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Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Άκυρη σύµβαση εργασίας. Αναιρετικοί λόγοι 
σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Μη 
λήψη υπόψη πραγµάτων. Έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης. Παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου. Μη λήψη υπόψη εγγράφου. Ένορκες βεβαιώσεις. Απάντηση 
σε ισχυρισµό. 
- Από το άρθρο 904 του 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 στοιχείο του πραγµατικού κάθε απαιτήσεως αδικαιολόγητου 
πλουτισµού είναι, εκτός άλλων, και η ανυπαρξία ή η ελαττωµατικότητα της αιτίας, 
βάσει της οποίας έγινε η περιουσιακή µετακίνηση και επήλθε ο πλουτισµός του 
λήπτη. Αν λείπει το στοιχείο αυτό, δηλαδή αν η ως άνω αιτία δεν είναι ανύπαρκτη ή 
ελαττωµατική, δεν στοιχειοθετείται απαίτηση από τον αδικαιολόγητο πλουτισµό, 
αφού η απαίτηση αυτή προϋποθέτει έλλειψη αξιώσεως από την αιτία. Τέτοια έλλειψη 
υπάρχει και όταν η αιτία της παροχής είναι παράνοµη, εξαιτίας απαγορευτικής 
διατάξεως νόµου, τούτο δε συµβαίνει και στην περίπτωση της παροχής εργασίας από 
εργαζόµενο που δεν έχει τα απαιτούµενα, κατά νόµο, για τη συγκεκριµένη εργασία 
τυπικά προσόντα. Στην περίπτωση αυτή, αν ασκηθεί αγωγή, µε την οποία αναζητείται 
ευθέως από τον ενάγοντα εργαζόµενο ο πλουτισµός (ωφέλεια) του εναγοµένου 
εργοδότη, εξαιτίας της ακυρότητας της συµβάσεως εργασίας, για να είναι ορισµένη η 
αγωγή, θα πρέπει να αναφέρονται στο δικόγραφο αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 216 § 
1α του ΚΠολ∆, τα περιστατικά που συνεπάγονται την ακυρότητα της συµβάσεως και 
συνιστούν το λόγο για τον οποίο η αιτία της εντεύθεν ωφέλειας του εργοδότη δεν 
είναι νόµιµη. Αν όµως η βάση της αγωγής από τον αδικαιολόγητο πλουτισµό 
σωρεύεται, κατά δικονοµική επικουρικότητα (άρθρ. 219 ΚΠολ∆), υπό την 
ενδοδιαδικαστική αίρεση της απορρίψεως της κυρίας βάσεως αυτής από τη σύµβαση 
εργασίας, αρκεί για την πληρότητα της πιο πάνω επικουρικής βάσεως να γίνεται απλή 
επίκληση της ακυρότητας της συµβάσεως, χωρίς να απαιτείται να αναφέρονται και οι 
λόγοι στους οποίους οφείλεται η ακυρότητα. Και τούτο, διότι στην τελευταία 
περίπτωση η επικουρική βάση της αγωγής θα εξετασθεί µόνο αν η στηριζόµενη στην 
έγκυρη σύµβαση εργασίας κύρια βάση της αγωγής απορριφθεί µετά παραδοχή της 
ακυρότητας της συµβάσεως για συγκεκριµένο λόγο, ο οποίος, είτε κατ' αυτεπάγγελτη 
έρευνα, είτε κατ' ένσταση του εναγοµένου εργοδότη, αποτέλεσε ήδη αντικείµενο της 
δίκης και πληρούται έτσι ο σκοπός της διατάξεως του άρθρου 216 του ΚΠολ∆, η 
οποία απαιτεί τη σαφή έκθεση των γεγονότων που θεµελιώνουν την αγωγή. 
Εποµένως, στη δικονοµικώς ενιαία εκδίκαση της επικουρικής βάσεως της αγωγής 
από τον αδικαιολόγητο πλουτισµό δεν είναι αναγκαία η επίκληση από τον 
εργαζόµενο του λόγου ακυρότητας της συµβάσεως εργασίας που διαγνώστηκε ήδη 
δικαστικώς στην ίδια δίκη και είναι έτσι δεδοµένος, κατά την εξέταση της ως άνω 
επικουρικής βάσεως (ΟλΑΠ 23/2003).  
