειξη για το χαρακτήρα 
της αυτό (πρβλ. ΑΠ 656/201, ΑΠ 1399/2010 Ελ∆νη 2011.1013, ΑΠ 422/2003 Ελ∆νη 
44.1598, ΑΠ 905/2002 Ελ∆νη 44.1310, ΑΠ 968/2001 Ελ∆νη 44.144, ΑΠ 535/2000 
Ελ∆νη 41.1323, ΑΠ 1275/1994 Ελ∆νη 37.640, ΕφΠειρ 678/2005 ΠειρΝοµ 2006. 
396, ΕφΑθ 3818/2005 δηµ. ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 283/1998 Ελ∆νη 39.898).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 505, 512, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ωρεά - ∆ωρεά υπό τρόπο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1608 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ανάκληση δωρεάς. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Γνωµοδοτήσεις. Οµολογία. 
Εξαιρεταίοι µάρτυρες. Νόµιµος εκπρόσωπος νοµικού προσώπου. 
- Κατά το άρθρο 507 ΑΚ, ο δωρητής ή ο κληρονόµος του έχει δικαίωµα να 
ανακαλέσει τη δωρεά αν ο δωρεοδόχος παραλείπει υπαίτια να εκτελέσει τον τρόπο 
υπό τον οποίο έγινε η δωρεά. Από την ως άνω διάταξη προκύπτει ότι επί ανάκλησης 
της συµφωνηθείσης δωρεάς υπό τρόπο απόκειται στο δωρεοδόχο να επικαλεσθεί και 
αποδείξει προς απαλλαγή του είτε ότι εξεπλήρωσε τον τρόπο, είτε ότι η µη 
εκπλήρωση οφείλεται σε γεγονός για το οποίο δεν υπέχει αυτός (δωρεοδόχος) 
ευθύνη. Τούτο δε διότι σύµφωνα µε τα άρθρα 336 και 342 του ΑΚ τεκµαίρεται το 
πταίσµα της µη εκπλήρωσης λόγω του συµβατικού χαρακτήρα της εκ του τρόπου 
ενοχής και γι' αυτό το βάρος της απόδειξης της ανυπαίτιας µη εκπλήρωσης φέρει ο 
δωρεοδόχος.  
- 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 
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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 στη 
διάταξη στο πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
- Από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν 
επαρκώς από τις παραδοχές της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης τα περιστατικά που 
είναι αναγκαία στη συγκεκριµένη περίπτωση για την κρίση του δικαστηρίου περί της 
συνδροµής των νόµιµων όρων και προϋποθέσεων της διάταξης που εφαρµόστηκε ή 
περί της µη συνδροµής τούτων, η οποία αποκλείει την εφαρµογή της, καθώς και όταν 
η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες σχετικά µε το χαρακτηρισµό 
των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της 
δίκης, όχι δε όταν υφίστανται ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων 
και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει 
εξαχθεί από αυτές, εφόσον το πόρισµα από την εκτίµηση αυτή εκτίθεται σαφώς. ∆εν 
ιδρύεται επίσης ο λόγος αυτός αναίρεσης από την αναφορά ή µη στην 
επιχειρηµατολογία των διαδίκων ή στην επιχειρηµατολογία του δικαστηρίου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 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 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 
νόµιµα από τους διαδίκους. Μεταξύ αυτών των αποδεικτικών µέσων είναι και οι κατά 
άρθρο 390 ΚΠολ∆, γνωµοδοτήσεις προσώπων µε ειδικές γνώσεις επιστηµών ή 
τέχνης, οι οποίες όµως δε συνιστούν ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο, αλλά έγγραφο µε 
ειδική ρύθµιση από το νόµο, που εκτιµάται ελεύθερα από το δικαστήριο χωρίς να 
απαιτείται να αντιδιαστέλλεται από τα άλλα έγγραφα και να µνηµονεύεται ειδικά. 
- Ο λόγος αναίρεσης του άρθρου 559 αριθ. 11 περ.β' ΚΠολ∆, σε σχέση µε τη 
δικαστική οµολογία, δεν ιδρύεται και στην περίπτωση που στην προσβαλλόµενη 
απόφαση αναφέρεται, ότι το δικαστήριο σχηµάτισε την κρίση του από τα 
επικαλούµενα και προσκοµιζόµενα έγγραφα και "από τις οµολογίες των διαδίκων". 
Αυτό δε διότι στην περίπτωση αυτή δεν σηµαίνει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη 
ανύπαρκτη οµολογία κάποιου διαδίκου, αφού η κρίση του σχηµατίστηκε από τα 
έγγραφα και η φράση "από τις οµολογίες των διαδίκων" νοεί τα µη αµφισβητούµενα 
πέραν εκείνων, µε τα οποία σχηµατίστηκε η δικανική πεποίθηση, περιστατικά. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 62, 64 παρ. 2, 339, 409 παρ. 1 και 2, 410 παρ. 1 και 
415 έως 420 ΚΠολ∆ και 61, 65, 67 και 70 του ΑΚ συνάγεται ότι δεν µπορεί να είναι 
µάρτυρας, αφού δεν είναι τρίτος και δεν µπορεί γι' αυτό να έχει (καταρχήν 
τουλάχιστον) την αντικειµενικότητα του τρίτου, ο διάδικος και, για την ταυτότητα 
του λόγου, ο νόµιµος εκπρόσωπος διαδίκου νοµικού προσώπου ή το µέλος της 
διοίκησης αυτού. Τούτο συνάγεται ιδίως από το ως άνω άρθρο 415 του ΚΠολ∆ που 
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προβλέπει ως αποδεικτικό µέσο την εξέταση των διαδίκων ή των νοµίµων 
εκπροσώπων των εκ των διαδίκων νοµικών προσώπων ή των µελών της διοίκησής 
τους, αλλά η εξέταση αυτή δεν αποτελεί µαρτυρία, αλλά ίδιο (επώνυµο) αποδεικτικό 
µέσο, επιτρεπόµενο, όταν τα πραγµατικά γεγονότα δεν αποδείχθηκαν καθόλου ή 
αποδείχθηκαν ατελώς από τα υπόλοιπα αποδεικτικά µέσα. Υπό την αντίθετη εκδοχή, 
θα ήταν δυνατό να εξετάζεται το ίδιο πρόσωπο ως µάρτυρας και στη συνέχεια ως 
διάδικος ή ως εκπρόσωπος ή ως µέλος της διοίκησης διαδίκου-λύση προδήλως άτοπη. 
Για τον ως άνω αποκλεισµό του απαιτείται η ιδιότητα του διαδίκου να υπάρχει κατά 
το χρόνο εξέτασής του, γιατί αν προϋπήρχε και εξέλιπε ή αν επήλθε µετά την 
κατάθεσή του, η τελευταία είναι έγκυρη και λαµβάνεται υπόψη από το δικαστήριο. 
Εποµένως, η από το δικαστήριο λήψη υπόψη αυτών θεµελιώνει τον από τον αριθ. 11 
περ.α' του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ προβλεπόµενο αναιρετικό λόγο, ασχέτως του αν 
είχε οποτεδήποτε προηγουµένως προβληθεί ή όχι σχετική εναντίωση του αντιδίκου 
του προσκοµίζοντα, αφού πρόκειται περί ανυπόστατου αποδεικτικού µέσου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 61, 65, 67, 70, 336, 342, 507, 
ΚΠολ∆: 62, 64, 286, 287, 290, 291, 292, 339, 390, 409, 410, 415, 420, 559 αριθ. 1, 
559 αριθ. 11, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εικονικότητα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 270 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εικονική δικαιοπραξία. Απόδειξη της εικονικότητας. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Απόδοση σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα δύναµη απόδειξης 
µικρότερη ή µεγαλύτερη από εκείνη που δεσµευτικά για το δικαστήριο καθορίζει ο 
νόµος. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 138 παρ. 1 ΑΚ η δήλωση βούλησης, που δεν έγινε στα 
σοβαρά, παρά µόνο φαινοµενικά, συνιστά εικονική δικαιοπραξία και είναι άκυρη. Η 
απόδειξη της εικονικότητας επιτρέπεται κατά το άρθρ. 270 παρ. 2 ΚΠολ∆ µε όλα τα 
νόµιµα αποδεικτικά µέσα και δεν ισχύουν οι περιορισµοί των άρθρ. 393 και 394 του 
ίδιου Κώδικα. Έτσι επιτρέπεται η απόδειξη της εικονικότητας µε µάρτυρες 
ανεξάρτητα από την αξία του αντικειµένου της εικονικής δικαιοπραξίας ή από το 
γεγονός της έγγραφης κατάρτισής της, αφού µε την απόδειξη δεν αµφισβητείται το 
περιεχόµενο του σχετικού εγγράφου, όπως εξωτερικά έχει, ώστε να πρόκειται για 
ανεπίτρεπτη απόδειξη κατά του περιεχοµένου του, αλλά πλήττεται η ίδια η 
σπουδαιότητα των δικαιοπρακτικών δηλώσεων των µερών (πρβλ. ΑΠ 586/2004, 
713/2006).  
- Η επίκληση της εικονικότητας δικαιοπραξίας από το θιγόµενο απ' αυτή δεν 
εµποδίζεται από το γεγονός ότι σε δίκη µεταξύ άλλων διαγνώσθηκε τελεσίδικα η 
έλλειψη εικονικότητάς της, αφού κατά το άρθρ. 325 ΚΠολ∆ αυτός ως τρίτος δεν 
δεσµεύεται από το δεδικασµένο της σχετικής απόφασης και ούτε βέβαια η επίκληση 
της εικονικότητας ως προς τη δικαιοπραξία ενέχει ανεπίτρεπτη προσβολή και της εν 
λόγω απόφασης ως εικονικής, δηλαδή η εικονικότητα ως προς τη δικαιοπραξία δεν 
σηµαίνει και εικονικότητα της δικαστικής απόφασης που έκρινε τη δικαιοπραξία. 
Πολύ περισσότερο ο επικαλούµενος την εικονικότητα δεν δεσµεύεται από το 
προσωρινό δεδικασµένο απόφασης ασφαλιστικών µέτρων, η οποία κατά το άρθρ. 695 
ΚΠολ∆ έχει προσωρινή ισχύ και δεν επηρεάζει την κύρια δίκη, αφού για τη λήψη 
ασφαλιστικών µέτρων µόνον παρεµπιπτόντως ερευνάται το ασφαλιστέο ουσιαστικό 
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δικαίωµα, ως απλό προδικαστικό ζήτηµα, µε σκοπό την πιθανολόγηση στη συνέχεια 
του διαπλαστικού δικονοµικού δικαιώµατος παροχής προσωρινής δικαστικής 
προστασίας, που αποτελεί και το αντικείµενο της σχετικής δίκης.  
- 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, 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 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).  
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 12 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα δύναµη απόδειξης 
µικρότερη ή µεγαλύτερη από εκείνη που δεσµευτικά για το δικαστήριο καθορίζει ο 
νόµος. Αντίθετα δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός στην περίπτωση που το δικαστήριο, 
συνεκτιµώντας ελεύθερα, κατά το άρθρ. 340 ΚΠολ∆, ίδιας αποδεικτικής δύναµης 
αποδεικτικά µέσα αποδίδει µικρότερη ή µεγαλύτερη βαρύτητα ή αξιοπιστία σε 
κάποιο ή κάποια από αυτά. Εποµένως ο παραπάνω λόγος αναίρεσης δηµιουργείται 
µόνο αν πρόκειται για αποδεικτικά µέσα, στα οποία, σύµφωνα µε το νόµο, το 
δικαστήριο είναι υποχρεωµένο να προσδώσει δύναµη πλήρους απόδειξης, δηλαδή ο 
λόγος αυτός προϋποθέτει αποδεικτικά µέσα αυξηµένης αποδεικτικής δύναµης (ΑΠ 
416/1999, 1152/2008, 278/2010) και γενικότερα είναι ανεφάρµοστος στις υποθέσεις 
που λαµβάνονται υπόψη και µη πληρούντα τους όρους του νόµου αποδεικτικά µέσα 
(ΑΠ 387/2007).  
- Κατά την έννοια του λόγου αναίρεσης από τον αριθµό 19 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και υφίσταται έτσι εκ πλαγίου παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, όταν από τις παραδοχές της, που περιλαµβάνονται στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού της και αποτελούν το αιτιολογικό της, 
δεν προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγµατικά 
περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του για ζήτηµα 
µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, µε αποτέλεσµα έτσι να µην µπορεί να 
ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν 
εφαρµόσθηκε. (ΟλΑΠ 1/1999). Ειδικότερα αντιφατικές αιτιολογίες έχει η απόφαση, 
όταν τα πραγµατικά περιστατικά που στηρίζουν το αποδεικτικό πόρισµά της για 
κρίσιµο ζήτηµα, δηλαδή για ζήτηµα αναφορικά µε ισχυρισµό των διαδίκων που τείνει 
στη θεµελίωση ή στην κατάλυση του επίδικου δικαιώµατος, συγκρούονται µεταξύ 
τους και αλληλοαναιρούνται, αποδυναµώνοντας έτσι την κρίση της απόφασης για την 
υπαγωγή ή µη της ατοµικής περίπτωσης στο πραγµατικό συγκεκριµένου κανόνα 
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ουσιαστικού δικαίου, που συνιστά και το νοµικό χαρακτηρισµό της ατοµικής 
περίπτωσης. Αντίστοιχα ανεπάρκεια αιτιολογίας υπάρχει όταν από την απόφαση δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είτε είναι κατά το νόµο αναγκαία για τη 
στοιχειοθέτηση της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε στην ένδικη 
περίπτωση είτε αποκλείουν την εφαρµογή της, όχι δε και όταν υφίστανται ελλείψεις 
στην ανάλυση, στάθµιση και γενικώς στην εκτίµηση των αποδείξεων, εφόσον το 
πόρισµα από την εκτίµηση αυτή εκτίθεται µε σαφήνεια και πληρότητα (ΟλΑΠ 
15/2006). ∆ηλαδή δεν υπάρχει ανεπάρκεια αιτιολογίας, όταν η απόφαση περιέχει 
συνοπτική, αλλά πλήρη αιτιολογία, αφού αναγκαίο να εκτίθεται σαφώς στην 
απόφαση είναι µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε και όχι ο λόγος για τον 
οποίο αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Συνακόλουθα τα επιχειρήµατα του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση απλώς των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές διαµορφωτικές του αποδεικτικού πορίσµατός του και εποµένως αιτιολογία 
της απόφασης ικανή να ελεγχθεί αναιρετικά µε τον παραπάνω λόγο για ανεπάρκεια ή 
αντιφατικότητα, ούτε ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν το δικαστήριο της ουσίας 
δεν ανέλυσε ιδιαιτέρως ή διεξοδικά τα επιχειρήµατα των διαδίκων που δεν συνιστούν 
αυτοτελείς ισχυρισµούς τους (ΑΠ 1266/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 138, 
ΚΠολ∆: 270, 325, 393, 394, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 19, 
695,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Αναπροσαρµογή µισθώµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 736 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναπροσαρµογή µισθώµατος. Όταν υπάρχει συµφωνία για σταδιακή 
αναπροσαρµογή, δεν απαιτείται κοινοποίηση έγγραφης όχλησης του εκµισθωτή 
προκειµένου να καταστεί απαιτητό το εκάστοτε αναπροσαρµοζόµενο µίσθωµα. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Στο άρθρο 5 παρ. 1 και 2 εδ. α' του Ν. 813/1978, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 1 του Ν. 2041/1-5-1992 και ήδη άρθρο 7 παρ. 1 του Π∆/τος 34/1995 ορίζεται 
ότι "το µίσθωµα κατά τη σύναψη της µίσθωσης καθορίζεται ελεύθερα από τους 
συµβαλλοµένους και αναπροσαρµόζεται κατά τα χρονικά διαστήµατα και το ύψος 
που ορίζεται στη σύµβαση. Όρος για ποσοστιαία σταδιακή αναπροσαρµογή του 
µισθώµατος, που συνοµολογείται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ισχύει 
και για χρόνο (συµβατικό ή µε αναγκαστική παράταση) για τον οποίο δεν έχει 
προβλεφθεί σταδιακή αναπροσαρµογή, εφόσον τα µέρη δεν έχουν αποκλείσει την 
ισχύ του για χρόνο µη προβλεπόµενο από τη σύµβαση". Από τις ανωτέρω διατάξεις 
προκύπτει ότι ο συµβατικός όρος για ποσοστιαία σταδιακή αναπροσαρµογή του 
µισθώµατος ισχύει, είτε συνοµολογήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του παραπάνω Ν. 
2041/1992, ήτοι την 1-5-1992, µε βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 4 του 
Ν. 1598/1986, αρθρ. 16 του Ν. 1738/1987, αρθρ. 1 Ν. 1861/1989 και αρθρ. 6 παρ. 1 
του Ν. 1898/1990, είτε µετά την έναρξη της ισχύος του. Η παραπάνω σταδιακή 
αναπροσαρµογή ισχύει και για το χρόνο αναγκαστικής παράτασης της µίσθωσης, 
εκτός αν αυτή έχει αποκλεισθεί συµβατικά ή έχει εξαρτηθεί από άκυρη ρήτρα (ΟλΑΠ 
9/1992). Και τούτο γιατί η µίσθωση και κατά τα εν λόγω διαστήµατα συνεχίζεται και 
λειτουργεί ενιαίως, δηλαδή µε το αρχικό συµβατικό της περιεχόµενο, στο οποίο 
ανήκει και η ρήτρα της σταδιακής αναπροσαρµογής, δηλαδή η συµφωνία των µερών 
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ότι το µίσθωµα θα αυξοµειώνεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και κατά ορισµένο 
ποσό ή ποσοστό. Για να επέλθει το εν λόγω αποτέλεσµα, εκτός από την εγκυρότητα 
της ρήτρας, πρέπει: α) η περαιτέρω ισχύς της ρήτρας να µην έχει αποκλεισθεί 
συµβατικά, β) ο όρος της σταδιακής αναπροσαρµογής να είναι εφαρµόσιµος και στην 
αναγκαστική (νόµιµη) διάρκεια της µίσθωσης και γ) η αναπροσαρµογή να έχει 
συµφωνηθεί ως ποσοστιαία. Συνεπώς, αν υπάρχει συµφωνία για τον τρόπο 
αναπροσαρµογής του µισθώµατος, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7-10 
του Π∆/τος 34/1995, το οποίο καθορίζουν τον τρόπο αναπροσαρµογής σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει σχετική συµφωνία ή η συµφωνία είναι άκυρη. Έτσι, όταν υπάρχει 
συµφωνία για σταδιακή αναπροσαρµογή, δεν απαιτείται κοινοποίηση έγγραφης 
όχλησης του εκµισθωτή προκειµένου να καταστεί απαιτητό το εκάστοτε 
αναπροσαρµοζόµενο µίσθωµα, όπως επιτάσσει η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 7 
του Π∆34/1995 για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει συµφωνία των µερών για την 
αναπροσαρµογή του µισθώµατος (ΑΠ 1256/2007).  
Εξάλλου, κατά το άρθρο 281 ΑΚ η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο 
κοινωνικός ή οικονοµικός του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής το 
δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά όταν ή συµπεριφορά του δικαιούχου, 
που προηγήθηκε ή η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το χρονικό 
διάστηµα που µεσολάβησε ή οι περιστάσεις που µεσολάβησαν, χωρίς κατά νόµο να 
εµποδίζουν τη γένεση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη 
ανεκτή τη µεταγενέστερη άσκηση του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις 
του µέσου κοινωνικού ανθρώπου, αφού τείνουν στην ανατροπή καταστάσεως που 
δηµιουργήθηκε υπό ορισµένες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε για πολύ χρόνο µε 
το επακόλουθο να συνεπάγεται επαχθείς συνέπειες για τον υπόχρεο. Απαιτείται, 
δηλαδή, για να χαρακτηρισθεί καταχρηστική η άσκηση του δικαιώµατος, να έχει 
δηµιουργηθεί στον υπόχρεο, από τη συµπεριφορά του δικαιούχου σε συνάρτηση µε 
εκείνη του υπόχρεου, και µάλιστα ευλόγως, η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν 
πρόκειται να ασκήσει το δικαίωµα του. Απαιτείται ακόµη οι πράξεις του υπόχρεου 
και η υπ' αυτού δηµιουργηθείσα κατάσταση, που συνεπάγεται ιδιαιτέρως επαχθείς για 
τον ίδιο επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη σχέση µε την προηγούµενη συµπεριφορά 
του δικαιούχου. Το ζήτηµα δε, αν οι συνέπειες, που συνεπάγεται η άσκηση του 
δικαιώµατος, είναι επαχθείς για τον υπόχρεο, πρέπει να αντιµετωπίζεται και σε 
συνάρτηση µε τις αντίστοιχες συνέπειες που µπορεί να επέλθουν σε βάρος του 
δικαιούχου από την παρακώλυση της ικανοποιήσεως του δικαιώµατός του (ΑΠ 
2066/2006).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, λόγο αναιρέσεως συνιστά η παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, η οποία υπάρχει όταν λάβει χώρα ψευδής ερµηνεία ή 
εσφαλµένη εφαρµογή κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Ψευδής ερµηνεία είναι η 
απόδοση στο συγκεκριµένο κανόνα µη αληθινής και µη αρµόζουσας έννοιας, 
εσφαλµένη δε ή µη ορθή εφαρµογή είναι η εφαρµογή κάποιου κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου αν και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ή µη εφαρµογή εφαρµοστέου 
κανόνα, ενώ συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋποθέσεις του.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως και 
όταν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα, που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. "Πράγµατα" κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, 
θεωρούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί, που θεµελιώνουν, καταλύουν ή παρακωλύουν 
το δικαίωµα, που αξιώνεται µε την αγωγή, την ανταγωγή, την ένσταση ή την 
αντένσταση. Έτσι, πράγµα είναι η κατά το άρθρο 281 του ΑΚ ένσταση 
καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώµατος. Ο λόγος, όµως, αυτός δεν 
στοιχειοθετείται, αν ο ισχυρισµός είναι µη νόµιµος ή δεν προτάθηκε καθόλου ή δεν 
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προτάθηκε παραδεκτώς στο δικαστήριο της ουσίας (άρθρα 262 παρ. 2 ΚΠολ∆). Από 
τα παραπάνω, σε συνδυασµό προς τις διατάξεις των άρθρων 262, 269 και 527 ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι αν η προβαλλόµενη από τον εναγόµενο ένσταση καταχρηστικής 
ασκήσεως του αγωγικού δικαιώµατος στοιχειοθετείται από περισσότερα αυτοτελή 
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, συνολικώς ορώµενα, προσδίδουν καταχρηστικό 
χαρακτήρα στο ενασκούµενο δικαίωµα, τα αυτοτελή αυτά περιστατικά, 
υποβαλλόµενα συγχρόνως για το παραδεκτό τους κατά τη συζήτηση της υποθέσεως 
στον πρώτο βαθµό, επαναφερόµενα νοµοτύπως στον δεύτερο και συνδεόµενα, µε το 
αίτηµα του ενισταµένου, αποτελούν το καθένα χωριστά, πράγµατα κατά την έννοια 
του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης (Ολ.ΑΠ 88/1980), η δε µη λήψη υπόψη από το Εφετείο ενός ή περισσοτέρων 
από αυτά, που προτάθηκαν παραδεκτώς, στοιχειοθετεί, τον από την τελευταία αυτή 
διάταξη προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως (ΑΠ 66/2008 ΑΠ 38/2004). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 
Π∆: 34/1995, άρθ. 7 -10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1018 
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Αναπροσαρµογή µισθώµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 70 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναπροσαρµογή µισθώµατος. Απρόοπτη µεταβολή συνθηκών. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Μη κατάργηση της συµφωνίας των διαδίκων περί σταδιακής 
αναπροσαρµογής του µισθώµατος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Η διάταξη του άρθρου 7 παρ.1 του Π∆ 34/1995 (κωδικοποίηση νόµων περί 
εµπορικών µισθώσεων ορίζει ότι "το µίσθωµα κατά τη σύναψη της σύµβασης 
καθορίζεται ελεύθερα από τους συµβαλλοµένους και αναπροσαρµόζεται κατά τα 
χρονικά διαστήµατα και το ύψος που ορίζεται στη σύµβαση. Όρος για ποσοστιαία 
σταδιακή αναπροσαρµογή του µισθώµατος, που συνοµολογείται µετά την 14 
Σεπτεµβρίου 1994, ισχύει και για χρόνο (συµβατικό ή µε αναγκαστική παράταση), 
για τον οποίο δεν έχει προβλεφθεί σταδιακή αναπροσαρµογή, εφόσον τα µέρη δεν 
έχουν αποκλείσει την ισχύ του για χρόνο που δεν προβλέπεται από τη σύµβαση". 
Σταδιακή αναπροσαρµογή του µισθώµατος είναι η συµφωνία των µερών, ότι το 
µίσθωµα θα αυξοµειώνεται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και κατά ορισµένο ποσό 
ή ποσοστό. Η ανωτέρω ρύθµιση του νόµου είναι συµπληρωµατική της δήλωσης 
βούλησης των συµβαλλοµένων, περιέχει δηλαδή ερµηνευτικό κανόνα 
συµπληρωµατικό της δήλωσης των µερών, ο οποίος ως ειδικός εφαρµόζεται και 
κατισχύει των γενικών ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών των άρθρων 173 
και 200 ΑΚ, οι οποίοι δεν εφαρµόζονται στην ερµηνεία του ανωτέρω όρου της 
σύµβασης (ΑΠ 521/2011 και 330/2004). Ακόµα µε την παρ. 4 του ιδίου ως άνω 
άρθρου ορίζεται ότι "σε κάθε περίπτωση µπορεί να ζητηθεί αναπροσαρµογή του 
µισθώµατος µε τη συνδροµή του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα", ενώ περαιτέρω 
κάθε συµβαλλόµενος και στις εµπορικές µισθώσεις µπορεί να ζητήσει την 
αναπροσαρµογή του µισθώµατος µε βάση το άρθρο 288 ΑΚ (ΟλΑΠ 9/1997). Κατά 
την τελευταία αυτή διάταξη ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει την παροχή 
όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. Από τη 
διάταξη αυτή θεσπίζεται αρχή που λειτουργεί, τόσο ως συµπληρωµατική ρήτρα των 
δικαιοπρακτικών βουλήσεων, όσο και ως διορθωτική αυτών στις περιπτώσεις κατά 
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τις οποίες, λόγω ειδικών οικονοµικών, νοµισµατικών ή και άλλων συνθηκών, 
µεταβλήθηκαν οι προϋποθέσεις εκπλήρωσης των συµβατικών παροχών στο 
προσήκον µέτρο. Παρέχεται έτσι στο δικαστή η δυνατότητα µε βάση αντικειµενικά 
κριτήρια που αντλούνται από την έννοµη τάξη και τις κρατούσες στις συναλλαγές 
αντιλήψεις να προσδιορίζει, κατ' απόκλιση από τα συµφωνηθέντα, την εκπληρωτέα 
παροχή, περιστέλλοντας ή επεκτείνοντας το συµφωνηθέν µέγεθος της ώστε η παροχή 
να ανταποκρίνεται, κατά το χρόνο εκπλήρωσης της, στις απαιτήσεις της 
συναλλακτικής καλής πίστης. Ειδικά στις συµβάσεις µισθώσεως, ο µισθωτής δεν 
αποκλείεται να ζητήσει κατά το άρθρο 288 ΑΚ, µείωση του οφειλοµένου αρχικού ή 
µετά από αναπροσαρµογή µισθώµατος, εφόσον εξ αιτίας 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 οφειλόµενου αρχικού ή µετά από αναπροσαρµογή 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, µε συνεκτίµηση 
της κατοχύρωσης και ασφάλειας των συναλλαγών ή µείωση του µισθώµατος στο 
επίπεδο εκείνο, το οποίο αίρει τη δυσαναλογία των εκατέρωθεν παροχών και 
αποκαθιστά τη διαταραχθείσα καλή πίστη. Σκοπός δηλαδή του άρθρου 288 ΑΚ στις 
συµβάσεις µισθώσεως είναι να εναρµονιστεί το συµβατικά οφειλόµενο µίσθωµα µε 
το αντικειµενικά δυνάµενο να επιτευχθεί στη δεδοµένη χρονική περίοδο για την 
οποία κρίθηκε ότι υπάρχει δυσαρµονία του µισθώµατος, χωρίς να καταργείται η 
συµφωνία των διαδίκων περί σταδιακής αναπροσαρµογής του µισθώµατος. (ΑΠ 
837/2005, 258/1986, 1186/1986, 647/1984).  
- Kατά το άρθρο 559 αριθµ. 1 ΚΠολ∆, δηµιουργείται λόγος αναιρέσεως και αν 
παραβιασθεί κανόνας ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, συνίσταται δε η παραβίαση στην 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή κανόνα, που υπάρχει ,όταν εφαρµόζεται ή δεν 
εφαρµόζεται κατά περίπτωση, κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αν και δεν υπάρχουν ή 
υπάρχουν αντίστοιχα, οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, σύµφωνα 
µε όσα ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 288, 388,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Π∆: 34/1995, άρθ. 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 746 * ∆ηµοσίευση: ΝοΒ 2012, 
σελίδα 1382 
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Γενικά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 23 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσαγωγή βεβαίωσης της ∆ΟΥ απαιτείται για τη συζήτηση µόνο της αγωγής 
απόδοσης του µισθίου ακινήτου, αστικής ή εµπορικής µίσθωσης, σε οποιοδήποτε 
λόγο και αν στηρίζεται. 
- Σύµφωνα µε τα άρθρα 81 παρ. 3 και 88 παρ. 1 εδ. α' του Ν. 2238/1994 τα 
δικαστήρια απέχουν να δικάσουν αγωγή έξωσης κατά του µισθωτή αν ο εκµισθωτής 
δεν προσκοµίσει βεβαίωση από τον αρµόδιο προϊστάµενο της ∆ηµόσιας Οικονοµικής 
Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) ότι έχει δηλώσει τα µισθώµατα της τελευταίας διετίας πριν από 
την εκδίκαση της σχετικής αγωγής απόδοσης. Η προσαγωγή της άνω βεβαίωσης 
απαιτείται για τη συζήτηση µόνο της αγωγής απόδοσης του µισθίου ακινήτου, 
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αστικής ή εµπορικής µίσθωσης, σε οποιοδήποτε λόγο και αν στηρίζεται. ∆εν 
απαιτείται η διατύπωση αυτή για αγωγές που αναφέρονται σε µίσθωση ακινήτου που 
έχει άλλο αντικείµενο, όπως η αγωγή καταβολής µισθωµάτων (ΕφΠειρ 665/98 ΠειρΝ 
20.420).  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2238/1994, άρθ. 81, 88,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - ∆ιατηρητέα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 776 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μισθώσεις ακινήτων που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα. Χρόνος πρότασης 
ισχυρισµών στην ειδική διαδικασία των µισθωτικών διαφορών. Μεταγραφή της εν 
ζωή µεταβιβαστικής δικαιοπραξίας και διαδοχή στη µισθωτική σχέση. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Το εδάφιο ε' του άρθρου 3 του Ν. 813/1978, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 6 
παρ. 4 του Ν. 1898/1990, όριζε ότι δεν υπάγονται στον Ν. 813/1978 οι µισθώσεις 
ακινήτων που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα. Η ρητή εξαίρεση των µισθώσεων 
αυτών από το προστατευτικό για τους µισθωτές καθεστώς των εµπορικών µισθώσεων 
δεν προσκρούει στην αρχή της ισότητας, αλλά και στις λοιπές Συνταγµατικές 
διατάξεις που προαναφέρθηκαν για την προστασία της αξίας του ανθρώπου, της 
προσωπικότητάς του και της περιουσίας του, διότι αφορά σε κτήρια µε ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική εµφάνιση, δηλαδή σε κτήρια των οποίων τα χαρακτηριστικά στοιχεία 
διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνα των άλλων κτηρίων, η σχετική δε επιλογή του 
νοµοθέτη, υπαγορευθείσα από την ανάγκη διατηρήσεως της αρχιτεκτονικής µορφής 
των εν λόγω κτηρίων µε την αποφυγή οποιασδήποτε υλικής ή αισθητικής βλάβης 
αυτών, εναρµονίζεται µε τη συνταγµατική επιταγή για την προστασία του 
πολιτιστικού περιβάλλοντος (άρθρο 24 παρ. παρ. 1 και 6 Συντάγµατος). Η ως άνω 
διάταξη του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 1898/1990 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 
1 του Ν. 1930/1991 (ήδη άρθρο 4 παρ. 1 περ. θ' Π∆ 34/1995), κατά το οποίο δεν 
υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 813/1978 (ήδη Π∆ 34/1995) οι µισθώσεις ακινήτων 
χαρακτηρισµένων ως διατηρητέων, οι οποίες συνάπτονται µετά την 1η Σεπτεµβρίου 
1990. Η τελευταία αυτή ρύθµιση έγινε προκειµένου να αποφευχθεί ο νοµοθετικός 
αιφνιδιασµός τον οποίο θα προκαλούσε στους παλαιούς µισθωτές η άµεση άρση της 
προστασίας τους κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας σε 
διατηρητέα ακίνητα, γι' αυτό και οι σχετικές µισθώσεις θα εξακολουθούν να 
υπάγονται στο προστατευτικό καθεστώς του Π∆ 34/1995 εωσότου παρέλθει ο 
προβλεπόµενος στο εν λόγω π.δ/µα χρόνος διάρκειάς τους. Ενόψει των ειδικών 
τούτων συνθηκών, υπό τις οποίες τελούν οι παλαιές µισθώσεις είναι δικαιολογηµένη 
η διαφοροποίηση στη νοµοθετική τους µεταχείριση, και ως εκ τούτου η ανωτέρω 
ρύθµιση δεν µπορεί, µέσω της αρχής της ισότητας, να επεκταθεί και στις, ρητώς 
αποκλειόµενες από τη ρύθµιση αυτή, νέες µισθώσεις. Η ρύθµιση αυτή άλλωστε 
ανταποκρίνεται και στη αρχή της αναδροµικότητας του νόµου, της µη εφαρµογής του 
δηλαδή σε έννοµες σχέσεις ή συνέπειες προγενέστερες της ισχύος του. Η 
προβλεπόµενη έτσι στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1930/1991 εξαίρεση των συναφθεισών 
µετά την 1-9-1990 µισθώσεων από τις προστατευτικές για τους µισθωτές διατάξεις 
του Π∆ 34/1995 δεν αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγµατος, άλλ' ούτε και 
στα άρθρα 2, 5 και 17 αυτού και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α 
(ΑΠ 1589/2006).  
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Εξ άλλου η εφαρµογή της πιο πάνω διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 1 του 1930/1991 
(ήδη άρθρο 4 παρ. 1 περ. Θ' του Π∆ 34/1995) δεν εξαρτήθηκε από καµµία άλλη 
προϋπόθεση, και για το λόγο αυτό δεν ασκεί για την εφαρµογή της καµµία επιρροή το 
γεγονός ότι ο µισθωτής αγνοούσε την ιδιότητα του µισθίου ως διατηρητέου κατά την 
έναρξη της µισθώσεως, ή ότι δεν αναφέρθηκε η ιδιότητα αυτή στο ιδιωτικό 
συµφωνητικό µισθώσεως (ΑΠ 584/2005). Εν όψει αυτών, ούτε το γεγονός ότι το 
µίσθιο ακίνητο µισθώσεως, χαρακτηριζοµένης ως εµπορικής και υπαγοµένης στις 
ρυθµίσεις 34/1995 χαρακτηρίσθηκε εκ των υστέρων ως διατηρητέο, αποκλείει την 
εφαρµογή της ίδιας πιο πάνω διάταξης, και τον εκ των υστέρων χαρακτηρισµό της 
ίδιας µίσθωσης ως µη εµπορικής, εφ' όσον δεν πρόκειται για εκ των υστέρων 
εφαρµογή µε αναδροµική δύναµη της ίδιας πιο πάνω διάταξης του άρθρου 4 παρ. 1 
περ. θ του Ν∆ 34/1995, χωρίς ν' αναιρείται η κρίση αυτή από το γεγονός ότι 
στηρίζεται στο µεταγενέστερο µεν γεγονός του χαρακτηρισµού του µίσθιου ακινήτου 
ως διατηρητέου, που όµως ρητά, και πριν από την επέλευση του ίδιου γεγονότος, 
χαρακτηρίζεται ως λόγος άρσεως της αντίστοιχης προστασίας. Με βάση δε τα όσα 
προαναφέρθηκαν για τα γεγονότα πρό και µετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 1 παρ. 
1 του N. 1930/1991 µε την οποία τ' αποτελέσµατα του χαρακτηρισµού ως 
διατηρητέου αφορούν τις µισθώσεις που συνάπτονται µετά την 1η Σεπτεµβρίου 1990, 
είναι δικαιολογηµένη η ίδια ρύθµιση ως ενιαία για όλες τις µισθώσεις που 
συνάπτονται µετά την 1η-9-1990, έστω και αν για ορισµένες απ' αυτές ο 
χαρακτηρισµός ως διατηρητέου του µίσθιου ακινήτου επήλθε µετά τη 1η-9-1990, και 
αφορά µίσθωση συναφθείσα επίσης µετά την 1η-9-1990, αφού η διαφοροποίηση στη 
νοµοθετική τους µεταχείριση, ώστε ν' αποκλεισθεί ως προς αυτές η ίδια ρύθµιση, και 
µέσω της αρχής της ισότητας να επεκταθεί σ' αυτές η ρύθµιση για τις µισθώσεις που 
είχαν συναφθεί πριν από την 1η-9-1990, δεν είναι επιτρεπτή. 
- Στις υποθέσεις που δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των µισθωτικών 
διαφορών (άρθρα 647 έως 676 ΚΠολ∆), όπου δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση 
προτάσεων, οι διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς ισχυρισµούς 
τους, όπως είναι και η ένσταση 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 προτάσεων (ΟλΑΠ 2/2005).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1033, 1192 αρ. 1, 1194 παρ. 1, 1198, 1201 και 614 
του Α.Κ. προκύπτει ότι χωρίς τη µεταγραφή της εν ζωή µεταβιβαστικής 
δικαιοπραξίας, που πιστοποιείται αρµοδίως από τον οικείο µεταγραφοφύλακα, 
εκείνος προς τον οποίο µεταβιβάζεται µισθωµένο ακίνητο δεν καθίσταται κύριος του, 
και δεν υπεισέρχεται κατά την διάταξη του άρθρου 614 ΑΚ ως νέος κτήτορας στα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, και για το λόγο αυτό στην αγωγή που ασκούνται 
αξιώσεις από υφισταµένη µίσθωση εκ µέρους του νέου κτήτορος του µισθίου πρέπει 
να εκτίθετο σ' αυτήν για να είναι ορισµένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 118 και 
216 ΚΠολ∆ και το γεγονός της µεταγραφής της µεταβιβαστικής πράξης.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
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ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. 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 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία ΟλΑΠ 1/1999).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 207, 281, 361, 608, 609, 1033, 1192, 1194, 1198, 1201, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 562, 647, 676, 
Σ: 2, 17, 24, 
Νόµοι: 813/1978, άρθ. 3,  
Νόµοι: 1898/1990, άρθ. 6,  
Νόµοι: 1930/1991, άρθ. 1,  
Π∆: 34/1995, άρθ. 4, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1016 
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Ελαττώµατα µισθίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 165 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μίσθωση. Έλλειψη συµφωνηµένης ιδιότητας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 574, 575, 576 και 577 του ΑΚ 
συνάγεται ότι, αν κατά τη συνοµολόγηση της µίσθωσης λείπει η συµφωνηµένη 
ιδιότητα του µισθίου, ή αν ο εκµισθωτής γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει κατ' αυτήν 
(συνοµολόγηση) πραγµατικό ελάττωµα του µισθίου που παρακωλύει µερικά ή ολικά 
τη συµφωνηθείσα χρήση, αντί της µείωσης ή της µη καταβολής του µισθώµατος, ο 
µισθωτής δικαιούται να απαιτήσει αποζηµίωση για την µη εκτέλεση της σύµβασης. 
Κατά δε το άρθρο 578 του ίδιου Κώδικα, το αυτό δικαίωµα έχει ο µισθωτής και αν ο 
εκµισθωτής έχει καταστεί υπερήµερος ως προς την άρση πραγµατικού ελαττώµατος ή 
της έλλειψης της ιδιότητας.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν παραβιάστηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δεν παραβιάζεται αν δεν εφαρµοσθεί, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς 
και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα.  
- Κατά το άρθ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆. λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης βάσεως 
της αποφάσεως ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της τα 
αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη ως προς τη συνδροµή των όρων και -
προϋποθέσεων της διατάξεως που εφαρµόσθηκε η για τη µη συνδροµή τους που 
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αποκλείει την εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές 
αιτιολογίες στο νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών τα οποία 
έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 574, 575, 576, 577, 
ΚΠολ∆: 226, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 575, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Καταγγελία από το µισθωτή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 213 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία εµπορικής σύµβασης µίσθωσης από το µισθωτή. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 43 του Π∆ 34/1995 (άρθρο 12 του Ν. 813/1978, 3 του 
Ν. 2041/1992), επί συµβάσεως µισθώσεως ρυθµιζόµενης από αυτό, "ο µισθωτής 
µπορεί µετά την πάροδο διετίας από την έναρξη της συµβάσεως να καταγγείλει την 
µίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα αποτελέσµατα της επέρχονται µετά 
την πάροδο έξι (6) µηνών από αυτή. Στην περίπτωση αυτή ο µισθωτής οφείλει στον 
εκµισθωτή ως αποζηµίωση το καταβαλλόµενο κατά τον χρόνο της καταγγελίας 
µίσθωµα τεσσάρων µηνών". Με την διάταξη αυτή, παρέχεται στον µισθωτή 
εµπορικής µισθώσεως το δικαίωµα να καταγγείλει την µίσθωση (καταγγελία 
µεταµέλειας), εφ' όσον αφενός µεν η µίσθωση παραµένει ενεργής αφ' ετέρου δε έχει 
παρέλθει διετία από της ενάρξεως της. Η καταγγελία αυτή τελεί υπό αναβλητική 
προθεσµία εξ µηνών και συνεπάγεται την υποχρέωση του µισθωτού να καταβάλει 
στον εκµισθωτή εφ' άπαξ αποζηµίωση από τέσσερα µηνιαία µισθώµατα, 
υπολογιζόµενα κατά τον χρόνο ασκήσεως της καταγγελίας. Η διάταξη δε αυτή, µε 
την οποία παρέχεται στον µισθωτή το δικαίωµα να καταγγείλει προώρως την 
µίσθωση, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εφαρµόζεται και στην περίπτωση που έχει 
λήξει ο συµβατικός ή νόµιµος χρόνος της µισθώσεως και αυτή τελεί σε αναγκαστική 
παράταση, καταλαµβάνει δε και τις υφιστάµενες µισθώσεις, κατά την έναρξη ισχύος 
του Ν. 2741/1999, µε το άρθρο 7 παρ. 6 του οποίου αντικαταστάθηκε η παράγραφος 
1 του άρθρου 1 του Π∆ 34/1995 και η διάρκεια της εµπορικής µισθώσεως ορίσθηκε 
σε δώδεκα έτη. Εξ άλλου, η ανωτέρω διάταξη αποτελεί κανόνα αναγκαστικού 
δικαίου και εποµένως τα προβλεπόµενα από αυτή δικαιώµατα διέπονται από την 
διάταξη του άρθρου 45 του Π∆ 34/1995, κατά την οποία "η παραίτηση οποιουδήποτε 
από τα µέρη από τα δικαιώµατα του παρόντος, κατά την κατάρτιση της µίσθωσης, 
είναι άκυρη, εφ" όσον το παρόν δεν ορίζει διαφορετικά". Με την τελευταία αυτή 
διάταξη, ο νοµοθέτης, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία προς αµφότερους τους 
συµβαλλοµένους, υποδεικνύει ότι εξέρχονται από την εξουσία διαθέσεως αυτών οι 
"κατά την κατάρτιση" της συµβάσεως µισθώσεως συµφωνίες, µε τις οποίες αυτοί 
(συµβαλλόµενοι) παραιτούνται δικαιωµάτων που θεµελιώνονται στο Π∆ 34/1995. Εν 
σχέσει δε προς τα δικαιώµατα, τα οποία προβλέπονται από την διάταξη του άρθρου 
43 του Π.∆ 34/1995, ως παραίτηση νοείται και η συνοµολόγηση όρου, ο οποίος 
διαφοροποιεί µε οποιοδήποτε τρόπο την εφαρµογή της διατάξεως αυτής, είτε 
τροποποιώντας τις προϋποθέσεις γενέσεως του σχετικού δικαιώµατος, είτε 
επιµηκύνοντας την εξάµηνη αναβλητική προθεσµία, είτε συνοµολογώντας ποσό 
αποζηµιώσεως µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνιαίων µισθωµάτων. Η ακυρότητα, 
όµως, αυτή καταλαµβάνει την παραίτηση και τις, ως άνω, συµφωνίες µόνον όταν 
αυτές γίνονται, κατά την "κατάρτιση" της συµβάσεως µισθώσεως, όπως σαφώς 
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συνάγεται από την διάταξη του άρθρου 45 του Π∆ 34/1995. Εποµένως, η παραίτηση 
και οι, ως άνω, συµφωνίες που εµπεριέχουν παραίτηση, είναι έγκυρες και ισχυρές, 
εφ" όσον γίνονται µετά την κατάρτιση της συµβάσεως µισθώσεως, σύµφωνα µε την 
αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων, που καθιερώνεται µε τις διατάξεις του άρθρου 
5§1του Συντάγµατος και του άρθρου 361ΑΚ και αποτελεί εκδήλωση της ιδιωτικής 
αυτονοµίας. (ΑΠ 284/2010, ΑΠ 246/2011).  
- Κατά τον αριθµό 19 του άρθρου 559 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. Έλλειψη δε ή ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα της αιτιολογίας, κατά την έννοια 
της διάταξης αυτής υπάρχει όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα 
πρόταση του δικανικού συλλογισµού,, δεν αναφέρονται διόλου ή αναφέρονται 
ανεπαρκώς ή αντιφατικά τα πραγµατικά περιστατικά στο οποίο το δικαστήριο της 
ουσίας στήριξε την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της 
δίκης και έτσι δεν µπορεί να ελεχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι 
όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι 
εκείνου που δεν εφαρµόσθηκε (ΑΠ 8/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
ΑΚ: 361,  
Π∆: 34/1995, άρθ. 1, 43, 45, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1019 * ΝοΒ 2012, σελίδα 1441 
 
Ενοχικό - Αποζηµίωση (θετική ζηµία και διαφυγόν κέρδος) 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 116 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποζηµίωση. Ζηµιά και διαφυγόν κέρδος. Τόκοι. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά µεν την διάταξη του άρθρου 297 εδ. α' του ΑΚ, "ο υπόχρεος σε αποζηµίωση 
οφείλει να την παράσχει σε χρήµα", κατά δε το άρθρο 298 του ίδιου Κώδικα, "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". 
Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών, προς εκείνες των άρθρων 345, 346 ΑΚ και 
69 παρ. 1 περ. α' ΚΠολ∆ προκύπτει ότι αποζηµίωση για διαφυγόντα κέρδη που δεν 
είναι απαιτητή, αλλά καθίσταται ληξιπρόθεσµη στο µέλλον, µπορεί να επιδιωχθεί η 
επιδίκασή της, εφόσον κατά το χρόνο της πρώτης συζητήσεως της αγωγής είχε 
γεννηθεί το δικαίωµα για την αξίωση αυτή και απλώς καθίσταται απαιτητή από την 
επέλευση ορισµένου χρονικού σηµείου, από του οποίου και επιδικάζεται. Στην 
περίπτωση δε που επιδιώκεται αποζηµίωση για διαφυγόντα κέρδη, για όσα µεν εξ 
αυτών είχαν καταστεί απαιτητά κατά την άσκηση της αγωγής, οφείλεται νόµιµος 
τόκος, και αν ο οφειλέτης δεν είναι υπερήµερος, αφότου επιδόθηκε η τελευταία. Αν 
όµως η αποζηµίωση για την απώλεια διαφυγόντων κερδών καθίσταται απαιτητή στο 
µέλλον, οφείλεται νόµιµος τόκος από του χρόνου που ο οφειλέτης καθίσταται 
υπερήµερος, δηλαδή το χρονικό σηµείο µετά το οποίο η απαίτηση αυτή δεν 
πληρώθηκε.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για ευθεία 
παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόσθηκε, ενώ 
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συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµόσθηκε, ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοσθέντα κανόνα έννοια 
διαφορετική από την αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν 
την υπόθεση, η παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών, που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το 
δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως καθιστούν εµφανή την 
παράβαση.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 97, 298, 345, 346,  
ΚΠ∆: 69, 336, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 762 
 
Εντολή - Ευθύνη εντολοδόχου  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 241 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ευθύνη εντολοδόχου. 
- Κατά τις αναφερόµενες στη συνέχεια διατάξεις του Αστικού Κώδικα (α) µε τη 
σύµβαση της εντολής ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να διεξαγάγει χωρίς αµοιβή την 
υπόθεση που του ανέθεσε ο εντολέας (713) (β) µε τη σύµβαση του δανείου ο ένας 
από τους συµβαλλόµενους µεταβιβάζει στον άλλον χρήµατα ή άλλα αντικαθιστά 
πράγµατα και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγµατα της ίδιας 
ποσότητας και ποιότητας (806) (γ) όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει 
υποχρέωση να τον αποζηµιώσει (914). Στο πραγµατικό του τελευταίου κανόνα 
δικαίου εµπίπτουν και αποτελούν µορφή αδικοπραξίας η παράνοµη ιδιοποίηση ξένου 
κινητού πράγµατος, που περιήλθε οπωσδήποτε στην κατοχή του δράστη (ΠΚ 375) 
και η µε σκοπό αποκοµίσεως παράνοµου περιουσιακού οφέλους βλάβη ξένης 
περιουσίας, πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή µε την εν γνώσει 
παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή 
παρασιώπηση αληθινών γεγονότων (ΠΚ 386). Στις σηµειούµενες στην αρχή της 
παρούσης αναιρετικώς ανέλεγκτες παραδοχές της προσβαλλόµενης αποφάσεως 
διαλαµβάνονται πλήρεις και σαφείς αιτιολογίες που δικαιολογούν το καταληκτικό 
αυτής αποδεικτικό συµπέρασµα ότι οι κατά την διάρκεια της ερωτικής τους σχέσεως 
χρηµατικές παροχές της αναιρεσείουσας προς τον αναιρεσίβλητο εγένοντο µε την 
ελεύθερη βούλησή της µε µοναδικό σκοπό την επαγγελµατική άνοδο του 
αναιρεσίβλητου και µε την έννοια αυτή δεν πραγµατοποιούντο σε εκτέλεση 
συµβάσεων εντολής ή δανείου, χωρίς παράλληλα να αποτελούν προϊόν αδικοπραξίας 
του αναιρεσίβλητου σε βάρος της αναιρεσείουσας, µε τη µορφή της απάτης και 
υπεξαιρέσεως, αγωγικές βάσεις στις οποίες αξιολογήθηκε ότι θεµελιώνονται οι 
φερόµενες προς διάγνωση αξιώσεις της. Η κρίση περί επάρκειας των αιτιολογιών της 
προσβαλλόµενης αποφάσεως δεν αναιρείται από την παράλειψη του δικαστηρίου της 
ουσίας να αξιολογήσει από νοµική άποψη την αιτία των χρηµατικών παροχών της 
αναιρεσείουσας προς τον αναιρεσίβλητο και ειδικότερα ως σύµβαση δωρεάς, η οποία 
δεν αποτέλεσε αντικείµενο της ανοιγείσης µε την αγωγή της αναιρεσείουσας δίκης. 
Τα διαλαµβανόµενα στις αιτιολογίες της προσβαλλόµενης αποφάσεως πραγµατικά 
περιστατικά δικαιολογούσαν την κατ' ορθή εφαρµογήν των διατάξεων των άρθρων 
713, 806, 914 ΑΚ απόρριψη κατ' ουσίαν της κατά του αναιρεσίβλητου 
απευθυνοµένης αγωγής της αναιρεσείουσας, µε άµεση δικονοµική συνέπεια οι 
προβαλλόµενες µε τους αποµένοντες προς έρευνα λοιπούς λόγους αναιρετικές 



 

[106] 
 