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- Κατά το άρθρο 216 ΚΠολ∆, η αγωγή, εκτός άλλων στοιχείων, πρέπει να περιέχει 
σαφή έκθεση των γεγονότων, που θεµελιώνουν κατά το νόµο αυτή και δικαιολογούν 
την άσκησή της από µέρους του ενάγοντος κατά του εναγοµένου. Σε αντίθετη 
περίπτωση η αγωγή είναι αόριστη και το δικαστήριο οφείλει να την απορρίψει από το 
λόγο αυτό, έστω και αν µνηµονεύεται ο νοµικός κανόνας ή νοµική αρχή, µε την οποία 
ζητείται η παραδοχή του αιτήµατος που υποβλήθηκε. Το ορισµένο ή µη του 
δικογράφου της αγωγής, ως προς την έκθεση των πραγµατικών περιστατικών, που 
συγκροτούν την ιστορική βάση αυτής, εκτιµάται κυριαρχικώς από το δικαστήριο της 
ουσίας. Εξαίρεση ισχύει στην περίπτωση που το δικαστήριο αυτό αξίωσε 
περισσότερα στοιχεία απ' όσα πράγµατι απαιτεί ο νόµος για τη θεµελίωση του 
δικαιώµατος ή αρκέσθηκε σε λιγότερα ή διαφορετικά απ' αυτά (νοµική αοριστία), 
οπότε υπάρχει παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που ιδρύει τον προβλεπόµενο 
από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως. Αν τυχόν έλαβε 
υπόψη του πραγµατικά περιστατικά που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης, τα οποία δεν αναφέρονται στο αγωγικό δικόγραφο αλλά σ' αυτό γίνεται µόνο 
επίκληση των στοιχείων του νόµου (ποιοτική αοριστία) ή έλαβε υπόψη πραγµατικά 
περιστατικά που αποτελούν την προϋπόθεση εφαρµογής του κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, χωρίς αυτά να εξειδικεύονται µε πληρότητα (ποσοτική αοριστία), τότε 
ιδρύονται οι προβλεπόµενοι από τις διατάξεις του άρθρου 559 αριθ. 8 ή 14 ΚΠολ∆ 
λόγοι αναιρέσεως.  
- Η καταγγελία ως µονοµερής και απευθυντέα δήλωση βουλήσεως ολοκληρώνεται 
αµέσως µετά την περιέλευσή της στον αντισυµβαλλόµενο και από το χρονικό εκείνο 
σηµείο επιφέρει τα κατά νόµο αποτελέσµατά της. Τούτο σηµαίνει ότι από το χρονικό 
εκείνο σηµείο και εφεξής αποκλείεται και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσµα η τυχόν 
ανάκλησή της, εκτός αν η τελευταία περιήλθε στον αντισυµβαλλόµενο πριν του 
γνωστοποιηθεί η καταγγελία ή ταυτόχρονα µε αυτήν (ΑΚ 168), καθώς επίσης και 
στην περίπτωση που ο αντισυµβαλλόµενος συναινεί σ' αυτήν (δηλαδή στην 
ανάκληση). Εξάλλου, κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, το δικαίωµα θεωρείται 
ότι ασκείται καταχρηστικώς όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου, που προηγήθηκε 
της άσκησής του και η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το χρονικό 
διάστηµα που µεσολάβησε, δεν δικαιολογούν τη µεταγενέστερη άσκησή του, σε 
τρόπο ώστε αυτή να υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλονται από την καλή 
πίστη ή τα χρηστά ήθη ή από τον κοινωνικό ή οικονοµικό σκοπό του δικαιώµατος.  