αιτιάσεις από το άρθρο 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολ∆ µε την έννοια της ευθείας και εκ 
πλαγίου παραβιάσεως των εν λόγω διατάξεων, µε παράλληλη ανεπίτρεπτη εναντίωση 
στην ανέλεγκτη περί πραγµάτων κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, αρνητικά να 
αξιολογούνται, ως αβάσιµες. Συνακόλουθα αυτών πρέπει να απορριφθεί η ένδικη 
αίτηση αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 713 επ., 806, 914,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 561, 
ΠΚ: 375, 386,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επικοινωνία γονέων και τέκνων - Επικοινωνία µε απώτερους ανιόντες 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 138 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επικοινωνία απότερων ανιόντων. 
- Κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1520 του ΑΚ, οι γονείς δεν 
έχουν το δικαίωµα να εµποδίσουν την επικοινωνία του τέκνου µε απώτερους ανιόντες 
του, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Στην περίπτωση αυτή τα σχετικά µε την 
επικοινωνία κανονίζονται ειδικότερα από το δικαστήριο. Εκτός λοιπόν από την 
επικοινωνία του γονέως, για την οποία προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού, 
η δεύτερη παράγραφος αυτού καθιερώνει κατά την ορθότερη γνώµη (ΑΠ 22/1996, 
ΝοΒ 46.205, ΑΠ 1308/1989 Ελ∆νη 35.441, Κ. Παπαδοπούλου, Αγωγές Οικογ. 
∆ικαίου, τοµ. Β΄, 2003 παρ. 232. Ε. Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη, µελέτη στον Αρµ. 
42.1102-1103, Α. Παπαχρήστου σηµ. στο ΝοΒ 34.900, Β. Βαθρακοκοίλη, Το Νέο 
Οικογ. ∆ίκαιο 2000 σελ. 964) αυτοτελές δικαίωµα επικοινωνίας των απώτερων 
ανιόντων (παππούδων, γιαγιάδων, κλπ) µε το ανήλικο τέκνο των κατιόντων τους, το 
οποίο µπορεί να αποκλεισθεί µόνο αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Το δικαίωµα αυτό 
κανονίζεται από το δικαστήριο, αν οι γονείς εµποδίσουν την επικοινωνία µε το τέκνο 
χωρίς σοβαρό λόγο. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που ο ένας γονέας αποβιώσει 
και ο άλλος αρνείται στους ανιόντες χωρίς σοβαρό λόγο την επικοινωνία τους µε τον 
εγγονό τους (ΕφΑθ 1804/2004 Ελ∆νη 45, 1692).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1520, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κάθετη ιδιοκτησία - ∆ικαιώµατα συνιδιοκτητών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 891 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κάθετη ιδιοκτησία. Ποινική ρήτρα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν∆ 1024/1971, "περί διηρηµένης ιδιοκτησίας 
επί οικοδοµηµάτων ανεγειροµένων επί ενιαίου οικοπέδου", ορίζεται, ότι "εν τη εννοία 
του άρθρου 1 του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κωδικός 
δύναται να συσταθεί διηρηµένη ιδιοκτησία και επί πλειόνων αυτοτελών 
οικοδοµηµάτων ανεγειροµένων επί ενιαίου οικοπέδου ανήκοντος εις ένα ή πλείονας, 
ως και επί ορόφων ή µερών των οικοδοµηµάτων τούτων, επιφυλασσοµένων των 
πολεοδοµικών διατάξεων". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι προϋπόθεση για τη 
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σύσταση της κατά τη διάταξη αυτή διαιρεµένης ιδιοκτησίας, της λεγοµένης κάθετης 
ιδιοκτησίας, είναι η ύπαρξη δύο ή περισσότερων αυτοτελών οικοδοµηµάτων είτε 
ανεγερθέντων ή µελλόντων να ανεγερθούν σε ενιαίο οικόπεδο, που ανήκει σε έναν ή 
περισσότερους κυρίους, οπότε µπορεί να συσταθεί τέτοια χωριστή ιδιοκτησία σε 
ολόκληρο το αυτοτελές οικοδόµηµα, (απλή κάθετη συνιδιοκτησία). Η κάθετη 
συνιδιοκτησία διέπεται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις των άρθρων 1 επ. του Ν. 
3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ, οι οποίες ισχύουν απαραλλάκτως και 
επί της κάθετης ιδιοκτησίας, διότι ο ανωτέρω ν. 1024/1971 δεν επέφερε καµία 
µεταβολή στη νοµική κατασκευή του θεσµού της οριζόντιας ιδιοκτησίας, όπως 
διαµορφώθηκε µε τις ανωτέρω διατάξεις. Από το συνδυασµό δε των διατάξεων των 
άρθρων 1, 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5 Ν. 3741/1922 και των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ 
προκύπτει ότι ιδρύεται κυρίως µεν χωριστή κυριότητα στο αυτοτελές οικοδόµηµα ή 
σε όροφο ή διαµέρισµα αυτού, παρεποµένως δε και αναγκαστική συγκυριότητα, που 
αποκτάται αυτοδικαίως, κατ' ανάλογη µερίδα στα κοινά µέρη του όλου ενιαίου 
οικοπέδου, που χρησιµεύουν σε κοινή από όλους τους συνιδιοκτήτες χρήση, µεταξύ 
των οποίων περιλαµβάνεται και το έδαφος του ενιαίου οικοπέδου. Περαιτέρω, από 
την πιο πάνω διάταξη του Ν. 1024/1971 και τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 3, 
4, 13 ν. 3741/1929, 1002, 1108 και 1117 ΑΚ, προκύπτει ότι, υπό τους όρους των 
άρθρων 4 και 13 του νόµου, όλοι οι ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτες αυτοτελών 
οικοδοµηµάτων, που υπάγονται στις διατάξεις της κάθετης ιδιοκτησίας, µπορούν, µε 
την αρχική συστατική πράξη (κανονισµός) ή µε ιδιαίτερες συµφωνίες µεταξύ όλων 
των συνιδιοκτητών, να κανονίσουν τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις της 
συνιδιοκτησίας, τόσο στα κοινά µέρη, που θα καθορίσουν, όσο και στις διαιρεµένες 
ιδιοκτησίες. Ο ιδιοκτήτης κάθετης ιδιοκτησίας δεν µπορεί να υπερβεί το συντελεστή 
δόµησης, που αναλογεί στην ιδιοκτησία του, σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές διατάξεις 
που ισχύουν κατά το χρόνο της ανοικοδόµησης. Ο προσδιορισµός του συντελεστή 
δόµησης για ολόκληρο το κοινό οικόπεδο είναι αναγκαίος για να κριθεί αν από την 
πραγµατοποιηθείσα ανοικοδόµηση περιορίζεται η δόµηση που αναλογεί στο τµήµα 
αποκλειστικής χρήσεως του ενάγοντος συνιδιοκτήτη, ενόψει των συµφωνηθέντων και 
των περιορισµών της πολεοδοµικής νοµοθεσίας (ΑΠ1672/1964). Αν δε µε τον 
κανονισµό απαγορεύεται η ενέργεια από τους συνιδιοκτήτες µεταβολής στα κοινά 
µέρη, η απαγόρευση αυτή δεσµεύει όλους τους συνιδιοκτήτες, ακόµη και αν από την 
απαγορευµένη ενέργεια δεν παραβλάπτεται η χρήση των άλλων συνιδιοκτητών ή των 
οικοδοµηµάτων, ούτε µεταβάλλεται ο συνήθης προορισµός τους (ΑΠ 1184/1986). 
Έτσι, και επί κάθετης συνιδιοκτησίας, κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται στην απόλυτη 
χρήση των κοινών πραγµάτων, καθώς και στη χρήση σύµφωνα µε τον κανονισµό, σε 
περίπτωση δε που προσβάλλεται στη χρήση αυτή δικαιούται να ζητήσει την άρση της 
προσβολής και την παράλειψη αυτής στο µέλλον (ΑΠ 40/2007, ΑΠ 115/200).  
- Κατά τα άρθρα 404 και 405 παρ. 1 του 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 δε 
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. Οι διατάξεις, όµως, περί ποινικής ρήτρας είναι ενδοτικού 
δικαίου, και, συνεπώς, είναι δυνατόν, σύµφωνα µε το άρθρο 361 ΑΚ, στα πλαίσια της 
ελευθερίας των συµβάσεων, να συµφωνηθεί, ότι ο οφειλέτης, σε περίπτωση 
παραβάσεως των υποχρεώσεών του, θα υποχρεούται να καταβάλει προς το δανειστή 
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σωρευτικά όχι µόνον την συµφωνηθείσα ποινή, αλλά επί πλέον και κάθε άλλη 
αξίωση, (ΑΠ 762/2000, 462/1992).  
- Στα πλαίσια της συστάσεως κάθετης ιδιοκτησίας, όπως και του κανονισµού 
πολυκατοικίας, µε τους οποίους ρυθµίζονται οι σχέσεις µεταξύ των συνιδιοκτητών, η 
αθέτηση αυτή καθ' εαυτή αυτών δεν συνιστά αδικοπραξία, υπό την έννοια του 
άρθρου 914 επ. ΑΚ. Και ναι µεν η αθέτησή τους αποτελεί παράνοµη πράξη, οι 
έννοµες συνέπειές της όµως ρυθµίζονται, όχι από τις διατάξεις περί αδικοπραξιών, 
αλλά από τις τοιούτες των Ν. 1024/1971 και 3741/1929, καθώς και τις διατάξεις για 
τη µη εκπλήρωση της συµβάσεως, (άρθρα 335 επ. ΑΚ). Μόνο δε στην περίπτωση που 
το ίδιο συµβάν συνιστά το "πραγµατικό" τόσο της αθετήσεως αυτών, όσο και της 
αδικοπραξίας, τότε η υπαίτιος ζηµιογόνος πράξη ή παράλειψη µε την οποία αυτές 
παραβιάζονται, µπορεί, πέραν από τις αξιώσεις που απορρέουν από τις σχετικές ως 
άνω διατάξεις, να επιστηρίζει και αξιώσεις από αδικοπραξία, µεταξύ των οποίων και 
χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, κατ' άρθρον 932 ΑΚ. Συνίσταται δε η 
ηθική βλάβη και στην περίπτωση αυτή, στη µη αποτιµητή σε χρήµα ζηµία, που 
υφίσταται το πρόσωπο από την προσβολή σε προστατευόµενα από το νόµο έννοµα 
αγαθά του. Κατά κανόνα, η ηθική βλάβη προκαλείται από την προσβολή µη 
περιουσιακών αγαθών, (ζωή, σωµατική ακεραιότητα, ελευθερία, τιµή), δεν 
αποκλείεται όµως να προκαλείται και από την προσβολή περιουσιακών αγαθών, όπως 
π.χ. η κυριότητα ή συγκυριότητα. Ουσιαστική προϋπόθεση για την επιδίκαση 
χρηµατικής ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης, είναι η απόδειξη, ότι στη 
συγκεκριµένη περίπτωση το ενδιαφερόµενο πρόσωπο υπέστη πράγµατι τέτοια. Για 
τον καθορισµό του ύψους της ηθικής βλάβης, το δικαστήριο κρίνει το επιδικαστέο 
ποσό της χρηµατικής ικανοποίησης κατά τις αρχές της εύλογης αποζηµίωσης, (άρθρο 
932 παρ. 1 ΑΚ), λαµβάνοντας, ως κριτήρια για τον καθορισµό αυτό, µεταξύ άλλων, 
το είδος της προσβολής, την έκταση της βλάβης, τις συνθήκες τελέσεως της 
αδικοπραξίας, τη βαρύτητα του πταίσµατος και την οικονοµική και κοινωνική 
κατάσταση των µερών και κυρίως του παθόντος.  
- Με τον προβλεπόµενο από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως, 
ελέγχεται η παραβίαση από το δικαστήριο της ουσίας κανόνα 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. Παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού δικαίου, που προβλέπεται ως λόγος 
αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ είναι δυνατό να έχει ως περιεχόµενο 
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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 404, 405, 407, 932, 1002, 1108, 1117, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 
Ν∆: 1024/1971, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΧρΙ∆ 2011, σελίδα 342 
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Καταδολίευση ∆ανειστών - Αγωγή διαρρήξεως 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 149 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Αγωγή διάρρηξης. Παροχή περιουσίας προς τα τέκνα από 
γονέα. ∆εδικασµένο. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 946 ΑΚ, που ορίζει ότι «η αγωγή διάρρηξης 
παραγράφεται, όταν περάσουν πέντε έτη από την απαλλοτρίωση», προκύπτει ότι το 
πενταετές χρονικό διάστηµα, εντός του οποίου είναι ενεργός η αξίωση για διάρρηξη 
καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, αποτελεί παραγραφή, κατά την έννοια των άρθρων 
247 επ. ΑΚ και όχι αποσβεστική προθεσµία, κατά την έννοια των άρθρων 279-280 
ΑΚ (ΑΠ 1885/2009), η οποία αρχίζει από το χρόνο κατάρτισης της απαλλοτριωτικής 
δικαιοπραξίας (ΕφΑθ 6061/1995 Ελ∆νη 37.1133). Περαιτέρω, το άρθρο 261 ΑΚ 
ορίζει ότι «την παραγραφή διακόπτει η έγερση της αγωγής. Η παραγραφή, που 
διακόπηκε µε τον τρόπο αυτό, αρχίζει και πάλι από την τελευταία διαδικαστική 
πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου», ενώ το άρθρο 263 ΑΚ ότι «κάθε 
παραγραφή που διακόπηκε µε την έγερση της αγωγής, θεωρείτε σαν να µην 
διακόπηκε, αν ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή ή η αγωγή απορριφθεί τελεσίδικα 
για λόγους µη ουσιαστικούς. Αν ο δικαιούχος εγείρει και πάλι την αγωγή µέσα σε έξι 
µήνες, η παραγραφή θεωρείται ότι έχει διακοπεί µε την προηγούµενη αγωγή». 
- Με τη διάταξη του άρθρου 939 ΑΚ θεσπίζεται δικαίωµα του δανειστή να ζητήσει τη 
διάρρηξη των απαλλοτριώσεων, που έγιναν από τους οφειλέτες προς βλάβη του. 
Κατά το άρθρο 941 εδ. α' ΑΚ, η απαλλοτρίωση υπόκειται σε διάρρηξη, αν αυτός υπέρ 
του οποίου έγινε (τρίτος), γνώριζε ότι ο οφειλέτης απαλλοτριώνει προς βλάβη των 
δανειστών του. Κατά το άρθρο 941 εδ. α' Α.Κ, αν ο τρίτος, προς τον οποίο η 
απαλλοτρίωση, είναι, µεταξύ άλλων, συγγενής του οφειλέτη σε ευθεία γραµµή, 
τεκµαίρεται ότι γνώριζε, ότι ο οφειλέτης, απαλλοτριώνει προς αυτόν προς βλάβη των 
δανειστών του. Επίσης, κατά το άρθρο 942 ΑΚ επί απαλλοτρίωσης από χαριστική 
αιτία είναι αδιάφορη η γνώση ή µη του τρίτου, ότι ο οφειλέτης απαλλοτριώνει προς 
αυτόν προς βλάβη των δανειστών του.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1509 ΑΚ, η παροχή περιουσίας προς τα τέκνα από 
γονέα για τη δηµιουργία ή διατήρηση οικονοµικής αυτοτέλειας ή για την έναρξη ή 
εξακολούθηση επαγγέλµατος αποτελεί δωρεά µόνο ως προς το ποσό που υπερβαίνει 
το µέτρο, το οποίο επιβάλλουν οι περιστάσεις. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι 
η παροχή του γονέα προς το τέκνο, που έγινε στα πλαίσια ηθικού καθήκοντος, έπεται 
των ενοχικών υποχρεώσεων του γονέα και υπόκειται σε διάρρηξη, κατ΄ εφαρµογή 
των άρθρων 939-946 ΑΚ, οι οποίες αποσκοπούν στην έναντι κάθε καταδολιευτικής 
απαλλοτρίωσης αποκατάσταση της διαταραχθείσας οικονοµικής τάξης του οφειλέτη 
έναντι των δανειστών του. Η διάρρηξη της παροχής του γονέα προς το τέκνο του 
µπορεί, συνεπώς, να επιτευχθεί µε την αγωγή αυτή των άρθρων 939-946 ΑΚ, αν 
συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις, στο σύνολό της, δηλαδή τόσο κατά το µέρος 
που αποτελεί δωρεά, όσο και κατά το υπόλοιπο µέρος της, που συστήθηκε από ηθικό 
καθήκον και µάλιστα χωρίς να υπάρχει λόγος να εκτίθεται στην αγωγή, για την 
πληρότητα του δικογράφου της, κατά ποιο τµήµα αυτή αποτελεί δωρεά, αφού και για 
το υπόλοιπο µέρος υπάρχει το τεκµήριο της γνώσης, ως εκ της συγγενικής αυτής 
σχέσης και ένας τέτοιος διαφορισµός θα αποτελούσε συνεπώς ανωφελή πλεονασµό 
(ΑΠ 1475/2010, ΑΠ 207/2007 ΧρΙ∆ 2007.597).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 321 και 322 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι, από απόφαση µε 
την οποία απορρίπτεται η αγωγή ως αόριστη, παράγεται, εφόσον συντρέχουν οι 
νόµιµες προϋποθέσεις, δεδικασµένο µόνο ως προς το δικονοµικό αυτό ζήτηµα της 
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αοριστίας, όχι δε και ως προς το ουσιαστικό δικαίωµα, το οποίο µε την αγωγή έγινε 
επίδικο, αφού το δικαίωµα αυτό, µετά την απόρριψη της αγωγής ως αόριστης, δεν 
εξετάσθηκε (ΑΠ 294/2004 ΑρχΝ 2006/88, ΑΠ 648/1991 ΝοΒ 1991/763). Το 
δεδικασµένο που παράγεται σύµφωνα µε την παρ. 1 εδ. β' του άρθρου 322 εµποδίζει 
την επανάσκηση της αγωγής, καθιστώντας την απαράδεκτη, µόνο αν αυτή 
παρουσιάζει το ίδιο δικονοµικό ελάττωµα. Έτσι, αν απορριφθεί τελεσιδίκως αγωγή 
ως αόριστη, το δεδικασµένο κωλύει διάφορη κρίση του δικαστηρίου που 
επιλαµβάνεται νέας τυχόν αγωγής, της οποίας το δικόγραφο έχει την ίδια 
ουσιαστικώς συγκεκριµένη διατύπωση που έχει ήδη κριθεί ελαττωµατική, ούτως 
ώστε να προκαλεί αοριστία (ΑΠ 41/1987 ΝοΒ 1988/106). Ο ενάγων όµως δεν 
εµποδίζεται να επανέλθει µε την άσκηση νέας, όµοιας µε την προηγούµενη, αγωγής, 
αν θεραπεύσει το δικονοµικό ελάττωµα, για το οποίο δηµιουργήθηκε δεδικασµένο, 
λ.χ τα στοιχεία της αγωγής που κρίθηκε ως αόριστη, επικαλούµενος µάλιστα 
ακωλύτως από την άποψη των χρονικών ορίων του δεδικασµένου παλαιά ή νέα 
γεγονότα για τη βελτίωσή της (Β. Βαθρακοκοίλη ΚΠολ∆ Ερµηνευτική-Νοµολογιακή 
Ανάλυση τόµος Β' σελ. 470 υπ΄ άρθρο 322, Κεραµέα-Κονδύλη-Νίκα Ερµηνεία 
ΚΠολ∆ τόµος I υπ΄ άρθρο 322, µε την εκεί αναφερόµενη νοµολογία).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 261, 263, 939, 941, 942, 946, 1509, 
ΚΠολ∆: 321, 322, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταδολίευση ∆ανειστών - Αγωγή διαρρήξεως 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 11 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Αγωγή διάρρηξης. Στοιχεία αγωγής. Έφεση. Ερηµοδικία 
του εκκαλούντος. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 939, 941, 942 και 943 ΑΚ, σαφώς 
συνάγεται ότι οι δανειστές δικαιούνται να απαιτήσουν τη διάρρηξη κάθε 
απαλλοτρίωσης που έγινε από τον οφειλέτη προς βλάβη τους, εφόσον η υπόλοιπη 
περιουσία δεν επαρκεί για την ικανοποίηση τους. Οι προϋποθέσεις, λοιπόν, 
προστασίας των δανειστών είναι: α) ύπαρξη απαιτήσεως κατά του οφειλέτη 
γεννηµένη κατά το χρόνο της απαλλοτρίωσης, η οποία να έχει γίνει ληξιπρόθεσµη 
κατά την πρώτη στο ακροατήριο συζήτηση της αγωγής για διάρρηξη, χωρίς να 
απαιτείται να έχει βεβαιωθεί δικαστικά ούτε να είναι εξοπλισµένη µε τίτλο εκτελεστό 
(ΟλΑΠ 709/1974 ΝοΒ 23 300, ΑΠ 121/1998-ΝοΒ 43.52). Πρέπει, όµως, η απαίτηση 
του δανειστή να είναι τέτοια ώστε η ικανοποίηση της να µη φαίνεται στο φως των 
ειδικών πραγµατικών συνθηκών της συγκεκριµένης υπόθεσης, σαν τελείως ανέφικτη 
µε τη διάρρηξη της απαλλοτρίωσης του οφειλέτη, όπως ιδίως συµβαίνει όταν ο 
οφειλέτης απαλλοτριώνει ακίνητο υπερφορτωµένο από υποθήκες, οπότε η διάρρηξη 
αυτής της απαλλοτρίωσης κανένα οικονοµικό όφελος δεν µπορεί να προσφέρει σε 
απλούς εγχειρόγραφους δανειστές χρηµατικής απαίτησης (βλ. Μπανάκα στον 
Γεωργιάδη-Σταθόπουλο, Αστικό Κώδικα κατ` άρθρο ερµηνεία Τόµος IV, άρθρο 939 
§50, σελ. 857), β) απαλλοτρίωση εκ µέρους του οφειλέτη, γ) απαλλοτρίωση µε 
πρόθεση βλάβης των δανειστών, η οποία πρόθεση 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 των δανειστών, αφού στην περίπτωση αυτή είναι 
προφανές ότι ο οφειλέτης γνωρίζει ότι συνέπεια της πράξης του είναι η βλάβη των 
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δανειστών, την οποία αποδέχεται, δ) βλάβη των δανειστών, δηλαδή ελάττωση της 
περιουσίας του οφειλέτη σε τέτοιο βαθµό, ώστε η υπόλοιπη περιουσία να µην αρκεί 
προς ικανοποίηση των δανειστών.  
Η αφερεγγυότητα αυτή του οφειλέτη, που είναι ένα από τα στοιχεία της αγωγής, 
πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο εγέρσεως της αγωγής, που είναι ο κρίσιµος χρόνος 
για τον προσδιορισµό της βλάβης των δανειστών, η οποία υπάρχει µόνο όταν 
οφειλέτης είναι κατά το χρόνο αυτό αφερέγγυος και ε) γνώση του τρίτου ότι ο 
οφειλέτης απαλλοτριώνει προς βλάβη των δανειστών, η οποία γνώση τεκµαίρεται 
όταν ο τρίτος είναι κατά την απαλλοτρίωση σύζυγος ή συγγενής σε ευθεία γραµµή ή 
σε πλάγια γραµµή εξ αίµατος έως και τον τρίτο βαθµό ή από αγχιστεία έως το 
δεύτερο βαθµό, ενώ η ανωτέρω γνώση δεν απαιτείται αν η απαλλοτρίωση έγινε από 
χαριστική αιτία (ΕφΑθ 730/2009, Ελ∆νη 2009.869).  
Εξάλλου, από 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 µόνον καθόσον ζηµιώνεται αυτός 
που προσβάλλει την πράξη της απαλλοτρίωσης, δηλαδή κατά το µέρος της που 
απαιτείται για να καλυφθεί η απαίτησή του, η οποία διαφορετικά δεν µπορεί να 
ικανοποιηθεί. Ενόψει δε του ότι η εξεύρεση αυτού του µέρους εξαρτάται από τη 
σχέση του ποσού της απαντήσεως, που πρέπει να ικανοποιηθεί, προς το ποσό της 
αξίας του περιουσιακού στοιχείου που απαλλοτριώθηκε κατά την άσκηση της 
αγωγής, πρέπει, για το κατά το άρθρο 216 ΚΠολ∆ ορισµένο της, τα ποσά αυτά να 
αναφέρονται σε αυτήν. Συγκεκριµένα πρέπει να αναφέρονται σε αυτήν, εκτός από την 
αξίωση του δανειστή, και η αξία του αντικειµένου της καταδολιευτικής 
απαλλοτρίωσης, ώστε, σε περίπτωση που η αξία του δευτέρου είναι µεγαλύτερη από 
την αξία της απαίτησης, να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το ποσοστό του, που θα 
αντιστοιχεί στην απαίτηση (ΑΠ 2200/2007, ΑΠ 1112/2004 Ελ∆νη 2005.74, ΑΠ 
1482/2004 αδηµ. σε νοµικά περιοδικά, ΑΠ 637/2001 ΝοΒ 50.696, Ελ∆νη 2002.1413 
και 1422, ΕφΘεσ 2903/2005 Αρµ 2005.42, ΕφΘεσ 1854/2003 Αρµ 2004. 1693, 
ΕφΠατρ. 331/2003 ΑχΝοµ 2004.28, ΑΠ 637/2001 Ελ∆νη 43.1410 επ.). Μόνη η µνεία 
ότι τα στοιχεία που απαλλοτριώθηκαν ήταν τα µόνα περιουσιακά στοιχεία του 
οφειλέτη ή των οφειλετών, δεν καθιστούν την αγωγή ορισµένη, αφού και πάλι 
ανακύπτει ανάγκη να διαπιστωθεί αν πρέπει να διαρρηχθεί όλη η απαλλοτριωτική 
δικαιοπραξία, όταν η αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι µικρότερη από την 
απαίτηση του ενάγοντος δανειστή, ή κατά ένα µέρος µόνον και πιο συγκεκριµένα 
όταν η αξία που απαλλοτριώθηκε είναι µεγαλύτερη από την αξία της απαίτησης 
(ΕφΠατρ 1068/2007, δηµ. Νοµος). 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 524 παρ. 3 εδ. α΄ ΚΠολ∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2915/2001 και ισχύει από 1-1-2002, σε περίπτωση 
ερηµοδικίας του εκκαλούντος απορρίπτεται η έφεσή του, εφόσον κλητεύθηκε 
νοµότυπα και εµπρόθεσµα ή επισπεύδει αυτός τη συζήτηση. Η απόρριψη αυτή της 
έφεσης γίνεται στην ουσία και όχι για τυπικούς λόγους, διότι, ανεξάρτητα από την 
ύπαρξη ή µη σχετικού αιτήµατος του εφεσιβλήτου, ο εκκαλών, µε την απουσία του ή 
τη µη προσήκουσα παράστασή του, θεωρείται ότι παραιτείται από την έφεση και 
αποδέχεται την πρωτόδικη απόφαση (ΟλΑΠ 16/1990 Ελ∆νη 31.804, ΑΠ 625/2000 
ΕΕΝ 2001. 770, ΑΠ 126/2000 Ελ∆νη 2000.970, ΕφΑθ 4249/2004 Ελ∆νη 2005.526). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 939, 941, 942, 943, 
ΚΠολ∆: 216, 524, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Κληρονοµία - Αποδοχή κληρονοµίας 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1582 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αποποίηση κληρονοµίας από ανήλικο. ∆ιαδικασία. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1710, 1711, 1846, 1847, 1848, 
1854 και 1856 ΑΚ συνάγονται τα ακόλουθα: α) κατά το χρόνο του θανάτου 
προσώπου η περιουσία του επάγεται αυτοδικαίως στους κληρονόµους του, οι οποίοι 
µπορούν να την αποποιηθούν µέσο σε προθεσµία τεσσάρων µηνών, που αρχίζει από 
τότε που έµαθαν την επαγωγή και το λόγο της, β) η αποποίηση αυτή γίνεται µε 
δήλωση στη γραµµατεία του δικαστηρίου της κληρονοµιάς (812 ΚΠολ∆), γ) αν ο 
κληρονόµος αποποιηθεί την κληρονοµιά, η επαγωγή σε εκείνον που αποποιήθηκε 
θεωρείται ότι δεν έγινε και στην περίπτωση αυτή επάγεται σε εκείνον που θα είχε 
κληθεί, αν αυτός που αποποιήθηκε δεν ζούσε κατά το χρόνο θανάτου του 
κληρονοµουµένου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η προθεσµία των τεσσάρων 
µηνών αρχίζει από τη γνώση της αποποίησης του προηγούµενου και της εξαιτίας 
αυτής, κλήσης του κληρονόµου. Η προθεσµία της αποποίησης τρέχει, εφόσον ο νόµος 
δεν διακρίνει, και κατά προσώπων ανίκανων προς δικαιοπραξία, όµως αυτή 
αναστέλλεται για όσους λόγους και η παραγραφή (άρθρα 255 επ. ΑΚ), µεταξύ των 
οποίων και η διάταξη του άρθρου 257 παρ. 2 ΑΚ, στην οποία όµως η προθεσµία είναι 
τεσσάρων µηνών. Τα γεγονότα της γνώσης της επαγωγής -υπό την έννοια της 
βάσιµης πληροφόρησης της ύπαρξης των πραγµατικών και νοµικών προϋποθέσεων, η 
συνδροµή των οποίων επιφέρει την αυτοδίκαιη κτήση της κληρονοµιάς- και, 
αθροιστικό, του λόγου της επαγωγής -δηλαδή της κλήσης εκ διαθήκης ή εκ του νόµου 
ως εξ αδιαθέτου κληρονόµος- ερευνώνται αν συντρέχουν στο πρόσωπο του 
εκπροσωπούντος τον ανίκανο. Γίνεται έτσι δεκτό ότι συνιστά λόγο ανωτέρας βίας, 
που αναστέλλει την συµπλήρωση της προαναφερόµενης προθεσµίας προς 
αξιοποίηση, ο χρόνος που µεσολαβεί από τότε που ο νόµιµος αντιπρόσωπος του 
ανίκανου προς δικαιοπραξία υπέβαλε στο δικαστήριο σχετική αίτηση για παροχή 
άδειας αποποίησης µέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου 
(ΕφΑθ 6967/1977 ΝοΒ 1978.948). Έξαλλου, απαιτουµένης θετικής γνώσης της 
επαγωγής και του λόγου της και µη αρκούσης της υπαίτιος άγνοιας αυτής η κίνηση 
της άνω τετράµηνης προθεσµίας αποποιήσεως δεν άρχεται σε περίπτωση πλάνης του 
κληρονόµου ως προς την επαγωγή και το λόγο της, ως γεγονότων που αφετηριάζουν 
την εν λόγω προθεσµία. Ειδικότερα, η από τον κληρονόµο µη γνώση της προς αυτόν 
επαγωγής και του λόγου της εξαιτίας άγνοιας ή εσφαλµένης γνώσης των νοµικών 
ρυθµίσεων περί αποδοχής κληρονοµιάς, αποτρέπει την έναρξη της κρίσιµης 
προθεσµίας (ΠολΠρΘεσ 31823/2004). Τέλος, αναφορικά µε την αποποίηση της 
κληρονοµιάς από ανήλικο, αυτή γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 1526 και 1625 
παρ. 1 εδ. α ΑΚ, σε συνδυασµό και µε τα άρθρα 1510 επ. ΑΚ, από τους ασκούντες τη 
γονική µέριµνα, µετά από σχετική άδεια του δικαστηρίου, ενώ τα γεγονότα της 
γνώσης της επαγωγής και του λόγου αυτής ερευνώνται αν συντρέχουν στο πρόσωπο 
του εκπροσωπούντος τον ανήλικο (βλ. ΑΠ 493/2003). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1510 επ., 1526, 1625, 1710, 1711, 1846, 1847, 1848, 1854, 1856, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Κληρονοµία - Αποδοχή µε το ευεργέτηµα της απογραφής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 750 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αποδοχή κληρονοµίας µε το ευεργέτηµα της απογραφής. Ανήλικοι. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 1904 του ΑΚ "Ο κληρονόµος µε απογραφή ευθύνεται για τις 
υποχρεώσεις της κληρονοµίας έως το ενεργητικό της. Καµµιά σύγχυση δεν επέρχεται 
ως προς τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του έναντι της κληρονοµίας". Από τη 
διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 1904, 1902, 1903, 1905, 1912, 
1527 και 1625 του Α.Κ. συνάγεται ότι προκειµένου για πρόσωπα ανίκανα ή 
περιορισµένης ικανότητας προς δικαιοπραξία (όπως ανήλικοι), για τα οποία η 
αποδοχή της κληρονοµίας από τους νόµιµους αντιπροσώπους τους γίνεται πάντοτε 
επ'ωφελεία απογραφής, το ευεργέτηµα αυτό έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της 
ευθύνης του κληρονόµου µέχρι το ενεργητικό της κληρονοµικής περιουσίας, η οποία 
αποχωρίζεται αυτοδικαίως από την περιουσία του κληρονόµου και αποτελεί χωριστή 
οµάδα, µε την έννοια όχι ότι ευθύνεται ο κληρονόµος και µε τη δική του περιουσία 
µέχρι της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού της κληρονοµίας, αλλά ότι ευθύνεται 
µε τα ίδια τα στοιχεία του ενεργητικού της και µόνον µέχρις αυτών, σε τρόπο ώστε 
τυχαία απώλεια ή καταστροφή ή χειροτέρευσή τους να τον απαλλάσσει από 
αντίστοιχη ευθύνη. Εξάλλου, δεν δύνανται οι κληρονοµικοί δανειστές να επιληφθούν 
της ατοµικής περιουσίας του κληρονόµου (Γ. Μπαλή Κληρονοµικό ∆ίκαιο παρ.194, 
2, σελ.302, Α. Τούση Κληρονοµικό ∆ίκαιο παρ.210 σελ.538), εκτός αν επήλθε 
έκπτωση από το ευεργέτηµα της απογραφής λόγω παρόδου άπρακτης της ενιαύσιας 
προθεσµίας από τότε που απέκτησε ο κληρονόµος πλήρη ικανότητα προς 
δικαιοπραξία και δεν συνέταξε απογραφή. Ούτε επίσης απαλλάσσεται από την 
ευθύνη έναντι των δανειστών της κληρονοµίας ο εξ απογραφής κληρονόµος, ώστε 
από τη σχετική δήλωσή του να µη νοµιµοποιούνται εκείνοι να στρέφονται εναντίον 
του προς ικανοποίησή τους, λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού της κληρονοµίας 
(ΑΠ 1163/1981) ή να µαταιώνει τη δικαστική ενάσκηση των δικαιωµάτων τους ο 
κληρονόµος µε την προσφορά της σε χρήµα αξίας των κληρονοµιαίων κατά το χρόνο 
επαγωγής της κληρονοµίας, επωφελούµενος την τυχόν επί πλέον διαφορά από τη 
µεγαλύτερη µεταγενέστερη αξία τούτων σε βάρος των δανειστών της κληρονοµίας.  
- 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).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1527, 1625, 1902, 1903, 1904, 1905, 1912,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1009 
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Κληρονοµία - Κληρονοµικό καταπίστευµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 346 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κληρονοµικό καταπίστευµα. Αναγνωριστική του κληρονοµικού δικαιώµατος 
αγωγή. 
- Κατά το άρθρο 1923 παρ. 1 ΑΚ: "Ο διαθέτης µπορεί να υποχρεώσει τον κληρονόµο 
να παραδώσει, έπειτα από ορισµένο γεγονός ή χρονικό σηµείο, την κληρονοµία που 
απέκτησε ή ποσοστό της σε άλλον (καταπιστευµατοδόχο)". Κατά το άρθρο 1929 παρ. 
1 ΑΚ: "Αν ο διαθέτης εγκατέστησε κληρονόµο και όρισε η κληρονοµία ή ποσοστό 
της να διατηρηθεί στην οικογένειά του ... θεωρούνται σε περίπτωση αµφιβολίας 
καταπιστευµατοδόχοι, µετά τον θάνατο του εγκαταστάτου, όλα τα πρόσωπα που θα 
κληρονοµούσαν εξ αδιαθέτου τον διαθέτη, αν πέθαινε κατά τον θάνατο του 
εγκαταστάτου". Κατά το άρθρο 1935 παρ. 1 ΑΚ: "Η επαγωγή της κληρονοµίας στον 
καταπιστευµατοδόχο επέρχεται µόλις πεθάνει ο κληρονόµος, αν ο διαθέτης δεν έταξε 
κάποιο άλλο γεγονός ή χρονικό σηµείο". Κατά το άρθρο 1937 ΑΚ: "Ωσότου γίνει η 
επαγωγή στον καταπιστευµατοδόχο, ο κληρονόµος ασκεί τις κληρονοµικές αγωγές 
και διαχειρίζεται την κληρονοµία• απέναντι στον καταπιστευµατοδόχο ευθύνεται για 
όση επιµέλεια δείχνει στις δικές του υποθέσεις. ∆ιάθεση των αντικειµένων της 
κληρονοµίας, αν ο διαθέτης δεν όρισε διαφορετικά, συγχωρείται µόνον όταν 
επιβάλλεται από τους κανόνες της τακτικής διαχείρισης ή έδωσε την συναίνεσή του ο 
καταπιστευµατοδόχος ή στην περίπτωση του άρθρου 1939. Κάθε άλλη διάθεση 
αποβαίνει άκυρη µόλις γίνει η επαγωγή στον καταπιστευµατοδόχο". Κατά το άρθρο 
1938 ΑΚ: "Ωσότου γίνει η επαγωγή στον καταπιστευµατοδόχο, ο κληρονόµος 
βαρύνεται µε τις αναγκαίες δαπάνες και µε τις δαπάνες για την παραγωγή καρπών, 
καθώς και µε τα τακτικά βάρη των κληρονοµιαίων αντικειµένων. Κάθε άλλη δαπάνη 
κρίνεται κατά τις διατάξεις για τη διοίκηση αλλοτρίων". Κατά το άρθρο 1939 ΑΚ: 
"Αν ο καταπιστευµατοδόχος εγκαταστάθηκε σε ό,τι βρεθεί στην κληρονοµία κατά 
τον χρόνο της επαγωγής σ' αυτόν, ή αν ο διαθέτης επέτρεψε ελεύθερη διαχείριση στον 
κληρονόµο, αυτός έχει δικαίωµα να διαθέτει τα κληρονοµιαία αντικείµενα". Κατά το 
άρθρο 1941 ΑΚ: "Μόλις γίνει η επαγωγή της κληρονοµίας στον 
καταπιστευµατοδόχο, ο κληρονόµος παύει να είναι κληρονόµος και έχει υποχρέωση 
να παραδώσει την κληρονοµία στην κατάσταση που θα βρισκόταν ύστερα από 
τακτική διαχείριση, εκτός από τους καρπούς που έχουν παραχθεί έως την επαγωγή. Ο 
καταπιστευµατοδόχος έχει δικαίωµα να ζητήσει λογοδοσία. Τα δικαιώµατα και οι 
υποχρεώσεις, που αποσβέσθηκαν µε τη σύγχυση, αναβιώνουν αυτοδικαίως".  
Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει, ότι, στην περίπτωση του γενικού 
(οικογενειακού ή µη) καταπιστεύµατος, το σύνολο της περιουσίας του διαθέτου, όπως 
αυτή διαµορφώθηκε ύστερα από την "τακτική διαχείρισή της" από τον εγκατάστατο, 
περιέρχεται (ως κληρονοµία) στον καταπιστευµατοδόχο, ενώ, αντιθέτως, στο 
καταπίστευµα του άρθρου 1939 ΑΚ, ο καταπιστευµατοδόχος αποκτά ό,τι τυχόν δεν 
διέθεσε ο πρώτος κληρονόµος µέχρι την επαγωγή του καταπιστεύµατος. Εκ τούτων 
παρέπεται, ότι σε καθεµία από τις δύο περιπτώσεις (δυνητικά τουλάχιστον) είναι 
εντελώς διαφορετικά τα περιουσιακά στοιχεία που δικαιούται ο καταπιστευµατοδόχος 
να αξιώσει από τον εγκατάστατο (ή από τον κληρονόµο του), πράγµα που 
διαφοροποιεί περαιτέρω (ποσοτικά) και το αντικείµενο της πιθανής µεταξύ τους δίκης 
και το αίτηµα της σχετικής αγωγής και το αντικείµενο της απόδειξης και το 
δεδικασµένο που παράγεται από την τελική απόφαση και το περιεχόµενο της αξίωσης 
του καταπιστευµατοδόχου για λογοδοσία προς αυτόν εκ µέρους του πρώτου 
κληρονόµου. 
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1923, 1929, 1935, 1937, 1939, 1941, 
Νόµοι: 2121/1993, άρθ. 1, 4, 12, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕφΑ∆ 2011, σελίδα 1045 * ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 122, 
σχολιασµός Ε. Ν.  
 
Κληρονοµία - Περί κλήρου αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1607 
Έτος: 2002 
Περίληψη:  
- ∆ιαφορά αναγνωριστικής και διεκδικητικής αγωγής περί κλήρου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 974, 983, 984, 1710, 1712 επ, 1813 
επ, 1846 ΑΚ και 70 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι, σε αντίθεση µε την κατ' άρθρο 1871 ΑΚ 
αγωγή περί κλήρου, στην οποία εναγόµενος είναι πάντοτε ο νεµόµενος τα 
κληρονοµιαία ακίνητα ως κληρονόµος, επί αδικαιολόγητως κατοχής κληρονοµιαίου 
ακινήτου, χωρίς αντιποίηση κληρονοµικού δικαιώµατος από τον εναγόµενο, µπορεί 
να ασκηθεί κατ' αυτού αναγνωριστική αγωγή περί του κληρονοµικού δικαιώµατος, 
προς θεµελίωση της οποίας ο ενάγων κληρονόµος αρκεί να επικαλεσθεί και αποδείξει 
τον θάνατο του κληρονοµουµένου, τη συγγενική σχέση του προς αυτόν (ή την 
εγκατάστασή του ως κληρονόµου µε διαθήκη) τη νοµή του κληρονοµουµένου στο 
ακίνητο κατά το χρόνο του θανάτου του, που περιέχεται αυτοδικαίως στους 
κληρονόµους του και την αδικαιολόγητη κατοχή του ακινήτου από τον εναγόµενο. Ο 
τρόπος µε τον οποίο είχε αποκτήσει την νοµή ο κληρονοµούµενος (πρωτότυπος ή 
παράγωγος) δεν αποτελεί στοιχείο της ανωτέρω αγωγής. Με την ανωτέρω αγωγή 
παραδεκτώς σωρεύεται και καταψηφιστική τοιαύτη στην οποία περιέχεται αναγκαίως 
και αναγνωριστικό περί της εννόµου σχέσεως αίτηµα, ως είναι η διεκδικητική αγωγή, 
όταν ο ενάγων επιδιώκει να υποχρεωθεί ο εναγόµενος να του αποδώσει το 
κατεχόµενο από αυτόν ακίνητο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 974, 983, 984, 1710, 1712 επ., 1813 επ., 1846, 1871, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2002 * Ελ∆νη 2003, σελίδα 705 
 
Κληρονοµία - Συνεισφορά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1615 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Συνεισφορά µεταξύ συγκληρονόµων. Εφαρµοστέο δίκαιο. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αποδοχή πραγµάτων ως αληθινών χωρίς απόδειξη. παραβίαση 
των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων.Εσφαλµένη 
εφαρµογή των ορισµών του νόµου ως προς το βάρος της απόδειξης. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Κατά το άρθρο 1895 του ΑΚ, που εφαρµόζεται στην προκειµένη περίπτωση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν. 1329/1983, όπως είχε πριν από την αντικατάστασή 
του µε το άρθρο 28 του εν λόγω νόµου, αφού οι συνεισενεκτέες παροχές για τις 
οποίες πρόκειται δόθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού: "Οι 
κατιόντες, κληρονοµούντες εξ αδιαθέτου, υποχρεούνται κατά την διανοµήν της 
κληρονοµίας να συνεισφέρωσι προς αλλήλους: 1. πάσαν παροχήν γενοµένην προς 
αυτούς δια πράξεως εν ζωή υπό του κληρονοµουµένου είτε δια συστάσεως προικός, 
είτε προς αποκατάστασιν ιδίου αυτών οίκου, είτε προς έναρξιν ή εξακολούθησιν 
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επαγγέλµατος εκτός αν ο κληρονοµούµνενος κατά την παροχήν ώρισεν άλλως. 2. 
πάσαν δαπάνην γενοµένην προς επαγγελµατική µόρφωσιν του κατιόντος, εφόσον η 
δαπάνη αυτή υπερέβη το ανάλογον προς την περιουσιακήν κατάστασιν του 
κληρονοµουµένου µέτρον, εκτός αν ούτος κατά την παροχήν ώρισεν άλλως, 3. πάσαν 
προς αυτούς δωρεάν, εφόσον ο κληρονοµούµενος διέταξε την συνεισφορά ή τον 
καταλογισµόν αυτής εις την κληρονοµικήν αυτών µερίδα". Από τις διατάξεις αυτές 
και εκείνες του άρθρου 1899 του ίδιου Κώδικα προκύπτει ότι οι κατιόντες, 
κληρονοµούντες εξ αδιαθέτου, υποχρεούνται, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη βούληση 
του διαθέτη, όπως κατά τη δίκη διανοµής των κληρονοµιαίων, αλλά και σε κάθε 
περίπτωση που είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί το κληρονοµικό µερίδιο των 
κατιόντων, να συνεισφέρουν τις αναφερόµενες στην πρώτη από τις προαναφερθείσες 
διατάξεις παροχές, από τις οποίες οι µεν υπό στοιχεία 1 και 2 συνεισφέρονται εκτός 
αν ο κληρονοµούµενος απέκλεισε την συνεισφορά τους και η άλλη, δηλαδή η δωρεά 
µόνον εφόσον ο κληρονοµούµενος διέταξε τη συνεισφορά ή τον καταλογισµό της 
στην κληρονοµική µερίδα του δωρεοδόχου. Γι` αυτό και ο κατιών που αξιώνει την, 
από τον συγκληρονόµο του κατιόντα, συνεισφορά των προς αυτόν γενοµένων από 
τον κληρονοµούµενο εν ζωή παροχών, είναι υποχρεωµένος να προσδιορίσει τις εν 
λόγω παροχές και προκειµένου περί δωρεάς να ισχυρισθεί και, σε περίπτωση 
αµφισβητήσεως, να αποδείξει ότι ο κληρονοµούµενος διέταξε τη συνεισφορά ή τον 
καταλογισµό αυτής στην κληρονοµική µερίδα του δωρεοδόχου, ενώ επί των λοιπών 
παροχών που αναφέρονται στο άρθρο 1895 ΑΚ στον υπόχρεο απόκειται, για να 
µαταιώσει τη συνεισφορά αυτών, να ισχυρισθεί και αποδείξει ότι ο κληρονοµούµενος 
κατά την παροχή απέκλεισε τη συνεισφορά της. Εξάλλου, κατ' άρθρο 1899 εδ. β' ΑΚ 
για τον προσδιορισµό της αξίας της παροχής, για την οποία υπάρχει υποχρέωση 
συνεισφοράς στην κληρονοµία, λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που έγινε η παροχή. 
Έτσι η αξία της προίκας που δόθηκε προς τον κατιόντα κληρονόµο και που ήταν 
συνεισενεκτέα κατά το ως άνω άρθρο 1895 ΑΚ, (όπως τούτο ίσχυε πριν 
αντικατασταθεί από το Ν. 1329/83), θα υπολογισθεί στο χρόνο της σύστασής της. 
Εάν όµως έκτοτε µέχρι το χρόνο του θανάτου του κληρονοµουµένου µεσολάβησε 
νοµισµατική έκπτωση, υποτίµηση ή σοβαρή διακύµανση πρέπει, κατά την 
καθιερούµενη από το άρθρο 288 ΑΚ αρχή της καλής πίστης, που διέπει οποιαδήποτε 
ενοχή και την άσκηση των απ' αυτήν πηγαζόντων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, η 
αξία του χρόνου της παροχής να υπολογιστεί σε δραχµές της αυτής όµως 
πραγµατικής αξίας την οποία αυτές είχαν κατά το χρόνο του θανάτου του 
κληρονοµουµένου. Η αξία δηλαδή του χρόνου της παροχής θα αναχθεί, µε βάση την 
ως άνω αρχή του άρθρου 288 ΑΚ, στο ισάξιο της κατά το χρόνο του θανάτου του 
κληρονοµουµένου, αφού ληφθεί υπόψη η αγοραστική αξία της χρυσής λίρας κατά το 
χρόνο της παροχής και ακολούθως του θανάτου του κληρονοµουµένου και η µεταξύ 
τους σύγκριση, αλλά και η αύξηση στο µεταξύ του τιµαρίθµου, όχι δε και η αξία του 
αντικειµένου της παροχής κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονοµουµένου, αφού ο 
νόµος θέλησε να ληφθεί υπόψη µόνον η αξία κατά το χρόνο της παροχής.  
Τέλος, κατά το άρθρο 559 αριθ.1 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν 
παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Τούτο συµβαίνει αν, για την εφαρµογή 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή 
αρκέστηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που αυτός απαιτεί, καθώς και αν το 
δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα δικαίου έννοια διαφορετική από την 
αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας 
και της υπαγωγής αυτών στο νόµο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός, όταν το δικαστήριο 
εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν 
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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.  
- Ο όρος "πράγµατα" στη διάταξη του άρθρου 559 αρ.10 ΚΠολ∆, όπως ίσχυε πριν 
την τροποποίησή του από το Ν. 2915/2001, τα οποία αν το δικαστήριο της ουσίας 
δέχτηκε ως αληθινά χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε απόδειξη γι' αυτά, ιδρύεται ο από 
τη διάταξη αυτή προβλεπόµενος λόγος αναίρεσης, είναι ταυτόσηµος του αντιστοίχου 
όρου του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, δηλαδή θεωρούνται (ως πράγµατα) οι ουσιώδεις 
για την έκβαση της δίκης νοµίµως προταθέντες πραγµατικοί ισχυρισµοί, θεµελιωτικοί 
αγωγής, ανταγωγής, ένστασης, αντένστασης κ.λ.π., όχι δε και οι µη νόµιµοι, 
επουσιώδεις, αλυσιτελείς και απαράδεκτοι ισχυρισµοί, οι οποίοι δεν ασκούν επίδραση 
στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 12/2004) και επί των οποίων το δικαστήριο δεν 
υποχρεούται να απαντήσει. Εξάλλου, ο ως άνω (από τον αριθ.10 περ. α' του άρθρου 
559 ΚΠολ∆) λόγος, κατά την έννοια της εν λόγω διάταξης, ιδρύεται, όταν το 
δικαστήριο δέχεται πράγµατα ως αληθινά χωρίς να εκθέτει, ούτε γενικώς, από ποια 
αποδεικτικά µέσα άντλησε την απόδειξη τους. ∆εν απαιτείται, ωστόσο, το δικαστήριο 
να αξιολογεί τα επιµέρους αποδεικτικά µέσα ή να αναφέρει καθένα από αυτά 
συγκεκριµένα και να τα αναλύει.  
- Ο από το άρθρο 559 αρ. 12 ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης, διότι το δικαστήριο της 
ουσίας παραβίασε τους ορισµούς του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών 
µέσων ιδρύεται µόνον όταν αυτό αποδίδει σε ορισµένο αποδεικτικό µέσο µεγαλύτερη 
ή µικρότερη αποδεικτική δύναµη από εκείνη που προσδίδει στο αποδεικτικό µέσο ο 
νόµος, ενώ δεν δηµιουργείται όταν το δικαστήριο, εκτιµώντας ελεύθερα τα 
αποδεικτικά µέσα, αποδίδει µεγαλύτερη ή µικρότερη αποδεικτική δύναµη σε ένα ή 
ορισµένα από αυτά.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 13 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν το 
δικαστήριο εσφαλµένα εφάρµοσε τους ορισµούς του νόµου ως προς το βάρος της 
απόδειξης. Για να είναι ορισµένος ο λόγος αυτός αναίρεσης, πρέπει να καθορίζονται 
στο αναιρετήριο: α) ποιος ήταν ο ουσιώδης ισχυρισµός ως προς τον οποίο 
εφαρµόστηκε εσφαλµένα ο ορισµός του νόµου ως προς το βάρος της απόδειξης, β) 
ποια είναι η παράβαση στην οποία υπέπεσε το δικαστήριο της ουσίας ως προς το 
βάρος της απόδειξης και γ) ποιο είναι το θέµα της απόδειξης που έχει επιβάλει το 
δικαστήριο.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 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. Κατά την 
έννοια της διάταξης αυτής, υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης λόγω αντιφατικών ή 
ανεπαρκών αιτιολογιών, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, δεν προκύπτουν 
κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, 
σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση ότι 
συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της 
εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός αναίρεσης όταν από τις παραδοχές 
της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν παραβιάσθηκε ή όχι ουσιαστική 
διάταξη νόµου. Αναφέρεται σε πληµµέλειες αναγόµενες στη διατύπωση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, στο οποίο στηρίζεται το διατακτικό της απόφασης. ∆εν 
ιδρύεται, όµως, ο λόγος αυτός αναίρεσης, όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και, ειδικότερα, στην ανάλυση, στάθµιση αυτών και στην 
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αιτιολόγηση της εξαγωγής από αυτές του αποδεικτικού πορίσµατος, αρκεί τούτο να 
εκτίθεται πλήρως, σαφώς και χωρίς αντιφάσεις.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 1895, 1899,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 13, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 1329/1983, άρθ. 88, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1010 
 
Κοινόχρηστα πράγµατα - Αιγιαλός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 566 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αιγιαλός. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Συµµόρφωση προς την αναιρετική απόφαση. 
Αδίκαστη αίτηση. 
- Κατά το άρθρο 967 ΑΚ, µεταξύ των κοινής χρήσεως πραγµάτων περιλαµβάνεται 
και ο αιγιαλός. Είναι δε αιγιαλός, κατά τον ορισµό που δίνει το άρθρο 1 του ΑΝ 
2344/1940, το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ και υπό το κράτος του ΑΚ, σύµφωνα µε το 
άρθρο 53 του Εισαγωγικού Νόµου αυτού, "η περιστοιχούσα την θάλασσαν χερσαία 
ζώνη η βρεχοµένη από τας µεγίστας πλην συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων". Από 
τον ορισµό αυτό προκύπτει, ότι ο αιγιαλός είναι τµήµα της γης που περιβάλλει τη 
θάλασσα µε όριο προς την ξηρά το σηµείο εκείνο, µέχρι το οποίο φθάνουν τα 
συνήθως µεγαλύτερα κύµατα, όχι όµως και από τις έκτακτες πληµµύρες. Μόνος, 
όµως, ο καθορισµός του ορίου του αιγιαλού από τη διοικητική επιτροπή, που 
προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 του ΑΝ 2344/1940, µε απόφασή της, µε τη σύνταξη 
του εκεί αναγραφόµενου τοπογραφικού και υψοµετρικού διαγράµµατος, που 
συνοδεύεται από σχετική έκθεση, δεν είναι ικανός να προσδώσει την ιδιότητα του 
αιγιαλού σε τµήµα της γης, το οποίο στερείται τα παραπάνω χαρακτηριστικά, δηλαδή 
σε έδαφος που δεν βρέχεται όπως πιο πάνω από τα θαλάσσια ύδατα. Και αυτό διότι, 
υπό την αντίθετη εκδοχή, ο κύριος του εδάφους, που κατά πλάνη περιλήφθηκε στα 
όρια του αιγιαλού θα έχανε την ιδιοκτησία του µε απλή πράξη της διοίκησης, κατά 
παράβαση των προστατευτικών αυτής συνταγµατικών ορισµών, ενόψει ακριβώς των 
οποίων και θεσπίστηκαν τα όσα στο άρθρο 4 του ίδιου ΑΝ 2344/1940 
διαλαµβάνονται, κατά τα οποία τµήµατα ιδιωτικών τµηµάτων, που χαρακτηρίστηκαν 
από την προαναφερόµενη επιτροπή ως τµήµατα που ανήκουν πλέον στον αιγιαλό, 
λογίζονται ότι κηρύχθηκαν απαλλοτριωτέα αναγκαστικώς υπέρ του ∆ηµοσίου 
συγχρόνως µε τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της έκθεσης και του 
διαγράµµατος της ίδιας επιτροπής, εφαρµοζοµένης, κατά τα λοιπά, ως προς την 
αποζηµίωση, της προβλεπόµενης στους ισχύοντες για τις απαλλοτριώσεις νόµους 
διαδικασίας. Έτσι η ιδιότητα του αιγιαλού προκύπτει από φυσικά και µόνο φαινόµενα 
και δεν δηµιουργείται µε πράξη της Πολιτείας και σε κάθε τοπική περίπτωση ο 
καθορισµός της έκτασης ως αιγιαλού ανήκει στην εκτίµηση του τακτικού δικαστή και 
όχι της διοίκησης. Εξάλλου, ο αιγιαλός ανήκει κατά νοµική επιταγή στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο (άρθρα 968 ΑΚ και 1 του ΑΝ 2344/1940, αλλά και κατά τις διατάξεις του 
προϊσχύσαντος του ΑΚ δικαίου: ν. 93 βασ. Ββ' , ν.96, 112 πανδ. 50.16 και άρθρο 15 
του νόµου "περί διακρίσεως κτηµάτων" της 10.7.1837). Η κυριότητα, στην οποία ο 
ΑΚ υπάγει τα δηµόσια κτήµατα, είναι η κυριότητα του αστικού δικαίου, η οποία 
εξακολουθεί να υπάρχει και όταν αυτά (δηµόσια κτήµατα) παύσουν, κατά τη διάταξη 
του άρθρου 971 ΑΚ, να υπηρετούν την κοινή χρήση, παύσουν δηλαδή τα κοινής 
χρήσης πράγµατα να είναι εκτός συναλλαγής. Ο αιγιαλός µόνο µε πρόσχωση από 
φυσικά ή και τεχνητά αίτια (βλ. και άρθρο 9 του ΑΝ 2344/1940) µπορεί να απωλέσει 
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το χαρακτήρα του ως τέτοιου, αφού η ιδιότητα λωρίδας γης ή αιγιαλού αποτελεί 
συνάρτηση καθαρά φυσικών φαινοµένων. Εποµένως, ο παλαιός αιγιαλός, έστω και αν 
απώλεσε το χαρακτήρα του, εξακολουθεί ex lege να ανήκει στην κυριότητα του 
∆ηµοσίου και δεν συντρέχει ανάγκη µετά από την αλλαγή αυτή να αναζητηθεί άλλος 
τρόπος κτήσεως ή διατηρήσεως της κυριότητας του ∆ηµοσίου, όπως µε χρησικτησία 
(ΟλΑΠ 24/2000).  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση, όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και, έτσι, 
δεν µπορεί να ελεγχθεί, αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν ή όχι οι όροι 
του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε. Αντίθετα, η απόφαση δεν 
στερείται νόµιµης βάσης, όταν οι πιο πάνω ελλείψεις αφορούν την εκτίµηση των 
αποδείξεων (άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆) και, ειδικότερα, αναφέρονται στην ανάλυση, 
αξιολόγηση και στάθµιση του πορίσµατος που εξάγεται από αυτές, αρκεί µόνο το 
πόρισµα να εκτίθεται µε σαφήνεια (ΟλΑΠ 24/1992).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 18 ΚΠολ∆ δηµιουργείται λόγος 
αναίρεσης, αν το δικαστήριο της παραποµπής δεν συµµορφώθηκε προς την 
αναιρετική απόφαση. Ο αναιρετικός αυτός λόγος αναφέρεται σε κάθε παράλειψη του 
δικαστηρίου της παραποµπής να συµµορφωθεί µε το νοµικό ζήτηµα που κρίθηκε από 
την αναιρετική απόφαση, το οποίο µπορεί να ανάγεται είτε στο ουσιαστικό είτε στο 
δικονοµικό δίκαιο.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 9 περ. γ' του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
άφησε αδίκαστη αίτηση. Ως αίτηση, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, νοείται 
κάθε αυτοτελής αίτηση των διαδίκων, µε την οποία ζητείται η παροχή έννοµης 
προστασίας, υπό οποιαδήποτε νόµιµη µορφή αυτής, που δηµιουργεί εκκρεµότητα της 
δίκης. Τέτοια είναι ιδίως η της αγωγής, της ανταγωγής, της κύριας παρέµβασης, της 
αυτοτελούς πρόσθετης παρέµβασης, της ανακοπής, της τριτανακοπής και κάθε 
ενδίκου µέσου, όχι όµως και εκείνη της ένστασης, της αντένστασης και γενικά της 
απόφασης πάνω σε κάθε είδους "πράγµατα" κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 8 
ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 967, 968, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 19, 
ΑΝ: 2344/1940, άρθ. 1, 2, 3,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 962 * ΝοΒ 2012, σελίδα 1734  
 
Κοινωνία - ∆ιανοµή ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 894 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Λύση κοινωνίας. ∆ιανοµή ακινήτου. 
- Κατά τα άρθρα 479, 480 παρ. 1, 481 και 484 του ΚΠολ∆, όταν η διαίρεση του 
διανεµητέου ακινήτου είναι πρόδηλα δυνατή, αδύνατη ή ασύµφορη, το δικαστήριο 
δεν υποχρεούται να διατάξει αποδείξεις (βλ. ΑΠ 975/2007 ΤΝΠ ∆ΣΑ, ΑΠ 1361/1996 
Ελ∆νη 38.1793, ΑΠ 231/1996 Ελ∆νη 37.1560, ΕφΑθ 6512/2008 ΝΟΜΟΣ, ΕφΠατρ 
966/2006 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 6132/2002 Ελ∆νη 44.1398, ΕφΑθ 863/1999 Ελ∆νη 
41.473, ΕφΑθ 4019/1999 Ελ∆νη 40.1582). Αν δε αυτή είναι ανέφικτη ή ασύµφορη 
διατάσσεται η πώληση µε πλειστηριασµό, ενώ ο τρόπος λύσης της κοινωνίας, δηλαδή 
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το αν η λύση θα γίνει µε αυτούσια διανοµή ή µε πώληση δια πλειστηριασµού, δεν 
περιλαµβάνεται στο αίτηµα της αγωγής διανοµής, αλλά ανήκει στις εξουσίες του 
αρµόδιου δικαστηρίου (βλ. ΑΠ 1309/2005 Ελ∆νη 49.747, ΑΠ 981/2002 Ελ∆νη 
44.1294, ΑΠ 1053/1993 Ελ∆νη 1994.1577, ΕφΑθ 6512/2008 ΝΟΜΟΣ, ΕφΠατρ 
966/2006 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 6132/2002 ό.π. ΕφΑθ 6635/1995 ΝοΒ 44.451). Για τη 
διαµόρφωση της κρίσης του αυτής το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του, εκτός από τις 
µερίδες (ποσοστά συγκυριότητας) των κοινωνών, το είδος, τις διαστάσεις, το σχήµα, 
το εµβαδόν κλπ., του διανεµητέου ακινήτου, καθώς και τους κανόνες της κοινής 
πείρας και της λογικής (βλ. ΑΠ 1361/4996 ό.π., ΑΠ 231/1996 ό.π., ΑΠ 934/1976 
ΝοΒ 25.199, ΕφΑθ 6512/2008 ΝΟΜΟΣ, ΕφΠατρ 966/2006 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 
6132/2002 ό.π., ΕφΑθ 4019/1999 ό.π., ΕφΑθ 6530/1991 Ελ∆νη 33.590). Πρόδηλα 
αδύνατη ή ασύµφορη είναι η αυτούσια διανοµή, όταν κατά τους κανόνες της κοινής 
πείρας και λογικής το διανεµητέο δεν µπορεί να διανεµηθεί σε µέρη ανάλογα µε τις 
µερίδες των κοινωνών χωρίς να µειωθεί η αξία του και όταν τα µέρη στα οποία 
πρόκειται να διανεµηθεί καθίστανται άχρηστα στο κοινωνικό σύνολο ως οικονοµικές 
µονάδες ή η αξία τους, λόγω ακριβώς της αδυναµίας τους να χρησιµεύσουν ως 
οικονοµικές µονάδες, µειώνεται σε τέτοιο βαθµό ώστε το σύνολο των µερίδων να 
υστερεί της αξίας του διανεµητέου πράγµατος ως ενιαίου (βλ. ΑΠ 235/1998 Ελ∆νη 
39.291, ΕφΑθ 6512/2008 ΝΟΜΟΣ, ΕφΠατρ 966/2006 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 6132/2002 
ό.π., ΕφΑθ 4019/1999 ο.π.).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 795, 798, 799, 800, 801, 904, 1113,513, 1192, 1193, 
ΚΠολ∆: 479, 480, 480Α, 481, 482, 483, 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κοινωνία - Συγκυριότητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1421 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κοινωνία. Συγκυριότητα. Χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων που ο νόµος δεν επιτρέπει. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς 
απόδειξη.Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 1033, 1045, 1051 και 974 ΑΚ συνάγεται, ότι, για την 
µεταβίβαση της κυριότητος ακινήτου πρέπει ο µεταβιβάζων να είναι κύριος αυτού και 
η σχετική συµφωνία να γίνει µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να 
µεταγραφεί, και ότι µε έκτακτη χρησικτησία γίνεται κύριος ακινήτου πράγµατος 
εκείνος που το έχει στη νοµή του επί συνεχή εικοσαετία. Κατά δε τα άρθρα 974, 976 
έως 979 ΑΚ, άσκηση νοµής επί ακινήτου που οδηγεί στην κτήση της κυριότητος 
αυτού µε χρησικτησία, αποτελούν οι υλικές και εµφανείς πράξεις επάνω σε αυτό, που 
προσιδιάζουν στην φύση και τον προορισµό του και είναι δηλωτικές εξουσιάσεως 
αυτού µε διάνοια κυρίου δηλαδή µε την θέληση να το έχει δικό του.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1045, 787, 980, 981, 982 επ. και 994 ΑΚ ( καθώς και 
τις αντίστοιχες του προϊσχύσαντος δικαίου), οι οποίες για την ταυτότητα του νοµικού 
λόγου, εφαρµόζονται και επί κληρονοµιαίων ακινήτων, συνάγεται ότι, ο 
συγκληρονόµος που κατέχει ολόκληρο το κοινό πράγµα λογίζεται νεµόµενος αυτό 
στο όνοµα και των λοιπών κοινωνών και εποµένως δεν µπορεί να αντιτάξει κατ' 
αυτών κτητική ή αποσβεστική παραγραφή πριν καταστήσει σ αυτούς γνωστή την 
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βούλησή του να νέµεται ποσοστό µεγαλύτερο από την µερίδα του ή ολόκληρο το 
κοινό αποκλειστικώς για δικό του λογαριασµό (ΟλΑΠ 485/1982).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάσθηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ,ή έθιµο, ελληνικό ή 
ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ευθεία παραβίαση κανόνος ουσιαστικού 
δικαίου υπάρχει όταν το δικαστήριο παρέλειψε να εφαρµόσει κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, καίτοι ήταν εφαρµοστέος στην συγκεκριµένη περίπτωση βάσει των 
παραδοχών του, ή εφήρµοσε κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που, µε βάση τις ίδιες 
παραδοχές, δεν έπρεπε να εφαρµόσει.  
- Κατά την έννοια του εδαφίου 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
έλλειψη νοµίµου βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται, όταν από τις αιτιολογίες δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για να κριθεί, αν, στην 
συγκεκριµένη περίπτωση, συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της ουσιαστικής διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, καθώς και 
όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς και 
αντιφατικές ως προς τον νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα 
οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 12-
13/95). Ο αναιρετικός αυτός λόγος δεν ιδρύεται, όταν η απόφαση του δικαστηρίου 
της ουσίας περιέχει ελλείψεις στην αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού και µάλιστα 
στην ανάλυση ή στάθµιση ή αιτιολόγηση του πορίσµατος που προκύπτει από αυτές, 
εφόσον το αποδεικτικό πόρισµα εκτίθεται µε σαφήνεια, αλλά ιδρύεται όταν οι 
ελλείψεις αναφέρονται στα πραγµατικά περιστατικά που έγιναν δεκτά και είναι 
αναγκαία για την εφαρµογή της εφαρµοσθείσης στην συγκεκριµένη περίπτωση 
ουσιαστικής διατάξεως, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός 
έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής και ερµηνείας της.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη του 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως 
"πράγµατα", κατά την έννοια του νόµου, θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί 
ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση (και συνεπώς 
θεµελιώνουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής, κυρίας παρεµβάσεως, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως (ΟλΑΠ 3/1997,11/96). Εποµένως, ο λόγος αυτός αναιρέσεως ιδρύεται 
και όταν το δικαστήριο της ουσίας, κατά την εκτίµηση του περιεχοµένου της αγωγής , 
έλαβε υπόψη του περιστατικά, µη περιλαµβανόµενα σε αυτή, που ασκούν ουσιώδη 
επίδραση στο νόµω βάσιµο της αγωγής. Εξ' άλλου, κατά την διάταξη του άρθρου 106 
του ιδίου Κώδικος, το δικαστήριο ενεργεί µόνο µετά από αίτηση του διαδίκου και 
αποφασίζει µε βάση τους πραγµατικούς ισχυρισµούς που προτείνουν και 
αποδεικνύουν οι διάδικοι, εκτός εάν ο νόµος ορίζει διαφορετικά. Περαιτέρω, για να 
είναι ορισµένος και άρα παραδεκτός ο αµέσως πιο πάνω λόγος αναιρέσεως πρέπει 
στο αναιρετήριο να µνηµονεύονται, µεταξύ των άλλων, και όλα τα στοιχεία , από τα 
οποία να προκύπτει, ότι ο ισχυρισµός που δεν ελήφθη υπόψη, επροτάθη παραδεκτώς 
στο δικαστήριο της ουσίας που εξέδωσε την προσβαλλοµένη απόφαση, ότι ήταν νόµω 
βάσιµος και ότι, εάν εγένετο δεκτός, θα επηρέαζε ευνοϊκώς για τον αναιρεσείοντα το 
διατακτικό της προσβαλλοµένης αποφάσεως. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει ή παρά το νόµο 
έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά 
µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Από δε τις διατάξεις των 
άρθρων 335 και 338 έως 341 του ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι το δικαστήριο της ουσίας 
είναι υποχρεωµένο να λάβει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 



 

[122] 
 

προσκοµίζουν και επικαλούνται νοµίµως, τα οποία είναι χρήσιµα προς άµεση ή 
έµµεση (µε τεκµήρια) απόδειξη γεγονότων, που συγκροτούν ισχυρισµό λυσιτελή, 
δηλαδή που επιδρούν στο διατακτικό, παραδεκτό και νόµω βάσιµο ή ισχυρισµό περί 
αρχής εγγράφου αποδείξεως (ΟλΑΠ 11 1982). Και έχει µεν την υποχρέωση, 
σύµφωνα µε τις πιο πάνω διατάξεις και εκείνες του άρθρου 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος, να αιτιολογήσει την απόφασή του, να αναφέρει δηλαδή τους λόγους 
που το οδήγησαν στον σχηµατισµό της δικανικής του πεποιθήσεως, όχι όµως και να 
κάνει ειδική µνεία και αξιολόγηση εκάστου αποδεικτικού µέσου, αρκεί να γίνεται 
αδιστάκτως βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της αποφάσεως ότι, προς σχηµατισµό του 
αποδεικτικού πορίσµατος, έλαβε υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που νοµίµως 
προσεκόµισαν και επικαλέσθηκαν οι διάδικοι. Εξαλλου, από τις διατάξεις των 
άρθρων 336 παρ.3 , 339 και 432 επ. του ΚΠολ∆, προκύπτει ότι οποιοδήποτε έγγραφο, 
δηµόσιο ή ιδιωτικό δύναται να χρησιµεύσει ως βάση για την συναγωγή δικαστικών 
τεκµηρίου, εποµένως και ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκου ή 
συµβολαιογράφου, που ελήφθησαν υπόψη για να χρησιµεύσουν ως αποδεικτικό µέσο 
σε άλλη δίκη µεταξύ των αυτών ή άλλων διαδίκων. Περαιτέρω,, κατά την διάταξη 
του άρθρου 270 παρ 2 εδ. α' και β' του ΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή 
της µε το άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 3043/2002,που εφαρµόζεται και στην διαδικασία της 
δευτεροβαθµίου δίκης κατά το άρθρο 524 παρ. 1 του ΚΠολ∆, το δικαστήριο 
λαµβάνει υπόψη τα αποδεικτικά µέσα που πληρούν τους όρους του νόµου , ενώ 
µπορεί συµπληρωµατικά να λαµβάνει υπόψη και να εκτιµά ελεύθερα και αποδεiκτικά 
µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου µε την επιφύλαξη των άρθρων 393 και 
394. 
- Κατά το άρθρο 559 αρθ. 10 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης 
ως αληθινά χωρίς απόδειξη. Στην προκειµένη περίπτωση µε τον τέταρτο λόγο 
αναιρέσεως πλήσσεται η προσβαλλοµένη απόφαση για πληµµέλεια από τον αριθµό 
10 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, συνισταµένη στο ότι το Εφετείο εδέχθη, χωρίς 
απόδειξη , ως βάσιµο τον ουσιώδη αγωγικό ισχυρισµό της αναιρεσιβλήτου, ότι ο 
άµεσος αυτής δικαιοπάροχος κατέστη κύριος του επιδίκου µε έκτακτη χρησικτησία. 
Όπως, όµως, προκύπτει από την προσβαλλοµένη απόφαση του Εφετείου, 
µνηµονεύονται σε αυτή όλα τα αποδεικτικά µέσα, (µάρτυρες, έγγραφα),από τα οποία 
αυτό εσχηµάτισε την δικανική του πεποίθηση περί της ουσιαστικής βασιµότητος του 
άνω αγωγικού ισχυρισµού. Εποµένως, ο άνω λόγος αναιρέσεως είναι αβάσιµος και 
απορριπτέος.  
- Από την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 20 του ΚΠολ∆, κατά την οποία αναίρεση 
επιτρέπεται αν το δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου µε το να 
δεχθεί πραγµατικά γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο 
έγγραφο αυτό, συνάγεται ότι ο δι' αυτής προβλεπόµενος λόγος αναιρέσεως ιδρύεται 
µόνον, όταν το δικαστήριο κατά προφανή παρανόηση, ήτοι µη ορθή ανάγνωση του 
περιεχοµένου αποδεικτικού, κατά την έννοια των άρθρων 432 επ. ΚΠολ∆, εγγράφου, 
εδέχθη ως µνηµονευόµενα σ' αυτό πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, όµως, είναι 
καταδήλως διάφορα των πράγµατι διαλαµβανοµένων στο έγγραφο αυτό, ακολούθως 
δε, στηριζόµενο αποκλειστικώς στο εν λόγω έγγραφο ή κυρίως σε αυτό, οδηγείται σε 
ουσιαστική κρίση βλαπτική για τον επικαλούµενο τον ως άνω αναιρετικό λόγο. Ο 
λόγος όµως αυτός αναιρέσεως δεν ιδρύεται, οσάκις το δικαστήριο της ουσίας δεν 
υπέπεσε σε διαγνωστικό σφάλµα, αλλά αναγιγνώσκοντας το περιεχόµενο του 
εγγράφου, όπως αυτό πράγµατι έχει, άγεται εξ αυτού, συνεκτιµώντας και το 
περιεχόµενο των λοιπών αποδεικτικών µέσων, σε κρίση διαφορετική από εκείνη, την 
οποία εκλαµβάνει ως ορθή ο προβάλλων ότι εχώρησε παραµόρφωση του εγγράφου. 
Τούτο δε διότι η τοιαύτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, εξαχθείσα από το αληθές 
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περιεχόµενο του εγγράφου, είναι, κατά την διάταξη του άρθρου 561 παρ 1 ΚΠολ∆, 
αναιρετικώς ανέλεγκτη. 
- Κατά το άρθρο 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, είναι απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως που 
στηρίζεται σε ισχυρισµό, ο οποίος δεν προτάθηκε στο δικαστήριο της ουσίας, εκτός 
αν πρόκειται α)για παράβαση που δεν µπορεί να προβληθεί στο δικαστήριο της 
ουσίας, β)για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση και γ)για ισχυρισµό 
που αφορά την δηµοσία τάξη. Η διάταξη αυτή, η οποία αποτελεί εκδήλωση της 
θεµελιώδους αρχής, ότι ο 'Αρειος Πάγος ελέγχει την νοµιµότητα της αποφάσεως του 
δικαστηρίου της ουσίας, µε βάση την πραγµατική και νοµική κατάσταση που όφειλε 
να λάβει υπόψη ο ουσιαστικός δικαστής, καθιερώνει ειδική προϋπόθεση του 
παραδεκτού των λόγων αναιρέσεως, η συνδροµή της οποίας πρέπει να προκύπτει από 
το αναιρετήριο. Πρέπει δηλαδή να αναφέρεται στο αναιρετήριο, ότι ο ισχυρισµός που 
στηρίζει τον λόγο αναιρέσεως, είχε προταθεί νοµίµως στο δικαστήριο το οποίο 
εξέδωσε την προσβαλλοµένη απόφαση και εάν ακόµη, ως αναγόµενος σε θέµα 
δηµοσίας τάξεως, έπρεπε να ληφθεί υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της 
ουσίας.  
Συνεπώς, ο ισχυρισµός πρέπει να παρατίθεται στο αναιρετήριο, όπως επροτάθη στο 
δικαστήριο της ουσίας και να αναφέρεται ο χρόνος και ο τρόπος της προτάσεώς του ή 
της επαναφοράς του στο ανώτερο δικαστήριο, ώστε να µπορεί να κριθεί µε βάση το 
αναιρετήριο και µόνο εάν ήταν παραδεκτός και νόµιµος, (ΟλΑΠ 15/2000).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 787, 974, 980, 981, 982, 994, 1033, 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 106, 336, 339, 432 επ., 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 19, 
559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Κοινωνία - Χρήση κοινού πράγµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1671 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Χρήση κοινού ακινήτου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 786, 787, 792 παρ. 1, 961, 962 και 
1113 Α.Κ. προκύπτει, ότι σε περίπτωση αποκλειστικής χρήσης του κοινού πράγµατος 
από τον έναν από τους κοινωνούς, δικαιούνται οι άλλοι, και αν ακόµη δεν πρόβαλαν 
αξίωση για σύγχρηση, να απαιτήσουν από εκείνον που έκανε αποκλειστική χρήση, 
ανάλογη µερίδα από το όφελος, το οποίο από την αιτία αυτή αποκόµισε και 
συνίσταται, προκειµένου περί αστικού ακινήτου, το οποίο εκ κατασκευής προορίζεται 
ως κατοικία ή γραφείο, στην , κατά τον χρόνο της αποκλειστικής χρήσεως, µισθωτική 
αξία της µερίδας των άλλων κοινωνών, η οποία δεν αποτελεί µίσθωµα, αφού δεν 
υπάρχει µισθωτική σχέση, αλλά αποδοτέα, ως αποζηµίωση, κατά τις πιο πάνω 
διατάξεις, ωφέλεια. Εξάλλου, το δικαίωµα του καθενός από τους κοινωνούς, για 
χρήση του κοινού αντικειµένου, είναι ανεξάρτητο από τη µερίδα του σ' αυτό και 
τούτο διότι η εξουσία του κοινωνού πάνω στο κοινό αντικείµενο διακρίνεται µεν 
θεωρητικά σε ιδανική µερίδα, όχι όµως και πρακτικά, γιατί οι υλικές πράξεις µε τις 
οποίες ασκείται αυτή η άµεση εξουσία, δεν επιδέχεται επιµερισµό, ώστε ο καθένας να 
ασκεί τόσο ποσοστό εξουσίας, όσο αντιστοιχεί στο µερίδιό του. Έτσι, αν ένα κοινό 
αντικείµενο βρίσκεται υπό την κατοχή ενός από τους κοινωνούς, αυτός δικαιούται 
στη συνολική χρήση του και όχι µόνο τόσου µέρους του από αυτό, όσο του 
αντιστοιχεί στη µερίδα του, υπό την προϋπόθεση όµως ότι δεν κωλύεται η σύγχρηση 
των λοιπών κοινωνών, ήτοι εκείνη η οποία ασκείται πράγµατι ή αξιώνεται από 
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αυτούς και όχι εκείνη, η οποία θα µπορούσε ενδεχοµένως και αφηρηµένα να αξιωθεί, 
διότι έτσι καθορίζεται η έκταση του δικαιώµατος της ΑΚ 787, αλλά δεν υπάρχει 
παρακώλυση της συγχρήσεως, όταν δεν ασκείται ή δεν αξιώνεται καµιά σύγχρηση ή 
δεν καθορίζεται από τους λοιπούς κοινωνούς το περιεχόµενό της. Το παραπάνω 
δηλαδή δικαίωµα του συγκοινωνού δεν εξαρτάται από την προηγούµενη παρακώλυση 
στη σύγχρηση του κοινού, αλλά αρκεί ότι το πράγµα χρησιµοποιείται αποκλειστικώς 
από τον άλλο κοινωνό και ο ίδιος δεν αξιώνει για τον εαυτό του σύγχρηση, κατά τον 
προορισµό του πράγµατος (χωρίς να απαιτείται ότι η εν λόγω αποκλειστική χρήση 
παρακωλύει τη σύγχρηση από τους λοιπούς κοινωνούς).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 αρ. 1 εδ. α'ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε 
εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, 
ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο λόγος αναιρέσεως για παράβαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, προβλέπεται γενικά, στο άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, κατά 
τον οποίο επιτρέπεται αναίρεση µόνο 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 πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοσθεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, ΟλΑΠ 4/2005). Προς εξεύρεση της παραβιάσεως ελέγχεται 
ο δικανικός συλλογισµός που διατυπώνεται, έστω και ατελώς, και συγκροτείται από 
τη µείζονα πρόταση (νοµική διάταξη), την ελάσσονα πρόταση (πραγµατικές 
παραδοχές) και το συµπέρασµα (διατακτικό). Στην περίπτωση που το δικαστήριο 
έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται 
ενόψει των πραγµατικών περιστατικών, που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το 
δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στον νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως καθιστούν εµφανή την 
παραβίαση (ΑΠ 625/2008, ΑΠ 38/2008, ΑΠ 1218/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 786, 787, 792, 961, 962, 1113, 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 125, σχολιασµός 
Κωνσταντίνος Γ. Παµπούκης  
 
Κοινωνία - Χρήση κοινού πράγµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 336 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποκλειστική χρήση κοινού αντικειµένου. Αδικοπραξία. παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Aπό το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 785, 786, 787, 792 παρ.2, 961 και 
962 ΑΚ, προκύπτει ότι σε περίπτωση αποκλειστικής χρήσεως του κοινού 
αντικειµένου από τον ένα από τους κοινωνούς, δικαιούνται οι υπόλοιποι, και αν δεν 
προέβαλαν αξίωση συγχρήσεως, να απαιτήσουν από αυτόν που κάνει αποκλειστική 
χρήση ανάλογη µερίδα από το όφελος που αυτός αποκόµισε και το οποίο συνίσταται 
στην αξία της χρήσεως του κοινού (ΑΠ 1761/2008, ΑΠ 1302/2006, ΑΠ 1793/2006). 
Αν δε η αποκλειστική χρήση του κοινού από ένα των κοινωνών έγινε γιατί αυτός 
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επιλήφθηκε τούτου µε παράνοµη πράξη οι άλλοι κοινωνοί µπορούν να αξιώσουν και 
περαιτέρω αποζηµίωση από αδικοπραξία (ΑΠ 1761/2008).  
- O 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).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 341 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι το 
δικαστήριο, για να σχηµατίσει τη δικανική πεποίθησή του, ως προς τη βασιµότητα ή 
µή των προβαλλοµένων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων, τα οποία 
ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη 
όλα. τα νόµιµα αποδεικτικά µέσα, τα οποία επικαλούνται και προσκοµίζουν νοµίµως 
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 
άλλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία φέρονται ότι λήφθηκαν υπόψη προς σχηµατισµό 
της κρίσεώς του. ∆εν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας να µνηµονεύει και να 
εξαίρει µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της, κατά την ελεύθερη κρίση του, 
µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο, από το όλο 
περιεχόµενο της αποφάσεως, ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν νοµίµως οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρεώσεως 
αυτής ιδρύει λόγο αναιρέσεως εκ του άρθρου 559 αρ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, υπό την 
αποκλειστική προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός, το οποίο επικαλείται ο 
διάδικος, ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα τέτοιο 
(ουσιώδες) γεγονός καθίσταται αντικείµενο αποδείξεως (ΟλΑΠ 2/2008, ΟλΑΠ 
14/2005). Εξάλλου, επί παραπόνου για µη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίσθηκαν µε επίκληση, πρέπει, για το παραδεκτό του λόγου αυτού, να 
εξειδικεύονται στο αναιρετήριο τα αποδεικτικά µέσα, να προσδιορίζεται το 
περιεχόµενό τους και το παραδεκτό της προσαγωγής τους (ΑΠ 1851/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 785, 786, 787, 792, 961, 962, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Αρνητική αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 609 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγνωριστική αγωγή. Σώρρευση αρνητικής και αναγνωριστικής κυριότητας 
αγωγής. Στοιχεία αγωγής. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Παρά το νόµο λήψη υπόψη 
αποδείξεων που δεν προσκοµίστηκαν. Πρόσθετη παρέµβαση. 
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- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1000 και 1001 εδ. α' ΑΚ ο κύριος του πράγµατος 
µπορεί, εφόσον δεν προσκρούει στο νόµο ή σε δικαιώµατα τρίτων, να το διαθέτει κατ' 
αρέσκειαν και να αποκρούει κάθε ενέργεια άλλου πάνω σ' αυτό, η δε κυριότητα πάνω 
σε ακίνητο εκτείνεται, εφόσον ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, στο χώρο πάνω και 
κάτω από το έδαφος. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 1108 ΑΚ, αν η 
κυριότητα προσβάλλεται µε άλλο τρόπο εκτός από αφαίρεση ή κατακράτηση του 
πράγµατος, ο κύριος δικαιούται να απαιτήσει από εκείνον που προσέβαλε την 
κυριότητα να άρει την προσβολή και να την παραλείπει στο µέλλον. Από τη διάταξη 
αυτή προκύπτει, ότι η αρνητική αγωγή ασκείται στην περίπτωση µερικής και όχι 
ολικής προσβολής της κυριότητας, δηλαδή όταν ο κύριος διαταράσσεται στη νοµή 
του που ασκεί επί του πράγµατος και όχι όταν προσβάλλεται µε άλλο τρόπο, όπως µε 
την αφαίρεση ή κατακράτηση του πράγµατος, οπότε προστατεύεται µε τη 
διεκδικητική αγωγή κατ' αυτού που κατέχει το πράγµα. ∆ιατάραξη της κυριότητας (ή 
συγκυριότητας) αποτελεί κάθε έµπρακτη εναντίωση στο θετικό ή αποθετικό 
περιεχόµενο της κυριότητας, δηλαδή όταν ο εναγόµενος ενεργεί στο πράγµα πράξεις, 
τις οποίες µόνο ο κύριος δικαιούται να ενεργήσει ή όταν εµποδίζει τον κύριο να 
ενεργήσει στο δικό του πράγµα, η δε διατάραξη αυτή έχει ως συνέπεια την µη 
ελεύθερη και ανενόχλητη χρησιµοποίηση, εκµετάλλευση και απόλαυση ορισµένων 
µόνο εξουσιών εκ της κυριότητας επί του πράγµατος. Ακόµη, ο κύριος µπορεί να 
απαιτήσει και την αναγνώριση της κυριότητας του στο επίδικο, όταν αµφισβητείται 
από τον εναγόµενο, οπότε η αγωγή έχει χαρακτήρα αρνητικής αγωγής του άρθρου 
1108 ΑΚ, στην οποία έχει σωρευτεί παραδεκτά και αναγνωριστική αγωγή 
δικαιώµατος κυριότητας του πράγµατος.  
- Επί αρνητικής αγωγής, όπως και στην αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου καθώς 
και στη διεκδικητική αγωγή, που στηρίζεται στον παράγωγο τρόπο κτήσεως της 
κυριότητας ακινήτου, ο καθορισµός των θεµελιωτικών στοιχείων του δικαιώµατος, 
που επιβάλλεται από τη διάταξη του άρθρου 216, ΚΠολ∆., πληρούνται µε την 
αναφορά του µεταβιβαστικού τίτλου, της µεταγραφής του και της αναφοράς ότι ο 
δικαιοπάροχος του ενάγοντος ήταν κύριος. Ο τρόπος κτήσεως της κυριότητας επί του 
επιδίκου ακινήτου από τον δικαιοπάροχο του ενάγοντος δεν είναι στοιχείο της 
αγωγής. Μόνον αν ο εναγόµενος µε τις προτάσεις του κατά τη συζήτηση της αγωγής 
στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο αµφισβητήσει την κυριότητα του δικαιοπαρόχου του 
ενάγοντος και των πριν από αυτόν κτητόρων του ακινήτου, πρέπει, για το ορισµένο 
της αγωγής, να καθορίσει ο ενάγων, είτε µε την αγωγή, καθ' υποφορά, είτε µε τις 
προτάσεις του της ίδιας συζητήσεως της αγωγής, κατ' επιτρεπτή συµπλήρωση της 
τελευταίας (άρθρο 224 ΚΠολ∆), και τον τρόπο κτήσεως από τα πρόσωπα αυτά της 
κυριότητας επί του επιδίκου µέχρις εκείνου που απέκτησε το δικαίωµα κατά τρόπο 
πρωτότυπο, τον οποίο αποτελεί και ο µε χρησικτησία.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, εκείνη δηλαδή που συνδέεται µε την εκτίµηση του 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου που πρέπει να εφαρµοσθεί, ελέγχεται ως παράβαση από 
το άρθρο 559 αριθ.1 ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο για την κρίση του ως προς το νόµω 
βάσιµο της αγωγής, είτε αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα ο νόµος απαιτεί, είτε 
αρκέστηκε σε λιγότερα, ενώ αντίθετα η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της αγωγής, η 
οποία υπάρχει όταν δεν αναφέρονται σ' αυτή όλα τα στοιχεία που απαιτούνται κατά 
νόµο για τη θεµελίωση του αιτήµατος της αγωγής, ελέγχεται ως παράβαση από τους 
αριθµούς 8 και 14 του ιδίου άρθρου.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ το δικαίωµα ασκείται καταχρηστικά και όταν 
η συµπεριφορά του δικαιούχου, που προηγήθηκε της ασκήσεως του, καθώς και η 
πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το διάστηµα που µεσολάβησε, 
δηµιούργησαν στον οφειλέτη την εύλογη πεποίθηση ότι δεν θα ασκηθεί το δικαίωµα, 
σε τρόπο ώστε η µεταγενέστερη άσκηση του, που θα έχει επαχθείς για τον οφειλέτη 
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συνέπειες, να µη δικαιολογείται επαρκώς και να υπερβαίνει προφανώς τα όρια που 
επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του 
δικαιώµατος. Μόνη η µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και όταν ακόµη 
δηµιούργησε στον οφειλέτη την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα ή ότι δεν 
πρόκειται πλέον να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική τη 
µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλ' απαιτείται να συντρέχουν προσθέτως ειδικές 
συνθήκες και περιστάσεις, προερχόµενες κυρίως από την προηγηθείσα συµπεριφορά 
του δικαιούχου και του οφειλέτη, ενόψει των οποίων και της αδράνειας του 
δικαιούχου, η επακολουθούσα άσκηση του δικαιώµατος, που τείνει σε ανατροπή της 
καταστάσεως που δηµιουργήθηκε υπό τις παραπάνω ειδικές συνθήκες και 
διατηρήθηκε επί µακρό χρόνο, να εξέρχεται των ορίων που επιβάλλει η διάταξη του 
άρθρου 281 ΑΚ. Στην περίπτωση αυτή η επιχειρούµενη από το δικαιούχο ανατροπή 
της πιο πάνω καταστάσεως δεν είναι απαραίτητο να προκαλεί αφόρητες ή 
δυσβάστακτες συνέπειες για τον οφειλέτη, αλλ' αρκεί να έχει δυσµενείς απλώς 
επιπτώσεις στα συµφέροντα του (ΟλΑΠ 8/2001).  
- Από το συνδυασµό της ως άνω διατάξεως του άρθρου 281 του ΑΚ, προς εκείνες 
των άρθρων 262 και 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι, εάν για τη στήριξη 
ισχυρισµού καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώµατος προβάλλονται περισσότερα 
αυτοτελή πραγµατικά περιστατικά, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη αθροιστικά, 
"πράγµατα", η µη λήψη υπόψη των οποίων ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 
559 αριθ. 8 περ. β' ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως, αποτελούν το καθένα από τα 
περισσότερα πραγµατικά περιστατικά, εφόσον µε την προσθήκη και αυτών, ο 
σχετικός ισχυρισµός καθίσταται νόµιµος, πληρώνει, δηλαδή, το πραγµατικό της 
διατάξεως του άρθρου 281 ΑΚ. ∆εν θεµελιώνεται όµως ο λόγος αυτός, αν τα 
αυτοτελή περιστατικά που δεν λήφθηκαν υπόψη, δεν προτάθηκαν παραδεκτά ή είναι 
αλυσιτελή και, συνεπώς, δεν θεωρούνται ουσιώδη, αφού δεν ασκούν επίδραση στην 
έκβαση της (ΟλΑΠ 2/1989).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται 
αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, υπάρχει έλλειψη νόµιµης 
βάσεως, λόγω ανεπαρκών ή αντιφατικών 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 εφαρµογής της διατάξεως που 
εφαρµόστηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο 
λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της αποφάσεως 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.  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.8 περ.α' ΚΠολ∆. ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
και όταν το δικαστήριο της ουσίας, παρά το νόµο, έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα", 
κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί 
ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση και εποµένως 
θεµελιώνουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως. ∆εν 
αποτελούν "πράγµατα" και άρα δεν ιδρύεται ο προκείµενος λόγος, από περιστατικά 
που εκτίθενται εκ περισσού, έστω και εάν αυτά δεν αναφέρονται στους αγωγικούς 
ισχυρισµούς, όπως, επίσης, δεν συνιστά τον προκείµενο λόγο η λήψη υπόψη 
περιστατικών διευκρινιστικών, που προέκυψαν από το αποδεικτικό υλικό, µολονότι 
δεν είχαν περιληφθεί στην ιστορική βάση της αγωγής. 
- Για την ίδρυση του από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 περ. β' ΚΠολ∆, όπως 
ίσχυε πριν την αντικατάσταση του µε το άρθρο 17 παρ.2 του ν.2915/2001, λόγου 
αναιρέσεως, πρέπει το δικαστήριο παρά το νόµο να µη διέταξε αποδείξεις για 
πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, ως τέτοια δε 
νοούνται, όπως και στον ανωτέρω λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 αριθ.8 ΚΠολ∆, 
οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση και, 
εποµένως, θεµελιώνουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως 
και όχι ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα από την εκτίµηση αποδείξεων. 
- Ο προβλεπόµενος από τον αριθµό 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
παραµόρφωση εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της αποδόσεως από το 
δικαστήριο της ουσίας σε αποδεικτικό, µε την έννοια των άρθρων 339 και 432 
ΚΠολ∆, έγγραφο, περιεχοµένου καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας 
του οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. Πρέπει δε την 
παραπάνω επιζήµια κρίση του για τον αναιρεσείοντα να σχηµάτισε το δικαστήριο 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το έγγραφο που φέρεται ως παραµορφωµένο, 
προϋπόθεση, η οποία δεν συντρέχει, όταν το εν λόγω έγγραφο εκτιµήθηκε µαζί µε 
άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρεται η σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα 
για την αλήθεια ή αναλήθεια του γεγονότος που αποδείχθηκε, γιατί στην τελευταία 
αυτή περίπτωση δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ιδιαίτερης αποδεικτικής 
σηµασίας του.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. β' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
το δικαστήριο παρά τον νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν. 
Κατά την αληθινή έννοια της διατάξεως αυτής σε συνδυασµό µε τα άρθρα 106, 235 
εδ.1 στοιχ. β, 346 και 453 ΚΠολ∆, ως αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν νοούνται 
και εκείνες των οποίων δεν έγινε σαφής και ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του 
διαδίκου που τις προσκόµισε. Για την ίδρυση του λόγου τούτου πρέπει το 
αποδεικτικό µέσο να είναι χρήσιµο προς άµεση ή έµµεση (δια τεκµηρίων) απόδειξη 
γεγονότων, που συγκροτούν ισχυρισµό λυσιτελή, δηλαδή που επιδρά στο διατακτικό, 
παραδεκτό και νόµω βάσιµο ή ισχυρισµό περί αρχής έγγραφης αποδείξεως (ΟλΑΠ 
2/2008, 1190/82).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 80 ΚΠολ∆ κατά την οποία αν, σε δίκη που εκκρεµεί 
µεταξύ άλλων, τρίτος έχει έννοµο συµφέρον να νικήσει κάποιος διάδικος, έχει 
δικαίωµα έως την έκδοση αµετάκλητης αποφάσεως, να ασκήσει πρόσθετη 
παρέµβαση για να τον υποστηρίξει, προκύπτει ότι η πρόσθετη παρέµβαση µπορεί να 
ασκηθεί και το πρώτο ενώπιον του Αρείου Πάγου. Περαιτέρω, από τη παραπάνω 
διάταξη σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 68 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι 
αναγκαίος όρος για την άσκηση πρόσθετης παρεµβάσεως είναι η ύπαρξη εννόµου 
συµφέροντος στο πρόσωπο του παρεµβαίνοντος. Υφίσταται έννοµο συµφέρον προς 
παρέµβαση, όταν µε αυτή µπορεί να προστατευθεί δικαίωµα του παρεµβαίνοντος ή 
να αποτραπεί η δηµιουργία σε βάρος του νοµικής υποχρεώσεως. Πρέπει όµως αυτά 
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είτε να απειλούνται από τη δεσµευτικότητα ή εκτελεστότητα της αποφάσεως που θα 
εκδοθεί, είτε να υπάρχει κίνδυνος προσβολής τους από τις αντανακλαστικές 
συνέπειες της.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 1000, 1001,  
ΚΠολ∆: 68, 80, 216, 262, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11, 559 
αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 
Κυριότητα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 554 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κυριότητα ακινήτου. Τριτανακοπή. ∆εδικασµένο. Λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων που ο νόµος δεν επιτρέπει. Ένορκες βεβαιώσεις. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αποδοχή πραγµάτων πού έχουν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Παραµόρφωση εγγράφου. Παράβαση των ορισµών του νόµου, αναφορικά µε τη 
δύναµη των αποδεικτικών µέσων. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των αρθ. 583, 586, και 588 του ΚΠολ∆, προκύπτει 
ότι αυτός που δεν συµµετείχε, ούτε προσκλήθηκε για να συµµετάσχει σε δίκη που 
διεξήχθη µεταξύ άλλων προσώπων δεν δεσµεύεται από το δεδικασµένο της 
αποφάσεως που εκδόθηκε κατά τη δίκη αυτή, αλλά µπορεί να ασκήσει κατ' αυτής, 
ενώπιον του δικαστηρίου που έχει εκδώσει την απόφαση αυτή, τριτανακοπή 
απευθυνόµενη καθ' όλων των διαδίκων που µετείχαν στη δίκη, υπό την προϋπόθεση 
ότι έχει έννοµο συµφέρον δηλαδή βλάπτονται ή εκθέτονται τα συµφέροντα του σε 
κίνδυνο βλάβης, ανεξάρτητα αν η βλάβη προκύπτει από το διατακτικό ή το 
αιτιολογικό της προσβαλλόµενης απόφασης. Τέτοιο έννοµο συµφέρον για άσκηση 
τριτανακοπής υπάρχει ειδικότερα στην περίπτωση που ο τρίτος προσβάλλει την 
απόφαση η οποία αναγνώρισε τον ενάγοντα κύριο ή συγκύριο ακινήτου και 
υποχρέωσε τον εναγόµενο να το αποδώσει σ' αυτόν, εφόσον ο τριτανακόπτων 
ισχυρίζεται ότι είναι κύριος αυτού. Η τριτανακοπή αυτή έχει αναγνωριστικό 
χαρακτήρα είναι δηλαδή ουσιαστικά αγωγή αναγνωρίσεως του τριτανακόπτοντος ως 
κυρίου του ακινήτου και υποκαθιστά την αναγνωριστική αγωγή του αρθ. 70 ΚΠολ∆. 
και τη διεκδικητική αγωγή.  
- O προβλεπόµενος από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 12 λόγος αναίρεσης, εξαιτίας 
της παράβασης των ορισµών του νόµου, αναφορικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών 
µέσων, ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας, κατά την εκτίµηση των αποδείξεων, 
αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα δύναµη απόδειξης µεγαλύτερη ή µικρότερη 
από εκείνη που δεσµευτικά γι' αυτό (δικαστήριο) καθορίζει ο νόµος, όχι όµως και 
στην περίπτωση που, εκτιµώντας ελεύθερα, όπως έχει δικαίωµα από το νόµο (άρθρο 
340 ΚΠολ∆), αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα, τα οποία κατά το νόµο έχουν 
την ίδια αποδεικτική δύναµη µε άλλα, µεγαλύτερη βαρύτητα ή αξιοπιστία από τα 
τελευταία αυτά. Εξάλλου τα δηµόσια έγγραφα, δηλαδή τα έγγραφα, που έχουν 
συνταχθεί κατά τους νόµιµους τύπους από δηµόσιο υπάλληλο µέσα στα όρια της 
υλικής και τοπικής αρµοδιότητάς του, αποτελούν, σύµφωνα µε τη διάταξη του 
άρθρου 438 ΚΠολ∆, πλήρη απόδειξη για όλους ως προς όσα βεβαιώνονται σ' αυτό 
ότι έγιναν από το πρόσωπο που συνέταξε τα έγγραφα ή ότι έγιναν ενώπιόν του. Τα 
ίδια πιο πάνω έγγραφα, ως προς τα βεβαιούµενα σ' αυτά γεγονότα ως αληθινά, τα 
οποία, όµως, δεν έγιναν από το συντάκτη τους ή δεν έγιναν ενώπιόν του, δεν 
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αποτελούν καθεαυτά, πλήρη απόδειξη, αλλά, εφόσον έχει επιτραπεί η µαρτυρική 
απόδειξη, λαµβάνονται υπόψη για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων. Τέλος, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 86 και 106, αντίστοιχα, του ν. 3463/2006 
"Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων", που καθορίζει τις αρµοδιότητες του 
∆ηµάρχου και του Προέδρου της Κοινότητας, προκύπτει ότι οι τελευταίοι είναι 
αρµόδιοι να εκδίδουν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις περί της προσωπικής ή 
οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών, δεν έχουν όµως την αρµοδιότητα να 
εκδίδουν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, που αναγνωρίζουν ή βεβαιώνουν ότι κάποιος 
δηµότης είναι κύριος ή νοµέας ακινήτου, ευρισκοµένου µέσα στα διοικητικά όρια των 
οικείων ∆ήµου ή Κοινότητας. Εποµένως, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις 
των άρθρων 336 παρ. 3 και 339 ΚΠολ∆, πιστοποιητικό ή βεβαίωση µε τέτοιο 
περιεχόµενο αποτελεί απλή βεβαίωση τρίτου, που εκτιµάται ελεύθερα από το 
δικαστήριο της ουσίας για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, εφόσον το τελευταίο 
δεν δέχθηκε, κατά την ανέλεγκτη κρίση του, είτε κατά πρόταση διαδίκου, είτε 
αυτεπαγγέλτως, ότι η εν λόγω βεβαίωση λήφθηκε προκειµένου να χρησιµεύσει ως 
µαρτυρία στην δίκη για τα αποδεικτέα θέµατα. 
- Ο προβλεπόµενος από τον αριθµό 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για 
παραµόρφωση εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της απόδοσης από το 
δικαστήριο της ουσίας σε αποδεικτικό, µε την έννοια των άρθρων 339 και 432 
ΚΠολ∆, έγγραφο, περιεχοµένου καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας 
του οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει 
όµως και την περίπτωση που το δικαστήριο, από την εκτίµηση και αξιολόγηση του 
αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, έστω και εσφαλµένα, καταλήγει σε 
συµπέρασµα, αντίθετο από εκείνο που θεώρησε ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε 
πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται 
από τον Άρειο Πάγο. Πρέπει δε την παραπάνω επιζήµια κρίση του για τον 
αναιρεσείοντα να σχηµάτισε το δικαστήριο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το 
έγγραφο που φέρεται ως παραµορφωµένο, προϋπόθεση, η οποία δεν συντρέχει, όταν 
το εν λόγω έγγραφο εκτιµήθηκε µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρεται η 
σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα για την αλήθεια ή αναλήθεια του γεγονότος που 
αποδείχθηκε, γιατί στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση 
της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του (ΑΠ 484/2001 ΝοΒ 50 520, ΑΠ 1062/1991 
Ελ∆νη 33.561).  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 559 αρ. 11 περ. α' του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν 
το δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει. Οι ένορκες 
βεβαιώσεις που έχουν ληφθεί στα πλαίσια άλλης προηγούµενης δίκης δεν συνιστούν 
ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο, αλλά απλά έγγραφα που συνεκτιµώνται για τη συναγωγή 
δικαστικών τεκµηρίων, ακόµη και αν δεν έχουν τηρηθεί οι τασσόµενες γι' αυτές 
διατυπώσεις. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 270 παρ. 2 εδ. γ' του ΚΠολ∆ 
ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου 
λαµβάνονται υπόψη το πολύ τρεις για κάθε πλευρά και µόνον αν έχουν δοθεί ύστερα 
από κλήτευση του αντιδίκου δύο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη 
βεβαίωση και αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν 
από αυτή. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι µοναδική προϋπόθεση για τη λήψη 
υπόψη ενόρκων βεβαιώσεων από το δικαστήριο της ουσίας είναι ότι αυτές έγιναν 
ύστερα από προηγούµενη κλήτευση του αντιδίκου πριν από δύο τουλάχιστον 
εργάσιµες ηµέρες (ή οκτώ αν δοθούν στην αλλοδαπή). Έτσι, αν τηρηθεί η πιο πάνω 
προϋπόθεση, είναι έγκυρες οι ένορκες βεβαιώσεις, έστω και αν δεν αναφέρεται ή 
αναφέρεται εσφαλµένα στην σχετική κλήση, η διαδικασία κατά την οποία αυτές θα 
χρησιµοποιηθούν.  
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- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, η παράλειψη του 
δικαστηρίου της ουσίας να απαντήσει σε ισχυρισµό αόριστο απαράδεκτο, µη νόµιµο 
ή αλυσιτελή και άρα σε ισχυρισµό που δεν έχει ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης, δεν ιδρύει τον προβλεπόµενο από τη διάταξη αυτή λόγο αναίρεσης (ΟλΑΠ 
14/2004).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης, 
όταν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα, υπό την έννοια της πιο πάνω διάταξης, 
θεωρούνται οι ασκούντες ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης αυτοτελείς 
ισχυρισµοί των διαδίκων, που, υπό την προϋπόθεση της νόµιµης πρότασής τους, 
θεµελιώνουν ιστορικώς το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης 
ουσιαστικού η δικονοµικού δικαιώµατος. (ΟλΑΠ 25/2003, 12/2000 και 3/1997), όχι 
δε και εκείνοι που συνέχονται µε την ιστορική βάση της αγωγής και αποτελούν 
άρνηση αυτής, ούτε και εκείνοι που δεν έχουν αυτοτέλεια και αποτελούν 
επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την 
εκτίµηση των αποδείξεων (ΟλΑΠ 469/1984).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆, όπως ήδη ισχύει από 1.1.2002 
(άρθρο 15 του ν.2943/2001), αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο 
δέχθηκε πράγµατα πού έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά 
χωρίς απόδειξη. Ο λόγος αυτός της αναίρεσης ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της 
ουσίας δέχεται πράγµατα, δηλαδή, αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς, που 
τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του δικαιώµατος που ασκείται µε 
την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, χωρίς να έχει προσκοµιστεί καµιά απόδειξη γι' 
αυτά - πράγµατα- ή όταν δεν εκθέτει από ποιά αποδεικτικά στοιχεία άντλησε την 
απόδειξη για τα εν λόγω πράγµατα.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση, όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και, έτσι, 
δεν µπορεί να ελεχθεί, αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν ή όχι οι όροι 
του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε. Εξάλλου, ο προβλεπόµενος από 
τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 Κ.Πολ.∆ λόγος αναίρεσης λόγω έλλειψης 
νόµιµης βάσης της απόφασης και ιδίως λόγω έλλειψης αιτιολογιών αναφέρεται σε 
ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, δηλαδή σε 
ισχυρισµούς που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή, εκείνους που τείνουν σε 
θεµελίωση ή κατάλυση δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό, είτε ως 
αµυντικό µέσο, όχι δε και στην αξιολόγηση των αποδείξεων, για την οποία η έλλειψη 
αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 270, 336, 339, 438, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 12, 
559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 583, 586, 588,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Κυριότητα - ∆ιεκδικητική αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 135 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιεκδικητική αγωγή. Επί συστατικού µέρους πράγµατος ο νόµος δεν αναγνωρίζει 
χωριστή κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα, αλλά, από λόγους πρακτικής 
χρησιµότητας, αναγνωρίζεται ως δυνατή η χωριστή νοµή επί συστατικού µέρους 
ακινήτου υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι εξωτερικά διακριτό. ∆εδικασµένο. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 1094 ΑΚ για τη διεκδικητική αγωγή προκύπτει, ότι ο 
κύριος ακινήτου δικαιούται από το νοµέα ή τον κάτοχο την αναγνώριση της 
κυριότητας του και την απόδοση του ακινήτου. Ο ενάγων µπορεί να αρκεστεί στο 
δεύτερο αίτηµα ή στο πρώτο αίτηµα, οπότε η αγωγή έχει το χαρακτήρα 
αναγνωριστικής. Η σηµασία αναφέρεται στην έκταση του δεδικασµένου. Στη δίκη 
πάντως που αφορά διεκδικητική αγωγή κρίνεται παρεµπιπτόντως και το δικαίωµα της 
κυριότητας, γιατί στην αγωγή αυτή, κατά νοµική αναγκαιότητα, εµπεριέχεται και 
αίτηµα αναγνωριστικό της κυριότητας χωρίς να πρόκειται για σώρευση αγωγών.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 953, 954, 993 και 1001 ΑΚ 
προκύπτει, ότι επί συστατικού µέρους πράγµατος ο νόµος δεν αναγνωρίζει χωριστή 
κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα, αλλά, από λόγους πρακτικής χρησιµότητας, 
αναγνωρίζεται ως δυνατή η χωριστή νοµή επί συστατικού µέρους ακινήτου υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτό είναι εξωτερικά διακριτό, όπως λ.χ επί δωµατίου µιας οικίας. Η 
νοµή δε επί συστατικού µέρους ακινήτου δεν µπορεί να οδηγήσει σε κτήση χωριστής 
κυριότητας µε χρησικτησία επί του συστατικού αυτού µέρους του ακινήτου. Όµως, 
εάν είναι ανεπίληπτη, προστατεύεται, ανατρέπεται δε µε την παραδοχή της αγωγής 
για την κυριότητα.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 321, 322 παρ. 1, 324, 330 και 331 
ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι από την απόρριψη αγωγής ως απαράδεκτης για έλλειψη 
διαδικαστικής προϋπόθεσης- όπως το έννοµο συµφέρον- προκαλείται δεδικασµένο 
µόνο για το δικονοµικό αυτό ζήτηµα που πράγµατι κρίθηκε και όχι και περί του 
ουσιαστικού δικαιώµατος, εκτός αν εξαρτάται από την ύπαρξη ή ανυπαρξία 
ουσιαστικής έννοµης σχέσης, οπότε το δηµιουργούµενο δεδικασµένο για το 
δικονοµικό ζήτηµα συµπεριλαµβάνει και την κρίση για την προδικαστική έννοµη 
σχέση. Τέλος, από το άρθρο 560 αριθ. 1α ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι κατά των 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των Πρωτοδικείων που 
εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, λόγος αναίρεσης 
ιδρύεται, αν για την εφαρµογή κανόνα ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε 
περισσότερα στοιχεία ή αρκέσθηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο 
νόµος, καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια 
διαφορετική από την αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσία 
την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανέλεγκτα δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός όταν το 
δικαστήριο εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι 
αποδείχτηκαν δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, 
παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, 
καθώς και όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε 
διάταξη στο πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 953, 954, 993, 1001, 1094, 
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 330, 331, 560, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 151 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµ.1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται 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. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, 
αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 7/2006).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 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. Στην προκείµενη περίπτωση µε τους πρώτο και δέκατο λόγους 
αναιρέσεως προβάλλεται η αιτίαση ότι το δευτεροβάθµιο δικαστήριο δεν εφάρµοσε, 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής τους, τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις 
των άρθρων 974 και 1045 του ΑΚ και περιέλαβε ανεπαρκείς και αντιφατικές 
αιτιολογίες σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
- Με αυτά που δέχθηκε η πληττόµενη απόφαση δεν παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου 
τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 974 και 1045 ΑΚ, διότι δεν 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής τους, αφού µε βάση τα προκύψαντα 
πραγµατικά περιστατικά και µε πλήρεις, σαφείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες 
στήριξε αυτή την κρίση της: α) ότι δεν αποδείχθηκε ότι το έτος 1934 ο Χ είχε 
παραχωρήσει µε άτυπη δωρεά το 1/2 εξ αδιαιρέτου της επίδικης διώροφης οικίας στη 
µητέρα της αναιρεσείουσας-εναγοµένης Γ20, και β) δεν αποδείχθηκε η ένσταση της 
ιδίας κυριότητας της αναιρεσείουσας επί της επιδίκου οικίας, αφού τόσο οι 
δικαιοπάροχοι πατέρας της Γ4 και µετέπειτα η µητέρα της Γ20, όσο και η ίδια, δεν 
είχαν γνωστοποιήσει στην Γ1, σύζυγο του αποβιώσαντος το 1966 στις... Χ και 
συγκληρονόµο στην καταλιπόµενη περιουσία αυτού, κατά ποσοστό 1/2 εξ 
αδιαιρέτου, ότι νέµονται για τον εαυτό τους ολόκληρο το ως άνω κοινό. Εποµένως οι 
από το άρθρο 559 αριθµ.1 και 19 ΚΠολ∆ λόγοι αναιρέσεως είναι αβάσιµοι.  
- Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ δεν ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο, ύστερα από ορθή ανάγνωση του εγγράφου, προβαίνει σε εκτίµηση του 
περιεχοµένου του διαφορετική από εκείνη του αναιρεσείοντος, ούτε ακόµη, όταν 
παρά τη γενοµένη παραµόρφωση, συνεκτιµά το έγγραφο µε άλλα αποδεικτικά µέσα, 
χωρίς να αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα σ' αυτό για το σχηµατισµό της κρίσης του.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1045, 
ΚΠολ∆: 527, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 561, 562,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2008  
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Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 862 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Αναστολή χρησικτησίας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τα άρθρα 1033, 369 και 1192 ΑΚ, για τη µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου 
απαιτείται συµφωνία µεταξύ του κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι µετατίθεται 
σ' αυτόν η κυριότητα για κάποια νόµιµη αιτία. Η συµφωνία γίνεται µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται σε µεταγραφή. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει, ότι µεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την απόκτηση της 
κυριότητας ακινήτου µε σύµβαση είναι, ότι ο µεταβιβάσας ήταν κύριος του ακινήτου 
που µεταβιβάστηκε. Εξάλλου, κατά τις διατάξεις των ν. 8 παρ. 1 κωδ. (7.39), ν. 9 
παρ. 1 Πανδ. (50.14), ν. 2 παρ. 20 Πανδ. (41.4), ν 6 Πανδ. (44.3), ν. 76 παρ.1 Πανδ. 
18.1), ν 7 παρ.3 Πανδ. (23.3) του βυζαντινορρωµαϊκού δικαίου, µπορούσε να 
αποκτηθεί η κυριότητα ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία κατόπιν άσκησης νοµής µε 
διάνοια κυρίου, ως τέτοιας νοούµενης της άσκησης σ' αυτό εµφανών και συνεχών 
πράξεων που εκδηλώνουν βούληση εξουσίασης του νοµέα πάνω στο ακίνητο, όπως 
καλλιέργεια, εκµίσθωση, εποπτεία, φύλαξη και άλλες πράξεις που προσιδιάζουν στη 
φύση του ακινήτου, µε καλή πίστη, ήτοι µε την ειλικρινή πεποίθηση του νοµέα ότι µε 
την κτήση της νοµής του πράγµατος δεν προσβάλλει κατ' ουσία το δικαίωµα 
κυριότητας τρίτου, γεγονός που συνάγεται από το δικαστήριο της ουσίας, ενόψει της 
φύσης της καλής πίστης ως ενδιάθετης κατάστασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των ν. 
20 παρ. 12 Πανδ. (5.8), 27 Πανδ. (18.1), και για χρονικό διάστηµα µιας συνεχούς 
τριακονταετίας. Επίσης, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1041, 1042, 
1043 και 1044 ΑΚ προκύπτει, ότι για να αποκτήσει κάποιος κυριότητα σε ακίνητο µε 
τακτική χρησικτησία, απαιτούνται φυσική εξουσίαση του πράγµατος µε διάνοια 
κυρίου (νοµή), καλή πίστη, που πρέπει να υπάρχει κατά τον χρόνο που αποκτάται η 
νοµή, νόµιµος τίτλος, που πρέπει να υποβληθεί σε µεταγραφή (άρθρα 1192 περίπτ. α', 
και 1198 ΑΚ), πράγµα δεκτικό χρησικτησίας και παρέλευση δεκαετίας. Ειδικότερα, 
ως προς το στοιχείο της καλής πίστης, αυτό συντρέχει, όταν ο νοµέας, µε βάση τα 
εκάστοτε συντρέχοντα περιστατικά, έχει, κατά την κτήση της νοµής, την πεποίθηση, 
η οποία δεν οφείλεται σε βαριά αµέλεια, ότι απέκτησε την κυριότητα. Σύµφωνα δε µε 
τη διάταξη του άρθρου 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µια εικοσαετία 
πράγµα κινητό ή ακίνητο γίνεται κύριος αυτού 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. 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 ειδική διαδοχή, να συνυπολογήσει στο χρόνο της 
δικής του νοµής και το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου του κατ' άρθρο 1051 ΑΚ.  
Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 1047 ΑΚ προκύπτει ότι η χρησικτησία του 
νοµέα κατά του κυρίου αναστέλλεται για τους ίδιους λόγους για τους οποίους 
αναστέλλεται και η παραγραφή της διεκδικητικής αγωγής του κυρίου κατά του νοµέα 
και συνεπώς και στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι λόγοι της απόλυτης αναστολής που 
απαριθµούνται περιοριστικά στη διάταξη του άρθρου 256 ΑΚ, σύµφωνα µε την οποία 
αναστέλλεται η παραγραφή των αξιώσεων µεταξύ των συζύγων κατά τη διάρκεια του 
γάµου έστω κι αν αυτός ύστερα ακυρωθεί. Από το συνδυασµό των άνω διατάξεων 
προκύπτει, ότι όσο διαρκεί ο γάµος δεν είναι επιτρεπτή η χρησικτησία µεταξύ των 
συζύγων, η αναστολή δε αυτής διαρκεί όσο διαρκεί ο γάµος. Αντίθετα, κατά τις 
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διατάξεις του προϊσχύσαντος βυζαντινορρωµαϊκού δικαίου ήταν δυνατή η 
χρησικτησία µεταξύ των συζύγων, εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις, δηλαδή 
τριακονταετής νοµή µε διάνοια κυρίου και καλή πίστη, η οποία γινόταν δεκτή µε 
ευρύτερη έννοια, σήµαινε δηλαδή την πεποίθηση του νοµέως, ότι, ιδιοποιούµενος το 
πράγµα, βρίσκεται εντός του νόµου και ότι πολιτεύεται νοµιµοφρόνως.  
Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο λόγος 
αναίρεσης για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' 
ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης 
αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
υπάρχει όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση 
του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι 
αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση ότι συντρέχουν οι όροι της 
διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, 
δηλαδή ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της απόφασης δηµιουργούνται 
αµφιβολίες για το αν παραβιάστηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. 
Αναφέρεται ο λόγος αυτός σε πληµµέλειες αναγόµενες στη διατύπωση του 
αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση 
του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται σαφώς, πλήρως 
και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα, τέλος, των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η 
αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη νόµιµη 
βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν δηλαδή 
στη θεµελίωση ή κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό είτε ως 
αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα που συνέχονται 
µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης (ΟλΑΠ 24/1992).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 1033, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1047, 1192, 1198, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 868 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. ∆ικαστική δαπάνη. Λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων που ο διάδικος δεν έχει προσκοµίσει µε επίκληση. 
- 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' ουσία 
την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης 
αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση.  
- Κατά δε το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
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 
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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).  
- Το άρθρο 562 ΚΠολ∆ ορίζει στην παρ. 2, ότι "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 µπορεί να προβληθεί στο 
δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση και 
γ) για ισχυρισµό που αφορά τη δηµόσια τάξη". Η διάταξη αυτή καθιερώνει ειδική 
προϋπόθεση του παραδεκτού των αναιρετικών λόγων, η συνδροµή της οποίας πρέπει 
να προκύπτει από το αναιρετήριο. Ειδικότερα, πρέπει, για τη διαδικαστική πληρότητα 
του λόγου αναιρέσεως, να αναφέρεται στο αναιρετήριο, ότι ο ισχυρισµός που τον 
στηρίζει είχε προταθεί και µάλιστα παραδεκτώς και νοµίµως στο δικαστήριο που 
εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, να αναφέρεται δηλαδή ο χρόνος και ο 
τρόπος προτάσεως του ισχυρισµού στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, καθώς και ο τρόπος 
επαναφοράς του στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο. Ειδικώς, για το ορισµένο (και το 
παραδεκτό) του από το άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ λόγου αναίρεσης (παρά το νόµο 
κήρυξης ή µη κήρυξης απαραδέκτου ή ακυρότητας), πρέπει να αναφέρεται στο 
αναιρετήριο, ότι το απαράδεκτο προβλήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας.  
- Η καταψήφιση στη δικαστική δαπάνη του διαδίκου που νικήθηκε δεν έχει ανάγκη 
ειδικής αιτιολογίας και είναι συνέπεια της αρχής της ήττας (άρθρ. 176 ΚΠολ∆). 
Εξάλλου, ο συµψηφισµός εν όλω ή εν µέρει της δικαστικής δαπάνης για εύλογη 
αµφιβολία ως προς την έκβαση της δίκης κατ' άρθρο 179 ΚΠολ∆ απόκειται στην 
κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου, η οποία δεν ελέγχεται αναιρετικά. 
- Ο προβλεπόµενος στο άρθρο 559 αριθµ. 11 περ. β' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
παρέχεται και αν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα, τα οποία 
ο αντίδικος του ήδη αναιρεσείοντος δεν είχε προσκοµίσει µε επίκληση, µε τις 
προτάσεις του κατά τη συζήτηση, µετά την οποία εκδόθηκε η αναιρεσιβαλλόµενη 
απόφαση ή µε αναφορά σ' αυτές του περιέχοντος τη σχετική επίκληση συγκεκριµένου 
µέρους των προσκοµιζοµένων προτάσεων προηγουµένης συζητήσεως. Τη θεµελίωση 
του λόγου τούτου καταφάσκει η λήψη υπόψη αποδεικτικού µέσου, του οποίου δεν 
είχε γίνει σαφής και ορισµένη επίκληση, δηλαδή επίκληση µη καταλείπουσα 
αµφιβολία για την ταυτότητά του (ΟλΑΠ 14/2005). ∆εν ιδρύεται, άρα, ο αναιρετικός 
αυτός λόγος, όταν από τα αναφερόµενα στις προτάσεις στοιχεία, δεν δηµιουργείται 
αµφιβολία για την ταυτότητα του συνεκτιµηθέντος αποδεικτικού µέσου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19, 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 296 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παρά το νόµο λήψη υπόψη 
αποδείξεων που δεν προσκοµίσθηκαν. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά το άρθρο 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µία εικοσαετία πράγµα 
κινητό ή ακίνητο γίνεται κύριος µε έκτακτη χρησικτησία, κατά δε το άρθρο 974 του 
ίδιου Κώδικα όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα (κατοχή) είναι 
νοµέας, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις 
αυτές για την κτήση της κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία απαιτείται άσκηση 
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νοµής επί συνεχή εικοσαετία. 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.  
- 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 απόφασης, που 
συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν, κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, 
σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι 
συντρέχουν οι όροι εφαρµογής της διάταξης που εφαρµόστηκε ή ότι δε συντρέχουν οι 
όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές 
της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν ορθώς εφαρµόστηκε ή όχι 
ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. Αναφέρεται σε πληµµέλειες αναγόµενες στη 
διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις 
αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και, ειδικότερα, στην ανάλυση, στάθµιση 
και αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται 
σαφώς, πλήρως και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα δε, των οποίων η µη αιτιολόγηση 
ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη 
νόµιµη βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν, 
δηλαδή, στη θεµελίωση ή την κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως 
επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα 
που συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για την οποία η 
έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης.  
- Κατά το άρθρο 562 παρ. 2 του ΚΠολ∆, 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 µπορεί να προβληθεί στο δικαστήριο 
της ουσίας β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση γ) για ισχυρισµό 
που αφορά τη δηµόσια τάξη. Η διάταξη αυτή, η οποία αποτελεί εκδήλωση της 
θεµελιώδους αρχής ότι ο ’ρειος Πάγος ελέγχει τη νοµιµότητα της απόφασης του 
δικαστηρίου της ουσίας, µε βάση την πραγµατική και νοµική κατάσταση που όφειλε 
να λάβει υπόψη ο ουσιαστικός δικαστής, καθιερώνει ειδική προϋπόθεση του 
παραδεκτού 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 νοµίµως στο δικαστήριο, το οποίο εξέδωσε 
την προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338 έως 340 και 346 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
το δικαστήριο, προκειµένου να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση περί της 
αλήθειας ή µη των πραγµατικών ισχυρισµών των διαδίκων που ασκούν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, οφείλει να λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά 
µέσα (αλλά και µόνον εκείνα), τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι 
διάδικοι. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. β' ΚΠολ∆, 
αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που 
δεν προσκοµίσθηκαν. Κατά την αληθινή έννοια της διάταξης αυτής, που προκύπτει 
και από το συνδυασµό της προς τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 εδ. 1 στοιχ. β, 346 
και 453 παρ. 1 ΚΠολ∆, η πρώτη από τις οποίες εισάγει το συζητητικό σύστηµα στη 
διαγνωστική δίκη, δηλαδή της ενεργείας του δικαστηρίου κατόπιν πρωτοβουλίας των 
διαδίκων, ως αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν, νοούνται και εκείνες των οποίων 
δεν έγινε σαφής και ορισµένη επίκληση µε τις προτάσεις του διαδίκου που τις 
προσκόµισε. Σαφής και ορισµένη είναι η επίκληση εγγράφου όταν είναι ειδική και 
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από αυτήν προκύπτει η ταυτότητά του. Μπορεί δε η επίκληση αυτή να γίνει είτε µε 
τις προτάσεις της συζήτησης µετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση είτε µε αναφορά 
δια των προτάσεων αυτών σε συγκεκριµένο µέρος των προσκοµιζόµενων προτάσεων 
προηγούµενης συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και ορισµένη επίκληση του εγγράφου, 
κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 240 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 23/2008). Για να είναι, 
όµως, ορισµένος ο ως άνω λόγος αναίρεσης πρέπει να εξειδικεύονται στο 
αναιρετήριο τα αποδεικτικά µέσα, (των οποίων δεν έγινε νόµιµη επίκληση και 
λήφθηκαν υπόψη) και να προσδιορίζεται το αποδεικτικό περιεχόµενο καθενός από 
αυτά. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης της 
απόφασης και όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη του 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∆. Καµία, ωστόσο, διάταξη δεν επιβάλλει την 
ειδική µνεία και τη χωριστή αξιολόγηση καθενός από τα αποδεικτικά µέσα που 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι, αλλ' αρκεί η γενική µνεία των κατ' είδος 
αποδεικτικών µέσων που λήφθηκαν υπόψη. Μόνο αν από τη γενική αυτή αναφορά, 
σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο της απόφασης, δεν προκύπτει κατά τρόπο 
αναµφίβολο ότι λήφθηκε υπόψη κάποιο συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο, 
στοιχειοθετείται ο αναιρετικός αυτός λόγος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1045, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 312 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1045 ΑΚ, για τη 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 ειδική διαδοχή να 
συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής και το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου 
του (άρθρο 1051 ΑΚ). Νοµέας δε, κατά το άρθρο 974 του ίδιου Κώδικα, είναι όποιος 
απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε 
διάνοια κυρίου. Άσκηση της νοµής επί ακινήτου αποτελούν οι εµφανείς υλικές 
πράξεις επ' αυτού που είναι δηλωτικές της βούλησης του νοµέα να εξουσιάζει τούτο 
και οι οποίες ποικίλουν ανάλογα µε τον κατά τη βούληση του νοµέα προορισµό του 
πράγµατος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα, αντιστοίχως δε, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού κανόνα δικαίου για την επέλευση της απαγγελθείσας έννοµης 
συνέπειας ή την άρνησή της.  
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 321 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής 
(ποσοτική και ποιοτική αοριστία). Στοιχεία αγωγής. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων. Απόδοση σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα δύναµη αποδείξεως µεγαλύτερη ή 
µικρότερη από εκείνη, που δεσµευτικά γι' αυτό, καθορίζει ο νόµος. Παραµόρφωση 
περιεχοµένου εγγράφου. 
- Όπως προκύπτει από το άρθρο 1045 ΑΚ, για τη 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 ειδική διαδοχή να 
συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής και το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου 
του (άρθρο 1051 ΑΚ). Νοµέας δε, κατά το άρθρο 974 του ίδιου Κώδικα, είναι όποιος 
απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε 
διάνοια κυρίου. Άσκηση της νοµής επί ακινήτου αποτελούν οι εµφανείς υλικές 
πράξεις επ' αυτού που είναι δηλωτικές της βούλησης του νοµέα να εξουσιάζει τούτο 
και οι οποίες ποικίλουν ανάλογα µε τον κατά τη βούληση του νοµέα προορισµό του 
πράγµατος.  
- 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 του ΚΠολ∆. Ο από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγος 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 αυτή, ενώ ο από το 
άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται, αν το δικαστήριο, παρά την 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.  
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1β ΚΠολ∆, το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει 
σαφή έκθεση των γεγονότων που θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο την αγωγή και 
δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του εναγοµένου. ∆ιαφορετικά η 
αγωγή απορρίπτεται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της. Στην 
περίπτωση που η διεκδικητική (ή αναγνωριστική) κυριότητας ακινήτου θεµελιώνεται 



 

[141] 
 

σε πρωτότυπο τρόπο κτήσης κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία πρέπει ο ενάγων να 
επικαλεστεί τα περιστατικά που απαιτούνται για την κτήση αυτή δηλ. συνεχή νοµή 
επί εικοσαετία µε δυνατότητα συνυπολογισµού της νοµής του καθολικού ή ειδικού 
διαδόχου του µε αναφορά των κατ' ιδία πράξεων νοµής. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.11 περ. γ' του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος 
αναίρεσης, αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη του αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού 
αρκεί και η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν λήφθηκε υπόψη από το δικαστήριο της 
ουσίας συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο. Όµως δεν γεννάται ο λόγος αυτός, αν και 
από τη γενική µνεία ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα κατ' είδος έστω αναφερόµενα 
αποδεικτικά µέσα, σε συνδυασµό µε το υπόλοιπο περιεχόµενο της απόφασης, 
καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο, ότι λήφθηκε υπόψη συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο 
που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι. Η παραβίαση της υποχρέωσης 
αυτής ιδρύει τον λόγο αναίρεσης του άρθρου 559 αρ.11 γ' του ΚΠολ∆, υπό την 
προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός που επικαλείται ο διάδικος ασκεί ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα τέτοιο (ουσιώδες) γεγονός καθίσταται 
αντικείµενο απόδειξης.  
- Ο λόγος αναίρεσης του άρθρου 559 αριθ. 12 ΚΠολ∆, ιδρύεται, όταν το δικαστήριο 
της ουσίας, κατά την εκτίµηση των αποδείξεων, αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά 
µέσα δύναµη αποδείξεως µεγαλύτερη ή µικρότερη από εκείνη, που δεσµευτικά γι' 
αυτό, καθορίζει ο νόµος και δεν θεµελιώνεται ο λόγος αυτός, όταν το δικαστήριο, 
εκτιµώντας ελεύθερα τις αποδείξεις, όπως έχει δικαίωµα από το νόµο (άρθρο 340 
ΚΠολ∆), αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα που έχουν κατά νόµο την ίδια 
αποδεικτική δύναµη µε άλλα µεγαλύτερη βαρύτητα ή αξιοπιστία από τα άλλα αυτά. 
Εξ άλλου, από την παραπάνω διάταξη του άρθρου 340 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι η 
αξιοπιστία των µαρτύρων και η εκτίµηση των όσων αυτοί καταθέτουν ανήκε στην 
κυριαρχική και ανέλεγκτη εξουσία του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο, εκτιµώντας 
τις αποδείξεις, µπορεί να αποδώσει στις καταθέσεις των µαρτύρων του 
αναιρεσιβλήτου µεγαλύτερη βαρύτητα και αξιοπιστία από τις καταθέσεις των 
µαρτύρων του αναιρεσείοντος. 
- Ο προβλεπόµενος από τον αριθµό 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για 
παραµόρφωση εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της απόδοσης από το 
δικαστήριο της ουσίας σε αποδεικτικό, µε την έννοια των άρθρων 339 και 432 
ΚΠολ∆, έγγραφο, περιεχοµένου καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας 
του οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει 
όµως και την περίπτωση που το δικαστήριο, από την εκτίµηση και αξιολόγηση του 
αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, έστω και εσφαλµένα, καταλήγει σε 
συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που θεώρησε ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε 
πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται 
από τον Άρειο Πάγο. Πρέπει δε την παραπάνω επιζήµια κρίση του για τον 
αναιρεσείοντα να σχηµατίσει το δικαστήριο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το 
έγγραφο που φέρεται ως παραµορφωµένο, προϋπόθεση, η οποία δεν συντρέχει, όταν 
το εν λόγω έγγραφο εκτιµήθηκε µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρεται η 
σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα για την αλήθεια ή αναλήθεια του γεγονότος που 
αποδείχθηκε, γιατί, στην τελευταία αυτή περίπτωση, δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση 
της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1045, 1051,  
ΚΠολ∆: 216, 339, 340, 432, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 559 
αριθ. 14, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012, σελίδα 1447 
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Κυριότητα - Κληρονοµική διαδοχή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 774 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απόκτηση κυριότητας ακινήτου µε κληρονοµική διαδοχή. Έκτακτη χρησικτησία. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. Παραβίαση των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των 
αποδεικτικών µέσων. Γνωµοδότηση των πραγµατογνωµόνων. Παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 1710 παρ.1, 1712, 1721, 1846, 1193, 
1195, 1198, 1199 και 1033 ΑΚ, συνάγεται ότι η κυριότητα ακινήτου αποκτάται 
παραγώγως, µε κληρονοµική µεν διαδοχή, από τον θάνατο του κληρονοµουµένου, 
εφόσον ο κληρονόµος αποδεχθεί την κληρονοµιά µε δηµόσιο έγγραφο και 
µεταγράψει την περί αποδοχής δήλωσή του, µε συµφωνία δε, µεταξύ του κυρίου και 
εκείνου που την αποκτά, ότι µετατίθεται σ' αυτόν η κυριότητα για κάποια νόµιµη 
αιτία, η οποία γίνεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο που υποβάλλεται σε 
µεταγραφή. Για τη µεταβίβαση, µε τους τρόπους αυτούς, της κυριότητας του 
ακινήτου, προϋπόθεση είναι ο αποβιώσας ή εκείνος που συµφώνησε τη µεταβίβασή 
της να ήταν κύριος του ακινήτου.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 974, 1045, 1051 ΑΚ, συνάγεται, ότι, για την κτήση 
της κυριότητας ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί 
συνεχή εικοσαετία, µε τη δυνατότητα, εκείνου που απέκτησε τη νοµή αυτού µε 
καθολική ή µε ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής και 
το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου του. Άσκηση νοµής, προκειµένου για ακίνητο, 
συνιστούν 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.  
- Για µεν την ίδρυση του από το αρθρ. 559 αριθ.1α ΚΠολ∆ λόγου αναίρεσης, αν 
παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, πρέπει το δικαστήριο να απαίτησε 
περισσότερα στοιχεία ή να αρκέσθηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο 
νόµος ή να προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την 
αληθινή, ενώ για την ίδρυσή του από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµ.19 ΚΠολ∆ 
λόγου αναίρεσης, αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου 
αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, πρέπει, από το αιτιολογικό της απόφασης, 
που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, να µην προκύπτουν 
κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία 
το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση, της δίκης και, έτσι, δεν µπορεί να ελεγχθεί, αν, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή 
δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρµόσθηκε.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περίπτωση γ' του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος 
αναίρεσης και αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού 
αρκεί και η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν λήφτηκε υπόψη από το δικαστήριο της 
ουσίας συγκεκριµένο µέσο απόδειξης. ∆εν γεννάται όµως ο λόγος αυτός, αν από τη 
γενική µνεία ότι λήφτηκαν υπόψη όλα τα κατ' είδος έστω αναφερόµενα αποδεικτικά 
µέσα, σε συνδυασµό µε το υπόλοιπο περιεχόµενο της απόφασης, καθίσταται 
αδιστάκτως βέβαιο ότι λήφτηκε υπόψη συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο που 
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επικαλείται ο αναιρεσείων. Εξάλλου, οι ένορκες βεβαιώσεις, που έχουν ληφθεί εξ 
αφορµής άλλης δίκης, πριν από την άσκηση της αγωγής, και προσκοµίζονται µε 
επίκληση κατά τη συζήτησή της, δεν αποτελούν ιδιαίτερα αποδεικτικά µέσα, που 
προβλέπονται από τα άρθρα 270 παρ.2 εδ.β' του ΚΠολ∆ (όπως ίσχυε πριν την 
αντικατάστασή του µε το άρθρο 12 του ν. 2915/29.5.2001 και ήδη την αντικατάστασή 
του µε το άρθρο 28 του ν. 3994/ 2011) και τυγχάνει εφαρµογής στην προκείµενη 
υπόθεση, κατ' άρθρο 22 του ν. 2915/29.5.2001, εφόσον ο χρόνος της πρώτης 
συζήτησης ενώπιον του πρωτοβάθµιου ∆ικαστηρίου είχε ορισθεί πριν από τη 
11.1.2002, ώστε να απαιτείται ειδική µνεία αυτών στην απόφαση, αλλά αποτελούν 
απλά έγγραφα που συνεκτιµώνται για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων. Έτσι, οι 
ένορκες αυτές βεβαιώσεις, που δεν έχουν ληφθεί για να χρησιµεύσουν ως 
αποδεικτικά µέσα σε συγκεκριµένη δίκη, αλλά λήφθηκαν πριν από την έναρξη αυτής 
εξ αφορµής άλλης, δεν απαιτείται να µνηµονεύονται ειδικώς στην απόφαση, αλλά 
αρκεί να βεβαιώνεται στην τελευταία γενικώς, ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα έγγραφα, 
που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι, ώστε να µην καταλείπεται καµία 
αµφιβολία ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του και τα έγγραφα των εν λόγω ενόρκων 
βεβαιώσεων. 
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 12 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης της 
παραβίασης των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων, 
ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας προσδίδει σε αποδεικτικό µέσο µεγαλύτερη ή 
µικρότερη αποδεικτική δύναµη από εκείνη που προσδίδει σ' αυτό ο νόµος, ενώ δεν 
δηµιουργείται ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο, συνεκτιµώντας ελεύθερα τα 
αποδεικτικά µέσα, κατά το άρθρο 340 ΚΠολ∆, αποδίδει µεγαλύτερη ή µικρότερη 
βαρύτητα σ' ένα από αυτά. Τα δηµόσια έγγραφα έχουν αυξηµένη αποδεικτική δύναµη 
αν παράγουν πλήρη απόδειξη, κατά το άρθρο 438 ΚΠολ∆, εφόσον, εκτός άλλων, 
προέρχονται από πρόσωπο ενώπιον του οποίου έγιναν τα σ' αυτά βεβαιούµενα και 
είναι καθ' ύλην και κατά τόπο αρµόδιο να κάνει αυτή τη βεβαίωση και όχι όταν 
εκτιµώνται ως δικαστικά τεκµήρια. Τα ιδιωτικά έγγραφα, όπως προκύπτει από τη 
διάταξη του άρθρου 445 ΚΠολ∆, εφόσον έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τους 
νόµιµους τύπους και η γνησιότητά τους αναγνωρίστηκε ή αποδείχθηκε, αποτελούν 
κατ' αρχήν πλήρη απόδειξη ως προς το ότι η περιεχόµενη σ' αυτά δήλωση προέρχεται 
από τον εκδότη τους και όχι ως προς άλλα γεγονότα, τα οποία, κατά το άρθρο 340 
ΚΠολ∆, εκτιµώνται ελεύθερα από το δικαστήριο. Εξάλλου από τη διάταξη του 
άρθρου 387 ΚΠολ∆, σύµφωνα µε την οποία, το δικαστήριο εκτιµά ελεύθερα τη 
γνωµοδότηση των πραγµατογνωµόνων προκύπτει, ότι ελεύθερα εκτιµώνται όχι µόνο 
το πόρισµα και οι κρίσεις του πραγµατογνώµονα αλλά και όσα βεβαιώνονται στην 
έκθεση πραγµατογνωµοσύνης, ότι ενήργησε ο ίδιος ή ότι έγιναν ενώπιόν του, διότι η 
εν λόγω έκθεση πραγµατογνωµοσύνης είναι ίδιο αποδεικτικό µέσο και όχι το δηµόσιο 
έγγραφο. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 20 του ΚΠολ∆, έγγραφα, η παραµόρφωση 
του περιεχοµένου των οποίων ιδρύει λόγον αναιρέσεως, είναι τα από τις διατάξεις 
των άρθρων 432 επ. προβλεπόµενα έγγραφα που παρέχουν άµεση απόδειξη κατά του 
αντιδίκου του επικαλουµένου και προσκοµίζοντος αυτά. Τέτοια όµως έγγραφα δεν 
είναι, όπως έχει ήδη εκτεθεί, οι εκθέσεις πραγµατογνωµοσύνης (άρθρο 339 ΚΠολ∆). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1033, 1045, 1051, 1193, 1195, 1198, 1199, 1710, 1712, 1721, 1846, 
ΚΠολ∆: 340, 387, 438, 445, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
 



 

[144] 
 

Κυριότητα - Κληροτεµάχια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1607 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κληροτεµάχια. Ο εξ αδιαιρέτου συγκύριος ακινήτου λογίζεται ότι κατέχει το κοινό 
πράγµα στο όνοµα και των λοιπών συγκυρίων και εποµένως δεν µπορεί να αντιτάξει 
κατ' αυτών κτητική ή αποσβεστική παραγραφή, προτού καταστήσει σ' αυτούς γνωστή 
την απόφασή του να νέµεται στο εξής ποσοστό µεγαλύτερο από τη µερίδα του ή 
ολόκληρο το κοινό πράγµα αποκλειστικά για δικό του λογαριασµό ως κύριος. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων, Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 79 του Αγροτικού Κώδικα, συνδυαζόµενη 
και µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του ίδιου άρθρου, καθώς και εκείνες των 
άρθρων 26, 74, 180, 188, 193, 203, 207 και 208 του ίδιου Κώδικα, ενόψει δε και της 
διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 1 του ΑΝ 431/1968, κατά την οποία από την έναρξη 
της ισχύος τούτου επιτρέπεται στους κατά την εποικιστική εν γένει νοµοθεσία 
κληρούχους η µε δικαιοπραξίες εν ζωή εκποίηση ή οπωσδήποτε διάθεση των κάθε 
είδους κλήρων τους υπό τον περιορισµό µόνο της µη κατατµήσεως των τεµαχίων της 
οριστικής διανοµής, προκύπτει ότι ο κατά τον αγροτικό νόµο αποκαθιστάµενος 
κληρούχος, από την εγκατάσταση αυτού στον κλήρο ως την ισχύ του ΑΝ 431/1968 
(23-5-1968) και αν ακόµη δεν προέβη σε κατοχή αυτού, θεωρείται ως µόνος καλής 
πίστεως νοµέας αυτού και συνεπώς ο κλήρος που του παραχωρήθηκε είναι 
ανεπίδεκτος νοµής από άλλον. Την αυτή επί του κλήρου πλασµατική νοµή έχουν, κατ' 
επέκταση, και οι κληρονόµοι του αρχικού κληρούχου, διότι µε τις ως άνω διατάξεις ο 
νοµοθέτης απέβλεψε και στην προστασία αυτών των προσώπων. Μετά όµως την ισχύ 
του ως άνω νόµου (431/1968) ο κληρούχος δεν θεωρείται κατά πλάσµα του νόµου 
νοµέας του κλήρου, αν δεν τον κατέχει συνεπώς είναι δυνατή η χωρίς τη θέληση του 
κληρούχου κτήση από τρίτον της νοµής ολοκλήρου του κληροτεµαχίου, δυνάµενη αν 
συντρέχουν και οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις και εφόσον έχει κυρωθεί η οριστική 
διανοµή, να οδηγήσουν στη µε τακτική ή έκτακτη χρησικτησία κτήση της κυριότητας 
τούτου εφόσον συµπληρωθεί ο για καθεµία εξ αυτών απαιτούµενος από την ισχύ του 
ως άνω νόµου και εφεξής χρόνος. Η κατάσταση αυτή δεν αλλάζει από το γεγονός ότι 
στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ως άνω νόµου (431/1968) ορίζεται ότι κατά την 
µεταβίβαση των γεωργικών κλήρων πρέπει απαραιτήτως, α) να έχει εκδοθεί και 
µεταγραφεί το οριστικό παραχωρητήριο του κλήρου στο οποίο αναφέρεται η 
δικαιοπραξία και β) να είναι πλήρως εξοφληµένο το τυχόν προς το ∆ηµόσιο 
οφειλόµενο τίµηµα του κλήρου, διότι η συνδροµή των εν λόγω προϋποθέσεων είναι 
απαραίτητη, όχι για την άρση της ιδιότητας του κληρούχου ως πλασµατικού νοµέα εκ 
του κλήρου, η οποία άρση όπως προαναφέρθηκε, επέρχεται µε την έναρξη της ισχύος 
του ως άνω νόµου, αλλά µόνο για το έγκυρο της εκ µέρους του κληρούχου 
εκποιήσεως ή διαθέσεως εν ζωή του κλήρου στον αντίστοιχο ειδικό διάδοχο του. Το 
ίδιο ισχύει και για κλήρους που βρίσκονται σε παραµεθόριες περιοχές του Κράτους, 
όπου σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.1, 3 και 7 του ΑΝ 1366/1938 
(όπως το άρθρο 7 ερµηνεύθηκε µε τον ΑΝ 1629/1939), απαγορεύονται µε ποινή 
απόλυτης ακυρότητας οι δικαιοπραξίες εν ζωή µε τις οποίες συνιστώνται υπέρ 
φυσικών ή νοµικών προσώπων οποιαδήποτε εµπράγµατα δικαιώµατα ή συνάπτονται 
µε αυτές µισθώσεις ή άλλες ενοχικές σχέσεις που αφορούν ακίνητα κείµενα σε 
παραµεθόριες περιοχές, στις οποίες δικαιοπραξίες περιλαµβάνονται και εκείνες µε τις 
οποίες µεταβιβάζεται η νοµή. Και τούτο διότι η απαγόρευση αυτή δεν περιλαµβάνει 
και την πρωτότυπη κτήση νοµής, αφού στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει 
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δικαιοπραξία και η κτήση της νοµής είναι ένα απλό πραγµατικό γεγονός. Περαιτέρω 
µε το άρθρο 189 (παρ. 1 και 2) του Αγροτικού Κώδικα τίθεται γενική διάταξη ως 
προς την περιέλευση των ατοµικών κλήρων στους κληρούχους, συνιστάµενη στο ότι 
αυτοί αποκτούν την κυριότητα εκείνων των κλήρων από τη δηµοσίευση στην 
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης του Υπουργού Γεωργίας ή του αρµόδιου 
Γενικού ∆ιοικητή περί κύρωσης της οριστικής διανοµής καθενός αγροκτήµατος. 
Όµως η κυριότητα σε ακίνητο που κείται σε περιοχή χαρακτηριζόµενη από το νόµο 
(ΑΝ 1366/1938) ως παραµεθόρια αποκτάται όχι από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα 
της Κυβέρνησης της απόφασης του Υπουργού Γεωργίας ή του αρµόδιου Γενικού 
∆ιοικητή για την κύρωση της οριστικής διανοµής του αγροκτήµατος, όπως ορίζει η 
παραπάνω γενική διάταξη (άρθρο 189 παρ. 1 και 2 του Αγροτικού Κώδικα), αλλά, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τα άρθρα 193 και 196 αυτού, 77 του Ν∆ 2185/1952, 1 
και 16 του Ν∆ 1189/1972, από και δια της µεταγραφής του εκδοθέντος από την 
αρµόδια αρχή οριστικού τίτλου (παραχωρητηρίου). Πριν από τη συντέλεση αυτής ο 
δικαιούχος-κληρούχος αδυνατεί να ασκήσει έναντι τρίτου δικαίωµα κυριότητας ή 
συγκυριότητας (ΟλΑΠ 8/2001). Με το Β∆ 20/20-10-1938, που εκδόθηκε κατ' 
εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του ΑΝ 1366/1938 και δηµοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 
400/Α/25-10-1938, καθορίστηκε ως παραµεθόρια περιοχή, µεταξύ άλλων και ο νοµός 
Σερρών. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 787, 974, 980-984, 994 και 1113 
ΑΚ προκύπτει ότι ο εξ αδιαιρέτου συγκύριος ακινήτου λογίζεται ότι κατέχει το κοινό 
πράγµα στο όνοµα και των λοιπών συγκυρίων και εποµένως δεν µπορεί να αντιτάξει 
κατ' αυτών κτητική ή αποσβεστική παραγραφή, προτού καταστήσει σ' αυτούς γνωστή 
την απόφασή του να νέµεται στο εξής ποσοστό µεγαλύτερο από τη µερίδα του ή 
ολόκληρο το κοινό πράγµα αποκλειστικά για δικό του λογαριασµό ως κύριος. Τέτοια, 
όµως, γνωστοποίηση δεν απαιτείται στην περίπτωση που οι συγκύριοι προβαίνουν σε 
άτυπη διανοµή του κοινού ακινήτου, αφού έκτοτε καθένας από αυτούς µε γνώση των 
λοιπών νέµεται αποκλειστικά για τον εαυτό του το περιελθόν σ' αυτόν µε την άτυπη 
διανοµή µέρος του ακινήτου. Τέτοια γνωστοποίηση προς τους συγκυρίους µπορεί να 
γίνει είτε ρητώς είτε σιωπηρώς µε πράξεις που εµφαίνουν την πιο πάνω απόφαση του 
συγκυρίου που κατέχει το πράγµα, ενώ η για αντιποίηση της νοµής γνώση των 
λοιπών συγκυρίων µπορεί να προέλθει είτε από σχετική δήλωση εκείνου που 
αντιποιείται τη νοµή του κοινού είτε από αλλού και έτσι αρκεί η γνώση του 
συγκυρίου για την αντιποίηση του κατέχοντος το κοινό από οπουδήποτε και αν 
προέρχεται (ΑΠ 795/2001).  
- 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.  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 περ. β' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται όταν το δικαστήριο, παρά το νόµο, δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγµατα, κατά 
την έννοια της διάταξης αυτής, νοούνται οι πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν 
αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, παρακώλυση ή κατάλυση ουσιαστικού 
ή δικονοµικού δικαιώµατος, το οποίο ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό (βάση αγωγής, 
ανταγωγής) είτε ως αµυντικό (ένσταση, αντένσταση) µέσο, αλλά όχι και οι 
ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής, ένστασης ή αντένστασης, ή 
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επιχειρήµατα, νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την 
εκτίµηση των αποδείξεων.  
- 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 (ΟλΑΠ 42/2002). Ο αµέσως πιο πάνω αναιρετικός λόγος δεν ιδρύεται, 
εάν το δικαστήριο της ουσίας προσέδωσε ή δεν προσέδωσε στο αποδεικτικό µέσο την 
αποδεικτική βαρύτητα που υποστηρίζει ο αναιρεσείων ότι έχει, εφόσον η σχετική 
εκτίµηση δεν υπόκειται, κατ' εφαρµογή του άρθρου 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, σε 
αναιρετικό έλεγχο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 787, 974, 980 - 984, 994, 1045, 1113, 
ΑγρΚωδ: 26, 74, 79, 180, 189, 193, 203, 207, 208,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 
ΑΝ: 1366/1938, άρθ. 1, 3, 7,  
ΑΝ: 431/1968, άρθ. 1, 3, 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 995 
 
Κυριότητα - Κληροτεµάχια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 864 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μεταβίβαση κλήρων. Ανήλικος. Χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1, 2 και 5 του Ν∆ 3958/1959 "Περί 
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί οριστικών παραχωρητηρίων των 
κλήρων διατάξεων της Εποικιστικής Νοµοθεσίας κλπ" , ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι 
αίρονται, µε βάση το νόµο αυτό, οι περιορισµοί από την Αγροτική Νοµοθεσία ως 
προς την µεταβίβαση µε δικαιοπραξίες εν ζωή κλήρων, οικοπέδων ή οικηµάτων, 
εφόσον µέχρι την ισχύ του νόµου αυτού συντάχθηκαν προσύµφωνα µεταβίβασης µε 
δηµόσιο ή µε ιδιωτικό έγγραφο βέβαιης χρονολογίας και επιτρέπεται ελεύθερα η 
κατάρτιση του οριστικού συµβολαίου της µεταβίβασης. Σε περίπτωση άρνησης του 
πωλητή ή των κληρονόµων του προς κατάρτιση του οριστικού συµβολαίου, ύστερα 
από αίτηση του δικαιούχου αποφαίνεται ο αρµόδιος Ειρηνοδίκης της τοποθεσίας του 
ακινήτου, για την τέλεση της δικαιοπραξίας της οριστικής µεταβίβασης, εφόσον το 
προσυµφωνηµένο τίµηµα της αγοραπωλησίας καταβλήθηκε ή παρακατατέθηκε 
νόµιµα. Η θετική απόφαση του Ειρηνοδίκη, αφότου γίνει τελεσίδικη, αποτελεί τίτλο 
κυριότητας δεκτικό µεταγραφής. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η µε τον 
παραπάνω τρόπο επικύρωση των "ανώµαλων δικαιοπραξιών", όπως χαρακτηρίζονται 
από τη νοµοθεσία, ανατρέχει στο χρόνο κατά τον οποίο καταρτίσθηκαν και θεραπεύει 
µόνο τις προς µεταβίβαση απαγορεύσεις γεωργικών κλήρων και όχι τυχόν 
ακυρότητες ή άλλες ελλείψεις κατά τον Αστικό Κώδικα, όπως η ικανότητα για 
δικαιοπραξία, η ακυρότητα λόγω πλάνης, απάτης, απειλής, πλαστότητας της 
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µεταβιβαστικής δικαιοπραξίας, τα ελαττώµατα της βουλήσεως, η εικονικότητα κλπ. 
(ΑΠ 1196/2008). Έτσι, αν η δικαιοπραξία έχει και άλλα ελαττώµατα και η οριστική 
κατάρτιση αυτής κωλύεται από άλλους λόγους, όπως και όταν ο πωλητής είναι 
ανίκανος προς δικαιοπραξία λόγω ανηλικότητας, οπότε, προκειµένου περί 
εκποιήσεως ακινήτου, απαιτείται η τήρηση των περί επιτροπείας του Αστικού 
Κώδικα διατάξεων, που αξιώνουν την προηγούµενη γνωµοδότηση του συγγενικού 
(και ήδη εποπτικού) συµβουλίου και άδεια του δικαστηρίου, οι οποίες έχουν 
εφαρµογή και επί προσυµφώνου, ο Ειρηνοδίκης δεν έχει αρµοδιότητα να κρίνει και 
περί αυτών, αλλά αρµόδιο είναι προς τούτο το κατά τις κοινές διατάξεις αρµόδιο 
δικαστήριο.  
- Κατά τα άρθρα 1033, 369 και 1192 ΑΚ, για τη µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου 
απαιτείται συµφωνία µεταξύ του κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι µετατίθεται 
σ' αυτόν η κυριότητα για κάποια νόµιµη αιτία. Η συµφωνία γίνεται µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται σε µεταγραφή. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει, ότι µεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την απόκτηση της 
κυριότητας ακινήτου µε σύµβαση είναι, ότι ο µεταβιβάσας ήταν κύριος του ακινήτου 
που µεταβιβάστηκε. Επίσης, κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 1045 ΑΚ, εκείνος που 
έχει στη νοµή του για µια εικοσαετία πράγµα κινητό ή ακίνητο γίνεται κύριος αυτού 
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. 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 
συνυπολογήσει στο χρόνο της δικής του νοµής και το χρόνο νοµής του 
δικαιοπαρόχου του κατ' άρθρο 1051 ΑΚ.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσία 
την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, 
αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση.  
- Κατά δε το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
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 
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του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται σαφώς, πλήρως 
και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα, τέλος, των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η 
αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη νόµιµη 
βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν δηλαδή 
στη θεµελίωση ή κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό είτε ως 
αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα που συνέχονται 
µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης (ΟλΑΠ 24/1992).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 974, 1045, 1051, 1033, 1192, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Ν∆: 3958/1959, άρθ. 15,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Κυριότητα - Μεσότοιχος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 223 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μεσότοιχος. Κυριότητα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 8 του Β∆ της 9/21.4.1836 "περί εκτελέσεως του σχεδίου της πόλεως 
Αθηνών" η ισχύς του οποίου επεκτάθηκε και στις λοιπές πόλεις, κώµες και χωριά µε 
το Β∆ της 8.5/25.6.1842 και του Ν. ΣΚΒ/1867, "το µεταξύ των δύο οικιών 
µεσότοιχον θέλει οικοδοµείσθαι καθ' ηµίσειαν επί αµφοτέρων των οικοπέδων της δι' 
αυτό δαπάνης βαρυνούσης εξ ηµισείας τους οµόρους ιδιοκτήτας απαγορευοµένης της 
επ' αυτού ανοίξεως θύρας ή άλλου ανοίγµατος". Κατά δε το άρθρο 11 παρ. 6 του Π∆ 
της 3/25.4.1929 "περί Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού του Κράτους" εκδοθέντος 
κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 9 και 28 του Ν∆ της 17.6./16.8.1923 "περί σχεδίων 
πόλεων, κωµών κλπ." "µεσότοιχος ή κοινός τοίχος καλείται ο τοίχος ο ανεγειρόµενος 
επί του κοινού ορίου των δύο οµόρων ιδιοκτησιών και καταλαµβάνων µέρος εξ 
εκατέρας τούτων". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο τοίχος µεταξύ δύο οικιών 
που ανεγέρθηκε υπό το καθεστώς της ισχύος των προσλαµβάνει το χαρακτήρα του 
µεσότοιχου υπό την άνω έννοια και από µόνο το γεγονός της ανεγέρσεώς του επί 
κοινού εδάφους των όµορων ιδιοκτησιών, τις οποίες διαχωρίζει. Και ναι µεν µε 
επακολουθήσασες διατάξεις (άρθρ. 50 παρ. 1 εδάφ. Β του Β∆ 9.8/30-9-1955 περί 
Γεν. Οικοδ. Κανονισµού του κράτους, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρ. 4 παρ. 1 του 
Β∆ της 26.7/19.8.1959) θεσπίστηκαν διαφορετικές διατυπώσεις για τη σύσταση 
µεσότοιχου (συµφωνία των ιδιοκτητών συναπτόµενη µε συµβολαιογραφικό έγγραφο 
και υποβαλλόµενη σε µεταγραφή) πλην οι διατάξεις αυτές δεν εφαρµόζονται επί 
τοίχων που απέκτησαν την ιδιότητα του µεσότοιχου πριν από την ισχύ των (ΑΠ 
36/1994). Όταν ο τοίχος που διαχωρίζει τα δύο όµορα ακίνητα έχει κτισθεί σε επαφή 
µε το κοινό όριο των ιδιοκτησιών επί εδάφους όµως εξ ολοκλήρου της µιας ή της 
άλλης απ' αυτές τότε δεν πρόκειται περί µεσοτοίχου αλλά τοίχου που ανήκει 
αποκλειστικά στον κύριο του εδάφους ο οποίος έχει και το δικαίωµα της 
αποκλειστικής του χρήσης, αφού το δικαίωµα της σύγχρησης είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένο µε την κυριότητα και δεν µπορεί να γίνει αντικείµενο χωριστής 
διάθεσης εκτός αν µε εµπράγµατη σύµβαση σύστασης πραγµατικής δουλείας ο 
κύριος παραχωρήσει δικαίωµα χρήσης και στο γείτονα (Α.Π. 1299/2000, 1029/2002, 
1350/2005, 579/1974). Και ο τελευταίος όµως αυτός τοίχος αποκτά το χαρακτήρα του 
µεσότοιχου κατόπιν σχετικής συµφωνίας µεταξύ των κυρίων των οµόρων 
ιδιοκτησιών, η οποία από το έτος 1955, κατά το οποίο περιορίστηκαν οι τρόποι 
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συστάσεως µεσοτοιχίας (άρθρ. 50 παρ. 7 εδ. 1 του Β∆ της 98/30.9.1955) και µετά, 
πρέπει να περιβάλλεται τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου, ενώ µέχρι το 
ίδιο έτος 1955 δικαίωµα µεσοτοιχίας επί του ίδιου τοίχου µπορούσε να αποκτηθεί και 
µε τη χρησικτησία εάν γινόταν χρησιµοποίηση του τοίχου ως µεσότοιχου µε διάνοια 
κυρίου και εφόσον συνέτρεχαν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της χρησικτησίας 
αποκτωµένης έτσι και της κυριότητας του αναλογούντος µέρους του εδάφους επί του 
οποίου ο τοίχος αυτός (ΑΠ 625/1973). Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του 
βυζαντινορωµαϊκού δικαίου των ν. 8 παρ. 1, Κωδ. (7.39) 9 παρ. 1 (Βασ. 50.14), 
γίνεται κάποιος κύριος ακινήτου πράγµατος µε έκτακτη χρησικτησία, αν νεµηθεί 
αυτό συνέχεια επί µία τριακονταετία µε καλή πίστη, δηλαδή, µε την πεποίθηση ότι µε 
την κτήση της νοµής δεν προσβάλλεται κατ` ουσίαν το δικαίωµα κυριότητας άλλου 
(ν. 27, Πανδ. (18.1.), 15 παρ. 3, 48 Πανδ. (41.3), 2 παρ. 4 και 7, 11 Πανδ. (51.4), 5 
παρ. 1 Πανδ. (41.10) και 109 Πανδ. (50.16) (Α.Π.266/2010). Εξάλλου από τις 
διατάξεις των άρθρων 64 και 65 ΕισΝΑΚ προκύπτει ότι όταν ο χρόνος της 
χρησικτησίας του δικαίου που ίσχυε πριν από τον Α.Κ. συµπληρώνεται νωρίτερα από 
τον οριζόµενο στον Α.Κ. βραχύτερο, η χρησικτησία συµπληρώνεται µόλις περάσει ο 
χρόνος του δικαίου που ίσχυε πριν από τον Α.Κ. η δε καλή πίστη απαιτείται στη 
περίπτωση αυτή για τον µέχρι την έναρξη της ισχύος του Α.Κ χρόνο (23-2-1946) 
ενόψει του ότι το στοιχείο τούτο δεν απαιτείται από τη διάταξη του άρθρου 1045 
Α.Κ. για την έκτακτη χρησικτησία.  
- Ο λόγος αναίρεσης από τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆ που είναι 
εννοιολογικά ταυτόσηµη µε εκείνη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ για ευθεία 
παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν εφαρµοσθεί ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε καθώς 
και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα  (ΑΠ 16/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1045, 
ΕισΝΑΚ: 64, 65, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 560, 
Β∆: 98/1955, άρθ. 50, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Πρωτόκολλο κατάληψης ακινήτου - διοικητικής αποβολής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1626 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Χρήση ∆ηµοσίων κτηµάτων. Πρωτόκολλο αποζηµίωσης. Απαράδεκτοι και 
αυτεπάγγελτοι αναιρετικοί λόγοι. Ανεπαρκής ή αντιφατική αιτιολογία. Μη λήψη 
υπόψη πραγµάτων. Έλλειψη νόµιµης σύνθεσης. Απόφαση δικαστηρίου. 
- Κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 115 του από 11/12-11-1929 δ/τος "περί 
διοικήσεως δηµοσίων κτηµάτων", το οποίο εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 
2 του Ν. 2466/1929 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 5895/ 1933, όπως 
περαιτέρω τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 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 δηµοσίων κτηµάτων, 
βεβαιώνεται µε πρωτόκολλο αποζηµίωση για το χρονικό διάστηµα που έκαναν 
χρήση. Η αποζηµίωση ορίζεται, κατά κρίση αγαθού ανδρός, µε πρωτόκολλο, το οποίο 
κοινοποιείται σε αυτόν που καρπώνεται ή χρησιµοποιεί το ακίνητο. Εκείνος εις βάρος 
του οποίου εκδόθηκε το πρωτόκολλο αποζηµίωσης δικαιούται να ασκήσει ανακοπή 
εντός µηνός από της κοινοποιήσεως σ' αυτόν του πρωτοκόλλου, ενώπιον του 
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Ειρηνοδίκη ή του Προέδρου Πρωτοδικών, αναλόγως του ποσού της αποζηµίωσης, οι 
οποίοι, κρίνοντας εκ των ενόντων, ακυρώνουν ή επικυρώνουν το πρωτόκολλο ή 
περιορίζουν την αποζηµίωση. Κατά της αποφάσεως αυτής ουδέν ένδικο µέτρο 
επιτρέπεται. Αν όµως αµφισβητείται µε την ανακοπή το δικαίωµα του ∆ηµοσίου, η 
απόφαση του Ειρηνοδίκη ή του Προέδρου ουδεµία επιρροή ασκεί στη δίκη για το 
δικαίωµα, η οποία ήθελε κινηθεί ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου. Το πρωτόκολλο 
αποζηµίωσης, εφόσον δεν ανακοπεί εµπροθέσµως (ή εφόσον επικυρωθεί ή 
τροποποιηθεί), αποτελεί τίτλο διοικητικής εκτελέσεως κατά το νόµο περί εισπράξεως 
δηµοσίων εσόδων, κατά του οποίου ουδεµία ανακοπή χωρεί από τις διατάξεις του 
νόµου αυτού. Όπως ήδη έχει κριθεί από το ΑΕ∆ (ΑΕ∆ 6/1989), η διαφορά η οποία 
δηµιουργείται από την επιβολή της αποζηµίωσης βάσει των ανωτέρω διατάξεων, µε 
πρωτόκολλο, το οποίο, σύµφωνα µε το άρθρο 1 εδάφ. γ' του Β∆ 619/1965 εκδίδεται 
από τον αρµόδιο Οικονοµικό Έφορο και ήδη, µετά την ισχύ του Π∆ 551/1988 και την 
έναρξη λειτουργίας των Κτηµατικών Υπηρεσιών των Νοµαρχιών, από τον 
Προϊστάµενο της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας του ∆ηµοσίου, φέρει τον 
χαρακτήρα της ιδιωτικής διαφοράς και έτσι η εκδίκαση της ανακοπής κατά του 
πρωτοκόλλου καθορισµού της αποζηµίωσης για αυθαίρετη χρήση ή κάρπωση 
δηµόσιου κτήµατος υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. 
Αρµοδιότητα, εξάλλου, για την εκδίκαση της κατά του πρωτοκόλλου ανακοπής έχει, 
µετά την εισαγωγή του ΚΠολ∆, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του 
ΕισΝΚΠολ∆, αντί του Προέδρου Πρωτοδικών, το αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο, 
δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Η απόφαση του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου τέµνει οριστικά τη διαφορά, σε σχέση µε την οφειλή της 
αποζηµίωσης και το ύψος της, και, παρά την ακολουθούµενη διαδικασία, δεν αφορά 
τη λήψη ασφαλιστικού ή ρυθµιστικού της κατάστασης µέτρου. Για το λόγο αυτό 
υπόκειται στα προβλεπόµενα από τον ΚΠολ∆ (άρθρα 511 και 552) ένδικα µέσα της 
εφέσεως και της αναιρέσεως, και δεν ισχύει γι' αυτήν η απαγόρευση του άρθρου 699 
του ΚΠολ∆, ενώ και η διάταξη του άρθρου 115 του από 11/12-11-1929 δ/τος, που 
απαγόρευε την άσκηση ένδικων µέσων, θεωρείται ότι έχει καταργηθεί, σύµφωνα µε 
το άρθρο 24 παρ. 1 του ΕισΝΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 21-22/2002, και 38/2002). Για την 
επιβολή µε το πρωτόκολλο της παραπάνω αποζηµίωσης, όπως προκύπτει από τις 
προπαρατεθείσες διατάξεις, πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α') η 
κυριότητα του ∆ηµοσίου επί των κτηµάτων, ή η νοµή ή η χρήση αυτών µε σύµβαση 
από το ∆ηµόσιο και β') η αυθαίρετη χρήση ή κατά οιονδήποτε τρόπο κάρπωση εκ 
µέρους του καθ' ου το πρωτόκολλο χωρίς καµιά συµβατική ή άλλου είδους σχέση 
(ΑΠ 585/2008, ΑΠ 2131/2007, ΑΠ 1502/2003). Περαιτέρω, το προβλεπόµενο από το 
άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης στη 
διοικητική διαδικασία, περί του οποίου όρισε ειδικότερα το άρθρο 6 του Κ∆∆/σίας 
(Ν. 2690/1999), συνίσταται στη δυνατότητα του διοικούµενου, πριν από την έκδοση 
δυσµενούς γι' αυτόν ατοµικής διοικητικής πράξης, να διατυπώσει τις απόψεις του 
ύστερα από σχετική κλήση του από το διοικητικό όργανο. Με τη νοµολογία του ΣτΕ 
έχει οριοθετηθεί το πεδίο εφαρµογής της γενικής διάταξης του άρθρου 20 παρ. 2 του 
Συντάγµατος. Έτσι έχει διαµορφωθεί ο κανόνας ότι η προηγούµενη ακρόαση είναι 
αναγκαία στην περίπτωση των ατοµικών διοικητικών πράξεων, οι οποίες εκδίδονται 
αυτεπαγγέλτως και περιέχουν ρύθµιση, η οποία συνδέεται µε την υποκειµενική 
συµπεριφορά του ενδιαφερόµενου και επιφέρει θετική βλάβη στα δικαιώµατα ή τα 
έννοµα συµφέροντα του. Εξάλλου, ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/ 
1999) προβλέπει στο άρθρο 17 παρ. 1, ότι όλες οι ατοµικές διοικητικές πράξεις 
(επωφελείς ή δυσµενείς) πρέπει να έχουν αιτιολογία. Αν δε η αιτιολογία επιβάλλεται 
από τις σχετικές µε την έκδοση της πράξης ειδικές διατάξεις, πρέπει να υπάρχει έστω 
και συνοπτικά στο έγγραφο, στο οποίο διατυπώνεται η πράξη. Η έλλειψη της 
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αιτιολογίας συνεπάγεται το ακυρώσιµο της πράξης από τα αρµόδια διοικητικά 
όργανα. Όµως δεν αποτελούν ατοµικές πράξεις οι νοµικές πράξεις των οργάνων του 
κράτους και των λοιπών ΝΠ∆∆, οι οποίες εκδίδονται (ή συντελούνται) στο πλαίσιο 
συµβατικών ή άλλων σχέσεων που ρυθµίζονται από το ιδιωτικό δίκαιο. Οι πράξεις 
αυτές δηµιουργούν διαφορές ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται, όπως προαναφέρθηκε, 
στην αρµοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων (για τα πρωτόκολλα καθορισµού 
αποζηµίωσης για αυθαίρετη χρήση δηµόσιου κτήµατος βλ. ΑΕ∆ 6/1989, 10/1993). Σ' 
αυτές εντάσσονται και οι πράξεις διαχείρισης, οι µονοµερείς δηλαδή πράξεις που 
είναι σχετικές µε τη διαχείριση της περιουσίας του δηµοσίου ή των άλλων ΝΠ∆∆, 
κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου, δεδοµένου ότι δεν επιδιώκουν την 
ικανοποίηση δηµόσιου σκοπού ή τη θεµελίωση δηµόσιου συµφέροντος, αλλά 
στηρίζονται σε διαχειριστικά κριτήρια. Τέτοια πράξη είναι και το πρωτόκολλο 
αποζηµίωσης για αυθαίρετη χρήση δηµόσιου κτήµατος. 
Συνεπώς για την έκδοση τέτοιου πρωτοκόλλου δεν είναι αναγκαία η προηγούµενη 
κλήση και ακρόαση εκείνου κατά του οποίου εκδίδεται, ούτε επίσης είναι αναγκαία η 
ύπαρξη αιτιολογίας στην ίδια πράξη ή στο φάκελο, διότι το άρθρο 17 παρ. 1 
Κ∆∆/σίας ισχύει µόνο για τις ατοµικές διοικητικές πράξεις, που όπως 
προαναφέρθηκε, τέτοιο χαρακτήρα δεν έχουν τα πρωτόκολλα αυτού του είδους (ΑΠ 
1002/2010). Εξ άλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, λόγος 
αναιρέσεως για ευθεία παράβαση του νόµου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοσθεί, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς 
και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, ανακοπή, ένσταση 
κλπ ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν κατά παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν. Για να 
ιδρυθεί ο παρών λόγος, πρέπει η παράβαση να αφορά κανόνα ουσιαστικού δικαίου, 
δηλαδή κανόνα που ρυθµίζει τις βιοτικές σχέσεις, την κτήση των δικαιωµάτων και τη 
γένεση των υποχρεώσεων και επιβάλλει κυρώσεις. Περιλαµβάνονται συνεπώς στον 
παρόντα λόγο και διατάξεις του Συντάγµατος (ΟλΑΠ 15/1995, 2/1997), όχι όµως και 
οι δικονοµικοί κανόνες, εκτός αν ήθελε θεωρηθεί ότι αυτοί είναι ουσιαστικού 
δικαίου, κάτι που συµβαίνει, αν δεν πρόκειται για κανόνες που ρυθµίζουν τη 
διαδικασία, αλλά το περιεχόµενο της προβλεπόµενης επί της ουσίας αποφάσεως, 
θεµελιώνουν δηλαδή τη διαγνωσθείσα έννοµη συνέπεια. Περαιτέρω, έλλειψη νόµιµης 
βάσης της απόφασης για την οποία ιδρύεται ο από το άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ λόγος 
αναιρέσεως υπάρχει όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της τα 
περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στην συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί της συνδροµής των νόµιµων όρων και προϋποθέσεων της 
ουσιαστικού δικαίου διάταξης που εφαρµόστηκε, ή περί της µη συνδροµής τούτων 
που αποκλείει την εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή 
αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που 
έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ελλείψεις όµως 
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. 
- Από το άρθρο 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, το οποίο εφαρµόζεται για όλους τους λόγους 
αναίρεσης, που περιοριστικός ορίζονται στο άρθρο 559 του ίδιου Κώδικα και µε το 
οποίο ορίζεται ότι είναι απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης που στηρίζεται σε ισχυρισµό 
ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για 
παράβαση που δεν µπορεί να προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλµα 
που προκύπτει από την ίδια την απόφαση και γ) για ισχυρισµό που αφορά τη δηµόσια 
τάξη, προκύπτει ότι είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης που στηρίζεται σε ισχυρισµό 
του αναιρεσείοντος, ο οποίος δεν προτάθηκε ή δεν προτάθηκε νόµιµα στο δικαστήριο 



 

[152] 
 

της ουσίας (ΑΠ 1334/2005, ΑΠ 2131/2007). Ο ισχυρισµός που στηρίζει λόγο 
αναίρεσης πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο, όπως προτάθηκε στο δικαστήριο 
της ουσίας και να καθορίζεται ο τρόπος που αυτός προτάθηκε στο δικαστήριο της 
ουσίας ή επαναφέρθηκε στο εφετείο, διότι δεν αρκεί µόνο η προβολή του στο 
πρωτοβάθµιο δικαστήριο αλλά απαιτείται και νόµιµη επαναφορά του στο 
δευτεροβάθµιο, εφόσον η υπόθεση διήλθε και τους δύο βαθµούς δικαιοδοσίας (ΑΠ 
539/2003).  
- Από τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 115 του από 11/12-11-1929 ∆/τος, 
όπως αυτό ισχύει, η αποζηµίωση που καθορίζεται µε το πρωτόκολλο για αυθαίρετη 
χρήση δηµόσιου κτήµατος, συνίσταται στην ωφέλεια που ο καθ' ου το πρωτόκολλο 
αδικαιολογήτως αποκόµισε, ήτοι, ό,τι θα κατέβαλε οποιοσδήποτε τρίτος στο 
∆ηµόσιο, ως αντάλλαγµα αν µε έγκυρη σύµβαση χρησιµοποιούσε το αυθαιρέτως 
χρησιµοποιούµενο δηµόσιο κτήµα. Από αυτά, σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις του 
άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 1539/1938, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 ΑΝ 
263/1968 µε το οποίο ορίζεται ότι "ο αυτογνωµόνως επιλαµβανόµενος οιουδήποτε 
δηµοσίου κτήµατος ευρισκοµένου αναµφισβητήτως υπό την κατοχή του ∆ηµοσίου, 
τιµωρείται διωκόµενος αυτεπαγγέλτως δια φυλακίσεως τουλάχιστον έξι µηνών και 
χρηµατικής ποινής τουλάχιστον 100.000 δραχµών", προκύπτει ότι η καθοριζόµενη 
υπέρ του ∆ηµοσίου µε το πρωτόκολλο αποζηµίωση εις βάρος εκείνου που 
αυθαιρέτως χρησιµοποιεί δηµόσιο κτήµα, γενεσιουργό αιτία έχει την αδικοπραξία, 
υπό την έννοια των άρθρων 914 επ. ΑΚ, συνεπεία της οποίας καθίσταται 
αδικαιολογήτως πλουσιότερος, χωρίς νόµιµη αιτία επί ζηµία του ∆ηµοσίου (ΑΠ 
2131/2007). Εξ άλλου, από τον συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων, προς εκείνες 
των άρθρων 909 και 911 του ΑΚ, προκύπτει ότι, ο καθ' ου το πρωτόκολλο 
καθορισµού αποζηµίωσης για αυθαίρετη χρήση δηµόσιου κτήµατος, στην ανακοπή 
που ασκεί κατά του πρωτοκόλλου αυτού, δεν µπορεί να προβάλει τον ισχυρισµό ότι ο 
πλουτισµός του δεν σώζεται κατά την άσκηση της τελευταίας, αφού ο τοιούτος 
πλουτισµός του προέρχεται από παράνοµη αιτία και ως εκ τούτου δεν µπορεί να 
οδηγήσει σε απόσβεση της αξίωσης του δηµοσίου για αποζηµίωση για την αυθαίρετη 
χρήση από τον καθ' ου το πρωτόκολλο αποζηµίωσης για αυθαίρετη χρήση δηµόσιου 
κτήµατος και συνακόλουθα, σε ακύρωση του τελευταίου.  
-  Kατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, ανεπαρκής ή αντιφατική 
αιτιολογία, που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νοµίµου βάσεως, υπάρχει 
όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι αναγκαία 
για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν εφαρµόσθηκε στη 
συγκεκριµένη περίπτωση. Για να είναι ορισµένος ο σχετικός λόγος πρέπει, εκτός των 
άλλων, να γίνεται εξειδίκευση του σφάλµατος του δικαστηρίου και συγκεκριµένα, αν 
πρόκειται για έλλειψη αιτιολογίας, µνεία µόνο της ελλείψεως, αν πρόκειται για 
ανεπαρκή αιτιολογία, ποια επί πλέον περιστατικά έπρεπε να αναφέρονται, ή ως προς 
τι υπάρχει έλλειψη του νοµικού χαρακτηρισµού και αν πρόκειται για αντιφατικές 
αιτιολογίες, ποιες είναι αυτές, σε τι συνίσταται η αντίφαση και από που προκύπτει 
(ΟλΑΠ 32/1996, ΑΠ 48/1997, ΑΠ 1361/1998).  
- Kατά το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο παρά 
το νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη του 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από 
τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 106, 335 και 338 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι "πράγµατα" κατά την έννοια της πρώτης απ' αυτές (άρθρο 559 αρ. 8) 
που προτάθηκαν ή δεν προτάθηκαν, των οποίων η λήψη ή µη λήψη υπόψη από το 
δικαστήριο ιδρύει το προβλεπόµενο από αυτή λόγο αναιρέσεως, αποτελούν οι 
αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων, που θεµελιώνουν ή καταλύουν τη βάση της 
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αγωγής, της ένστασης κλπ και ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, όχι 
δε ο ισχυρισµός που συνέχεται µε την ιστορική αιτία της αγωγής, της ένστασης κλπ, ο 
οποίος αποκρούεται ή γίνεται δεκτός µε την παραδοχή ή την απόρριψη, αντίστοιχα, 
ως αβασίµων ή βάσιµων των θεµελιωτικών της αγωγής, ένστασης κλπ πραγµατικών 
γεγονότων. Εξάλλου, δεν αποτελούν "πράγµατα" και τα επικαλούµενα από τους 
διαδίκους αποδεικτικά µέσα και, πολύ περισσότερο, η αξιολόγηση από το δικαστήριο 
του περιεχοµένου των εγγράφων και των λοιπών αποδεικτικών µέσων. Εποµένως, δεν 
ιδρύεται ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως, αν δεν λήφθηκαν υπόψη επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων, έστω και αν προτείνονται ως 
λόγος εφέσεως (ΟλΑΠ 3/1997).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 2 περ. α' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο δεν είχε τη νόµιµη σύνθεση. Ο λόγος αυτός, συνδεόµενος µε την επιταγή 
του άρθρου 8 εδάφιο α' του Συντάγµατος, που επαναλήφθηκε και στο άρθρο 109 παρ. 
1 του ΚΠολ∆, σύµφωνα µε την οποία "κανένας δεν στερείται χωρίς τη θέληση του το 
δικαστή που τον έχει ορίσει ο νόµος", ιδρύεται µόνο όταν η σχετική πληµµέλεια 
βαρύνει τη σύνθεση του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση.  
- Στις διατάξεις των άρθρων 300, 304 παρ. 1 εδ. α' και παρ. 2, 305 αρ. 1 και 5 και 306 
ΚΠολ∆, ορίζονται τα εξής: "Η απόφαση εκδίδεται µόνο από το δικαστή που έλαβε 
µέρος στη σύνθεση του δικαστηρίου κατά τη συζήτηση ύστερα από την οποία 
εκδίδεται, και στα πολυµελή δικαστήρια ύστερα από διάσκεψη και ψηφοφορία όλων 
των δικαστών που έλαβαν µέρος στη συζήτηση" (άρθρο 300). "Αφού ολοκληρωθεί η 
ψηφοφορία, ο εισηγητής δικαστής συντάσσει το σχέδιο της απόφασης που περιέχει το 
αιτιολογικό και το διατακτικό της, το οποίο χρονολογεί ο πρόεδρος και το υπογράφει 
αυτός και ο εισηγητής" (άρθρο 304 παρ. 1 εδ. α'). "Από το σχέδιο της παραγράφου 1 
δηµοσιεύεται η απόφαση σε δηµόσια συνεδρίαση" (άρθρο 304 παρ. 2). "Το 
πρωτότυπο της απόφασης αναφέρει 1) τη σύνθεση του δικαστηρίου και, αν πρόκειται 
για πολυµελή δικαστήρια, το όνοµα του εισηγητή.... 5) ότι η απόφαση δηµοσιεύθηκε" 
(άρθρο 305 αρ. 1 και 5). "1. Όποιος είχε διευθύνει τη συζήτηση και ο γραµµατέας 
υπογράφουν το πρωτότυπο της απόφασης. 2. Αν όποιος είχε διευθύνει τη συζήτηση 
πέθανε ή έπαψε να είναι τοποθετηµένος στο δικαστήριο ή βρίσκεται σε άδεια, 
υπογράφει στη θέση του ο αρχαιότερος κατά διορισµό από τους δικαστές που έλαβαν 
µέρος στη συζήτηση. Αν όλοι τους κωλύονται, υπογράφει ο προϊστάµενος του 
δικαστηρίου και, αν ούτε αυτός υπάρχει, υπογράφει µόνο ο γραµµατέας. 3. Τα 
κωλύµατα της παραγράφου 2 αναφέρονται στο πρωτότυπο της απόφασης" (άρθρο 
306). Από τις παραπάνω διατάξεις σαφώς συνάγεται, ότι η νόµιµη σύνθεση του 
δικαστηρίου προκύπτει από το πρωτότυπο της απόφασης αυτού. Το τελευταίο, 
προκειµένου για πολυµελές δικαστήριο, όπως το εφετείο, συντάσσεται µετά τη 
διάσκεψη, τη σύνταξη του σχεδίου, τη χρονολόγησή του από τον πρόεδρο και την 
υπογραφή του απ' αυτόν και τον εισηγητή. Στην αρχή της αποφάσεως πρέπει να 
αναφέρονται τα ονόµατα των δικαστών από τους οποίους συγκροτήθηκε το 
δικαστήριο κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, µε πρώτο το όνοµα του προέδρου και 
ακολούθως τα ονόµατα των άλλων δικαστών που µετείχαν στη συζήτηση κατά σειρά 
αρχαιότητος διορισµού, να γίνεται δε ειδική αναφορά του ονόµατος του εισηγητή της 
υποθέσεως. Στο τέλος της απόφασης πρέπει επίσης να αναγράφεται ότι προηγήθηκε 
διάσκεψη και ο χρόνος που έγινε αυτή και ακολούθως ότι δηµοσιεύθηκε η τελευταία 
και ο χρόνος δηµοσίευσής της. ∆εν απαιτείται να αναφέρονται τα ονόµατα των 
δικαστών κατά τη διάσκεψη, αφού αυτά δεν µπορεί να είναι διαφορετικά από αυτά 
της συζήτησης, εφόσον δε η δηµοσίευση της απόφασης έγινε από τους ίδιους 
δικαστές που µετείχαν κατά τη συζήτηση, δεν απαιτείται η αναγραφή των ονοµάτων 
τους εκ νέου, µόνο δε αν µετείχαν άλλοι δικαστές, κάτι που µπορεί να συµβεί αν 
προκύψει κώλυµα κάποιου από τους δικαστές της συνθέσεως µετά τη διάσκεψη, 
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πρέπει να γίνεται αναφορά των ονοµάτων αυτών που µετείχαν κατά τη δηµοσίευση. 
Αν δεν συµβαίνει το τελευταίο τεκµαίρεται ότι η δηµοσίευση έγινε από τους ίδιους 
δικαστές που συµµετείχαν κατά τη συζήτηση και διάσκεψη της υποθέσεως, που είναι 
τα ίδια µε αυτά που αναφέρονται στην αρχή της απόφασης. Μετά την καθαρογραφή 
της απόφασης, εφόσον συντρέχει κώλυµα από τα αναφερόµενα στο άρθρο 306 παρ. 2 
ΚΠολ∆, την απόφαση στη θέση του διευθύνοντος τη συζήτηση υπογράφει ο 
αρχαιότερος κατά διορισµό δικαστής της συνθέσεως, αρκεί δε για την αναφορά του 
κωλύµατος, η αναγραφή στην απόφαση της άνω διατάξεως (ΑΠ 1279/2005, ΑΠ 
943/2004).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 909, 911, 914 επ.,  
ΚΠολ∆: 109, 300, 304, 305, 306, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 2, 559 αριθ. 19, 561, 562, 
699, 
ΕισΝΚΠολ∆: άρθ. 24,  
Νόµοι: 5895/1933, άρθ. 5,  
ΑΝ: 1540/1938, άρθ. 20,  
ΑΝ: 1919/1939, άρθ. 19, 
ΑΝ: 1925/1951, άρθ. 2, 
ΑΝ: 263/1968, άρθ. 5,  
Π∆: 551/1988,  
Β∆: 619/1965, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 975, σχολιασµός Ι.Ν.Κ. * 
Ελ∆νη 2012, σελίδα 982, σχολιασµός  
 
Κυριότητα - Τύπος συµβολαιογραφικού εγγράφου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 327 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία 
της αγωγής. Στοιχεία αγωγής. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1033 ΑΚ, για τη µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου 
απαιτείται συµφωνία µεταξύ του κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι µετατίθεται 
σ' αυτόν η κυριότητα για κάποια νόµιµη αιτία. Η συµφωνία γίνεται µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο που υποβάλλεται σε µεταγραφή. Για τη µεταβίβαση µε 
τον παράγωγο αυτό τρόπο της κυριότητας του ακινήτου, αποτελεί προϋπόθεση να 
ήταν κύριος εκείνος που συµφώνησε τη µεταβίβαση της.  
- 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 του ΚΠολ∆. Ο από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγος 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 η µη νόµιµη την 
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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 την 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.  
- Όπως προκύπτει από το άρθρο 216 παρ. 3 του ΚΠολ∆, για να είναι ορισµένη η 
αγωγή, πρέπει να περιέχει, εκτός των άλλων αναγκαίων στοιχείων, και ακριβή 
περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς, ώστε να µη δηµιουργείται αµφιβολία για 
την ταυτότητα του. Προκειµένου, ειδικότερα, για αγωγή αναγνωριστική η 
διεκδικητική που στηρίζεται σε παράγωγο τρόπο κτήσης της κυριότητας πρέπει να 
εκτίθεται στην αγωγή, ότι εκείνος που συµφώνησε τη µεταβίβαση της κυριότητας 
ήταν κύριος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1033, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 322 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Τακτική χρησικτησία. Παραβίαση διδαγµάτων της κοινής πείρας. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Κατά το άρθρο 293 Κρητικού ΑΚ, "ο καλή τη πίστει αποκτήσας ακίνητον δυνάµει 
τίτλου κατά τους νοµίµους τύπους συντεταγµένου και προσηκόντως 
µεταγεγραµµένου, γίνεται κύριος δια δεκαετούς συνεχούς νοµής από της χρονολογίας 
της µεταγραφής", ενώ κατά το άρθρο 294, καλής πίστεως νοµέας θεωρείται εκείνος 
που αγνοεί, κατά την έναρξη της νοµής, ότι απέκτησε το πράγµα από µη αληθινό 
κύριο. Η διάταξη του άρθρου 302 εφαρµόζεται και επί τακτικής χρησικτησίας. Από 
τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για την κτήση της κυριότητος ακινήτου µε τακτική 
χρησικτησία απαιτείται αναγκαίως και η συνδροµή του στοιχείου της καλής πίστεως 
του νοµέως, η έννοια της οποίας είναι ευνοϊκότερη για τον χρησιδεσπόζοντα, σε 
σχέση µε την αντίστοιχη έννοια του βυζαντινορωµαϊκου δικαίου των ν.8 παρ. 1 κωδ. 
(7.39), ν. 9 παρ. 1 Βασ (50.14), ν. 20 παρ. 2 Πανδ (9.8) 27 Πανδ (18.1) 48 Πανδ. 
(41.3), 109 Πανδ (50.16)- και του ισχύοντος ΑΚ- αρθρ. 1042- αφού κατ' αυτήν αρκεί 
και µόνη η άγνοια της ελλείψεως κυριότητος του δικαιοπαρόχου, χωρίς να απαιτείται 
και θετικώς πεποίθηση του νοµέως, µε περιεχόµενο είτε ότι µε την κτήση της νοµής 
δεν προσβάλλεται κατ' ουσίαν δικαίωµα κυριότητος άλλου, είτε ότι ο ίδιος έχει 
αποκτήσει την κυριότητα.  
- Ως διδάγµατα της κοινής πείρας, θεωρούνται γενικές αρχές που συνάγονται 
επαγωγικά από την καθηµερινή παρατήρηση της εµπειρικής πραγµατικότητας, τη 
συµµετοχή στις συναλλαγές και τις γενικές τεχνικές η επιστηµονικές γνώσεις οι 
οποίες έχουν γίνει κοινό κτήµα και χρησιµοποιούνται από το δικαστήριο για την 
εξειδίκευση αόριστων νοµικών εννοιών και για την έµµεση απόδειξη κρίσιµων 
γεγονότων ή την εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίστηκαν. Κατά τη σαφή έννοια του αριθµού 1 παραγρ. 2 του άρθρου 559 
ΚΠολ∆, η παραβίαση των διδαγµάτων αυτών ιδρύει λόγο αναιρέσεως, µόνο εάν αυτά 
χρησιµοποιήθηκαν εσφαλµένα από το δικαστήριο κατά την ερµηνεία κανόνων 
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δικαίου ή την υπαγωγή σ' αυτούς των αποδειχθέντων πραγµατικών περιστατικών. 
Έτσι αποκλείεται η αναίρεση για εσφαλµένη χρησιµοποίηση τους προς εκτίµηση της 
αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που προσκοµίσθηκαν.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν η απόφαση 
δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, έλλειψη νόµιµης βάσης, λόγω ανεπαρκών 
ή αντιφατικών αιτιολογιών, υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που 
συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, 
σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση, στη συγκεκριµένη περίπτωση ό,τι 
συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της 
εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές 
της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν εφαρµόσθηκε ορθώς ή όχι 
ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. Αναφέρεται σε πληµµέλειες αναγόµενες στη 
διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται, όταν υπάρχουν ελλείψεις 
που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, 
στάθµιση και αξιολόγηση αυτών και στην αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει 
εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται πλήρως, σαφώς και χωρίς αντιφάσεις 
(ΟλΑΠ 24/1992).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1042, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1061 * ΝοΒ 2012, σελίδα 1427  
 
Κυριότητα - Χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 147 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 1041 ΑΚ, η οποία ορίζει ότι "εκείνος που έχει στην 
νοµή του µε καλή πίστη και µε νόµιµο τίτλο πράγµα κινητό για µια τριετία και 
ακίνητο για µια δεκαετία γίνεται κύριος του πράγµατος", προκύπτει, ότι για την 
κτήση της κυριότητος ακινήτου µε τακτική χρησικτησία απαιτείται και ή συνδροµή 
του στοιχείου του νοµίµου τίτλου, ήτοι περιστατικού παραγωγικού κατά νόµο 
κυριότητας, που αποτελεί την έννοµη δικαιολογία της νοµής του πράγµατος µε 
διάνοια κυρίου, όπως είναι και το µεταβιβαστικό της κυριότητας για νόµιµη αιτία 
συµβολαιογραφικό έγγραφο, που έχει νοµίµως µεταγραφεί και παρουσιάζει 
εξωτερικώς τους όρους του εγκύρου τίτλου. Τυχόν ελαττώµατα του, κείµενα εκτός 
αυτού, όπως και η έλλειψη κυριότητας στο πρόσωπο του µεταβιβάζοντος, 
καλύπτονται από την χρησικτησία, αν συντρέχουν και οι λοιποί όροι αυτής. 
Απαιτείται ακόµη και καλή πίστη, ήτοι πεποίθηση του νοµέως, η οποία δεν οφείλεται 
σε βαρεία αµέλεια του πως µε τον τίτλο απέκτησε την κυριότητα, η οποία πεποίθηση 
πρέπει να υπάρχει κατά την κτήση της νοµής. Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι αν το 
συγκεκριµένο ακίνητο, στο οποίο ασκείται η νοµή, δεν περιλαµβάνεται στα όρια του 
ακινήτου που µεταβιβάστηκε µε τον τίτλο, δεν υπάρχει ως προς αυτό νόµιµος τίτλος, 
διότι ελλείπουν τα εξωτερικά στοιχεία του εγκύρου τίτλου, αφού η µεταβιβαστική 
δικαιοπραξία δεν το καταλαµβάνει. Στην περίπτωση αυτή µπορεί, κατά τις 
περιστάσεις, να υπάρχει νοµιζόµενος τίτλος, κατά την έννοια του άρθρου 1043 παρ. 1 
ΑΚ, όπως όταν ο αγοραστής, κατά την εφαρµογή του τίτλου του, από συγγνωστή 
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πλάνη, καταλαµβάνει µεγαλύτερη έκταση από αυτή που του πωλήθηκε, ή πίστεψε 
δικαιολογηµένα ότι το ακίνητο που περιήλθε στη νοµή του περιλαµβάνεται στον 
τίτλο του, ο οποίος όµως (τίτλος) αφορά άλλο συνεχόµενο ακίνητο, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο νοµέας κατά την κτήση της νοµής δικαιολογηµένα, ήτοι χωρίς 
βαρεία αµέλεια υπέλαβε ως υπάρχοντα τον ανύπαρκτο τίτλο. Αυτός που επικαλείται 
τέτοιον τίτλο πρέπει να αποδείξει και τα στοιχεία που τον θεµελιώνουν.  
- Οι προβλεπόµενοι στο άρθρο 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολ∆ λόγοι αναιρέσεως, ιδρύονται, 
ο µεν πρώτος, όταν το δικαστήριο της ουσίας προέβη σε εσφαλµένη ερµηνεία των 
προϋποθέσεων εφαρµογής του κατάλληλου κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή σε 
εσφαλµένη υπαγωγή ή µη υπαγωγή των πραγµατικών του διαπιστώσεων στον εν 
λόγω κανόνα, ο δε δεύτερος, όταν στη δεύτερη (ελάσσονα) πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού της αναιρεσιβαλλόµενης αποφάσεως δεν περιέχονται καθόλου ή δεν 
αναφέρονται µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα 
γεγονότα που είναι αναγκαία για να κριθεί, αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου ή αν έγινε ή όχι ορθός νοµικός χαρακτηρισµός των κρίσιµων πραγµατικών 
γεγονότων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1041, 1043,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 146 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου. Χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 1033 του ΑΚ, για τη µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου 
απαιτείται συµφωνία µεταξύ του κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι µετατίθεται 
σ' αυτόν η κυριότητα για κάποια νόµιµη αιτία. Η συµφωνία γίνεται µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο που υποβάλλεται σε µεταγραφή.  
Εξάλλου από τις διατάξεις των άρθρων 974, 1041, 1043, 1045, 1051 ΑΚ, προκύπτει, 
ότι για την κτήση κυριότητας ακινήτου µε τακτική µεν χρησικτησία, απαιτείται 
άσκηση νοµής µε καλή πίστη και νόµιµο ή νοµιζόµενο τίτλο για µια δεκαετία, µε 
έκτακτη δε χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία , µε τη 
δυνατότητα, και στις δυο 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.  
- Κατά το άρθρο 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, για παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, 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. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσία 
την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός όταν το 
δικαστήριο εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι 
αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, 
παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, 
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καθώς και όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε 
διάταξη στο πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1033, 1041, 1043, 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Μεσιτεία - Aµοιβή µεσίτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 95 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μεσιτεία. Συµφωνηµένη αµοιβή. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Επαναφορά των 
πραγµάτων στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την εκτέλεση της αποφάσεως που 
αναιρέθηκε. 
- Κατά το άρθρο 707 ΑΚ, αν η συµφωνηµένη αµοιβή είναι δυσανάλογα µεγάλη, 
µειώνεται από το δικαστήριο µε αίτηση του οφειλέτη στο µέτρο που αρµόζει. Με τον 
όρο δυσανάλογα µεγάλη νοείται η υπέρµετρη αµοιβή σε σχέση τόσο µε τη µεσιτική 
παροχή και συγκεκριµένα τους κόπους, τις προσπάθειες (έστω και άγονες), τις 
δαπάνες, τη χρονική απασχόληση αλλά και τον τρόπο της απασχολήσεως, όσο και µε 
το αποκτώµενο από την επιτευχθείσα σύµβαση έννοµο όφελος του εντολέα ή και το 
ηθικό όφελος αυτού, λαµβανοµένων υπόψη και όλων των ειδικών περιστάσεων από 
του χρόνου συνάψεως της µεσιτείας µέχρι το χρόνο γενέσεως της αξιώσεως για 
αµοιβή και των τυχόν επιτοπίων συνηθειών, όπως είναι και η συνηθισµένη αµοιβή 
των µεσιτών της περιοχής συνάψεως της µεσιτείας για παρόµοιες συναλλαγές, καθώς 
και της οικονοµικής καταστάσεως των µερών.  
- 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. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, λόγω 
ανεπαρκών ή αντιφατικών αιτιολογιών, όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως που 
αποτελεί την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν, κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά γεγονότα, τα οποία 
σύµφωνα µε το νόµο είναι αναγκαία για την κρίση, στη συγκεκριµένη περίπτωση ότι 
συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 579 παρ. 2 ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται και στο 
δικαστήριο της παραποµπής (άρθρο 581 παρ. 3 ΚΠολ∆) αν αποδεικνύεται 
προαποδεικτικώς η εκούσια ή αναγκαστική εκτέλεση της αποφάσεως που αναιρέθηκε 
ο Άρειος Πάγος (ή το δικαστήριο της παραποµπής), αν υποβληθεί αίτηση µε το 
αναιρετήριο 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. 
Στην περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση επαναφοράς των πραγµάτων στην 
κατάσταση που υπήρχε πριν από την εκτέλεση της αποφάσεως που αναιρέθηκε, η 
τοκοδοσία για την επιστροφή του ποσού, κατά το οποίο αναιρέθηκε η εκτελεσθείσα 
απόφαση αρχίζει από την εποµένη της επιδόσεως της αναιρετικής αποφάσεως (ΑΠ 
20/2011, ΑΠ 1095/2009, ΑΠ 1277/2008, χρόνος κατά τον οποίο, κατ' άρθρο 340 ΑΚ, 
καθίσταται υπερήµερος ο οφειλέτης της ληξιπρόθεσµης παροχής.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 340, 707,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 579, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012, σελίδα 1404 
 
Μισθώσεις ακινήτων - Καταστροφή ή βλάβη µισθίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 780 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αποζηµίωση για καταστροφή βλάβη µισθίου. Στοιχεία αγωγής. Επιδίκαση 
περισσοτέρων απ' όσα ζητήθηκαν. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. Λήψη 
υπόψη αποδείξεων που δεν προσκοµίστηκαν. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 592, 594, 599 σε συνδυασµό µε το άρθρο 330 ΑΚ, 
προκύπτει ότι ο µισθωτής έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί το µίσθιο, κατά τη 
διάρκεια της µίσθωσης, µε επιµέλεια και όπως ειδικότερα έχει συµφωνηθεί, ώστε να 
είναι σε θέση κατά τη λήξη της συµβάσεως, να αποδώσει τούτο χωρίς φθορές, µε 
εξαίρεση εκείνες που προκλήθηκαν από τη συνήθη χρήση, σύµφωνα µε την καλή 
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, διότι διαφορετικά, υπέχει υποχρέωση να 
αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζηµία που υφίσταται ο εκµισθωτής από 
την ανεπίτρεπτη, πέραν της συνήθους χρήσεως, φθορά του µισθίου. Προκύπτει, 
επίσης, ότι για τη θεµελίωση της σχετικής αγωγής του εκµισθωτού απαιτείται η 
ύπαρξη συµβάσεως µισθώσεως, επενεχθείσες στο µίσθιο φθορές, ποσό ζηµίας, όχι, 
όµως, και υπαιτιότητα του µισθωτή, ο οποίος για να καταλύσει την αγωγή, έχει 
δικαίωµα να προτείνει κατ' ένσταση, ότι οι φθορές του µισθίου οφείλονται σε γεγονός 
για το οποίο ο ίδιος δεν υπέχει ευθύνη, ή σε ανώτερη βία. Εποµένως, επί αγωγής µε 
αίτηµα την επιδίκαση αποζηµίωσης, λόγω φθορών στο µίσθιο, πρέπει, για το 
ορισµένο αυτής, να προσδιορίζονται κατ' άρθρο 118, 216 ΚΠολ∆ µε σαφήνεια: α) 
πόσα και ποία µέρη του µισθίου υπέστησαν ολική ή µερική φθορά (είδος, ποσότητα 
και ποιότητα) και β) πόση η απαιτούµενη δαπάνη σε υλικά (ποσότητα, ποιότητα 
αυτών και η επιµέρους αξία κάθε υλικού) και για αµοιβή εργατοτεχνικού προσωπικού 
(αριθµός, ειδικότητα προσωπικού και µέρες απασχόλησης). Αν τα στοιχεία αυτά 
ελλείπουν, η αγωγή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτιµήσεως.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 9 περ.β' ΚΠολ∆, η οποία αποτελεί έκφανση 
της από το άρθρο 106 ιδίου κώδικα απορρέουσας αρχής της διαθέσεως του 
αντικειµένου της δίκης, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο επιδίκασε 
περισσότερα από όσα ζητήθηκαν µε τη συγκεκριµένη αίτηση παροχής έννοµης 
προστασίας Ως "αίτηση" κατά την έννοια της διάταξης αυτής, νοείται, αφενός µεν 
κάθε αυτοτελής αίτηση των διαδίκων, δηλαδή κάθε αίτηση µε την οποία ζητείται η 
παροχή έννοµης προστασίας, µε οποιαδήποτε νόµιµη µορφή αυτής, και η οποία 
δηµιουργεί αντίστοιχη εκκρεµότητα δίκης, τέτοια δε αίτηση είναι ιδίως η της αγωγής, 
της ανταγωγής, της κύριας παρέµβασης, της αυτοτελούς πρόσθετης παρέµβασης, 
κάθε ενδίκου µέσου, της ανακοπής της τριτανακοπής, όχι όµως και εκείνη της 
ένστασης, της αντένστασης και γενικά εκείνη που αναφέρεται σε κάθε άλλου είδους 
"πράγµατα" µε την έννοια του άρθρου 559 αρ.8 ΚΠολ∆, αφετέρου δε κάθε µη 
αυτοτελής αίτηση των διαδίκων στη διαδροµή του δικαστικού αγώνα εφόσον 
προκαλεί την ενέργεια του δικαστηρίου και συντελεί έτσι στην εξέλιξη της 
διαδικασίας για το σκοπό έκδοσης οριστικής απόφασης και εφόσον αποτελεί 
ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης. 
- Ο από το αρθ. 559 αριθµ. 11β λόγος αναίρεσης ιδρύεται εάν το δικαστήριο έλαβε 
υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, ως 
αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν είναι και εκείνες, των οποίων δεν έγινε σαφής 
και ορισµένη επίκληση, µε τις προτάσεις του διαδίκου που τις προσκόµισε ή µε 
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αναφορές στις προτάσεις αυτές σε συγκεκριµένα µέρη των προτάσεων των 
προηγουµένων συζητήσεων, στα οποία γίνεται σαφής και ορισµένη επίκληση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 8 περ. α' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" κατά την έννοια της διάταξης αυτής 
θεωρούνται, οι παραδεκτός προταθέντες, λυσιτελείς και νόµιµοι ισχυρισµοί των 
διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή 
αντένστασης κλπ., αφού οι ισχυρισµοί αυτοί ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. ∆εν αποτελούν πράγµατα κατά την άνω διάταξης οι αρνητικοί ισχυρισµοί, 
οι οποίοι συνέχονται µε την ιστορική βάση της αγωγής, ένστασης ή αντένστασης και 
αποτελούν αιτιολογηµένη άρνηση κάθε µιας εξ αυτών, αφού αυτοί αποκρούονται µε 
την παραδοχή ως βάσιµων των θεµελιωτικών της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης κλπ 
γεγονότων , ούτε επίσης αποτελούν πράγµατα τα επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα από 
την εκτίµηση των αποδείξεων, και οι απαράδεκτοι ή µη νόµιµοι ισχυρισµοί, οι οποίοι 
δεν ασκούν επίδραση στην έκβαση της δίκης και επί των οποίων το δικαστήριο δεν 
υποχρεούται να απαντήσει. Ο λόγος αυτός αναίρεσης δεν ιδρύεται αν ο κατά τα άνω 
ισχυρισµός ελήφθη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας και απορρίφθηκε για 
οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 12/1991), γεγονός που συµβαίνει και 
όταν η απόφαση περιέχει παραδοχές αντίθετες µε εκείνες που συγκροτούν τον 
φερόµενο ως µη ληφθέντα υπόψη ισχυρισµό (ΟλΑΠ 11/1996). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 330, 592, 594, 599, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1016 
 
Νοµή - Νοµή επί ακινήτου 
∆ικαστήριο: Ειρηνοδικείο Κρωπίας 
Αριθµός απόφασης: 140 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έννοια και απώλεια νοµής. 
- Σύµφωνα µε ΑΚ 974 όποιος απέκτησε την φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα 
(κατοχή) είναι νοµέας του, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Η έννοια 
της νοµής συντίθεται από δύο στοιχεία αφενός την βούληση εξουσίασης µε διάνοια 
κυρίου (animus) και αφετέρου φυσική εξουσίαση του πράγµατος. Η φυσική εξουσία 
(corpus) του πράγµατος υπάρχει όταν κατά τρόπο σταθερό και εξακολουθητικό τεθεί 
στη διάθεση αυτού που αποκτά, κατά τρόπο που αυτός να έχει τη δυνατότητα 
επενέργειας επί του πράγµατος χωρίς εµπόδιο και κατά βούληση και προσθέτως να 
απαγορεύει οποιαδήποτε επέµβαση τρίτου στο ίδιο πράγµα. Η διάνοια κυρίου -
animus- συνίσταται στην πρόθεση του έχοντος αυτήν προσώπου για διαρκή, 
απεριόριστη και αποκλειστική εξουσίαση επί του πράγµατος. Αν λείπει το 
πνευµατικό στοιχείο υπάρχει µόνο η κατοχή.  
- Σύµφωνα µε ΑΚ 981 «Η νοµή χάνεται µόλις παύσει η φυσική εξουσία πάνω στο 
πράγµα ή εκδηλωθεί αντίθετη διάνοια του νοµέα. Παροδικό από την φύση του 
κώλυµα για την άσκηση της εξουσίας δεν επιφέρει απώλεια της νοµής. Αν η 
αδυναµία άσκησης της φυσικής εξουσίας πάνω στο πράγµα είναι προσωρινή - π.χ 
λόγω απουσίας στο εξωτερικό ή από ανθρώπινη ενέργεια (αυθαίρετη αποβολή) η 
νοµή δεν χάνεται αν ο νοµέας δεν απρακτήσει αλλά επιχειρήσει την ανάκτηση της 
νοµής δικαστικά και επιτύχει τότε η νοµή δεν χάθηκε ποτέ (βλ. ερµ. 981 ΑΚ Βαρθ/λη 
και Γεωργιάδη -Σταθόπουλο).  
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 974, 981, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Νόµιµη µοίρα - Μέµψη άστοργης δωρεάς 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 402 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Νόµιµη µοίρα. Μέµψη άστοργης δωρεάς. Ελάχιστη δικηγορική αµοιβή. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1825 και 1831 έως 1834 ΑΚ 
προκύπτει, ότι ο προσδιορισµός του ποσοστού της νόµιµης µοίρας επιτυγχάνεται είτε 
µε την διαίρεση του ποσοστού της εξ αδιαιρέτου κληρονοµικής µερίδας διά του 
αριθµού 2, είτε µε την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1831 έως 1834 ΑΚ. 
Εξάλλου, µε την διάταξη του άρθρου 1835 παρ. 1 του ιδίου κώδικα ορίζεται, ότι κάθε 
δωρεά εν ζωή του κληρονοµούµενου, η οποία κατά το άρθρο 1831 υπολογίζεται στην 
κληρονοµιά, µπορεί να ανατραπεί, εφόσον η κληρονοµιά που υπάρχει κατά το χρόνο 
του θανάτου του κληρονοµουµένου δεν επαρκεί για να καλύψει την νόµιµη µοίρα. 
Τέλος, µε την διάταξη του άρθρου 1509 εδ. α του πιο πάνω κώδικα ορίζεται, ότι η 
παροχή περιουσίας στο τέκνο από οποιονδήποτε γονέα του, είτε για την δηµιουργία η 
την διατήρηση οικονοµικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας, είτε για την έναρξη ή την 
εξακολούθηση επαγγέλµατος, αποτελεί δωρεά µόνο ως προς το ποσόν που υπερβαίνει 
το µέτρο, το οποίο επιβάλουν οι περιστάσεις. Από τον συνδυασµό των ανωτέρω 
διατάξεων προκύπτει ότι σε µέµψη υπόκεινται µόνο οι δωρεές, οι οποίες, σύµφωνα µε 
την διάταξη του άρθρου 1831 παρ. 2 ΑΚ, προστίθενται στην κληρονοµιά, όπως αυτό 
ορίζεται ειδικότερα στην διάταξη του άρθρου 1835 του ίδιου κώδικα. Το γεγονός ότι 
η παροχή του γονέα προς το τέκνο, κατά την ρητή διάταξη του άρθρου 1509 εδ. α 
ΑΚ, δεν αποτελεί δωρεά όταν είναι µέσα στα όρια που επιβάλλουν οι περιστάσεις, 
έχει ως συνέπεια, ότι η τελευταία δεν προσβάλλεται ως άστοργη έστω και αν θίγει 
την νόµιµη µοίρα, αφού, κατά την διάταξη του άρθρου 1835 ΑΚ, σε µέµψη 
υπόκεινται µόνο οι δωρεές. Με τα δεδοµένα αυτά, όταν µε αγωγή µέµψης 
προσβάλλεται η γονική παροχή που έγινε προς µεριδούχο για την δηµιουργία 
οικονοµικής και οικογενειακής αυτοτέλειας του, κατά την έννοια του άρθρου 1509 
ΑΚ, πρέπει, για να είναι ορισµένη η αγωγή αυτή, να εκτίθεται σαφώς τα στοιχεία από 
τα οποία προκύπτει, ότι η γονική παροχή είναι δωρεά στο σύνολό της ή µερικώς, 
δηλαδή ότι υπερβαίνει το µέτρο το οποίο επιβάλλουν οι περιστάσεις το οποίο 
κρίνεται σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση µε βάση την περιουσιακή κατάσταση των 
γονέων, τον αριθµό των τέκνων, τις ανάγκες των τέκνων, την οικονοµική κατάσταση 
των άλλων τέκνων κλπ (ΑΠ 518/2006, ΑΠ 656/2011).  
- Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 110 του Ν∆ 3026/1954 «περί του Κώδικος 
των ∆ικηγόρων» όπως ισχύει µετά το Ν. 3919/2011 σύµφωνα µε τον οποίον όπου 
γίνεται αναφορά σε «ελάχιστες» αµοιβές» δικηγόρων νοούνται πλέον οι νόµιµες 
αµοιβές αυτών, η νόµιµη αµοιβή του δικηγόρου του εφεσιβλήτου για την σύνταξη 
των προτάσεων ενώπιον του Εφετείου ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας του 
αντικειµένου το οποίο κατάγεται σε δίκη µε την συγκεκριµένη έφεση πλέον της 
αµοιβής αυτού για την παράσταση ενώπιον του Εφετείου (τακτική διαδικασία) που 
ανέρχεται σε 192 ευρώ σύµφωνα µε την ΚΥΑ 1117864/2297/Α0012/7-12-07 των 
υπουργών οικονοµίας και οικονοµικών και δικαιοσύνης. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1509, 1825, 1831, 1834, 1835,  
Ν∆: 3026/1954, άρθ. 110, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Οροφοκτησία - ∆ιαχειριστής πολυκατοικίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 778 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αγωγή κατά διαχειριστή πολυκατοικίας. Στοιχεία αγωγής. Αοριστία αγωγής. 
Ποσοτική και ποιοτική αοριστία. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 216 ΚΠολ∆ η αγωγή εκτός από τα στοιχεία 
που ορίζονται στα άρθρα 118 και 117 πρέπει να περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων 
που θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο και δικαιολογούν την άσκησή της από τον 
ενάγοντα κατά του εναγοµένου. ∆ιαφορετικά η αγωγή είναι αόριστη. Η αοριστία δε 
αυτή µε την έννοια της ποιοτικής ή ποσοτικής αοριστίας δεν µπορεί να θεραπευτεί 
ούτε µε τις προτάσεις ούτε µε παραποµπή στο περιεχόµενο άλλου εγγράφου, ούτε 
µπορεί σε αυτή να γίνει επιφύλαξη διόρθωσης ή συµπλήρωσης από την προσαγωγή ή 
εκτίµηση αποδείξεων, διότι αυτό αντίκειται στις διατάξεις για την προδικασία του 
άρθρου 111 ΚΠολ∆, των οποίων η τήρηση ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το 
δικαστήριο .Αν δε το δικαστήριο απορρίπτει την αγωγή ως αόριστη µολονότι το 
δικόγραφό της σε ότι αφορά την έκθεση των πραγµατικών περιστατικών που 
απαρτίζουν την ιστορική αιτία, είναι ορισµένο και δεν προβαίνει στην κατ' ουσία 
εξέτασή της, κατά παράβαση της ως άνω δικονοµικής διάταξης του άρθρου 216 
ΚΠολ∆ κηρύσσει ακυρότητα του δικογράφου και ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως από 
τον αριθ. 14 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1330/2002), όχι από τον αριθµό 1 του ίδιου 
άρθρου 559 του ΚΠολ∆, που δηµιουργεί λόγο αναίρεσης στην περίπτωση µόνο της 
νοµικής αοριστίας της αγωγής, σε συνδυασµό µε ευθεία παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, και όχι δικονοµικού τοιούτου, όπως εκείνη του άρθρου 216 του 
ΚΠολ∆ (ΑΠ 571/2004).  
- Κατά το άρθρο 62 ΚΠολ∆, έχουν την ικανότητα να είναι διάδικοι και ενώσεις 
προσώπων προς επιδίωξη σκοπού και αν δεν αποτελούν σωµατείο. Οι ενώσεις αυτές, 
και οι στερούµενες νοµικής προσωπικότητας, παρίστανται στο δικαστήριο µε τα 
πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των υποθέσεών τους (αρθρ.64 παρ. 3 
ΚΠολ∆). Κατά δε το άρθρο 4 του Ν. 3741/1929, ο οποίος διατηρήθηκε σε ισχύ µε το 
άρθρο 54 του ΕισΝΑΚ, ο διοριζόµενος διαχειριστής της πολυκατοικίας ως 
εντολοδόχος των συνιδιοκτητών, τους εκπροσωπεί ενώπιον παντός δικαστηρίου, 
παριστάµενος ως ενάγων ή εναγόµενος προκειµένου για υποθέσεις που σχετίζονται 
µε τη διαχείριση της πολυκατοικίας, δυνάµενος να εναγάγει συνιδιοκτήτη ή να 
εναχθεί απ' αυτόν για κάθε διαφορά από τη σχέση της συνιδιοκτησίας. Η έκταση των 
εξουσιών του διαχειριστή, ως εντολοδόχου των συνιδιοκτητών, καθορίζεται από την 
πράξη διορισµού του ή από τον κανονισµό. Συνεπώς, η κατά τα άνω διαχειριστική 
εξουσία του νοµίµως διορισµένου διαχειριστή αποτελεί προαπαιτούµενο στοιχείο της 
νοµιµοποιητικής εξουσίας αυτού ενώπιον του ∆ικαστηρίου ως ενάγοντα ή 
εναγόµενου. Ειδικότερα, για να είναι ορισµένη, κατ' αρθρ. 216 ΚΠολ∆, η αγωγή του 
συνιδιοκτήτη αυτοτελούς ιδιοκτησίας πολυκατοικίας, υπαγόµενης στο καθεστώς του 
Ν. 3741/1929, κατά του διαχειριστή αυτής ως εκπροσώπου της συνιδιοκτησίας, 
πρέπει να µνηµονεύεται σ' αυτή, εκτός των άλλων, τα απαραίτητα για τη 
νοµιµοποίησή του στοιχεία και συγκεκριµένα ότι ο εναγόµενος είναι διαχειριστής της 
οικοδοµής κατόπιν νόµιµης εκλογής ή διορισµού του κατά τις οικείες διατάξεις του 
κανονισµού και ότι παρασχέθηκαν σ' αυτόν εξουσίες να ενεργεί ως εντολοδόχος των 
συνιδιοκτητών. Αν δε µετά τη λήξη της θητείας του διαχειριστή δεν συνήλθε και πάλι 
η γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών και δεν εκλέχθηκε νέος και παλαιός 
εξακολουθεί να ασκεί τη διαχείριση µε την ανοχή και σιωπηρή συναίνεση και των 
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άλλων συνιδιοκτητών, οι οποίοι δεν αντιλέγουν, τότε υπάρχει διαχειριστής "εν τοις 
πράγµασι", ο οποίος νόµιµα εκπροσωπεί τη συνιδιοκτησία. Περαιτέρω, η διάταξη του 
άρθρου 224 εδ. β'ΚΠολ∆ παρέχει την ευχέρεια στον ενάγοντα να συµπληρώσει, να 
διευκρινίσει και να διορθώσει τους περιεχόµενους στην αγωγή ισχυρισµούς, όχι όµως 
και να αναπληρώσει τους ελλείποντες και µάλιστα εκείνους που αποτελούν στοιχεία 
του αγωγικού δικαιώµατος. Μπορεί δηλαδή ο ενάγων, µε βάση την παραπάνω 
διάταξη σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 236 ΚΠολ∆ να συµπληρώσει µε τις 
προτάσεις του, κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης την ατελή έκθεση των 
πραγµατικών ισχυρισµών του θεραπεύοντας έτσι την ποσοτική ή ποιοτική αοριστία 
της αγωγής, που αναφέρεται στην εξειδίκευση των θεµελιωτικών της αγωγής 
γεγονότων. Ειδικότερα, προκειµένου για αγωγή συνιδιοκτήτη υπαγοµένης στο 
καθεστώς του Ν. 3741/1929 πολυκατοικίας, που απευθύνεται κατά του διαχειριστή 
αυτής, πρέπει για το υπό του άρθρου 216 παρ.1 ΚΠολ∆ πιο πάνω προβλεπόµενο 
ορισµένο της αγωγής να εκτίθενται στο δικόγραφο της µεταξύ άλλων τα απαραίτητα 
για τη νοµιµοποίηση του διαχειριστή στοιχεία και συγκεκριµένα, ότι ο εναγόµενος 
είναι διαχειριστής της πολυκατοικίας κατόπιν νόµιµης επιλογής ή διορισµού. Σε 
περίπτωση δε τέτοιας αγωγής συνιδιοκτήτη πολυκατοικίας κατά του διαχειριστή 
αυτής, είναι παραδεκτή η συµπλήρωση, µε τις προτάσεις του ενάγοντα της πρώτης 
συζήτησης της υπόθεσης ότι ο εναγόµενος διαχειριστής έχει επιλεγεί νοµίµως 
σύµφωνα µε τον κανονισµό της πολυκατοικίας (ΑΠ 989/2002).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 62, 64, 111, 117, 118, 216, 224, 236, 559 αριθ. 14, 
ΕισΝΑΚ: 54, 
Νόµοι: 3741/1929,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 *Ελ∆νη 2012, σελίδα 1029 
 
Οροφοκτησία - Κοινόχρηστα και κοινόκτητα µέρη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1740 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Χρήση κοινοχρήστων και κοινοκτήτων µερών οικοδοµής. Παραβίαση ερµηνευτικών 
κανόνων των δικαιοπραξιών. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ, 1, 2 παρ.1, 4 
παρ.1 και 5 και 13 του Ν. 3741/1929 "περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους", ο οποίος 
διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, µε το άρθρο 54 
του ΕισΝΑΚ, σαφώς συνάγεται ότι, επί οριζοντίου ιδιοκτησίας, ιδρύεται κυρίως µεν 
(διηρηµένη) κυριότητα επί ορόφου οικοδοµής ή διαµερίσµατος ορόφου, παρεποµένως 
δε και αναγκαστική, αυτοδικαίως κτώµενη, συγκυριότητα, κατ' ανάλογη µερίδα, επί 
των µερών του όλου ακινήτου, τα οποία χρησιµεύουν εις κοινή, υπό πάντων των 
οροφοκτητών χρήση, όπως αυτά ορίζονται κατ' ενδεικτική απαρίθµηση, στην, εκ των 
ως άνω διατάξεων, του άρθρου 2 παρ.1 του Ν. 3741/1929. Ο προσδιορισµός των 
κοινοκτήτων και κοινοχρήστων µερών της οροφοκτησίας, που συνάγεται και την 
αυτοδίκαιη συγκυριότητα επ' αυτών των συνιδιοκτητών καθώς και τα επ' αυτών 
δικαιώµατα τούτων γίνεται είτε µε την συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία 
είτε και µε ιδιαίτερες συµφωνίες µεταξύ όλων των οροφοκτητών. Αν αυτό δεν 
συµβεί, αν δηλαδή δεν ορίζεται τίποτε είτε στην συστατική δικαιοπραξία, είτε στις 
κατ' ιδίαν συµφωνίες, τότε ισχύει ο προσδιορισµός που προβλέπεται από τις πιο πάνω 
διατάξεις (ΟλΑΠ 23/2000).  
- Όσον αφορά τη χρήση από τους οροφοκτήτες των κοινοκτήτων και κοινόχρηστων 
µερών της οικοδοµής ως είναι το ακάλυπτο µέρος της οικοδοµής, αυλή, στέγη, 
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εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης κλπ, όπως προκύπτει από τις ως άνω διατάξεις 
εφόσον δεν υφίσταται κανονισµός ή δεν ορίζεται διαφορετικά σ' αυτόν, καθένας απ' 
αυτούς (οροφοκτήτες) δικαιούται να κάνει απόλυτη χρήση των µερών αυτών, υπό τον 
όρο να µην βλάπτει το δικαίωµα των λοιπών συνιδιοκτητών, ούτε να µεταβάλλει τον 
συνηθισµένο προορισµό των κοινών αυτών πραγµάτων όπως είναι πρόδηλα η 
µεταβολή της πρασιάς σε χώρο επέκτασης ισογείου καταστήµατος µε την τοποθέτηση 
καρεκλών και τραπεζών και περαιτέρω διαµόρφωσης του όλου χώρου της για 
εξυπηρέτηση των πελατών του. Μπορεί όµως, µε τη συµφωνία όλων των 
συνιδιοκτητών η οποία πρέπει να καταρτισθεί µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και να 
µεταγραφεί, να παραχωρηθεί η αποκλειστική χρήση κάποιων κοινοκτήτων µερών της 
οικοδοµής σε ορισµένο ή ορισµένους από τους συνιδιοκτήτες, µε αντίστοιχο 
αποκλεισµό των λοιπών συνιδιοκτητών. Η σύµπραξη όλων για την κατά τα άνω 
συµφωνία, µε την οποίο περιορίζεται η χρήση κοινοκτήτων από το σύνολο των 
συνιδιοκτητών, προς όφελος ορισµένων απ' αυτούς είναι αναγκαία, διότι θίγεται το 
σχετικό δικαίωµα χρήσης των λοιπών, χωρίς όµως να αναιρείται η συγκυριότητα τους 
επί των κοινοχρήστων αυτών µερών.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση, επιτρέπεται και αν 
παραβιάσθηκαν οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Τέτοιοι κανόνες είναι 
και οι γενικοί ερµηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, οι οποίοι 
εφαρµόζονται από το δικαστήριο της ουσίας, όταν, κατά την ανέλεγκτη, ως προς 
αυτό, κρίση του, διαπιστώνει ότι υπάρχει κενό ή αµφιβολία σχετικά µε τη δήλωση 
βουλήσεως των συµβαλλοµένων. Και η µεν πρώτη των άνω διατάξεων του ΑΚ 
εξαίρει το υποκειµενικό στοιχείο της δηλώσεως, δηλαδή την άποψη του δηλούντος 
και απαιτεί η ερµηνεία να µη προσκολλάται στις λέξεις της δηλώσεως, αλλά να 
αναζητεί την αληθινή βούληση, η δε δεύτερη διάταξη, εξαίρει το αντικειµενικό 
στοιχείο, δηλαδή την άποψη των συναλλαγών, και επιβάλλει η δήλωση να 
ερµηνεύεται όπως απαιτεί η καλή πίστη, για τον προσδιορισµό της οποίας και µόνο 
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συναλλακτικά ήθη. Έτσι, κάθε δήλωση βουλήσεως θα 
πρέπει να ληφθεί µε την έννοια που απαιτεί στη συγκεκριµένη περίπτωση η 
συναλλακτική ευθύτητα και κατά τους κανόνες της οποίας θα µπορούσε να γίνει 
αντιληπτή η δήλωση βουλήσεως και από τον τρίτο. Περαιτέρω το ∆ικαστήριο, κατά 
την εφαρµογή των πιο πάνω κανόνων για τον προσδιορισµό του περιεχοµένου των 
ατελώς ή ασαφώς διατυπωθέντων όρων της σύµβασης λαµβάνει υπόψη και όλα τα 
συνοδεύοντα τη δήλωση της βουλήσεως πραγµατικά περιστατικά, ακόµη δε σε 
περίπτωση που τηρήθηκε και έγγραφος τύπος και στοιχεία που βρίσκονται έξω από 
το έγγραφο, καθώς επίσης και µάρτυρες, εφόσον όλα αυτά συντελούν στη διασάφηση 
της έννοιας του εγγράφου. Οι κανόνες αυτοί παραβιάζονται και όταν το δικαστήριο, 
µολονότι βεβαιώνει ότι η δήλωση είναι σαφής, εν τούτοις δέχεται εµµέσως την 
ύπαρξη κενού και αµφιβολίας, ως προς το περιεχόµενο της δηλώσεως και αναζητεί 
την αληθινή βούληση των συµβαλλοµένων πέρα από τη γραµµατική διατύπωση της, 
καθώς και όταν, παρά την έστω και έµµεση διάγνωση ατέλειας στη διατύπωση της 
βουλήσεως ή αµφιβολίας για την έννοια της το δικαστήριο παραλείπει να προσφύγει 
στους κανόνες αυτούς και να παραθέσει τα πραγµατικά περιστατικά, από τα οποία να 
προκύπτει η εφαρµογή τους, ακόµη δε και όταν προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους, 
οπότε ο αναιρετικός έλεγχος καταλαµβάνει και την ορθότητα της κρίσεως του 
δικαστηρίου της ουσίας, αναφορικώς µε την ερµηνεία της δικαιοπρακτικής 
βουλήσεως των µερών, αφού πρόκειται για εφαρµογή διατάξεων ουσιαστικού 
δικαίου.  
- Κατά τον αριθµό 19 του ίδιου ως άνω άρθρου 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 ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
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έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, 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 δικαστικού 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). 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 µη καταλείπονται 
αµφιβολίες.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 1002, 1117,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 2, 4, 5, 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Οροφοκτησία - Πυλωτή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 5385 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Οριζόντια ιδιοκτησία. Πυλωτή. Θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων. Παραχώρηση 
χρήσης θέσεων ως παραρτήµατα στις αντίστοιχες αποθήκες. Ακυρότητα 
παραχώρησης. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. ∆ικαιοπραξία που περιέχει τα 
στοιχεία άλλης δικαιοπραξίας. Προσεπίκληση δικονοµικού εγγυητή. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1007, 1117 του ΑΚ. 1, 2 παρ. 14 
παρ. 1, 5 και 13 του Ν. 3741/1929, που διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή 
του ΑΚ. µε το άρθρο 54 του ΕισΝΑΚ, συνάγεται ότι στην οριζόντια ιδιοκτησία 
ιδρύεται κυρίως χωριστή (διαιρεµένη) κυριότητα σε όροφο οικοδοµής ή διαµέρισµα 
ορόφου, παρεποµένως δε και αναγκαστική συγκυριότητα, που αποκτάται 
αυτοδικαίως, κατ' ανάλογη µερίδα στα µέρη του όλου ακινήτου, που χρησιµεύουν σε 
κοινή από όλους τους οροφοκτήτες χρήση, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται, 
κατά ενδεικτική στις διατάξεις αυτές απαρίθµηση, το έδαφος, οι αυλές κλπ. Ο 
προσδιορισµός των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων αυτών µερών γίνεται είτε µε τη 
συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία, είτε µε ιδιαίτερες συµφωνίες µεταξύ 
όλων των οροφοκτητών, κατά τα άρθρα 4 παρ. 1, 5 και 13 του ως άνω Ν. 3741/1929. 
Αν τούτο δεν γίνει, αν δηλαδή δεν ορίζεται τίποτε από την ως άνω δικαιοπραξία, ούτε 
µε ιδιαίτερες συµφωνίες, τότε ισχύει ο προσδιορισµός που προβλέπεται από τις πιο 
πάνω διατάξεις. Το ίδιο συµβαίνει, ήτοι ισχύει ο προσδιορισµός που προβλέπεται από 
τις αναγκαστικού δικαίου πολεοδοµικές διατάξεις νόµου, όταν η προαναφερόµενη 
δικαιοπραξία ή οι συµφωνίες αντίκεινται στις διατάξεις αυτές, όταν δηλαδή ο 
καθορισµός των κοινοχρήστων, κατ' έκταση και περιεχόµενο, µε βάση τις ανωτέρω 
συµφωνίες έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε ρητή πολεοδοµική διάταξη που απαγγέλει 
ρητώς ή σαφώς ακυρότητα. Τέτοια διάταξη είναι και εκείνη του άρθρου 1 παρ. 5 εδ. 
τελευταίο του Ν. 960/1979 "περί επιβολής υποχρεώσεων προς δηµιουργίαν χώρων 
σταθµεύσεως αυτοκινήτίον δια την εξυπηρέτησιν τουν κτιρίων", όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 N. 1221/1981. Κατά την τελευταία αυτή διάταξη "αί 
τυχόν δηµιουργούµεναι θέσεις σταθµεύσεως εις τον ελεύθερον ισόγειον χώρον του 
κτιρίου όταν τούτο κατασκευάζεται επί υποστηλωµάτων (pilotis) κατά τις ισχύουσες 
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διατάξεις, δεν δύνανται ν' αποτελέσουν διηρηµένας ιδιοκτησίας". ∆ηλαδή από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει µε σαφήνεια, ότι, όταν η οικοδοµή ανεγείρεται µε άδεια και 
υπό το πολεοδοµικό σύστηµα της αφέσεως του ισογείου χώρου ακαλύπτου, ο 
ακάλυπτος αυτός χώρος δεν µπορεί να αποτελέσει διαιρεµένες ιδιοκτησίες, που να 
ανήκουν δηλαδή σε ένα ή περισσότερους ιδιοκτήτες, είτε αυτοί είναι οροφοκτήτες 
είτε τρίτοι, αλλά θα παραµείνει ως κοινόχρηστος, µε την πιο πάνω έννοια, επί του 
οποίου αποκτάται αυτοδικαίως, όπως προαναφέρθηκε, συγκυριότητα, εφόσον 
υφίσταται οριζόντια ιδιοκτησία σε όροφο οικοδοµής ή σε διαµέρισµα ορόφου και 
παρεποµένως αναγκαστική συγκυριότητα των οροφοκτητών κατ' ανάλογη µερίδα 
τούτων επί του κοινοχρήστου αυτού χώρου, που χρησιµεύει σε κοινή από όλους τους 
οροφοκτήτες χρήση, στον καθορισµό και µόνον της οποίας (χρήσεως) µπορούν να 
προβούν. Εποµένως, η συµφωνία των οροφοκτητών για κατάργηση του κοινόχρηστου 
χαρακτήρα της "pilotis" και η µεταβίβαση του χώρου αυτής σε τρίτους κατά 
διαιρεµένες ιδιοκτησίες, έρχεται σε ευθεία αντίθεση προς την άνω πολεοδοµική 
διάταξη του Ν. 1221/1981, η οποία είναι αναγκαστικού δικαίου, ως επιδιώκουσα (η 
συµφωνία αυτή) το απαγορευµένο και αθέµιτο αποτέλεσµα, ήτοι την κάλυψη του 
υποχρεωτικώς από το νόµο ακαλύπτου ισογείου χώρου ή τη µεταβίβαση αυτού σε 
τρίτους κατ' αποκλειστική τους ιδιοκτησία και είναι για το λόγο αυτό απολύτως 
άκυρη, ως αντικείµενη στην αναγκαστικού δικαίου ως άνω απαγορευτική 
πολεοδοµική διάταξη (ΑΚ. 174). Η ακυρότητα δε αυτή ως απόλυτη µπορεί να 
προταθεί από καθένα που έχει έννοµο συµφέρον (ΟλΑΠ 5/1991). Έτσι, ο χώρος της 
πυλωτής ή ανοικτά τµήµατα του χώρου αυτού ανήκουν στα κοινόκτητα και 
κοινόχρηστα µέρη της οικοδοµής, επί των οποίων µπορεί µόνο να παραχωρηθεί, µε 
τη συστατική της οροφοκτησίας ή µε µεταγενέστερη συµφωνία µεταξύ όλων των 
συνιδιοκτητών, δικαίωµα αποκλειστικής χρήσεως σε ιδιοκτήτες ορόφων ή 
διαµερισµάτων της ίδιας οικοδοµής (ΟλΑΠ 23/2000). Ο µε το ανωτέρω περιεχόµενο 
περιορισµός της χρήσης του χώρου αυτού από τους λοιπούς οροφοκτήτες έχει απλώς 
το χαρακτήρα δουλείας κατ' άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 3741/1929, χωρίς όµως να είναι 
πραγµατική δουλεία µε την έννοια των άρθρων 1118 και 1119 ΑΚ. και επιβάλλεται 
από τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1, 2 εδ. α-β, 5 του Ν. 
960/1979, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 1221/1981 και το Π∆ 1340/1981, συνίσταται 
δε στην υποχρέωση των συνιδιοκτητών, επί οικοδοµών που ανεγείρονται µε άδεια και 
υπό το πολεοδοµικό σύστηµα της αφέσεως του ισογείου ακαλύπτου, να 
εξασφαλίσουν είτε σε ακάλυπτο είτε σε καλυµµένο (µεταξύ των υποστηλωµάτων της 
οικοδοµής - pilotis), χώρο για τη στάθµευση των αυτοκινήτων των συνιδιοκτητών της 
οικοδοµής. Συνεπεία του περιορισµού αυτού της κυριότητας, δεν επιτρέπεται στους 
συνιδιοκτήτες του οικοπέδου µε τη συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία και µε 
οποιαδήποτε µεταγενέστερη κατά τους νόµιµους τύπους γενόµενη τροποποίησή της, 
να µην εξασφαλίζουν στην κοινόκτητη "pilotis" της οικοδοµής θέσεις στάθµευσης 
των αυτοκινήτων των ιδιοκτητών των διαµερισµάτων, µε την παραχώρηση των 
θέσεων αυτών σε εκ κατασκευής και λειτουργικώς κείµενες συνήθως στο υπόγειο της 
οικοδοµής, εξυπηρετικές µόνον των αναγκών διαµερισµάτων, αποθήκες που 
αποτελούν βοηθητικούς χώρους των διαµερισµάτων,  χωρίς δική τους 
λειτουργικότητα, έστω και αν οι αποθήκες αυτές έχουν ορισθεί µε την συστατική της 
οριζόντιας ιδιοκτησίας δικαιοπραξία ως αυτοτελείς ιδιοκτησίες, µε αποτέλεσµα οι 
ιδιοκτήτες των διαµερισµάτων των ορόφων να µη µπορούν να εξασφαλίσουν στην 
"pilotis" θέσεις στάθµευσης των αυτοκινήτων τους και να στερούνται έτσι της 
δυνατότητας χρήσεως κοινοκτήτου και κοινοχρήστου µέρους της οικοδοµής. Πρέπει 
να σηµειωθεί ότι στον καθορισµό του απαιτούµενου αριθµού θέσεων στάθµευσης 
αυτοκινήτων αναλόγως της χρήσεως και του µεγέθους των κτιρίων σε περιοχές εντός 
της µείζονος περιοχής της πρωτεύουσας µε βάση το Π∆ 1340/1981, δεν προβλέπεται 
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θέση στάθµευσης αυτοκινήτου για επιφάνεια µικρότερη από 40 τετραγωνικά µέτρα, 
ενώ στην επιφάνεια του κτιρίου, για τον υπολογισµό των θέσεων στάθµευσης δεν 
συνυπολογίζονται και οι εν γένει βοηθητικοί χώροι. Εποµένως, κατανοµή των θέσεων 
των αυτοκινήτων στον ακάλυπτο χώρο της "pilotis" της οικοδοµής, ώστε να 
εξασφαλίζεται θέση στάθµευσης αυτοκινήτου σε υπόγεια, χωρίς λειτουργική 
ανεξαρτησία, µικρή αποθήκη, επιφανείας µικρότερης από 40 τετραγωνικά µέτρα, που 
αποτελεί βοηθητικό χώρο διαµερίσµατος και να µη εξασφαλίζεται θέση στάθµευσης 
αυτοκινήτου στο διαµέρισµα και έτσι να στερείται παντελώς της χρήσεως της 
"pilotis" ο ιδιοκτήτης διαµερίσµατος ορόφου, αντιβαίνει ευθέως στον επιβαλλόµενο 
από τις ως άνω πολεοδοµικές διατάξεις περιορισµό της κυριότητας και είναι άκυρη, 
γι' αυτό δε και θεωρείται ως µη γενοµένη (ΑΠ 2155/2009, ΑΠ 818/2003 Ελ∆νη 
44.1632, ΑΠ 448/1996 Ελ∆νη 37.600).  
- Κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ το δικαίωµα ασκείται καταχρηστικά και όταν 
η συµπεριφορά του δικαιούχου που προηγήθηκε της ασκήσεώς του, καθώς και η 
πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το διάστηµα που µεσολάβησε, 
δηµιούργησαν στον οφειλέτη την εύλογη πεποίθηση ότι δεν θα ασκηθεί το δικαίωµα 
σε τρόπο ώστε η µεταγενέστερη άσκησή του, που θα έχει επαχθείς για τον οφειλέτη 
συνέπειες, να µη δικαιολογείται επαρκώς και να υπερβαίνει προφανώς τα όρια που 
επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του 
δικαιώµατος. Μόνη η µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και όταν ακόµη 
δηµιούργησε στον οφειλέτη την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα ή ότι δεν 
πρόκειται πλέον να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική τη 
µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλ' απαιτείται να συντρέχουν πρόσθετες ειδικές 
συνθήκες και περιστάσεις, προερχόµενες κυρίους από την προηγηθείσα συµπεριφορά 
του δικαιούχου και του οφειλέτη, ενόψει των οποίων και της αδράνειας του 
δικαιούχου, η επακολουθούσα άσκηση του δικαιώµατος, που τείνει σε ανατροπή της 
καταστάσεως που δηµιουργήθηκε από τις παραπάνω ειδικές συνθήκες και 
διατηρήθηκε επί µακρό χρόνο, να εξέρχεται των ορίων που επιβάλλει η διάταξη του 
άρθρου 281 ΑΚ (ΑΠ 1029/2006 Ελ∆νη 50.463, ΑΠ 701/2009 Ελ∆νη 50.1026).  
- Κατά το άρθρο 182 ΑΚ, όταν η άκυρη δικαιοπραξία περιέχει τα στοιχεία άλλης 
δικαιοπραξίας, αυτή ισχύει, εφόσον συνάγεται ότι τα µέρη θα την ήθελαν, αν ήξεραν 
την ακυρότητα. Για να χωρήσει αυτή η µετατροπή απαιτείται να επικαλεσθεί αυτήν 
ένα από τα µέρη που έλαβαν µέρος στη δικαιοπραξία και να αποδείξει την 
επικληθείσα ως άνω υποθετική θέληση αυτών που συµµετείχαν σ' αυτήν (ΑΠ 
967/1997 Ελ∆νη 39.123). 
- Κατά το άρθρο 88 ΚΠολ∆. ο ενάγων, ο εναγόµενος και όποιος άσκησε κύρια 
παρέµβαση έχουν δικαίωµα να προσεπικαλέσουν στη δίκη εκείνους από τους οποίους 
έχουν δικαίωµα να απαιτήσουν αποζηµίωση σε περίπτωση ήττας. Η προσεπίκληση 
δικονοµικού εγγυητή, προϋποθέτει προυφιστάµενη έννοµη σχέση (από το νόµο, από 
σύµβαση ή από αδικοπραξία)µεταξύ προσεπικαλούντος και προσεπικαλούµενους 
οποία θεµελιώνει δικαίωµα αποζηµιώσεως του προσεπικαλούντος αν ηττηθεί στη 
δίκη (ΑΠ 348/1978 ΝοΒ 1979.167 ΕφΠειρ 570/1997 Ελ∆νη 1997.427).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 182, 281, 1007, 1117,  
ΚΠολ∆: 88, 
ΕισΝΑΚ: 54,  
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 2, 4, 5, 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Οροφοκτησία - Πυλωτή 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1922 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Οριζόντια ιδιοκτησία. Κοινόχρηστα και κοινόκτητα µέρη. Πυλωτή. Χώροι 
στάθµευσης αυτοκινήτων. Κυριότητα και αποκλειστική χρήση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1002, 1117 ΑΚ και 1,2, παρ. 1, 3 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5 
και 13 του Ν. 3741/1929, προκύπτει, ότι επί ιδιοκτησίας κατ' ορόφους (οριζόντιας 
ιδιοκτησίας), δηµιουργείται χωριστή κυριότητα επί ορόφου ή διαµερίσµατος ορόφου 
και αναγκαστική συγκυριότητα που αποκτάται αυτοδικαίως, κατ' ανάλογη µερίδα, επί 
του εδάφους και επί των µερών της οικοδοµής που χρησιµεύουν στην κοινή χρήση 
όλων των οροφοκτητών. Μόνον οι όροφοι και τα διαµερίσµατα ορόφων, και τα 
εξοµοιούµενα από το νόµο µε ορόφους υπόγεια και δωµάτια κάτω από τη στέγη 
(άρθρο 1002 εδαφ. β ΑΚ και 1 παρ. 2 Ν. 3741/1929), µπορούν να αποτελέσουν 
αντικείµενο οριζόντιας ιδιοκτησίας. Εποµένως, δεν είναι δυνατόν να συσταθεί 
διαιρεµένη ιδιοκτησία επί ανοικτού χώρου, εκτός αν προβλέπεται στη συστατική της 
οροφοκτησίας πράξη ή σε µεταγενέστερη συµφωνία όλων των οροφοκτητών που έχει 
µεταγραφεί νόµιµα, ότι ο χώρος αυτός πρόκειται να οικοδοµηθεί, οπότε η σύσταση 
διαιρεµένης ιδιοκτησίας αναφέρεται στους µελλοντικούς ορόφους ή διαµερίσµατα και 
τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της κατασκευής τους (άρθρο 201 ΑΚ). Εξάλλου, αν 
ληφθεί υπόψη ότι η θεσπιζόµενη µε τα άρθρα 1002 ΑΚ και I του Ν.3741/1929 
αποκλειστική (χωριστή) κυριότητα επί ορόφου αποτελεί την εξαίρεση του κανόνα 
«Superficies solo cedit», που έχει περιληφθεί στο άρθρο 1001 εδ. α' του ΑΚ, 
οποιοδήποτε µέρος του όλου ακινήτου που δεν ορίστηκε ή δεν ορίσθηκε έγκυρα, µε 
το συστατικό της οροφοκτησίας τίτλο, ότι αποτελεί αντικείµενο της αποκλειστικής 
κυριότητας κάποιου συνιδιοκτήτη, υπάγεται αυτοδικαίως από το νόµο, κατ' εφαρµογή 
του ανωτέρω κανόνα, στα αντικείµενα της αναγκαστικής συγκυριότητας επί του 
εδάφους και θεωρείται γι' αυτό κοινόκτητο και κοινόχρηστο µέρος του ακινήτου. Το 
ίδιο συµβαίνει, δηλαδή ισχύει ο προσδιορισµός που προβλέπεται από τις 
αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του νόµου, όταν οι παραπάνω δικαιοπραξία και 
συµφωνίες αντίκεινται στις διατάξεις αυτές, όταν δηλαδή ο καθορισµός των 
κοινοχρήστων κατ' έκταση και περιεχόµενο, µε βάση τις ανωτέρω συµφωνίες, έρχεται 
σε ευθεία αντίθεση µε ρητή πολεοδοµική διάταξη, που απαγγέλλει ρητώς ή εµµέσως 
πλην σαφώς, ακυρότητα. Τέτοια διάταξη είναι και εκείνη του άρθρου 1 παρ. 5 εδαφ. 
τελευταίο του Ν. 960/1979 «περί επιβολής υποχρεώσεων προς δηµιουργία χώρων 
σταθµεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτηση των κτιρίων», όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 1221/1981. Περαιτέρω, τα άρθρα 22 παρ. 9 
και 32 παρ. 4 του Ν.∆. 8/1973 «περί Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού», όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις παραγράφους 22 και 33 του άρθρου 1 του Ν∆ 205/1974, 
προέβλεψαν για πρώτη φορά την κατασκευή της οικοδοµής επί υποστυλωµάτων για 
τη δηµιουργία στο ισόγειο ανοικτού στεγασµένου χώρου, που αφήνεται εξ 
ολοκλήρου κενός και χρησιµεύει για τη στάθµευση αυτοκινήτων. Ο κενός αυτός 
χώρος του ισογείου, που ονοµάσθηκε πυλωτή είναι εξ ορισµού ανοικτός και συνεπώς 
ισχύουν και γι' αυτόν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, δηλαδή η συµφωνία των 
οροφοκτητών να συστήσουν σε τµήµατα της πυλωτής που θα παραµείνουν ανοικτά, 
αυτοτελείς (διαιρεµένες) ιδιοκτησίες, θα είναι άκυρη, ως αντικείµενη στις 
αναγκαστικού δικαίου διατάξεις που καθορίζουν τις θεµελιακές αρχές του θεσµού της 
οριζόντιας ιδιοκτησίας (άρθρο 174 ΑΚ) και συνακόλουθα τα τµήµατα αυτά είναι 
κοινόκτητα και κοινόχρηστα. Αν όµως προβλέπεται στην άνω συµφωνία ότι στα πιο 
πάνω τµήµατα της πιλοτής θα κατασκευαστούν κλειστοί χώροι, δηµιουργούνται 
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έγκυρα διαιρεµένες ιδιοκτησίες στους περίκλειστους χώρους που θα 
κατασκευαστούν, παρά το γεγονός ότι η κατασκευή τους επάγεται τυχόν υπέρβαση 
του ορίου κάλυψης ή του συντελεστή δόµησης και είναι πάντως αντίθετη προς τις 
ανωτέρω διατάξεις του ΓΟΚ που ορίζουν ότι ο χώρος της πυλωτής αφήνεται εξ 
ολοκλήρου κενός - αφού η παραβίαση των διατάξεων αυτών συνεπάγεται µόνον 
διοικητικές κυρώσεις και δεν θίγει το κύρος της µεταξύ των οροφοκτητών 
συµφωνίας. Η προεκτεθείσα έννοια των διατάξεων για την οροφοκτησία, δεν είναι 
αντίθετη, αλλά επιβεβαιώνεται ουσιαστικά από τις ειδικές ρυθµίσεις των Ν. 960/1979 
και 1221/1981 για τις θέσεις σταθµεύσεως των αυτοκινήτων. Πράγµατι οι διατάξεις 
του άρθρου 1 παρ. 5 εδαφ. α και β του Ν. 960/1979, όπως αντικαταστάθηκαν µε το 
άρθρο 1 του Ν. 1221/1981, προβλέπουν ότι προκειµένου για θέσεις στάθµευσης 
αυτοκινήτων που βρίσκονται σε στεγασµένους χώρους κτιρίου, το οποίο έχει υπαχθεί 
στο σύστηµα της διαιρεµένης ιδιοκτησίας, κάθε θέση στάθµευσης αποτελεί 
διαιρεµένη ιδιοκτησία, της οποίας επιτρέπεται η αυτοτελής µεταβίβαση και σε 
τρίτους που έχουν σχέση µε το κτίριο. Με τις διατάξεις αυτές δηλαδή, αναγνωρίζεται 
χωριστή κυριότητα και επί των θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων που δεν είναι 
περίκλειστοι, αλλά απλώς στεγασµένοι, κατ' εξαίρεση του κανόνα ότι αντικείµενο 
διαιρεµένης ιδιοκτησίας αποτελούν µόνον οι κλειστοί χώροι ορόφων ή 
διαµερισµάτων. Ειδικά όµως για την πυλωτή, το τελευταίο εδάφιο γ' της παρ. 5 του 
άνω άρθρου ορίζει, ότι οι δηµιουργούµενες στην πυλωτή θέσεις στάθµευσης δεν 
µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο διαιρεµένης ιδιοκτησίας. ∆ηλαδή από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει ότι όταν η οικοδοµή ανεγείρεται µε άδεια και υπό το 
πολεοδοµικό σύστηµα της άφεσης του ισογείου χώρου ακαλύπτου, ο ακάλυπτος 
χώρος δεν µπορεί να αποτελέσει διαιρεµένες ιδιοκτησίες που να ανήκουν δηλαδή σε 
έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες, είτε αυτοί είναι οροφοκτήτες ή τρίτοι, αλλά θα 
παραµένει, ως κοινόχρηστος χώρος, επί του οποίου αποκτάται αυτοδικαίως, 
συγκυριότητα, εφόσον υφίσταται οριζόντια ιδιοκτησία σε όροφο οικοδοµής ή σε 
διαµέρισµα ορόφου και παρεποµένως συγκυριότητα των οροφοκτητών κατ' ανάλογη 
µερίδα τούτων επί του κοινοχρήστου αυτού χώρου που χρησιµεύει σε κοινή από τους 
ορόφους χρήση. Ενόψει αυτών, η συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία ή η 
συµφωνία των οροφοκτητών για κατάργηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα της 
πυλωτής και η µεταβίβαση του χώρου αυτής σε τρίτους κατά διαιρεµένες ιδιοκτησίες, 
έρχεται σε ευθεία αντίθεση προς την άνω αναγκαστικού δικαίου πολεοδοµική 
διάταξη του Ν. 1221/1981, ως επιδιώκουσα απαγορευµένο και αθέµιτο αποτέλεσµα 
ήτοι την κάλυψη, του, υποχρεωτικώς από το νόµο, ακαλύπτου χώρου ή τη 
µεταβίβαση αυτού σε τρίτους, κατ' αποκλειστική τους ιδιοκτησία και είναι εποµένως 
κατά το άρθρο 174 ΑΚ άκυρη, λόγω της αντίθεσης της προς την απαγορευτική 
διάταξη του πολεοδοµικού νόµου. Ενόψει αυτών, γίνεται φανερό ότι ο χώρος της 
πυλωτής ή ανοικτά τµήµατα του χώρου αυτού δεν ήταν δυνατόν ούτε πριν από τους 
νόµους 960/1979 και 1221/1981 να αποτελέσουν αντικείµενο διαιρεµένης 
ιδιοκτησίας και συνεπώς οι χώροι της πυλωτής ανήκαν και τότε στα κοινόκτητα και 
κοινόχρηστα µέρη της οικοδοµής, επί των οποίων µπορούσε µόνον να παραχωρηθεί, 
µε τη συστατική της οροφοκτησία δικαιοπραξία ή µε µεταγενέστερη συµφωνία 
µεταξύ όλων των συνιδιοκτητών, δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης σε ιδιοκτήτες 
ορόφων ή διαµερισµάτων της ίδιας οικοδοµής (ΟλΑΠ 23/2000, ΟλΑΠ 5/1991 Ε∆Π 
1991.172, ΑΠ 247/2004, ΑΠ 1253/2001, ΑΠ 448/1996 Ελ∆νη 37.600, ΕφΑθ 
3594/2003 Ε∆Πολ 2004.114).  
- Πάντως, επί συστάσεως διαιρεµένων ιδιοκτησιών στο χώρο της πυλωτής, η ρήτρα 
στη συστατική της οροφοκτησίας πράξη ότι αυτές (διαιρεµένες ιδιοκτησίες) 
περιέρχονται σε συγκεκριµένο ιδιοκτήτη κατά κυριότητα, νοµή και κατοχή, δεν 
αποτελεί ευθέως και συµφωνία περί παραχωρήσεως της αποκλειστικής χρήσης αυτών 
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στον άνω ιδιοκτήτη. Και τούτο γιατί εφόσον η σύσταση διαιρεµένων ιδιοκτησιών 
στην πυλωτή είναι απολύτως άκυρη και δεν µεταβάλλεται ο κοινόκτητος και 
κοινόχρηστος χαρακτήρας αυτής, είναι άκυρη και η παραχώρηση δικαιώµατος 
κυριότητας επί των εν λόγω ιδιοκτησιών, άρα και δικαιώµατος νοµής και κατοχής, 
που στην ουσία αποτελούν το κατά το άρθρο 1000 ΑΚ περιεχόµενο του δικαιώµατος 
της κυριότητας. Στην περίπτωση αυτή τέτοια συµφωνία δύναται να συναχθεί µόνο 
στο πλαίσιο και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 182 ΑΚ, κατά την οποία όταν η 
άκυρη δικαιοπραξία περιέχει τα στοιχεία άλλης δικαιοπραξίας, αυτή ισχύει εφόσον 
συνάγεται ότι τα µέρη θα την ήθελαν, αν ήξεραν την ακυρότητα. ∆ηλαδή θα πρέπει 
το ενδιαφερόµενο µέρος να επικαλεσθεί και να αποδείξει: 1) την άγνοια των µερών 
για την ακυρότητα της συναφθείσας δικαιοπραξίας, 2) ότι αυτή περιέχει τα στοιχεία 
έγκυρης δικαιοπραξίας της παραχώρησης της χρήσης της πυλωτής στο άνω 
ενδιαφερόµενο µέρος και 3) την υποθετική βούληση των µερών να ισχύσει κατά 
µετατροπή η τελευταία, αν αυτά γνώριζαν την ακυρότητα της συναφθείσας (ΑΠ 
1554/2005 Ελ∆νη 2006.179). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 182, 1001, 1002, 1117,  
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1,  
Νόµοι: 960/1979,  
Νόµοι: 1221/1981,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Οροφοκτησία - Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1696 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Τρόποι σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την 
αόριστη αγωγή. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 953, 954, 1002 του ΑΚ, του Ν. 
3741/1929 και του άρθρου 2 του Ν.∆. 1024/1971, συνάγεται ότι, εκτός από τις 
περιπτώσεις συστάσεως οροφοκτησίας, µε βάση τη διάταξη του άρθρου 480 Α του 
ΚΠολ∆, που προστέθηκε µε το άρθρο 11 του Ν. 1562/1985, ή τις διατάξεις των 
άρθρων 1 και 6 του τελευταίου νόµου, χωριστή κυριότητα σε όροφο οικοδοµής ή σε 
διαµέρισµα ορόφου µπορεί να συσταθεί µε δικαιοπραξία του κυρίου ή των συγκυρίων 
του όλου ακινήτου, δηλαδή είτε µε σύµβαση µεταξύ αυτών ή µε σύµβαση µεταξύ του 
κυρίου και του αποκτώντος, είτε και µε διάταξη τελευταίας βουλήσεως, κάθε δε 
δικαιοπραξία µε την οποία συνιστάται οριζόντια ιδιοκτησία κατά παράβαση των 
ανωτέρω διατάξεων είναι άκυρη.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που πρέπει να εφαρµοστεί, αποτελεί παράβαση που ελέγχεται 
µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.1 ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο, για το σχηµατισµό 
της κρίσης του, αξίωσε περισσότερα στοιχεία από τα απαιτούµενα από το νόµο, προς 
θεµελίωση του ασκούµενου δικαιώµατος για να κρίνει νόµιµη την αγωγή ή αντίθετα 
αρκέστηκε σε λιγότερα από τα απαιτούµενα στοιχεία. Η αοριστία όµως του 
δικογράφου της αγωγής µπορεί να µην είναι νοµική, αλλά ποσοτική ή ποιοτική, όταν 
στο δικόγραφο αυτής δεν αναφέρονται µε πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά, τα 
οποία αποτελούν την προϋπόθεση εφαρµογής του κανόνα δικαίου στον οποίο 
στηρίζεται το αίτηµα της αγωγής (ποσοτική αοριστία) ή όταν στο δικόγραφο γίνεται 
απλώς επίκληση των όρων νόµου χωρίς να αναφέρονται τα περιστατικά που 
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θεµελιώνουν την εφαρµογή του συγκεκριµένου κανόνα δίκαιου (ποιοτική αοριστία). 
Στις περιπτώσεις αυτές της ποσοτικής ή ποιοτικής αοριστίας της αγωγής η απόφαση 
ελέγχεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 559 αριθ.14 και 8 ΚΠολ∆.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ. 4, 566 παρ. 1 και 573 παρ. 3 του Κπολ∆ 
προκύπτει ότι στο έγγραφο της αναίρεσης πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή, 
ορισµένο και ευσύνοπτο η νοµική πληµµέλεια που αποδίδεται στο δικαστήριο της 
ουσίας, ώστε να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν και ποιο λόγο αναίρεσης, από τους 
περιοριστικώς αναφεροµένους στο άρθρο 559 ΚΠολ∆, θεµελιώνεται η προβαλλοµένη 
αιτίαση. Ειδικώς, για να είναι ορισµένος ο από τον αριθ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ 
λόγος αναίρεσης, µε τον οποίο αποδίδεται η πληµµέλεια, ότι η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση εξαιτίας ανεπαρκών ή αντιφατικών αιτιολογιών σε ζήτηµα που ασκεί 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, ελέγχεται η ορθότητα της ελάσσονος 
πρότασης του νοµικού συλλογισµού, από την άποψη αν οι παραδοχές της απόφασης 
πληρούν το πραγµατικό του κανόνα δικαίου που εφάρµοσε. Εποµένως, ο λόγος 
αυτός, για να είναι ορισµένος και κατά συνέπεια παραδεκτός, πρέπει να διαλαµβάνει, 
πλην άλλων, 1) τις πραγµατικές παραδοχές της προσβαλλοµένης απόφασης, δηλαδή 
τα δεκτά γενόµενα από αυτή πραγµατικά περιστατικά και 2)εξειδίκευση του 
σφάλµατος του δικαστηρίου, ήτοι σε τι συνίσταται η ανεπάρκεια ή η αντίφαση των 
αιτιολογιών, δηλαδή ποιες επιπλέον αιτιολογίες έπρεπε να περιλαµβάνει η απόφαση ή 
που εντοπίζονται οι αντιφάσεις. Η αοριστία δε του λόγου αναίρεσης δεν µπορεί να 
θεραπευτεί µε παραποµπή σε άλλο διαδικαστικό έγγραφο (ΟλΑΠ 20/2005, 32/96, 
27/98).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 περ. β' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης 
και όταν το δικαστήριο της ουσίας, παρά το νόµο, δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα", 
κατά την έννοια της διάταξης αυτής θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί 
ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση και εποµένως 
θεµελιώνουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης. Αντίθετα, δεν 
αποτελούν πράγµατα µε την έννοια της παραπάνω διάταξης, τα αποδεικτικά µέσα 
καθώς και η εκτίµηση των αποδείξεων, που ανήκει στην κυριαρχική και, εποµένως, 
ανέλεγκτη αναιρετικώς εξουσία του δικαστηρίου της ουσίας. Εξάλλου, η συγγενική 
σχέση του µάρτυρα µε διάδικο µέρος, χωρίς την επίκληση από το αντίδικο 
περιστατικών που δικαιολογούν το έννοµο συµφέρον της εξαίρεσής του από το 
δικαστήριο της ουσίας δεν καθιστούν εξαιρετέο τον εν λόγω µάρτυρα.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περίπτωση γ' του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης 
της απόφασης και όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά 
µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. Για την ίδρυση του λόγου 
αυτού αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν πράγµατι λήφθηκαν υπόψη από 
το δικαστήριο της ουσίας όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και 
προσκόµισαν οι διάδικοι, τα οποία ήταν υποχρεωµένο να λάβει υπόψη, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆ Καµιά, ωστόσο, 
διάταξη δεν επιβάλλει την ειδική µνεία και την ειδική αξιολόγηση καθενός από τα 
αποδεικτικά µέσα, αλλά αρκεί η γενική βεβαίωση του δικαστηρίου της ουσίας ότι 
λήφθηκαν υπόψη όλα τα κατ' είδος µόνο αναφερόµενα αποδεικτικά µέσα. Μόνο αν 
από τη γενική αυτή αναφορά σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο της απόφασης, δεν 
καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι λήφθηκε υπόψη κάποιο συγκεκριµένο αποδεικτικό 
µέσο, στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αναίρεσης. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 953, 954, 1002,  
ΚΠολ∆: 480Α, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 
Νόµοι: 3741/1929,  
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Ν∆: 1024/1971, άρθ. 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1020 
 
Παραγραφή - Αξιώσεις κατά του ∆ηµοσίου και νπδδ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 663 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραγραφή αξιώσεων κατά του ∆ηµοσίου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Με το άρθρο 17 του ΕισΝΑΚ καταργήθηκε κάθε γενική ή ειδική διάταξη για 
παραγραφή, διατηρήθηκαν δε µόνο οι διατάξεις που αφορούσαν το ∆ηµόσιο, καθώς 
και εκείνες µε τις οποίες είχε επεκταθεί σε ΝΠ∆∆ η εφαρµογή των για την 
παραγραφή διατάξεων που αφορούσαν το ∆ηµόσιο. Έτσι, µετά την εισαγωγή του ΑΚ 
καθόσον αφορά το ΝΠ∆∆, εφηρµόζοντο για την παραγραφή κατά κανόνα µεν οι 
κοινές διατάξεις του Α.Κ. εξαιρετικώς δε οι διατάξεις που αφορούσαν το ∆ηµόσιο, 
εφόσον επρόκειτο για Νοµικό Πρόσωπο για το οποίο είχε επεκταθεί η εφαρµογή των 
σχετικών διατάξεων που αφορούσαν το ∆ηµόσιο, ή τυχόν µεταγενέστερες του Α.Κ 
ειδικές διατάξεις (ΟλΑΠ 84/4, ΟλΑΠ 132/62, ΑΠ 307/62, ΑΠ 404/62, ΑΠ 26/60, 
σχετ. ΟλΑΠ 73/58). Επακολούθησε το Ν∆ 321/1969 "περί Κώδικος ∆ηµοσίου 
Λογιστικού", µε το άρθρο 101 του οποίου οριζόταν ότι "∆ια Β.∆/των προκαλουµένων 
υπό του Υπουργού των Οικονοµικών και του αρµοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού 
δύναται αι διατάξεις του παρόντος Ν.∆/τος να επεκτείνονται, εν όλω ή εν µέρει, και 
επί Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, επιτρεποµένης της τροποποιήσεως των 
επί τω τέλει τη προσαρµογής αυτών προς τας ιδιοµορφίας εκάστης κατηγορίας ή 
εκάστου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου". Με βάση την εξουσιοδότηση αυτή 
εκδόθηκε το Β.∆. 776/72 µε το οποίο επεκτάθηκαν στα ΝΠ∆∆ οι διατάξεις των 
άρθρων 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 45, 46, 48 και 50 του άνω Ν.∆/τος, όπως 
συγχρόνως τροποποιήθηκαν ή συµπληρώθηκαν ειδικώς για τα ΝΠ∆∆ από τις οποίες 
όµως καµία δεν αφορά παραγραφή αξιώσεων. Σηµειωτέον ότι και κατά το άρθρο 101 
Ν.∆. 321/1969, καθόσον αφορά την παραγραφή αξιώσεων κατά ή υπέρ ΝΠ∆∆, 
εξακολούθησε να ισχύει το προηγούµενο νοµικό καθεστώς.  
Εκδόθηκε όµως το άνω Ν.∆. 496/74 το οποίο µε τα άρθρα 44 επ. ρυθµίζει τα της 
παραγραφής αξιώσεων κατά και υπέρ ΝΠ∆∆ και του οποίου η ισχύς άρχισε από 1 
Ιανουαρίου 1977, µε εξαίρεση ορισµένες διατάξεις, η ισχύς των οποίων άρχισε από 
τη δηµοσίευση του, οι οποίες όµως δεν αφορούν την παραγραφή Ειδικότερα, η 
διάταξη του άρθρο 44 του Ν∆ 496/1974 περί Λογιστικού των ΝΠ∆∆ ορίζει ότι "παν 
χρέος προς το ν.π. παραγράφεται, εφόσον δεν ορίζεται άλλως υπό των διατάξεων του 
παρόντος, µετά πέντε έτη από της λήξεως του οικονοµικού έτους εντός του οποίου 
εβεβαιώθη" (παρ. 1 εδ. α'). Χρέη προς το ν.π. α)... β)... γ) εκ συµβάσεων και 
διατάξεων τελευταίας βουλήσεως περιλαµβανοµένων και των περιοδικών παροχών, 
υπόκεινται εις εικοσαετή παραγραφήν, αρχοµένην από της λήξεως του οικονοµικού 
έτους, εντός του οποίου εβεβαιώθησαν (παρ.2). Η διάταξη δε του άρθρου 56 παρ. 2 
του ίδιου Ν∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 578/1977, ορίζει ότι " ∆ια 
Προεδρικών ∆ιαταγµάτων εκδιδοµένων µέχρις 30ης Νοεµβρίου 1977 δύνανται να 
εξαιρώνται εκ των διατάξεων του παρόντος, εν όλω ή εν µέρει και έτερα (πλην των 
αναφεροµένων στην παρ. 1) ΝΠ∆∆..Τα ως άνω ∆ιατάγµατα επιτρέπεται όπως 
καταργούνται κατά την αυτήν διαδικασίαν, αν εκλείψουν οι λόγοι δι' ούς ταύτα 
εξεδόθησαν". Από την τελευταία διάταξη προκύπτει ότι στην περίπτωση εξαίρεσης 
ΝΠ∆∆ από την εφαρµογή όλων των διατάξεων του Ν∆ 496/1974, δεν υπάρχει 
δυνατότητα εφαρµογής αυτού και συνεπώς, καθόσον αφορά ειδικότερα την 



 

[173] 
 

παραγραφή των κατ' αυτού ή υπέρ αυτού αξιώσεων, εξακολουθεί να ισχύει το 
προηγούµενο νοµικό καθεστώς. Περαιτέρω, µε τις διαχρονικού δικαίου µεταβατικές 
διατάξεις των άρθρων 54 και 55 του ∆ιατάγµατος αυτού ορίζονται τα ακόλουθα: 
"Αρθρο 54. Αι διατάξεις του παρόντος περί του χρόνου παραγραφής εφαρµόζονται 
επί των από της θέσεως του εν ισχύι γεγεννηµένων αξιώσεων. Αρθρο 55. Ειδικαί 
διατάξεις των νοµικών προσώπων. που ρυθµίζουν τα του χρόνου της παραγραφής εν 
γένει χρεών προς το νοµικό πρόσωπο ή χρεών τούτου, εξακολουθούν ισχύουσαι". 
Από τις άνω διαχρονικού ∆ικαίου διατάξεις συνάγεται ότι για τις αξιώσεις που 
γεννήθηκαν µετά την 1.1.1977 ως προς το χρόνο της παραγραφής, εξακολουθεί να 
εφαρµόζεται το προηγούµενο καθεστώς, δηλαδή είτε οι γενικές διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα, είτε τυχόν ειδικές διατάξεις. Κατ' εφαρµογή της παρεχόµενης από 
την παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν∆ 496/1974 εξουσιοδότησης εκδόθηκε το Π.∆. 
437/1977, το άρθρο µόνο του οποίου ορίζει ότι " εξαιρούνται της εφαρµογής του Ν.∆. 
496/1974 οι Ασφαλιστικοί Οργανισµοί οι υπαγόµενοι εις την εποπτείαν του 
Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η 
εξαίρεση είναι καθολική και εποµένως καταλαµβάνει και τις περί παραγραφής ως 
άνω διατάξεις του Ν∆ 496/1974, οι οποίες δεν επανήλθαν σε ισχύ µε το άρθρο µόνο 
του Π.∆. 305/1985 (Α.Π. 1645/2010, Α.Π. 1831/2006, Α.Π. 1706/1983).Τέλος, µε τον 
ν. 2326/1940 ιδρύθηκε το ταµείο συντάξεως µηχανικών και εργοληπτών δηµοσίων 
έργων (T.Σ.M.E.∆.E.). Το Ταµείο αυτό εντάχθηκε στο Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα 
Απασχολουµένων, που συνεστήθη µε το άρθρο 25 του ν. 3655/2008 και υπάγεται 
στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Συνεπώς, 
κατ' εφαρµογή του άρθρου µόνου του Π.∆. 437/ 1977 εξαιρέθηκε τούτο ολοσχερώς 
της εφαρµογής των διατάξεων του Ν∆ 496/1974 και εποµένως και εκείνης του 
άρθρου 44 που ορίζει τα της παραγραφής των αξιώσεων Ν.Π.∆.∆., δεδοµένου δε ότι 
στο καταστατικό του δεν περιλαµβάνονται ειδικές διατάξεις για την παραγραφή των 
αξιώσεών του, εφαρµογή έχουν οι κοινές περί παραγραφής διατάξεις του Α.Κ. Κατά 
το άρθρο 249 του κώδικα αυτού οι αξιώσεις παραγράφονται σε είκοσι χρόνια, εκτός 
αν ορίζεται διαφορετικά, όπως στην περίπτωση του άρθρου 250 αριθ.5, που 
αναφέρεται στις αξιώσεις εκείνων, που ασκούν κατ' επάγγελµα την παροχή 
υπηρεσιών, για τις αµοιβές και τις δαπάνες τους. Με το άρθρο 7 του Α.Ν. 440/1945 
"περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των αφορωσών το Ταµείον Συντάξεων 
Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων διατάξεων" ορίζεται ότι : " οι κατά 
τας κείµενες γενικές ή ειδικές διατάξεις εγγυοδοτικές επιστολές για τη συµµετοχή σε 
δηµοπρασίες εκτέλεσης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου όλων των Υπουργείων 
και κάθε αρµοδιότητας, όπως και των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και 
κάθε Οργανισµού, για τα οποία απαιτείται κατά το νόµο δηµοπρασία για την 
εκτέλεσή τους, εκδίδονται απεριόριστα και από το Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και 
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων. Οι εγγυοδοτικές επιστολές του Ταµείου γίνονται 
υποχρεωτικά δεκτές, έστω και αν δεν αναφέρεται αυτό στη διακήρυξη". Με το άρθρο 
δε 2 του Ν. 1019/1949 ορίστηκε ότι προκειµένου για ∆ηµόσια κ.λ.π έργα που 
εκτελούνται στις επαρχίες, οι υπέρ των µετόχων του ΤΣΜΕ∆Ε εκδιδόµενες από αυτό 
µετά το Ν. 440/1945 εγγυοδοτικές επιστολές για τη συµµετοχή στις δηµοπρασίες 
χορηγούνται είτε από το Κεντρικό Γραφείο του Ταµείου είτε από τα ιδρυόµενα 
επαρχιακά Γραφεία. Τέλος, κατά το άρθρο 2 του Ν. 2326/1940 σκοπός του ΤΣΜΕ∆Ε 
είναι η παροχή συντάξεως ή εφάπαξ βοηθήµατος στους µετόχους, οι οποίοι παύουν 
να εξασκούν επάγγελµα, όπως και στις οικογένειές τους, κατά δε το άρθρο 7 του 
ιδίου νόµου πόροι του Ταµείου είναι ...Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων 
προκύπτει ότι το ΤΣΜΕ∆Ε έχει διφυή χαρακτήρα, αφενός συνιστά ασφαλιστικό 
οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης και µε την ιδιότητα αυτή αποτελεί φορέα δηµόσιας 
εξουσίας και αφετέρου ενεργεί ως οικονοµική οντότητα ιδιωτικού δικαίου (FISCUS), 
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όπως ακριβώς δρούν τα άλλα πιστωτικά ιδρύµατα και στα πλαίσια της 
δραστηριότητάς του αυτής παρέχει στους µετόχους του ασφαλισµένους πιστωτικές 
υπηρεσίες, εγγυόµενο υπέρ των µελών του, τα οποία επιδίδονται έτσι απρόσκοπτα 
στην ανάληψη και εκτέλεση δηµοσίων έργων, καταβάλλοντας στο Ταµείο ορισµένη 
προµήθεια. Η καταβολή προµήθειας γενικά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών 
συνιστά ανταποδοτικό αντάλλαγµα (αµοιβή) για την παροχή εγγύησης ή την έκδοση 
εγγυητικής επιστολής και η αξίωση για την καταβολή αυτής (αµοιβής) υπόκειται στη 
πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 αριθ. 5 του Α.Κ. Εποµένως, το ΤΣΜΕ∆Ε 
ανήκει στην κατηγορία των προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 250 Α.Κ. κατά το 
µέρος που ασκεί κατ' επάγγελµα την παροχή εγγυήσεων υπέρ των εργοληπτών 
δηµοσίων έργων δια της εκδόσεως εγγυητικών επιστολών και οι αξιώσεις του για την 
καταβολή της προµήθειας υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή του παραπάνω 
άρθρου (ΑΠ 1645/2010).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών 173 και 200 του ΑΚ. Ο κανόνας δικαίου 
παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για 
την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, 
καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή 
ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 
ΟλΑΠ 4/2005).  
- O λόγος αναίρεσης από τον αριθ. 8 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.∆. ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο παρά τον νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν, ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ως "πράγµατα" θεωρούνται οι 
πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που ασκήθηκε 
είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, ο 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, ή λόγου έφεσης. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200,  
ΕισΝΑΚ: 17,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8,  
ΚΕ∆Ε: 75,  
ΑΝ: 440/1945,  
Β∆: 776/1972, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 45, 46, 48, 50, 
Ν∆: 496/1974, άρθ. 44 επ., 56, 
Νόµοι: 578/1977, άρθ. 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Πατρότητα - Προσβολή πατρότητας 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 180 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Προσβολή πατρότητας. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων 1465 παρ. 1, 1467 και 1470 εδ. 1 ΑΚ σαφώς 
συνάγεται ότι το τεκµήριο καταγωγής του τέκνου από γάµο των γονέων του, µπορεί 
ως µαχητό, να ανατραπεί µε την αγωγή προσβολής της πατρότητας, εφόσον συντρέχει 
κάποια από τις αναφερόµενες στη δεύτερη από τις προπαρατεθείσες διατάξεις (1467 
ΑΚ) περιπτώσεις και ότι η προσβολή αυτή αποκλείεται για τον σύζυγο της µητέρας, 
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όταν περάσει ένα έτος αφότου πληροφορηθεί τον τοκετό και τα περιστατικά από τα 
οποία προκύπτει ότι η σύλληψη του τέκνου δεν έγινε απ΄ αυτόν, και, σε κάθε 
περίπτωση όταν περάσουν πέντε έτη από τον τοκετό. Εξάλλου, σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 1601 εδαφ. β΄ ΑΚ «Αν υπάρχει επείγουσα ανάγκη να 
εκπροσωπηθεί ο ανήλικος σε συγκεκριµένη δικαιοπραξία ή δίκη, το ∆ικαστήριο µε 
προσωρινή διαταγή του διορίζει, µε αίτηση των συγγενών ή και αυτεπαγγέλτως 
προσωρινό επίτροπο».  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1465, 1467, 1470, 1601, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1842 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Ψευδής καταµήνυση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 57 παρ. 1 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην προσωπικότητά 
του έχει δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην επαναληφθεί στο 
µέλλον, κατά δε την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, αξίωση αποζηµιώσεως σύµφωνα 
µε τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται. Προσβολή προσωπικότητας, 
κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, υπάρχει, σε κάθε µειωτική επέµβαση της 
προσωπικότητας από τρίτο στη σφαίρα αυτής, δηλαδή σε οποιοδήποτε από τα αγαθά 
που συνθέτουν την προσωπικότητα του άλλου, που συνιστούν συντελεστές, 
προσδιοριστικά στοιχεία της ταυτότητας του ανθρώπου, µε την οποία διαταράσσεται 
η κατάσταση σε µία ή περισσότερες εκδηλώσεις της σωµατικής ή ψυχικής 
πνευµατικής και κοινωνικής προσωπικότητας του βλαπτόµενου κατά το χρονικό 
σηµείο της προσβολής. Η προσβολή είναι παράνοµη, όταν η επέµβαση στην 
προσωπικότητα του άλλου δεν είναι επιτρεπτή από το δίκαιο ή γίνεται σε ενάσκηση 
δικαιώµατος το οποίο όµως είναι είτε από άποψη έννοµης τάξεως µικρότερης 
σπουδαιότητας, είτε ασκείται καταχρηστικά. Ενόψει της συγκρούσεως των 
προστατευοµένων αγαθών προς τα προστατευόµενα αγαθά της προσωπικότητας 
άλλων ή προς το συµφέρον της ολότητας, θα πρέπει να αξιολογούνται και να 
σταθµίζονται στη συγκεκριµένη περίπτωση τα συγκρινόµενα έννοµα συµφέροντα για 
τη διακρίβωση της υπάρξεως της προσβολής του δικαιώµατος επί της 
προσωπικότητας και ο παράνοµος χαρακτήρας της. Για την προστασία της 
προσωπικότητας δεν απαιτείται η ύπαρξη πταίσµατος, δόλου ή αµέλειας, αυτού που 
προσβάλλει. Απαιτείται όµως για την αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω 
ηθικής βλάβης, αφού το άρθρο 57 παρ. 3 του ΑΚ παραπέµπει στις διατάξεις περί 
αδικοπραξιών (άρθρο 914 ΑΚ). Προσβολή προσωπικότητας µε αδικοπραξία 
πραγµατώνεται και µε το έγκληµα της προβλεπόµενης από το άρθρο 229 παρ. 1 ΠΚ 
αξιόποινης πράξεως της ψευδούς καταµηνύσεως, για τη στοιχειοθέτηση της οποίας 
απαιτείται η πράξη που αποδίδεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα να είναι αξιόποινη 
ή πειθαρχικώς κολάσιµη και ψευδής, ο υπαίτιος να γνώριζε την αναλήθεια και να 
απέβλεπε µε αυτή την κίνηση ποινικής ή πειθαρχικής διώξεως εναντίον εκείνου κατά 
του οποίου στρέφεται η αναληθής καταγγελία του εγκαλούντος.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
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παράβασης του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος 
από αυτή λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), 
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του 
πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννοµης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). ∆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 την 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 αρ. 19 ΚΠολ∆ να επιδέχεται αυτή µοµφή για 
αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναιρέσεως του 
αριθµού 19 του άρθρου 559 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 απορρίπτεται ως απαράδεκτος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η εκτίµηση από 
το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάσθηκαν µε αυτά κανόνες δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους αναιρέσεως από τους 
αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο 
δε λόγος αναιρέσεως, εκ του περιεχοµένου του οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει 
καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο.  
- Κατά το άρθρο 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, "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 µπορεί να προβληθεί στο δικαστήριο της 
ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την απόφαση και γ) για ισχυρισµό που 
αφορά τη δηµόσια τάξη". Η διάταξη αυτή καθιερώνει ειδική προϋπόθεση του 
παραδεκτού των αναιρετικών λόγων, η συνδροµή της οποίας πρέπει να προκύπτει 
από το αναιρετήριο. Ειδικότερα, πρέπει, για τη διαδικαστική πληρότητα του λόγου 
αναιρέσεως, να αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι ο ισχυρισµός που τον στηρίζει είχε 
προταθεί και µάλιστα παραδεκτώς και νοµίµως, στο δικαστήριο που εξέδωσε την 
αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση. Έτσι, προκειµένου για την εσφαλµένη επιδίκαση των 
δικαστικών εξόδων από το πρωτοβάθµιο δικαστήριο, πρέπει να γίνεται επίκληση στο 
αναιρετήριο, ότι το τελευταίο προεβλήθη ενώπιον του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου 
µε λόγο εφέσεως. Εξάλλου, η καταψήφιση στη δικαστική δαπάνη του διαδίκου που 
νικήθηκε δεν έχει ανάγκη ειδικής αιτιολογίας και είναι συνέπεια της αρχής της ήττας, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 176 ΚΠολ∆. Στην προκειµένη περίπτωση, µε το 
δεύτερο, και τελευταίο, λόγο αναίρεσης, προβάλλεται η από το άρθρο 559 αρ. 19 
ΚΠολ∆ αιτίαση ότι το πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο, µε πληµµελή αιτιολογία, επέβαλε 
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εις βάρος της ενάγουσας (ήδη αναιρεσείουσας) δικαστικά έξοδα καθορίζοντας το 
ύψος τους σε 2000 ευρώ, η τοιαύτη δε επιβολή των δικαστικών εξόδων εις βάρος της 
είναι εξοντωτική και καταχρηστική, ενόψει και του γεγονότος ότι το δευτεροβάθµιο 
∆ικαστήριο, που απέρριψε την έφεσή της, της επέβαλε για δικαστικά έξοδα το ποσό 
των 450 ευρώ. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως είναι απαράδεκτος, καθόσον τέτοιο 
παράπονο δεν προεβλήθη ενώπιον του Εφετείου µε σχετικό λόγο εφέσεως, δεν 
επικαλείται άλλωστε η αναιρεσείουσα στο αναιρετήριο την προβολή τέτοιου λόγου, 
πέραν του ότι η καταψήφιση στη δικαστική δαπάνη του διαδίκου που νικήθηκε δεν 
έχει ανάγκη ειδικής αιτιολογίας, και εποµένως και γι' αυτό είναι απαράδεκτος ο 
ανωτέρω λόγος αναιρέσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 176, 559 αριθ. 19, 561, 562, 
ΠΚ: 229, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 284 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Αρπαγή ανήλικης από την επιµέλεια της µητέρας της 
και προώθησή της στην πορνεία. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. 
Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 57, 59, 299, 914 και 932 ΑΚ, σαφώς 
συνάγεται ότι σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας φυσικού προσώπου ή 
της φήµης νοµικού προσώπου από παράνοµη και υπαίτια πράξη του προσβάλλοντος 
µπορεί να επιδικασθεί χρηµατική ικανοποίηση, αν εξαιτίας της προσβολής αυτής 
επήλθε οποιαδήποτε προσβολή της προσωπικότητας ή της φήµης. Επί προσβολής της 
προσωπικότητας και εφόσον αυτή είναι παράνοµη, ο νόµος καθιερώνει αντικειµενική 
ευθύνη του προσβάλλοντος µόνον ως προς την αξίωση για την άρση της προσβολής, 
ενώ για την αξίωση αποζηµίωσης, καθώς και για τη χρηµατική ικανοποίηση λόγω 
ηθικής βλάβης εκείνου που έχει προσβληθεί, ο νόµος απαιτεί η προσβολή να είναι 
παράνοµη και υπαίτια, αρκούντος κάθε είδους υπαιτιότητας από δόλο ή από αµέλεια 
(ΟλΑΠ 2/2008). Η προσβολή της προσωπικότητας συντελείται µε οποιαδήποτε 
πράξη ή παράλειψη τρίτου, µε την οποία διαταράσσεται η κατάσταση που υπάρχει σε 
µια ή περισσότερες εκφάνσεις της σωµατικής, ψυχικής, πνευµατικής και κοινωνικής 
ατοµικότητας του προσβαλλοµένου, αφού τα έννοµα αυτά αγαθά δεν αποτελούν 
αυτοτελή δικαιώµατα, αλλά επιµέρους εκδηλώσεις του ενιαίου δικαιώµατος της 
προσωπικότητας. Κατά τον προσδιορισµό του ποσού της αιτούµενης χρηµατικής 
ικανοποιήσεως το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη τα πραγµατικά περιστατικά που οι 
διάδικοι έθεσαν υπόψη του, ήτοι το βαθµό πταίσµατος του υποχρέου, το είδος και τη 
βαρύτητα της προσβολής, την ηλικία του δικαιούχου και την κοινωνική και 
οικονοµική κατάσταση των µερών, ενώ συνεκτιµάται και το τυχόν συντρέχον 
πταίσµα του δικαιούχου (ΑΠ 654/2009). Οι ως άνω συµπαροµαρτούσες συνθήκες 
λαµβάνονται υπόψη για να καθορισθεί το εύλογο χρηµατικό ποσό για την 
ικανοποίηση του παθόντος και δεν αποτελούν ιδιαίτερα και αυτοτελή στοιχεία, των 
οποίων η παράθεση να είναι αναγκαία για την πληρότητα της αιτιολογίας, αλλά το 
δικαστήριο αποφασίζει γι' αυτά µε µη υποκείµενη σε αναιρετικό έλεγχο ελεύθερη 
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κρίση (ΑΠ 1166/2009), που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακραία λογικά όρια της 
διακριτικής του ευχέρειας (ΑΠ 79/2010). 
- Κατά το άρθρο 216 περ. α' του ΚΠολ∆, η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία που 
ορίζονται στα άρθρα 118 ή 117, πρέπει να περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων που 
τη θεµελιώνουν και δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του 
εναγοµένου. Κατά δε τα άρθρα 57-59, 914 και 932 του ΑΚ επί παράνοµης προσβολής 
της προσωπικότητας µε αδικοπραξία, εκείνος που προσβάλλεται δικαιούται να 
απαιτήσει, εκτός από την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο µέλλον, επί 
πλέον και εύλογη χρηµατική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του. Εξάλλου κατά το 
άρθρο 559 αρ.14 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο παρά το νόµο 
κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα έκπτωση από το δικαίωµα ή απαράδεκτο. Από το 
συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι η έκθεση των πραγµατικών 
περιστατικών που εξειδικεύουν στοιχεία της αδικοπρακτικής συµπεριφοράς του 
εναγοµένου, µε την οποία έχει προσβληθεί παράνοµα η προσωπικότητα του 
ενάγοντος, πρέπει να ανταποκρίνεται στο αίτηµα του συγκεκριµένου προσδιορισµού 
της αγωγικής αξίωσης. Η παράλειψη όµως επουσιωδών στοιχείων δεν καθιστά 
αόριστη την αγωγή (ΑΠ 926/2004, 1190/2003), ώστε λόγω ποσοτικής αοριστίας του 
δικογράφου της να θεµελιώνεται ο από το άρθρο 559 αρ.14 του ΚΠολ∆ λόγος 
αναιρέσεως της παρά το νόµο µη κηρύξεως ακυρότητας.  
- 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. 
Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, ως "πράγµατα" θεωρούνται οι αυτοτελείς 
πραγµατικοί ισχυρισµοί οι θεµελιωτικοί, καταλυτικοί ή διακωλυτικοί ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος, ασκούµενου µε αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση 
ή µε λόγο έφεσης ή αντέφεσης, ο οποίος αφορά αυτοτελείς ισχυρισµούς ή άρνηση 
αυτοτελών ισχυρισµών (ΑΠ 62/2002), όχι δε οι επουσιώδεις ισχυρισµοί οι 
θεµελιωτικοί αιτηµάτων αναβολής της δίκης ή επαναλήψεως της συζητήσεως για 
αυτοπρόσωπη εµφάνιση των διαδίκων και επανεξέταση των µαρτύρων (ΑΠ 
1084/1993).  
- 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 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 
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ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα στην αξιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς (ΟλΑΠ 661/1984).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 299, 914, 932 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1425 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. Στοιχεία υγείας προσώπου. Προσβολή 
προσωπικότητας. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. 
- Στο πλαίσιο του σκοπούµενου συγκερασµού αφενός της προστασίας του ατόµου 
κατά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων (αρ. 9Α Συντάγµατος) και 
αφετέρου της διασφαλίσεως της ελεύθερης κυκλοφορίας και χρήσεως τους (αρ. 5Α 
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 έννοµου συµφέροντος ορισµένων 
αποδεκτών.  
- Από τις διατάξεις του αρ. 23 του Ν. 2472/1997 και του ταυτάριθµου άρθρου της 
κοινοτικής οδηγίας 95/46/ΕΚ, σε συνδυασµό µε τις αναλόγως εφαρµοζόµενες 
διατάξεις των αρ. 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 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. 11 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 πταίσµατος 
του πραγµατικά γεγονότα (ΑΠ 353/2009). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 299, 932, 
Οδηγίες: 95/46/ΕΚ, 
Νόµοι: 2472/1997, άρθ. 2, 4, 5, 11, 12, 13, 19, 23,  
∆ηµοσίευση: ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 334 
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Προσβολή προσωπικότητας - Καταχώρηση στον "Τειρεσία" 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 143 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Προσβολή 
προσωπικότητας. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Αντέφεση. 
- Ο Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα», όπως υπογραµµίζεται στην εισηγητική έκθεσή του, 
θεσπίστηκε σε εκπλήρωση υποχρέωσης του κοινού νοµοθέτη, η οποία απορρέει από 
τις διατάξεις «του άρθρου 9, αλλά και των άρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 19 του 
Συντάγµατος, οι οποίες ανάγουν την προστασία της αξίας του ανθρώπου σε 
πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, προστατεύουν την ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς του και διασφαλίζουν την ιδιωτική και οικογενειακή του ζωή, καθώς 
και το απόρρητο των επικοινωνιών του». Παράλληλα, όµως, η θέσπιση των 
ρυθµίσεων του νόµου τούτου ήταν επιβεβληµένη και ενόψει των προβλεπόµενων 
στην Οδηγία 95/46/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 
1995 «για προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών». Η 
Οδηγία αυτή, όπως προκύπτει από το προοίµιό της, αποβλέπει στην εναρµόνιση των 
νοµοθεσιών των κρατών - µελών, ώστε µε την εγκαθίδρυση και λειτουργία της 
κοινοτικής εσωτερικής αγοράς να κατοχυρώνεται όχι µόνο η δυνατότητα 
κυκλοφορίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και η προστασία των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων του ατόµου. Το κεφάλαιο Α΄ του εν λόγω Ν. 2472/1997, 
όπως αυτός ισχύει σήµερα, (άρθρα 1-3) επιγράφεται «Γενικές ∆ιατάξεις», οι οποίες 
αναφέρονται στο αντικείµενο του νόµου, τους σχετικούς ορισµούς και το πεδίο 
εφαρµογής του. Έτσι, κατά το άρθρο 1 του νόµου τούτου, αντικείµενο αυτού 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 ιδιωτικής ζωής. Στο δε άρθρο 2 του ίδιου νόµου ορίζεται ότι 
για τους σκοπούς αυτούς νοούνται, µεταξύ άλλων: Ως «δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα», κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείµενο των δεδοµένων. Ως 
«υποκείµενο των δεδοµένων», το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδοµένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί. Ως 
«επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» («επεξεργασία»), κάθε εργασία ή 
σειρά εργασιών που πραγµατοποιείται από το ∆ηµόσιο ή από νοµικό πρόσωπο 
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο µε ή χωρίς τη 
βοήθεια αυτοµατοποιηµένων µεθόδων και εφαρµόζονται σε δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως (πλην άλλων) η συλλογή, η καταχώρηση, η διατήρηση ή 
αποθήκευση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης µορφής 
διάθεση. Ως «τρίτος», κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, ή 
οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, εκτός από το υποκείµενο των δεδοµένων, τον 
υπεύθυνο της επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηµένα να 
επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την 
άµεση εποπτεία ή για λογαριασµό του υπευθύνου επεξεργασίας. Εξάλλου, αναφορικά 
µε τα υπόλοιπα κεφάλαια του ίδιου νόµου, όπως αυτός ήδη ισχύει, το κεφάλαιο Β΄ 
(άρθρα 4-10) θέτει τις προϋποθέσεις της θεµιτής και νόµιµης επεξεργασίας των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, το κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 11-15) αναφέρεται στα 
δικαιώµατα του υποκειµένου των δεδοµένων και θεσπίζει υπέρ αυτού σηµαντικές 
εγγυήσεις για την προάσπισή τους, το κεφάλαιο ∆΄ (άρθρα 16-20) αναφέρεται στα 
κεντρικά όργανα για την εφαρµογή του νόµου αυτού, την Αρχή Προστασίας 
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∆εδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, το κεφάλαιο Ε΄ (άρθρα 21-23) προβλέπει τις 
κυρώσεις για παράβαση των ρυθµίσεών του, καθώς και κάθε άλλης διάταξης που 
αφορά την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριµένα: Το 
άρθρο 21 προβλέπει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων από την Αρχή στους 
υπευθύνους επεξεργασίας ή τους τυχόν εκπροσώπους τους, το άρθρο 22 προβλέπει 
ποινικές κυρώσεις για τις αναφερόµενες σ΄ αυτές κατηγορίες συµπεριφορών που 
κρίνονται αξιόποινες , ενώ µε το άρθρο 23 ολοκληρώνεται το πλέγµα των 
προβλεπόµενων κυρώσεων. Ειδικότερα, µε τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού 
ορίζεται ότι «1. 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΄ ελάχιστον στο ποσόν των 
2.000.000 δρχ., 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. 3. Οι απαιτήσεις του παρόντος 
άρθρου εκδικάζονται κατά τα άρθρα 664-676 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, 
ανεξάρτητα από την τυχόν έκδοση ή µη απόφασης της Αρχής ή την τυχόν άσκηση 
ποινικής δίωξης, καθώς και από την αναστολή ή την αναβολή της για οποιονδήποτε 
λόγο». 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 
ιδιότητές του ως πολίτη, εργαζοµένου, ασφαλισµένου, καταναλωτή κλπ, µιας 
ανάγλυφης εικόνας της προσωπικότητάς 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 χρησιµοποιούµενων προς εξειδίκευση της αόριστης 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 
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 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, ΕφΑθ 2887/2010 ΕΕµπ∆ 2010.950, ΕφΘεσ 
733/2009 ∆ΙΜΕΕ 2009.614). Από τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι 
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µε το ν. 2472/1997 οριοθετείται η έκταση προστασίας των αντιτιθέµενων αγαθών της 
προσωπικότητας (ως προς την έκφανση της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης και 
ιδιωτικότητας του ατόµου) και της πληροφοριακής ελευθερίας (του δικαιώµατος του 
προσώπου να πληροφορεί και να πληροφορείται), θέτοντας στην άσκηση της 
τελευταίας συγκεκριµένους περιορισµούς, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η προστασία 
της πληροφοριακής αυτοδιάθεσης και ιδιωτικότητας του φυσικού προσώπου, όσο και 
η ελεύθερη κυκλοφορία (συλλογή-µετάδοση-χρήση) των προσωπικών πληροφοριών 
που αφορούν το φυσικό πρόσωπο, για την ασφάλεια των συναλλαγών και για την 
εγκαθίδρυση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η ρύθµιση του ν. 2472/1997 
συµπληρώνει το προϋπάρχον αυτού νοµικό πλαίσιο (άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 9 παρ. 
1 εδ. 2 και 19 του Συντάγµατος, 57 του ΑΚ κλπ), συγκεκριµενοποιεί τον ευρύτερο 
κανόνα προστασίας της προσωπικότητας του άρθρου 57 του ΑΚ και διευρύνει την 
έννοια των παρανόµων προσβολών της προσωπικότητας σε σχέση µε το άρθρο 57 
ΑΚ, ώστε να θεωρείται - κατ΄ αρχήν - απαγορευµένη κάθε επέµβαση στα προσωπικά 
δεδοµένα άλλου (ευµενή ή δυσµενή), χωρίς την τήρηση ορισµένων διατυπώσεων που 
τάσσονται από τις διατάξεις του νόµου (ΕφΘεσ 733/2009 ∆ΙΜΕΕ 2009.614, ΕφΑθ 
1597/2007 ∆ΕΕ 2008.603, ΕφΑθ 3833/2003 ΝοΒ 2004.247).  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 523 παρ. 1 ΚΠολ∆ ο εφεσίβλητος µπορεί, και αφού περάσει 
η προθεσµία της έφεσης, να ασκήσει αντέφεση ως προς τα κεφάλαια της απόφασης 
που προσβάλλονται µε την έφεση και ως προς εκείνα που συνέχονται αναγκαστικά µε 
αυτά, και αν ακόµη αποδέχτηκε την απόφαση ή παραιτήθηκε από την έφεση. Από τη 
διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε το άρθρο 522 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι η άσκηση της 
αντέφεσης για να είναι παραδεκτή πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια του 
µεταβιβαστικού αποτελέσµατος της έφεσης, αφού µε την άσκησή της δεν 
µεταβιβάζεται στο σύνολό της η υπόθεση στο Εφετείο, αλλά µόνο κατά τα 
διαγραφόµενα µε την έφεση όρια. Ως «κεφάλαιο» θεωρείται η αυτοτελής αίτηση 
δικαστικής προστασίας, που δηµιουργεί χωριστό αντικείµενο δίκης (στα πλαίσια της 
αυτής διαφοράς) και εκκρεµοδικία για την οποία (αίτηση) εκδόθηκε χωριστή διάταξη 
της απόφασης (ΑΠ 842/2010 ΕΠολ∆ 2010.861, ΑΠ 798/2010 ΕΠολ∆ 2010.862, ΑΠ 
174/2010 ∆ΕΕ 2010.919, ΑΠ 173/2010 ΧρΙ∆ 2011.180, ΑΠ 132/2004 ΝοΒ 
2004.1547). Ως αναγκαίως συνεχόµενα προς τα εκκληθέντα κεφάλαια πρέπει να 
θωρηθούν οι διατάξεις της εκκληθείσας απόφασης, οι οποίες έχουν τέτοια συνάφεια 
µε τις εκκληθείσες, είτε γιατί αποτελούν προκριµατικό για την παραδοχή τους 
ζήτηµα, είτε γιατί πηγάζουν από την αυτή ιστορική αιτία και διαµορφώνουν ή 
προσδιορίζουν το περιεχόµενο εκείνων, έτσι ώστε τυχόν διάφορη επί των 
«συνεχόµενων» αυτών κεφαλαίων κρίση του Εφετείου από εκείνη της πρωτόδικης 
απόφασης να επηρεάζει και την κρίση επί των εκκληθέντων µε την έφεση κεφαλαίων 
(ΑΠ 1094/2009, ΑΠ 212/2006, ΑΠ 317/2002).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 288, 299, 346, 914, 922, 932, 
ΚΠολ∆: 176, 522, 523, 907, 908, 
Νόµοι: 2472/1997, άρθ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Παρακώλυση χρήσης κοινόχρηστου πράγµατος 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 50 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παρακώλυση χρήσης αιγιαλού. Έννοια αιγιαλού. 
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- Κατά τον ορισµό, τον οποίο δίδει το άρθρο 1 του ΑΝ 2344/1940 «περί αιγιαλού και 
παραλίας», που διατηρήθηκε σε ισχύ και υπό το κράτος του Αστικού Κώδικα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Εισαγωγικού Νόµου αυτού, αιγιαλός είναι «η 
περιστοιχούσα την θάλασσαν χερσαία ζώνη, η βρεχοµένη από τας µεγίστας πλην 
συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων». Από τον ορισµό αυτό προκύπτει ότι ο αιγιαλός 
είναι τµήµα της γης που περιβάλλει τη θάλασσα µε όριο προς την ξηρά το σηµείο 
εκείνο, µέχρι του οποίου φθάνουν τα συνήθως µεγαλύτερα κύµατα, όχι όµως και οι 
έκτακτες πληµµύρες. Εξ άλλου, ο αιγιαλός κατά νοµική επιταγή είναι κοινόχρηστος, 
ανήκει ως τοιούτος στο ∆ηµόσιο, προστατεύεται δε και διαχειρίζεται από αυτό 
(άρθρα 968 ΑΚ και 1 του ΑΝ 2344/1940). Μόνος δε ο καθορισµός των ορίων αυτού 
από τη διοικητική επιτροπή που προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 του ΑΝ 2344/1940 
µε απόφασή της, µε τη σύνταξη του εκεί αναγραφόµενου τοπογραφικού και 
υψοµετρικού διαγράµµατος, που συνοδεύεται από σχετική έκθεση, δεν είναι ικανός 
να προσδώσει την ιδιότητα του αιγιαλού σε τµήµα γης, το οποίο στερείται τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά, δηλαδή σε έδαφος µη βρεχόµενο από τα θαλάσσια ύδατα. 
Έτσι, η ιδιότητα του αιγιαλού προκύπτει από φυσικά και µόνο φαινόµενα και δεν 
δηµιουργείται µε πράξη της Πολιτείας, ο δε καθορισµός στην εκάστοτε τοπική 
περίπτωση της εκτάσεως ως αιγιαλού ανήκει αποκλειστικά στην εκτίµηση του 
τακτικού δικαστή και όχι της διοικήσεως. Παρέπεται ότι, εάν ο χαρακτηρισµός 
εδαφικού τµήµατος ως αιγιαλού αποτελεί ζήτηµα προδικαστικό, αναγκαίο για τη 
διάγνωση του κυρίου ζητήµατος, ο δικαστής οφείλει να καθορίσει την έκτασή του, 
δηλαδή να εξειδικεύσει τα πραγµατικά περιστατικά που συγκροτούν τη νοµική έννοια 
του αιγιαλού, µε δικό του αποδεικτικό πόρισµα, που θα συναγάγει σύµφωνα µε τους 
συνήθεις περί αποδείξεων δικονοµικούς κανόνες. Εξ άλλου, από τα άρθρα 967, 968 
ΑΚ και το άρθρο 1 του Ν. 2971/2001 «περί αιγιαλού και παραλίας» προκύπτει ότι 
εξακολουθεί αιγιαλός να είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από 
τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων της. Αποτελεί φυσική δηµόσια 
κτήση, αφού δεν δηµιουργείται µε πράξη της Πολιτείας, αλλά προκύπτει από φυσικά 
και µόνο φαινόµενα και είναι πράγµα κοινόχρηστο που ανήκει στο ∆ηµόσιο, εφ' όσον 
δεν ανήκει σε ∆ήµο ή Κοινότητα ή ο νόµος δεν ορίζει άλλως, µε κύριο δεδοµένο 
προορισµό την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας από και προς τη θάλασσα. Υπό το 
ισχύον δίκαιο ουδέποτε χωρεί εκποίηση ή κατ' άλλον τρόπο απόκτηση κυριότητας επί 
του αιγιαλού. Μόνο παραχώρηση της χρήσεως του αιγιαλού µπορεί να λάβει χώρα 
υπό τους περιορισµούς των διατάξεων των άρθρων 970 ΑΚ και 13 Ν. 2971/2001, 
κατά τα οποία είναι δυνατή η παραχώρηση ιδιαιτέρων δικαιωµάτων επί 
κοινοχρήστων πραγµάτων, κατά τους όρους του νόµου, µόνον εάν και εφ' όσον και 
µετά την παραχώρηση εξακολουθεί να εξυπηρετείται ή τουλάχιστον να µην 
αναιρείται η κατά τον προορισµό του πράγµατος κοινή του χρήση. Ειδικότερα για τον 
αιγιαλό, η παραχώρηση ιδιαίτερων δικαιωµάτων γίνεται µε ατοµικές, µονοµερείς και 
προσωποπαγείς πράξεις της αρµόδιας Αρχής κατ' ενάσκηση δηµόσιας εξουσίας (ΑΠ 
1331/1980 ΝοΒ 29.668), µε τον περιορισµό να µη βλάπτεται το φυσικό περιβάλλον, 
να µην περιορίζεται η έκταση της θαλάσσιας λωρίδας, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
από τους λουόµενους και να µην παρεµποδίζεται η από το ευρύ κοινό απόλαυση της 
θάλασσας, που αποτελεί αγαθό κοινό σε όλους. Η ιδιότητα του αιγιαλού ως 
κοινοχρήστου πράγµατος, παρέχει σε κάθε δηµότη, που εµποδίζεται στη χρήση και 
στην απόλαυσή του - εν όψει του προορισµού του - το ιδιόρρυθµο δικαίωµα που 
απορρέει από την προσωπικότητα του ανθρώπου και στηρίζεται στη διάταξη του 
άρθρου 57 ΑΚ, ήτοι να αξιώσει την ικανοποίηση και µη διατάραξη αυτού (Γ. Μπαλή, 
«Γενικαί Αρχαί του Αστικού ∆ικαίου» §§ 204, 206, ιδίου «Εµπράγµατον ∆ίκαιον» § 
10, Φ. ∆ωρή «Τα ∆ηµόσια Κτήµατα - Αιγιαλός και Παραλία», τ. Β' , τεύχος Α' , σελ. 
33).  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 57 εδ. α' ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην 
προσωπικότητά του έχει δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην 
επαναληφθεί στο µέλλον. Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι προϋπόθεση της 
παρεχόµενης µε αυτή προστασίας είναι η συνδροµή παράνοµης πράξεως, από την 
οποία επέρχεται µειωτική διαταραχή της προσωπικότητας σε κάποια έκφανσή της. Εν 
όψει, όµως, του ότι η κατά το άρθρο 967 ΑΚ κοινοχρησία δεν είναι εξουσία άµεση 
επί του πράγµατος, αλλά αποτελεί απόρροια του δικαιώµατος επί της 
προσωπικότητας, έπεται ότι ο τρόπος, µε τον οποίο αυτή παρήχθη, είναι αδιάφορος. 
Ως εκ τούτου, για τη θεµελίωση του αιτήµατος προς άρση της προσβολής, αρκεί το 
γεγονός ότι το πράγµα, που εµποδίζεται παράνοµα να χρησιµοποιήσει ο ενάγων, είναι 
αιγιαλός (ΑΠ 334/2003, ΑΠ 1637/2000).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 967, 968, 970,  
ΑΝ: 2344/1940, άρθ. 1, 2, 3,  
Νόµοι: 2971/2001, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Παρενόχληση από εισπρακτικές εταιρείες 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1217 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Παρενόχληση από εισπρακτικές εταιρείες. Εκκαθάριση 
Ανώνυµης Εταιρείας. Περιορισµός του αγωγικού αιτήµατος από καταψηφιστικό σε 
αναγνωριστικό. Στην περίπτωση αναγνωριστικής αγωγής δεν µπορεί να υπάρξει 
αίτηµα κηρύξεως της απόφασης προσωρινώς εκτελεστής ή αίτηµα 
προσωποκράτησης. 
- Η κρινόµενη αγωγή πρέπει, ως προς την πρώτη εναγόµενη, να γίνει δεκτή ως 
βάσιµη και κατ' ουσίαν, διότι, εφόσον ερηµοδικεί αυτή αποδεικνύονται πλήρως οι 
πραγµατικοί ισχυρισµοί που περιέχονται στο δικόγραφο της αγωγής, δεδοµένου ότι 
θεωρούνται οµολογηµένοι εκ µέρους της ανωτέρω ερηµοδικαζόµενης εναγόµενης 
(άρθρα 271 παρ. 3 σε συνδυασµό µε το άρθρο 352 παρ. 1 ΚΠολ∆). Ειδικότερα, όµως, 
ως προς τα κονδύλι της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, το 
∆ικαστήριο, λαµβάνοντας υπόψη το ύψος τη ζηµίας, την υπαιτιότητα της εναγοµένης 
και το βαθµό αυτής, τις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε η ζηµία της ενάγουσας, σε 
συνδυασµό µε τις λοιπές συνθήκες τέλεσης της αδικοπραξίας και την κοινωνική και 
οικονοµική θέση και κατάσταση των διαδίκων, κρίνει, σύµφωνα µε τους κανόνες της 
κοινής πείρας και λογικής, ότι πρέπει να επιδικασθεί ως εύλογη χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στην ενάγουσα το ποσό των 3.000 ευρώ.  
- Εκ των διατάξεων των άρθρων 72 και 67 παρ. 1 εδ. α' του ΑΚ σε συνδυασµό µε 
εκείνες των άρθρων 777, 778 του Α.Κ., 62, 64 παρ. 2, 286 του ΚΠολ∆, 18 του ΕµπΝ 
και 47 α του Ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιρειών» συνάγεται ότι η λύση του 
νοµικού προσώπου της ανώνυµης εταιρίας δεν θίγει, την ικανότητά της να είναι 
υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, συνεπώς και την ικανότητα διεξαγωγής 
των δικών της, ούτε καν επιφέρει τη διακοπή της δίκης, διότι και µετά τη λύση της η 
νοµική προσωπικότητα της εταιρίας λογίζεται υφιστάµενη, εφόσον τούτο απαιτείται 
για τις ανάγκες και προς τον σκοπό της εκκαθάρισης. Εφεξής η εταιρία 
εκπροσωπείται από τους εκκαθαριστές (ΑΠ 718/2006 δηµ. στη ΤΝΠ/ΝΟΜΟΣ). 
Ακόµα και µετά τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης, αν διαπιστωθεί, ότι υπάρχει 
κάποια εκκρεµότητα, όπως απαίτηση ή χρέος της εταιρίας, επαναλαµβάνονται και 
πάλι οι εργασίες της εκκαθαρίσεως και συνεχίζεται η εκπροσώπηση της εταιρίας από 
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τους εκκαθαριστές (βλ. σχετ. ΑΠ 186/2011, ΑΠ 96/2005 Ελ∆νη 2005, 1445, ΑΠ 
1427/2000, ΕφΛαρ 485/2006 ΕΕµπ∆ 2006, 1125, Εφ∆ωδ 46/2005). Η καταχώρηση 
της διαγραφής στο Μ.Α.Ε. έχει σχετικό συστατικό χαρακτήρα, µε την έννοια ότι δεν 
επέρχεται περάτωση της Α.Ε.. Αν όµως διαπιστωθεί ότι υπάρχει εκκρεµότητα, δεν 
επέρχεται περάτωση της, έστω και αν έχει διαγραφεί από το Μ.Α.Ε. (βλ. Ν. Ρόκα, 
Εµπορικές Εταιρίες, εκδ. 2006, σελ. 447). Συνεπώς, στην υπό κρίση περίπτωση, όπου 
σύµφωνα µε το υπ' αριθµ. 582/26-1-2010 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ), έχει λήξει η 
εκκαθάριση της πρώτης εναγόµενης εταιρίας και έχει διαγραφεί αυτή από το Μ.Α.Ε., 
δεν συντρέχει λόγος βίαιης διακοπής της δίκης κατ' άρθρο 286 ΚΠολ∆ και η πρώτη 
εναγόµενη εταιρία µπορούσε να παρασταθεί εκπροσωπούµενη δια των εκκαθαριστών 
της.  
- Μετά τον ανωτέρω συνολικό περιορισµό του αγωγικού αιτήµατος από 
καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, το αίτηµα περί κηρύξεως της παρούσας 
προσωρινώς εκτελεστής, είναι µη νόµιµο και απορριπτέο, διότι κατά την αληθινή 
έννοια της διάταξης του άρθρου 904 παρ. 1 και 2α του ΚΠολ∆, η προσωρινή 
εκτέλεση προϋποθέτει, καταψηφιστική απόφαση, δηλαδή απόφαση που περιέχει 
διάταξη για καταδίκη και δεν είναι δεκτικές προσωρινής εκτέλεσης οι 
αναγνωριστικές αποφάσεις, οι οποίες δεν αποτελούν εκτελεστικό τίτλο, ο οποίος 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση αυτού του αιτήµατος (ΕφΠειρ 1014/1992 ΑρχΝοµ 
1993, 63, ΠολΠρωτΑθ 29/2007 ΝοΒ 2007, 626 και 711/2007 δηµ. στη 
ΤΝΠ/ΝΟΜΟΣ, Γ. Νικολόπουλος, σε Κεραµέα/Κονδύλη/Νίκα, Ερµηνεία ΚΠολ∆, υπ' 
άρθρο 907, παρ. 3, σελ. 1721).  
- Μη νόµιµο και απορριπτέο είναι και το αίτηµα περί απαγγελίας προσωπικής 
κράτησης, αφού οι αναγνωριστικές αποφάσεις δεν αποτελούν τίτλο που εκτελείται 
αναγκαστικώς δια προσωπικής κρατήσεως (βλ. σχετ. ΑΠ 22/2009 Αρµ. 2009, 1873 
δηµ. στη ΤΝΠ/ΝΟΜΟΣ, Γ. Νικολόπουλος, ό.π. υπ' άρθρο 1047, παρ. 15 σελ. 2024). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 299, 364, 777, 778, 914, 922, 932, 
ΚΠολ∆: 62, 64, 223, 286,  
ΠΚ: 42, 333, 362, 363, 385, 386, 
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 47α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Συκοφαντική δυσφήµηση - ∆υσφηµητικές 
διαδόσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 756 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Συκοφαντική δυσφήµηση. Ο δικηγόρος υποχρεούται 
να τηρεί την προσήκουσα ευπρέπεια και µετριότητα εκφράσεων κατά τις προφορικές 
και έγγραφες ενέργειες. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 57 παρ. 1 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην προσωπικότητα 
του έχει δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην επαναληφθεί στο 
µέλλον, κατά δε την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, αξίωση αποζηµίωσης σύµφωνα 
µε τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται. Προσβολή της 
προσωπικότητας, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, υπάρχει σε κάθε µειωτικής 
επεµβάσεως από τρίτο στη σφαίρα αυτής, δηλαδή σε οποιοδήποτε από τα αγαθά που 
συνθέτουν την προσωπικότητα ταυ άλλου, που συνιστούν συντελεστές, 
προσδιοριστικά στοιχεία της ταυτότητας του ανθρώπου, µε την οποία διαταράσσεται 
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η κατάσταση σε µία ή περισσότερες εκδηλώσεις της σωµατικής ή ψυχικής 
πνευµατικής και κοινωνικής προσωπικότητας του βλαπτοµένου κατά το χρονικό 
σηµείο της προσβολής. Η προσβολή είναι παράνοµη, όταν η επέµβαση στην 
προσωπικότητα του άλλου δεν είναι επιτρεπτή από το δίκαιο ή γίνεται σε ενάσκηση 
δικαιώµατος το οποίο όµως είναι είτε από άποψη έννοµης τάξεως µικρότερης 
σπουδαιότητας, είτε ασκείται καταχρηστικά. Ενόψει της συγκρούσεως των 
προστατευοµένων αγαθών προς τα προστατευόµενα αγαθά της προσωπικότητας 
άλλων ή προς το συµφέρον της ολότητας, θα πρέπει να αξιολογούνται και να 
σταθµίζονται στη συγκεκριµένη περίπτωση τα συγκρινόµενα έννοµα συµφέροντα για 
τη διακρίβωση της υπάρξεως προσβολής του δικαιώµατος επί της προσωπικότητας 
και ο παράνοµος χαρακτήρας της. Για την προστασία της προσωπικότητας δεν 
απαιτείται η ύπαρξη πταίσµατος, δόλου ή αµέλειας, αυτού που προσβάλλει. 
Απαιτείται όµως για την αξίωση αποζηµιώσεως και χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω 
ηθικής βλάβης, αφού το άρθρο 57 παρ. 3 του ΑΚ παραπέµπει στις διατάξεις περί 
αδικοπραξιών. Ειδικότερα, κατά τους ορισµούς του άρθρου 914 ΑΚ: «όποιος 
ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει», κατά το 
άρθρο 920 ΑΚ: «όποιος, γνωρίζοντας ή υπαίτια αγνοώντας, υποστηρίζει ή διαδίδει 
αναληθείς ειδήσεις που εκθέτουν σε κίνδυνο την πίστη, το επάγγελµα ή το µέλλον 
άλλου, έχει την υποχρέωση να τον αποζηµιώσει», ενώ κατά το άρθρο 932 του ίδιου 
Κώδικα: «Σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζηµίωση για την 
περιουσιακή ζηµία, το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του 
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που 
έπαθε προσβολή της υγείας, της τιµής ή της αγνείας που ή στερήθηκε την ελευθερία 
τους». Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την πιο πάνω διάταξη του άρθρου 920 ΑΚ, 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή της είναι: α) Υποστήριξη ή διάδοση αναληθών 
ειδήσεων, η οποία µπορεί να γίνει µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο. Υποστήριξη 
είναι ο ισχυρισµός των ειδήσεων µπροστά σε τρίτους µε επιχειρήµατα υπέρ της 
αληθείας τους, ενώ διάδοση είναι η απλή ανακοίνωση (κοινολόγηση) των ειδήσεων 
που άλλος έχει υποστηρίξει. Ως ειδήσεις νοούνται οι πληροφορίες που αναφέρονται 
σε οποιαδήποτε περιστατικό σχέσεις ή καταστάσεις, οι οποίες εκθέτουν σε κίνδυνο 
κατά τον χρόνο της υποστήριξης ή διάδοσης, ένα από τα περιοριστικώς αναφερόµενα 
στην πιο πάνω διάταξη αγαθά, ήτοι την πίστη, το επάγγελµα ή το µέλλον του 
θιγοµένου. Οι υποστηριζόµενες δε ή διαδιδόµενες ειδήσεις πρέπει να είναι σαφείς και 
συγκεκριµένες, να αναφέρονται δηλαδή σε ορισµένα γεγονότα, διότι αόριστες 
υπόνοιες, χωρίς αναφορά σε ορισµένα γεγονότα, δεν αποτελούν «ειδήσεις». Επιπλέον 
οι ειδήσεις αυτές πρέπει να είναι και αναληθείς, δηλαδή ή να µην αληθεύει 
εξολοκλήρου το σχετικό γεγονός ή να παρουσιάζεται παραποιηµένο. Αν το γεγονός 
αυτό αληθεύει, δεν γεννάται ευθύνη από την προαναφερόµενη διάταξη, αλλά 
ενδεχοµένως από εκείνη του άρθρου 919 ΑΚ, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του που προαναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο 
της παρούσας, β) Γνώση ή υπαίτια άγνοια της αναληθείας των υποστηριζόµενων ή 
διαδιδόµενων ειδήσεων. Πρέπει δηλαδή, αυτός που υποστηρίζει ή διαδίδει τις 
αναληθείς ειδήσεις να γνωρίζει ή υπαιτίως (δηλαδή από αµέλεια) να αγνοεί την 
αναλήθεια αυτών, διαφορετικά, ευθύνη από την παραπάνω διάταξη δεν τον βαρύνει, 
γ) Οι υποστηριζόµενες ή διαδιδόµενες αναληθείς ειδήσεις να εκθέτουν αιτιωδώς και 
πραγµατικά σε κίνδυνο ένα από τα προαναφερόµενα αγαθά του θιγοµένου, χωρίς να 
αρκεί η διαπίστωση ότι αυτές είναι αφηρηµένα ικανές να εκθέσουν τα αγαθά αυτά σε 
κίνδυνο. Και δ) ύπαρξη ζηµίας (περιουσιακής), αιτιωδώς προκαλούµενης από την 
έκθεση σε κίνδυνο ενός από τα παραπάνω αγαθά. Επιπλέον ο παθών, εκτός από την 
αποζηµίωση, µε βάση την αδικοπραξία του άρθρου 920 ΑΚ, δικαιούται και 
χρηµατική ικανοποίηση, για, την ηθική βλάβη που υπέστη από τις αναληθείς 
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ειδήσεις. Για να γεννηθεί αξίωση προστασίας από προσβολή της προσωπικότητας 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 914, 920 και 932 του ΑΚ θα πρέπει η 
προσβολή να είναι παράνοµη, να αντίκειται δηλαδή σε διάταξη που απαγόρευε 
συγκεκριµένη πράξη, µε την οποία προσβάλλεται ορισµένη έκφανση αυτής, είναι δε 
αδιάφορο σε ποιό τµήµα του δικαίου βρίσκεται η διάταξη που απαγορεύει την 
προσβολή. Έτσι, η προσβολή µπορεί να προέλθει και από ποινικά κολάσιµη πράξη, 
όπως ψευδή καταµήνυση, για τη στοιχειοθέτηση της οποίας απαιτείται η πράξη που 
αποδίδεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα να είναι αξιόποινη ή πειθαρχικώς 
κολάσιµη και ψευδής, ο υπαίτιος να γνώριζε την αναλήθεια και να απέβλεπε µε αυτήν 
την κίνηση ποινικής ή πειθαρχικής αξιώσεως εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η 
καταγγελία του αναληθώς εγκαλούντος, εξύβριση, απλή δυσφήµηση ή συκοφαντική 
δυσφήµηση που προβλέπονται και τιµωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 361, 
362 και 363 του Π.Κ.  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 295 παρ. 1, 362 και 363 ΠΚ, όποιος µε 
οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλο γεγονός 
που µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του, διαπράττει το έγκληµα της 
δυσφηµήσεως, και αν το γεγονός αυτό είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι τούτο 
είναι ψευδές τότε διαπράττει το έγκληµα της συκοφαντικής δυσφήµησης. Έτσι, για τη 
στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής υπόστασης αµφοτέρων των άνω εγκληµάτων 
απαιτείται ισχυρισµός ή διάδοση µε την έννοια που προαναφέρθηκε και για το άρθρο 
920 του ΑΚ από τον υπαίτιο, µε οποιονδήποτε τρόπο, ενώπιον τρίτου, για κάποιον 
άλλο γεγονότος που θα µπορούσε να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του. Ως γεγονός 
δε, κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, το οποίο στη συκοφαντική δυσφήµηση 
πρέπει να είναι και ψευδές, νοείται κάθε συγκεκριµένο περιστατικό του εξωτερικού 
κόσµου που ανάγεται στο παρελθόν ή παρόν, υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι 
δεκτικό απόδειξης, καθώς και κάθε συγκεκριµένη σχέση ή συµπεριφορά, 
αναφεροµένη στο παρελθόν ή παρόν που υποπίπτει στις αισθήσεις και αντίκειται 
στην ηθική και την ευπρέπεια και προσβάλλει την τιµή και υπόληψη του προσώπου 
στα στοιχεία της προσωπικότητας του. Εξάλλου, για τη στοιχειοθέτηση της 
υποκειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος της δυσφήµησης απαιτείται γνώση ότι το 
ισχυριζόµενο ή διαδιδόµενο ενώπιον τρίτου γεγονός είναι κατάλληλο να βλάψει την 
τιµή ή την υπόληψη άλλου και θέληση του δράστη να ισχυρισθεί ενώπιον τρίτου ή να 
διαδώσει το βλαπτικό γεγονός, για δε την στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής 
υπόστασης του εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως, απαιτείται επιπλέον και 
γνώση του δράστη ότι το γεγονός είναι ψευδές. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο δράστης 
δεν γνώριζε το ψευδές του γεγονότος που ισχυρίσθηκε ή διέδωσε ή είχε αµφιβολίες γι' 
αυτό, δεν στοιχειοθετείται το έγκληµα της συκοφαντικής δυσφήµησης, παραµένει 
όµως η απλή δυσφήµηση ως προσβάλλουσα επίσης την προσωπικότητα σε βαθµό µη 
ανεκτό, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις προβλεπόµενες από το άρθρο 367 παρ. 1 
ΠΚ περιπτώσεις, οι οποίες αίρουν τον άδικο χαρακτήρα της πράξεως. Έτσι, σύµφωνα 
µε την παρ.1 του άρθρου 367 ΠΚ, ο άδικος χαρακτήρας της δυσφηµιστικής 
εκδήλωσης κατ' αρχήν - αίρεται και όταν αυτή γίνεται για την εκτέλεση νοµίµων 
καθηκόντων, την άσκηση νόµιµης εξουσίας ή για τη διαφύλαξη [προστασία] 
δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον ή σε ανάλογες περιπτώσεις Κατ' 
εξαίρεση, όµως, το αποτέλεσµα αυτό δεν επέρχεται, σύµφωνα µε την παρ,2 του 
άρθρου 367 ΠΚ, και παραµένει η ποινική ευθύνη, όταν από τον τρόπο της εκδήλωσης 
ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκε η πράξη προκύπτει σκοπός 
εξύβρισης, που κατευθύνεται ειδικώς σε προσβολή της τιµής άλλου, µε αµφισβήτηση 
της ηθικής ή κοινωνικής αξίας του προσώπου του και περιφρόνηση αυτού. Ειδικός 
σκοπός εξύβρισης υπάρχει στον τρόπο εκδήλωσης της προσβλητικής συµπεριφοράς, 
όταν αυτός δεν ήταν κατ' αντικειµενική κρίση αναγκαίος για την ακριβή και 
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πρέπουσα απόδοση των στοχασµών του προσβολέα, ο οποίος µολονότι τελούσε σε 
επίγνωση τούτου, χρησιµοποίησε τον τρόπο αυτό για να προσβάλει την τιµή και την 
υπόληψη του άλλου. Από την ανωτέρω διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 367 
του ΠΚ προκύπτει ότι ο νόµος εισάγει εξαιρέσεις, όσον αφορά την εκδήλωση 
έκφρασης γνώµης ή κρίσης, έστω και δυσµενούς, συναπτόµενης προς επιστηµονικές, 
καλλιτεχνικές ή επαγγελµατικές εργασίες, επιτρεποµένης της κριτικής, αφού έτσι 
προάγεται η επιστήµη, η δε ανταλλαγή γνωµών άγει στην έρευνα και στη διαπίστωση 
της πιο ωφέλιµης προοδευτικής αρχής, χάριν της προστασίας του ανθρώπου. Με τη 
διάταξη αυτή εισάγεται λόγος που αίρει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης της 
εξύβρισης και της απλής δυσφήµησης. Νόµιµο καθήκον είναι εκείνο που πηγάζει από 
τον νόµο και παρέχει δικαίωµα στον φορέα να ενεργήσει, εντός όµως των 
προδιαγεγραµµένων ορίων. Ειδικότερα ο νοµίµως διορισµένος δικηγόρος έχει 
υποχρέωση να υπερασπίζει τον εντολέα του ενώπιον κάθε δικαστηρίου και ενώπιον 
κάθε αρχής (άρ. 39 Ν∆ 3026/54 - περί του Κώδικα ∆ικηγόρων). Κατά την άσκηση 
του λειτουργήµατος του οφείλει να εκτελεί την ανατιθέµενη εντολή ευσυνείδητα και 
επιµελώς (άρ. 46 παρ. 1). Ο δικηγόρος υποχρεούται να τηρεί την προσήκουσα 
ευπρέπεια και µετριότητα εκφράσεων κατά τις προφορικές και έγγραφες ενέργειες 
(άρ. 48 ιδίου ν.δ). Επίσης ο δικηγόρος υποχρεούται να µη υπογράφει δικόγραφα που 
δεν συνετάγησαν από αυτόν ή για τα οποία δεν διασκέφθηκε προηγουµένως µε το 
συντάκτη τους (αρθρ. 51 του ίδιου ν.δ). Εντεύθεν έπεται ότι ο δικηγόρος, κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του, υποχρεούται να ενεργεί εντός λογικών ορίων και οι 
πράξεις ή οι φράσεις του, να επιβάλλονται στη συγκεκριµένη περίπτωση, ιδιαίτερα 
όσες φορές επιδιώκεται να καταδειχθεί η µη προσήκουσα συµπεριφορά του αντιδίκου 
δικηγόρου. Η χρήση φράσεων ή λέξεων, δηλωτικών µοµφής ή χαρακτηρισµού µιας 
ενέργειας, είναι δυνατό να ελεγχθεί, αν υπερβαίνει το αναγκαίο και επιβαλλόµενο 
µέτρο υπεράσπισης του εντολέα. Το δικαστήριο ή το συµβούλιο υποχρεούται να 
ελέγχει κατά προτεραιότητα τον χαρακτηρισµό των φράσεων ως συκοφαντικών, 
απλώς δυσφηµιστικών ή ότι ενέχουν σκοπό εξύβρισης. Εάν αποφανθεί αρνητικά, 
αναφορικά µε την συκοφαντική δυσφήµηση, η οποία υπάγεται στην παρ. 2 του άρ. 
367 ΠΚ, αφού, η συκοφαντική δυσφήµιση, ως προσβάλλουσα την προσωπικότητα σε 
βαθµό µη ανεκτό, δεν εξοβελίζεται έναντι της κριτικής ή της άσκησης νοµίµων 
καθηκόντων, θα προχωρήσει περαιτέρω και θα σταθµίσει τα προβαλλόµενα ως απλή 
δυσφήµιση ή εξύβριση, αιτιολογώντας την κρίση του. Οι διατάξεις των άρθρων 361 
έως 367 ΠΚ για την ενότητα της έννοµης τάξης εφαρµόζονται αναλογικά και οτο 
χώρο του ιδιωτικού δικαίου, όπως αυτός οριοθετείται από τις προαναφερόµενες 
διατάξεις των άρθρων 57-59 και 914 επ ΑΚ, ώστε αιρουµένου του άδικου χαρακτήρα 
των προαναφερθεισών αξιόποινων πράξεων (µε την επιφύλαξη της ΠΚ 367), 
αποκλείεται και το στοιχείο του παράνοµου της επιζήµιας συµπεριφοράς ως όρος της 
αντίστοιχης αδικοπραξίας του αστικού δικαίου.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 8β ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο της 
ουσίας δεν έλαβε υπόψη του πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως ως «πράγµατα» 
θεωρούνται οι πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη 
θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που 
ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα 
αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως ή λόγου εφέσεως. Αντίθετα δεν 
αποτελούν «πράγµατα» οι αιτιολογηµένες αρνήσεις, οι ισχυρισµοί που αποτελούν 
επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται 
από την εκτίµηση των αποδείξεων, ως και οι απαράδεκτοι ή αβάσιµοι κατά νόµο 
ισχυρισµοί, οι οποίοι δεν ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. ∆εν 
στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αναιρέσεως όταν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον 
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ισχυρισµό και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, τελευταία 
περίπτωση η οποία συντρέχει και µε την παραδοχή γεγονότων ως αποδειχθέντων, 
αντίθετων προς εκείνα που συγκροτούν τον ισχυρισµό, οπότε τον αντιµετωπίζει και 
τον απορρίπτει εκ των πραγµάτων κατ' ουσίαν.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 11γ' 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 µόνη 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. Η τυπική προϋπόθεση της επικλήσεως 
απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση του λόγου αυτού αναιρέσεως και για την δικαστική 
οµολογία, παρά το γεγονός ότι λαµβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως, παράλειψη του 
δικαστηρίου της ουσίας, η οποία δεν ελέγχεται αναιρετικώς.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται για (ευθεία) 
παραβίαση κανόνος ουσιαστικού δικαίου αν το δικαστήριο της ουσίας, µε βάση τα 
αναιρετικώς ανέλεγκτα γενόµενα δεκτά από αυτό, ως αποδειχθέντα, πραγµατικά 
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 τους ορισµούς της διατάξεως του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος 
αναιρέσεως αν η απόφαση 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 
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ίδιος λόγος αναίρεσης του αριθ. 19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.∆ 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 Άρειο 
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 υπόθεσης που 
δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 299, 330, 914 επ., 919, 920, 932, 937, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 561, 
ΠΚ: 46, 47, 229, 361, 362, 363, 367, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πώληση - Ελαττωµατικό προϊόν 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 177 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πώληση. Αναγωγή. ∆όλια απόκρυψη ελαττώµατος. Εικοσαετής παραγραφή. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 561 του ΑΚ, το οποίο, όπως και τα λοιπά που αναφέρονται 
κατωτέρω, έχουν εφαρµογή εν προκειµένω όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή 
τους µε το άρθρο 1 του Ν. 3043/2002, στην πώληση πράγµατος ορισµένου κατά 
γένος, αν κατά τον χρόνο που ο κίνδυνος µεταβαίνει στον αγοραστή λείπει η 
συµφωνηµένη ιδιότητα ή αν ο πωλητής απέκρυψε µε δόλο το ελάττωµα, ο αγοραστής 
έχει δικαίωµα, αντί για την αναστροφή ή τη µείωση του τιµήµατος ή την παροχή 
άλλου πράγµατος, να απαιτήσει αποζηµίωση για τη µη εκτέλεση της σύµβασης.  
Η αξίωση για την αποζηµίωση αυτή υπόκειται στη γενική εικοσαετή παραγραφή του 
άρθρου 249 του ΑΚ, αφού ο πωλητής δεν µπορεί να επικαλεστεί την άλλως 
βραχυχρόνια παραγραφή των (δύο ετών για τα ακίνητα ή των) έξι µηνών για τα 
κινητά, κατά τα άρθρα 554, 555 και 556 του ΑΚ, αν απέκρυψε µε δόλο το ελάττωµα 
ή την έλλειψη της συµφωνηµένης ιδιότητας (άρθρ. 557 ΑΚ, ΑΠ 1341/07, 894/2000). 
∆όλια απόκρυψη κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης υπάρχει όταν ο πωλητής, 
κατά τον χρόνο µεταθέσεως του κινδύνου στον αγοραστή, δηλαδή, προκειµένου για 
κινητό πράγµα, κατά τον χρόνο της παράδοσης του πράγµατος στον αγοραστή (άρθρ. 
522 παρ.1 του ΑΚ), αν και γνωρίζει ή βασίµως υποπτεύεται την ύπαρξη ουσιωδών 
ελαττωµάτων (άρθρ. 534 του ΑΚ) δεν τα γνωστοποιεί στον αγνοούντα αυτά 
αγοραστή, παρά την υποχρέωσή του προς τούτο από την συναλλακτική καλή πίστη 
(ΑΠ 103/1997).  
- Ο κατά το άρθρο 559 αρ. 1α' του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται και όταν το δικαστήριο κάνει κακή εφαρµογή του 
κανόνα, µε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων που δέχεται στον 
εφαρµοσθέντα κανόνα δικαίου, ο δε κατά το άρθρο 559 αρ.19 του ΚΠολ∆ λόγος για 
έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης ιδρύεται (ιδίως) όταν η απόφαση δεν έχει 
καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που 
ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 522, 534, 554, 555, 556, 557, 561,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πώληση - Πίστωση του τιµήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 173 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση πώλησης. Απόσβεση ενοχής µε καταβολή. ∆ιορισµός πραγµατογνώµονα. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Η απόρριψη του αιτήµατος για διενέργεια 
πραγµατογνωµοσύνης δεν δηµιουργεί λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 559 ΚΠολ∆.  
- Κατά το άρθρο 513 ΑΚ, "Με τη σύµβαση της πώλησης ο πωλητής έχει την 
υποχρέωση να µεταβιβάσει την κυριότητα του πράγµατος ή το δικαίωµα, που 
αποτελούν το αντικείµενο της πώλησης και να παραδώσει το πράγµα και ο 
αγοραστής έχει την υποχρέωση να πληρώσει το τίµηµα που συµφωνήθηκε", ενώ κατά 
το άρθρο 416 ΑΚ "Η ενοχή αποσβήνεται µε καταβολή".  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ.19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα το οποίο ασκεί ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την διάταξη αυτήν προκύπτει, ότι λογικώς η έλλειψη 
νόµιµης βάσεως σηµαίνει την αδυναµία αναιρετικού ελέγχου της ακολουθίας της 
δικανικής κρίσεως ως προς την εφαρµογή διατάξεως ουσιαστικού νόµου, ιδίως λόγω 
ελλείψεως η ανεπάρκειας ή αντιφατικότητας των αιτιολογιών, για ζήτηµα το οποίο 
ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΑΠ 1231/2004).  
- Κατά µεν την παρ.1 του άρθρου 368 ΚΠολ∆ το δικαστήριο µπορεί να διορίσει έναν 
ή περισσότερους πραγµατογνώµονες, αν κρίνει πως πρόκειται για ζητήµατα που 
απαιτούν, για να γίνουν αντιληπτά, ειδικές γνώσεις επιστήµης ή τέχνης, κατά δε την 
παρ.2 του ίδιου άρθρου το δικαστήριο οφείλει να διορίσει πραγµατογνώµονες αν το 
ζητήσει κάποιος διάδικος και κρίνει πως χρειάζονται ειδικές γνώσεις επιστήµης ή 
τέχνης. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι η συµπλήρωση των αποδείξεων µε τη 
διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης εναπόκειται στην κυριαρχική και µη ελεγχόµενη 
αναιρετικά κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο ελευθέρως εκτιµά την ανάγκη 
της χρησιµοποιήσεως του αποδεικτικού αυτού µέσου, µε εξαίρεση την περίπτωση 
κατά την οποία κάποιος από τους διαδίκους ζητήσει τη διεξαγωγή 
πραγµατογνωµοσύνης και το δικαστήριο κρίνει ότι χρειάζονται όχι απλώς ειδικές, 
αλλά ιδιάζουσες γνώσεις επιστήµης ή τέχνης, οπότε οφείλει να διορίσει 
πραγµατογνώµονα ή πραγµατογνώµονες. Εποµένως, αν δεν υπάρχει παραδοχή του 
δικαστηρίου ότι πρόκειται για ζητήµατα που απαιτούν, για να γίνουν αντιληπτά, 
ιδιάζουσες γνώσεις επιστήµης ή τέχνης, η µη λήψη υπόψη ισχυρισµού του διαδίκου 
για ανάγκη διενέργειας πραγµατογνωµοσύνης ή η απόρριψη, ρητώς ή σιωπηρώς, 
σχετικού αιτήµατος αυτού δεν δηµιουργεί λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 559 
ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 416, 513, 
ΚΠολ∆: 226, 368, 559 αριθ. 19, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Πώληση - Υπερηµερία οφειλέτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 340 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πώληση. Υπερηµερία πωλητή. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Παραβίαση 
ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Aπό το συνδυασµό των άρθρων 513, 516, 519, 343, 383, 387, 389β ΑΚ προκύπτει 
ότι σε περίπτωση υπερηµερίας του πωλητή περί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
του, ακόµα και των παρεποµένων, ο αγοραστής δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση 
προς αποκατάσταση της ζηµίας που υπέστη από την υπερηµερία του πωλητή 
αναφορικά µε τις παρεπόµενες υποχρεώσεις του, όπως εκείνη από το άρθρο 519 ΑΚ, 
κατά τους ορισµούς του οποίου ο πωλητής έχει υποχρέωση να πληροφορήσει τον 
αγοραστή για τις νοµικές σχέσεις του αντικειµένου της πωλήσεως και ιδίως για τα 
όρια, τα δικαιώµατα και τα βάρη πάνω στο ακίνητο, καθώς και να του παραδώσει όσα 
αποδεικτικά έγγραφα των δικαιωµάτων του κατέχει. Η διάταξη αυτή που 
εφαρµόζεται σε πώληση κάθε είδους αντικειµένων (κινητών, ακινήτων, δικαιωµάτων 
κ.λπ.), αποβλέπει στη διευκόλυνση του αγοραστή κατά την ενάσκηση των 
δικαιωµάτων του και για το σκοπό αυτό καθιερώνει ρητώς τις παρεπόµενες 
υποχρεώσεις του πωλητή για παροχή πληροφοριών και παράδοση εγγράφων, οι 
οποίες θα µπορούσαν να συναχθούν και από την αρχή της καλής πίστεως του άρθρ. 
288 ΑΚ. Είναι όµως πρόδηλο, ενόψει και του ότι η διάταξη αυτή είναι ενδοτική και 
συµπληρωµατική, εφαρµόζεται δηλ. όταν οι συµβαλλόµενοι δεν εδήλωσαν την περί 
τούτου βούλησή τους ότι µε συµφωνία των µερών (άρθ. 361 ΑΚ) µπορεί να 
καθορίζονται παρεπόµενες υποχρεώσεις του πωλητή για την παροχή συγκεκριµένων 
και αναγκαίων για την περίπτωση πληροφοριών ή την παράδοση ορισµένων 
εγγράφων που ευρίσκονται στην κατοχή του, πάντως δε τέτοια συµφωνία απαιτείται 
για τη δηµιουργία από τον πωλητή εγγράφων αποδεικτικών των δικαιωµάτων, εκτός 
εάν η υποχρέωση αυτή προκύπτει από τα συναλλακτικά ήθη. Εάν ο πωλητής 
παραβιάσει κάποια από τις παρεπόµενες αυτές υποχρεώσεις του, είτε αυτή η 
παραβίαση συνιστά αδυναµία είτε υπερηµερία, υπάρχει µερική εκπλήρωση της 
συµβάσεως η οποία, εάν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, δηµιουργεί υποχρέωση αυτού 
προς αποζηµίωση του αγοραστή, που επί πλέον έχει και αξίωση προς εκπλήρωση. Η 
αποζηµίωση, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο και την έκτασή της, προσδιορίζεται, από 
τις γενικές διατάξεις των άρθρ. 297 επ., θα καλύπτει όµως κατ' αρχήν µόνο τη ζηµία 
που προκύπτει από τη µη εκπλήρωση της παρεπόµενης υποχρεώσεως. Τέλος και εδώ, 
όπως σε κάθε περίπτωση ευθύνης από προϋφισταµένη ενοχή, το πταίσµα τεκµαίρεται 
και εποµένως την έλλειψη της υπαιτιότητας αποδεικνύει ο οφειλέτης πωλητής, ενώ ο 
αγοραστής βαρύνεται µε την απόδειξη των λοιπών προϋποθέσεων της ευθύνης 
εκείνου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 20 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο της ουσίας παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου, µε το να δεχθεί 
πραγµατικά γεγονότα προφανώς διάφορα από εκείνα, που αναφέρονται στο έγγραφο 
αυτό. Παραµόρφωση, κατά την έννοια την εν λόγω διατάξεως, συντρέχει όταν 
υπάρχει διαγνωστικό σφάλµα του δικαστηρίου της ουσίας, δηλαδή λάθος ανάγνωση 
του κειµένου του εγγράφου. Η παραµόρφωση µπορεί να γίνει θετικά, µε τη µεταβολή 
του κειµένου του εγγράφου, ή αρνητικά µε την παράλειψη χρήσιµων περικοπών και 
το ζήτηµα πρέπει να αναφέρεται σε ουσιώδη πραγµατικό ισχυρισµό. ∆εν ιδρύεται 
όµως ο λόγος αυτός, όταν αναφέρεται στην εκτίµηση του περιεχοµένου του εγγράφου 
για τη συναγωγή αποδεικτικού πορίσµατος, διαφορετικού από εκείνο που θεωρεί 
ορθό ο αναιρεσείων. Για τον έλεγχο όµως της ουσιαστικής βασιµότητας του λόγου 
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αυτού αναιρέσεως είναι αναγκαία η προσκόµιση των εγγράφων, τα οποία αφορά η εν 
λόγω αναιρετική αιτίαση, προκειµένου να διακριβωθεί το επικαλούµενο περιεχόµενο 
αυτών, µε βάση το οποίο θα ελεγχθεί αν παραµορφώθηκε το περιεχόµενο αυτών.  
- Με τον προβλεπόµενο από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, 
ελέγχεται η παραβίαση από το δικαστήριο της ουσίας κανόνα ουσιαστικού δικαίου, 
στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο 
κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή. Η παραβίαση του κανόνα αυτού ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο 
αποκλειστικώς και µόνο βάσει των πραγµατικών περιστατικών που δέχεται το 
δικαστήριο ότι αποδείχθηκαν ή ότι δεν αποδείχθηκαν. Μεταξύ των ερµηνευτικών 
κανόνων των δικαιοπραξιών είναι και εκείνος του άρθρου 200 ΑΚ. Σύµφωνα µε 
αυτόν, οι συµβάσεις ερµηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη 
και τα συναλλακτικά ήθη. Οι κανόνες αυτού εφαρµόζονται µόνο, όταν το δικαστήριο 
κατά την ανέλεγκτη αναιρετικώς κρίση διαπιστώνει, έστω και εµµέσως, ότι υπάρχει 
στη δικαιοπραξία κενό ή αµφιβολία στη δικαιοπραξία. Στην περίπτωση αυτή οι εν 
λόγω κανόνες παραβιάζονται, όταν το δικαστήριο παραλείπει να προσφύγει σ' 
αυτούς, για να διαπιστώσει αν η δικαιοπραξία ερµηνεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 200 
ΑΚ, ή όταν προβαίνει σε κακή εφαρµογή του ή όταν παραλείπει ν' αναφέρει στην 
απόφασή του πραγµατικά περιστατικά, από τα οποία προκύπτει η εφαρµογή του. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93§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 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 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 
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επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος.  
- 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 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: 200, 288, 343, 383, 387, 389, 513, 516, 519,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση έργου - Αµοιβή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πατρών 
Αριθµός απόφασης: 520 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Αµοιβή εργολάβου. Στοιχεία αγωγής. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 681, 682 και 694 του ΑΚ 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 
µίσθωσης έργου κατά τα ουσιώδη στοιχεία της, ήτοι τη σύµβαση που καταρτίστηκε, 
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 έχει συµφωνηθεί 
κατά µονάδα κάθε εργασίας και ποιες ποσότητες στις συµφωνηθείσες µονάδες από 
κάθε εργασία εκτελέστηκαν (ΑΠ 382/2006 Ελ∆νη 47.830). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 681, 682, 694, 
∆ηµοσίευση: ΑχΝ 2010, σελίδα 79 
 
Σύµβαση έργου - Αντιπαροχή 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Ροδόπης 
Αριθµός απόφασης: 50 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εργολαβική σύµβαση. Αντιπαροχή. Υπαναχώρηση οικοπεδούχων. Απόδοση 
ωφέλειας. Πλαγιαστική αγωγή υποδειχθέντων από των εργολάβων αγοραστών οι 
οποίοι είχαν καταβάλει προκαταβολές για την αγορά οριζοντίων ιδιοκτησιών. 
- Λόγω της νοµικής ενέργειας της υπαναχώρησης των οικοπεδούχων, οι τελευταίοι 
δεν υποχρεούνται να µεταβιβάσουν στον εργολάβο το εναποµείναν προς µεταβίβαση 
εξ αδιαιρέτου ποσοστό συγκυριότητας επί του οικοπέδου, ανατρεπόµενου του 
αντίστοιχου δικαιώµατος του τελευταίου που απέρρεε από την εργολαβική σύµβαση. 
Ωστόσο, οι εναγόµενοι υποχρεούνται να αποδώσουν στον εργολάβο την ωφέλεια που 
αποκόµισαν από την ανατραπείσα εργολαβική σύµβαση, η οποία συνίσταται στην 
αξία της ηµιτελούς οικοδοµής κατά τον κρίσιµο χρόνο άσκησης της υπαναχώρησης, 
στην έκδοση των σχεδίων των µηχανικών, της άδειας ανέγερσης της οικοδοµής, της 
αµοιβής των µηχανικών για την επίβλεψη εκτέλεσης του έργου, καθώς και στο 
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κόστος για την ασφάλιση του εργατοτεχνικού προσωπικού στο Ι.Κ.Α., το οποίο 
βάρυνε αποκλειστικά τον εργολάβο, σύµφωνα µε την εργολαβική σύµβαση.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1002, 1117, 
Νόµοι: 3741/1929,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση έργου - Ελαττώµατα έργου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 226 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση έργου. Ελαττώµατα έργου. Ευθύνη εργολάβου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τα άρθρα 298, 330, 681, 688 και 690 ΑΚ συνάγονται τα εξής: Με τη σύµβαση 
έργου µεταξύ εργολάβου και κυρίου του έργου, ο µεν εργολάβος αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να εκτελέσει το έργο, ο δε κύριος του έργου (εργοδότης) να του 
καταβάλει την εργολαβική αµοιβή. Σε περίπτωση δε που µετά την εκτέλεση του 
έργου τούτο από υπαιτιότητα (δόλος ή αµέλεια) του εργολάβου έχει πραγµατικό 
ελάττωµα ή έλλειψη των ιδιοτήτων που είχαν συµφωνηθεί, γεννιέται για τον κύριο 
του έργου (εργοδότη) κατά του εργολάβου απαίτηση αποζηµιώσεως κάθε ζηµίας, που 
προέρχεται εξ αιτίας του ελαττώµατος ή της έλλειψης της συµφωνηθείσης ιδιότητας. 
Την υπαιτιότητα δεν υποχρεούται να αποδείξει ο ενάγων εργοδότης αλλά να 
αποκρούσει ο εναγόµενος εργολάβος επικαλούµενος έλλειψη υπαιτιότητάς του προς 
απαλλαγή του. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 692 ΑΚ µετά την έγκριση του 
έργου από τον εργοδότη ο εργολάβος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τις 
ελλείψεις του, εκτός αν αυτές δεν µπορούσαν να διαπιστωθούν µε κανονική εξέταση 
όταν έγινε η παραλαβή του έργου ή αν ο εργολάβος τις απέκρυψε µε δόλο. Κατά την 
έννοια της διατάξεως αυτής η έγκριση προϋποθέτει πραγµατική παράδοση του έργου 
µπορεί δε να είναι ρητή, µε την έννοια ότι ο εργοδότης δήλωσε ότι το έργο 
εκτελέστηκε σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της εργολαβικής 
σύµβασης που κατάρτισε µε τον εργολάβο, ή σιωπηρή που µπορεί να συναχθεί από 
την ανεπιφύλακτη ή χωρίς διαµαρτυρία παραλαβή του έργου από τον εργοδότη. Ως 
κανονική εξέταση νοείται εκείνη που γίνεται είτε από τον ίδιο τον εργοδότη (ή τον 
αντιπρόσωπό του ή τρίτον ορισθέντα από τον εργοδότη) είτε από ειδικό που έχει τις 
αναγκαίες για το εκτελεσθέν έργο γνώσεις, όταν, ανάλογα µε τις συνθήκες της 
συγκεκριµένης περιπτώσεως, εκτιµώµενες κατά την καλή πίστη και τις αντιλήψεις 
των συναλλαγών, πρόκειται για ελλείψεις που δεν µπορούν να γίνουν αντιληπτές από 
οποιονδήποτε. Παρά την έγκριση του εργοδότη ο εργολάβος ευθύνεται για τις 
ελλείψεις του έργου, αν αυτές δεν µπορούσαν να διαγνωσθούν µε την παραπάνω 
εξέταση αυτού κατά την παραλαβή του και µάλιστα είτε έγινε η "κανονική" εξέταση 
είτε όχι.  
- 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. 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 
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έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Τα 
επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων 
δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό 
πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο 
πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή 
µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος 
αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το 
δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος.  
- Aπό τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 868/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 298, 330, 681, 688, 690,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1058 
 
Σύµβαση έργου - Ελαττώµατα έργου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 375 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ελαττώµατα ή ελλείψεις του έργου. ∆ικαιώµατα εργοδότη. Αξίωση αποζηµίωσης. 
∆ιαδικασία εργατικών διαφορών και δύναµη των αποδεικτικών µέσων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 688-690 ΑΚ, προκύπτει ότι σε περίπτωση 
ελαττωµάτων και ελλείψεων του έργου, ο εργοδότης δικαιούται, πλην άλλων, να 
ζητήσει ανάλογη µείωση της αµοιβής. Με την εν λόγω αξίωση διώκεται η ελάττωση 
της αµοιβής κατά το ποσό κατά το οποίο το εκτελεσθέν έργο είναι µικρότερης αξίας 
από εκείνη που θα είχε χωρίς τα ελαττώµατα και τις ελλείψεις. Η ελάττωση 
επιτυγχάνεται είτε µε τη µερική απαλλαγή του εργοδότη από την οφειλόµενη αµοιβή 
κατά το ποσό της µειώσεως είτε µε την επιστροφή µέρους της χορηγηθείσης αµοιβής 
κατά το ποσό της µειώσεως. Το εν λόγω δικαίωµα δύναται να ενασκηθεί είτε µε 
αγωγή είτε και να προβληθεί κατ' ένσταση στην αγωγή του εργολάβου για καταβολή 
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της αµοιβής. Στην αγωγή ή την ένσταση πρέπει να εκτίθενται σαφώς, για το ορισµένο 
αυτών, κατά τα άρθρα 216 παρ. Ι εδ. α' ή 262 παρ. 1 ΚΠολ∆ αντιστοίχως, ποιες είναι 
οι ελλείψεις του έργου, καθώς και το µέτρο µειώσεως του έργου λόγω της ελλείψεως 
των εν λόγω ελλείψεων.  
- Η αξίωση αποζηµιώσεως, κατά την ΑΚ 690, µπορεί να προβληθεί και µε ανταγωγή 
ή µε την ένσταση του συµψηφισµού κατά της αγωγής του εργολάβου για καταβολή 
της αµοιβής. Ο απλός, όµως, ισχυρισµός του εργοδότη που ενάγεται για καταβολή 
της αµοιβής περί του ότι οι ελλείψεις του έργου προήλθαν από υπαιτιότητα του 
ενάγοντος εργολάβου, χωρίς να περιέχει αίτηµα αποζηµιώσεως που προτείνεται σε 
συµψηφισµό ή µε ανταγωγή, δεν ασκεί επιρροή στη δίκη περί καταβολής της αµοιβής 
του εργολάβου.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 670 και 671 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι κατά τη 
διαδικασία των εργατικών διαφορών το δικαστήριο δεν υποχρεούται να τηρήσει τους 
κανόνες του νόµου για τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων (εξαιρέσει της οµολογίας) 
και συνεπώς ο εκ του άρθρου 559 αριθ. 12 λόγος αναιρέσεως για παράβαση τέτοιων 
κανόνων δεν χωρεί κατά δικαστικής αποφάσεως που έχει εκδοθεί κατά την ως άνω 
διαδικασία.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 688, 689, 690,  
ΚΠολ∆: 216, 262, 559 αριθ. 12, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση έργου - Εργολαβικό συµβόλαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 284 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Εργολαβική σύµβαση. Υπαναχώρηση οικοπεδούχων. Καταχρηστική άσκηση 
δικαιώµατος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Έφεση στην αναγκαστική οµοδικία. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 389, 390, 399 ΑΚ προκύπτει, ότι το συµβατικό 
δικαίωµα να κηρύξει το ένα από τα µέρη έκπτωτο το άλλο, είναι δικαίωµα 
συµβατικής υπαναχωρήσεως, το οποίο, αν ασκηθεί, επιφέρει την διάλυση αναδροµικά 
(ex tunc) της συµβάσεως και την απόσβεσή των υποχρεώσεων για παροχή που 
πηγάζουν από αυτή, γεγονός που έχει σαν συνέπεια την αµοιβαία υποχρέωση των 
συµβαλλοµένων να αποδώσουν τις παροχές που έλαβαν κατά τις διατάξεις για τον 
αδικαιολόγητο πλουτισµό. Μπορεί όµως να συµφωνήσουν τα µέρη, ενόψει του ότι οι 
παραπάνω διατάξεις αποτελούν ενδοτικό δίκαιο, ότι η ενέργεια της υπαναχωρήσεως 
θα αναφέρεται στο µέλλον (ex nunc). Σε κάθε όµως περίπτωση οι οφειλόµενες από τη 
σύµβαση παροχές, που δεν έχουν ακόµη συµπληρωθεί, εφόσον ανάγονται στο 
µέλλον, παύουν εφεξής να οφείλονται, αφού µετά την υπαναχώρηση και τη διάλυση 
για την αιτία αυτή της συµβάσεως έπαυσε να υπάρχει το συµβατικό θεµέλιο.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, το δικαίωµα ασκείται καταχρηστικά και όταν 
η συµπεριφορά του δικαιούχου, που προηγήθηκε της ασκήσεώς του, καθώς και η 
πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το διάστηµα που µεσολάβησε, 
δηµιούργησαν στον οφειλέτη την εύλογη πεποίθηση ότι δεν θα ασκηθεί το δικαίωµα 
σε τρόπο ώστε η µεταγενέστερη άσκησή του, που θα έχει επαχθείς για τον οφειλέτη 
συνέπειες, να µη δικαιολογείται επαρκώς και να υπερβαίνει προφανώς τα όρια που 
επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του 
δικαιώµατος. Μόνη η µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και όταν ακόµη 
δηµιούργησε στον οφειλέτη την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα ή ότι δεν 
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πρόκειται πλέον να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική τη 
µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλ' απαιτείται να συντρέχουν επιπροσθέτως ειδικές 
συνθήκες και περιστάσεις, προερχόµενες κυρίως από την προηγηθείσα συµπεριφορά 
του δικαιούχου και του οφειλέτη, ενόψει των οποίων και της αδρανείας του 
δικαιούχου η επακολουθήσασα άσκηση του δικαιώµατος που τείνει σε ανατροπή της 
καταστάσεως που δηµιουργήθηκε υπό τις παραπάνω ειδικές συνθήκες και 
διατηρήθηκε επί µακρό χρόνο, να εξέρχεται των ορίων που επιβάλλει η διάταξη του 
άρθρου 281 ΑΚ. Στην περίπτωση αυτή η επιχειρούµενη από τον δικαιούχο ανατροπή 
της πιο πάνω καταστάσεως δεν είναι απαραίτητο να προκαλεί δυσβάστακτες ή 
αφόρητες συνέπειες για τον οφειλέτη και να θέτει σε κίνδυνο την οικονοµική 
υπόστασή του, αλλ' αρκεί να έχει δυσµενείς απλώς επιπτώσεις στα συµφέροντά του. 
Τα περιστατικά που έγιναν ανελέγκτως δεκτά από το δικαστήριο της ουσίας 
υπόκεινται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, αν συνιστούν ή όχι κατάχρηση 
δικαιώµατος µε την προαναφερόµενη έννοια.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 1 εδ. α' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
αν παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν 
δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εφαρµοσθεί ενώ 
δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται, είτε 
µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε και µη εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (Α' 
ΟλΑΠ 7/2006).  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, ανεπαρκή 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 στη 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 
από την απόφαση την νόµιµη βάση της, νοούνται µόνον οι ισχυρισµοί ου έχουν 
αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που τείνουν στην θεµελίωση ή την κατάλυση του 
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 την οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως.  
 - Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 346 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το 
δικαστήριο για να σχηµατίσει την δικανική του πεποίθηση συνεκτιµά ελεύθερα όλα 
τα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν νόµιµα οι διάδικοι για την 
απόδειξη των ισχυρισµών τους. και έχει µεν υποχρέωση το δικαστήριο να 
αιτιολογήσει την απόφασή του, ν' αναφέρει δηλαδή του λόγους που το οδήγησαν στο 
σχηµατισµό της δικανικής του πεποιθήσεως, όχι όµως και να κάµει ειδική µνεία 
καθενός από τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι 
διάδικοι για την άµεση ή έµµεση απόδειξη. Αν όµως από το όλο περιεχόµενο της 
αποφάσεως δεν καθίσταται αδίστακτα βέβαιο ότι ως προς τον σχηµατισµό της 
δικανικής πεποιθήσεως του δικαστηρίου επί ενός ουσιώδους ζητήµατος δεν 
ελήφθηκαν υπόψη ούτε συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα, που µε επίκληση 
προσκοµίσθηκαν, τότε ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ.11 ΚΠολ∆. 
- Κατά το άρθρο 517 εδ. α' ΚΠολ∆, η έφεση απευθύνεται κατά εκείνων που ήταν 
διάδικοι στην πρωτόδικη δίκη ή των καθολικών διαδόχων ή των κληροδόχων τους, αν 
δε υπάρχει αναγκαστική οµοδικία, η έφεση πρέπει να απευθύνεται κατά όλων των 
διαδίκων, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κατά την έννοια τη διατάξεως 
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αυτής η έφεση πρέπει να απευθύνεται κατά όλων εκείνων που διατέλεσαν αντίδικοι 
του εκκαλούντος στην πρωτόδικη δίκη, όχι δε και κατά των οµοδίκων του, εκτός από 
την περίπτωση της αναγκαίας οµοδικίας στην δίκη περί διανοµής ή εκείνη του 
ν.1562/1985 αφού η άσκηση εφέσεως από κάποιο οµόδικο επάγεται αποτελέσµατα 
και για τους λοιπούς διαδίκους, ώστε καθίστανται και αυτοί εκκαλούντες και πρέπει 
να καλούνται κατά τη συζήτηση της εφέσεως, διαφορετικά η συζήτηση αυτή 
κηρύσσεται απαράδεκτη (ΚΠολ∆ 76 παρ.1, 3, 4,). Προφανές όµως είναι ότι για να 
επάγεται αποτελέσµατα η έφεση για τους λοιπούς αναγκαίους οµοδίκους, µε 
δικονοµική υποχρέωση κλητεύσεως των τελευταίων, πρέπει να ηττήθηκαν κατά την 
πρωτοβάθµια δίκη, ώστε να νοµιµοποιούνται για την άσκηση του εν λόγου ενδίκου 
µέσου (ΚΠολ∆ 516). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 389, 390, 399, 1002, 1117,  
ΚΠολ∆: 335, 338, 339, 517, 527, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008  
 
Σύµβαση έργου - Συµβάσεις µε ∆ηµόσιο & ΝΠ∆∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 357 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ΕΠΑΝΟΜ. Oι διατάξεις της νοµοθεσίας των δηµοσίων έργων δεν εφαρµόζονται 
στα έργα της ∆ΕΠΑΝΟΜ. Παραβιαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Oι διατάξεις της νοµοθεσίας των δηµοσίων έργων δεν εφαρµόζονται στα έργα της 
∆ΕΠΑΝΟΜ και εποµένως κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά την εκτέλεση των 
έργων της ∆ΕΠΑΝΟΜ υπόκειται στην διαδικασία των πολιτικών δικαστηρίων ως 
διαφορά ιδιωτικού δικαίου (ΑΕ∆ 10/1987), ενώ δεν υφίσταται η δυνατότητα 
εφαρµογής, εκτός των άλλων, και των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του Ν. 
1418/1984, µε τις οποίες προβλέπεται, η ενδικοφανής προσφυγή σε περίπτωση 
διαφωνίας µεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου του έργου (άρθρο 12) και η 
προσφυγή προς ακύρωση των αποφάσεων του ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΝΟΜ εφόσον είναι 
επιβλαβείς για τον ανάδοχο του έργου, ή της άρνησης απαντήσεως του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου αυτής επί αιτήσεων του αναδόχου (άρθρο 13). Εφόσον δε από την 
ισχύουσα νοµοθεσία της ∆ΕΠΑΝΟΜ και τις διατάξεις του καταστατικού της (Π∆ 
312/1999), δεν προβλέπεται κάποια ακυρότητα των αποφάσεων του ∆.Σ. αυτής, 
προκειµένου να συντρέξει λόγος ακύρωσης µιας τέτοιας αποφάσεως, πρέπει να 
υφίστανται οι προϋποθέσεις του ΚΝ 2190/1920 ως προς την ακυρότητα αποφάσεως 
του διοικητικού συµβουλίου ανώνυµης εταιρίας, οι διατάξεις του οποίου 
εφαρµόζοντα συµπληρωµατικά, προς τις διατάξεις από τις οποίες διέπεται η 
∆ΕΠΑΝΟΜ, κατά τα οριζόµενα στο νόµο 2414/1996. Τέτοιες δε ακυρότητες 
υπάρχουν επί ελαττωµατικής ψήφου ή όταν η απόφαση του διοικητικού συµβουλίου 
εκφεύγει της αρµοδιότητός του ή είναι καταχρηστική ή αντίκειται στο νόµο, στο 
καταστατικό ή στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άνω νόµου (ΚΝ 2190/1920) και τις γενικές διατάξεις του ΑΚ (άρθρα 180, 147 επ., 
154, 176 ΑΚ), οπότε µπορεί να ζητηθεί, όχι η κήρυξη της ακυρότητας αυτής, αφού η 
άκυρη απόφαση, αδιαφόρως του λόγου της ακυρότητάς της, λογίζεται ως µη 
γενοµένη, κατ' άρθρο 180 ΑΚ, και δεν παράγει κανένα αποτέλεσµα, αλλά η 
αναγνώριση της ακυρότητας αυτής (άρθρο 70 ΚΠολ∆).  
- Kατά τη διάταξη του άρθ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
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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, δηλαδή µε 
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, ΟλΑΠ 4/2005). Με τον λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 
559 ΚΠολ∆ (παράβαση κανόνα 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 κλπ, ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, 
κατά παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε 
ή έγινε δεκτή κατ` ουσίαν (ΟλΑΠ 27 και 28/1998).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 147 επ., 154, 176, 180,  
ΚΠολ∆: 70, 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 1398/1983, άρθ. 1, 3,  
Νόµοι: 1418/1984, άρθ. 2, 12, 13, 28, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σχέσεις γονέων-τέκνων - Γονική µέριµνα 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 118 
Έτος: 2006 
Περίληψη:  
- Ονοµατοδοσία τέκνου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1510 παρ.1, 1511 παρ.1, 1512, 1513 παρ.1, 1518 
παρ.1 του ΑΚ και 15 του Ν. 1438/1984 (που αντικατέστησε το άρθρο 25 του Ν. 
344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων»), συνάγεται ότι το δικαίωµα προσδιορισµού 
του κυρίου ονόµατος ανηλίκου τέκνου (ονοµατοδοσία) αποτελεί περιεχόµενο του 
ευρύτερου λειτουργικού δικαιώµατος της γονικής µέριµνας, είναι, όµως, ανεξάρτητο 
από το επί µέρους δικαίωµα της επιµέλειας, που αποτελεί, επίσης, περιεχόµενο της 
γονικής µέριµνας. Συνεπώς, και αν ακόµη η επιµέλεια του προσώπου του ανηλίκου 
τέκνου έχει ανατεθεί µε δικαστική απόφαση στον ένα γονέα, είναι απαραίτητο, εφ’ 
όσον η γονική µέριµνα ως προς τις υπόλοιπες εκδηλώσεις της ασκείται και από τους 
δύο γονείς, να αποφασίζουν αυτοί από κοινού περί του ονόµατος, που πρέπει να δοθεί 
στο κοινό τέκνο και, σε περίπτωση διαφωνίας, να αποφασίζει το ∆ικαστήριο (βλ. ΑΠ 
1700/2001 (Σ. Πατεράκης) Ελ∆νη 2002.1619 και αντίθετη γνώµη στην Ε. 
Κουνουγέρη -Μανωλεδάκη, Το πρόβληµα της ονοµατοδοσίας του ανηλίκου µετά το 
διαζύγιο ή τη διάσταση των γονέων του (µε αφορµή την ΑΠ 1321/1992), Αρµ 
1994.376 επ., όπου λοιπές παραποµπές). Περαιτέρω, όµως, όσα ζητήµατα έχουν 
σχέση µε την τέλεση του µυστηρίου του βαπτίσµατος, όπως η επιλογή του προσώπου 
του αναδόχου, ο καθορισµός του τόπου και του χρόνου της τελετής και η ρύθµιση 
όλων των υπολοίπων λεπτοµερειών πρακτικής φύσεως ή κοινωνικής δεοντολογίας, 
εκφεύγουν από το ευρύτερο περιεχόµενο της γονικής µέριµνας και εµπίπτουν στην 
άσκηση της επιµέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου, στο οποίο και αφορούν. 
Ως εκ τούτου, για τη ρύθµιση των ζητηµάτων αυτών δεν απαιτείται κοινή απόφαση 
αµφοτέρων των γονέων, αλλά αρκεί η απόφαση του ενός µόνο από αυτούς, στον 
οποίο έχει ανατεθεί αποκλειστικώς η άσκηση της επιµέλειας (εκτός εάν από την 
αποκλειστική άσκηση της επιµέλειας εξαιρέθηκαν ρητώς τα ζητήµατα αυτά). Σε µια 
τέτοια περίπτωση, δεν υφίσταται δικαιοδοσία του ∆ικαστηρίου ώστε να άρει τη 
διαφωνία των γονέων και να καθορίσει αυτό το πρόσωπο του αναδόχου και τον ιερό 
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ναό στον οποίο πρόκειται να γίνει το βάπτισµα. Το πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο, το 
οποίο µε την εκκαλουµένη από-φαση είπε το αντίθετο και (µε την εκ µέρους του 
ενάγοντος επίκληση διαφωνίας των διαδίκων) προσδιόρισε αυτό τους αναδόχους του 
τέκνου και τον ιερό ναό τελέσεως του µυστηρίου, εφάρµοσε εσφαλµένως τις 
διατάξεις που προαναφέρθηκαν.  
∆ιατάξεις: 

ΑΚ: 1510, 1511, 1512, 1513, 1518, 

∆ηµοσίευση: INLAW 2006  
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