- Όταν η σύµβαση είναι άκυρη (άρθρ. 3, 174, 180 ΑΚ), ακυρότητα η οποία, επειδή 
αφορά στη δηµοσία τάξη, εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, ο 
εργαζόµενος διατελεί µε τον εργοδότη σε απλή σχέση εργασίας και δικαιούται να 
αξιώσει κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού (άρθρ. 904 ΑΚ) την 
απόδοση της ωφέλειας, που αποκόµισε ο εργοδότης από την παρασχεθείσα εργασία 
του. Η ωφέλεια αυτή, αποτιµωµένη, συνίσταται στον µισθό, που θα κατέβαλλε ο 
εργοδότης δυνάµει έγκυρης συµβάσεως εργασίας σε άλλον µισθωτό του αυτού 
επαγγέλµατος και των αυτών επαγγελµατικών προσόντων και ικανοτήτων για την 
ίδια εργασία υπό τις επικρατούσες στον τόπο παροχής συνθήκες, χωρίς όµως να 
λαµβάνονται υπόψη οι προσαυξήσεις, που θα δικαιούταν αυτός εάν συνήπτε έγκυρη 
σύµβαση εργασίας, λόγω των συντρεχουσών στο πρόσωπο τους ιδιαιτέρων 
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περιστάσεων και ειδικότερα, λόγω γάµου, τέκνων, πολυετούς υπηρεσίας και 
προϋπηρεσίας, εφόσον αυτές δεν θα συνέτρεχαν αναγκαίως στο πρόσωπο του 
εργαζοµένου που θα µπορούσε να προσληφθεί εγκύρως. Ο απασχολούµενος 
µισθωτός µε τέτοια σχέση εργασίας έχει αξίωση, κατά τις διατάξεις του 
αδικαιολόγητου πλουτισµού, για καταβολή των δεδουλευµένων αποδοχών του, ενώ 
δικαιούται ευθέως εκ του νόµου τα επιδόµατα εορτών και αδείας.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση 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 
νοούνται και οι διά λόγου εφέσεως ή αντεφέσεως ή παραδεκτώς διά των εκκλήτων 
προτάσεων προτεινόµενοι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί που τείνουν στη 
θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή 
αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, ενώ δεν αποτελούν πράγµατα 
και, συνεπώς, δεν ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως αν δεν ληφθούν υπόψη, η 
αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως, τα 
επιχειρήµατα και τα συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων. Επίσης, από 
την παραπάνω διάταξη λόγος αναίρεσης δεν στοιχειοθετείται αν το δικαστήριο της 
ουσίας έλαβε υπόψη του τον προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για 
οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό.  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης, για την οποία ιδρύεται ο από το άρθρο 559 
αρ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, 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.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆, έγγραφα, η παραµόρφωση του 
περιεχοµένου των οποίων ιδρύει τον προβλεπόµενο από τη διάταξη αυτή λόγο 
αναιρέσεως, θεωρούνται τα αναφερόµενα στα άρθρα 339, 432 και επ. του ίδιου 
Κώδικα ως αποδεικτικά µέσα, όχι δε και τα διαδικαστικά. Έτσι, δεν είναι έγγραφο, µε 
την έννοια αυτή, η αγωγή, η έφεση και τα πρακτικά (κατά το µέρος που περιέχουν 
καταθέσεις µαρτύρων). Εποµένως, ο πρώτος λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 
αριθ.20 ΚΠολ∆, κατά το σκέλος του, µε τον οποίο προσάπτεται στην προσβαλλόµενη 
απόφαση η αιτίαση ότι παραµόρφωσε το περιεχόµενο των πρακτικών της 
πρωτοβάθµιας δίκης κατά το µέρος που περιέχουν την κατάθεση της µάρτυρα ΑΑ, 
του εφετηρίου της αναιρεσείουσας και της ένδικης αγωγής, κρίνεται απαράδεκτος, 
διότι τα εν λόγω έγγραφα είναι διαδικαστικά της προκείµενης δίκης και ως τέτοια δεν 
αποτελούν έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆. Περαιτέρω, ο 
προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αρ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για παραµόρφωση 
του περιεχοµένου εγγράφου ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας υπέπεσε σε 
διαγνωστικό λάθος, αναγόµενο δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου, µε την 
παραδοχή ότι περιέχει περιστατικά προδήλως διαφορετικά από εκείνα που πράγµατι 
περιλαµβάνει, όχι δε και όταν από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο σωστά 
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διέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεσείων 
θεωρεί ορθό. Πράγµατι, στην τελευταία περίπτωση πρόκειται για παράπονο 
αναφερόµενο στην εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει από τον 
αναιρετικό έλεγχο. Πάντως, για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος αναιρέσεως 
θα πρέπει το δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του πόρισµα 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι 
παραµορφώθηκε, όχι δε όταν το έχει συνεκτιµήσει απλώς, µαζί µε άλλα αποδεικτικά 
µέσα, χωρίς να εξάρει το έγγραφο, αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο κατέληξε για 
την ύπαρξη ή µη του αποδεικτέου γεγονότος.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι το 
δικαστήριο, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για πραγµατικούς ισχυρισµούς 
των διαδίκων, που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να 
λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία νόµιµα επικαλούνται και 
προσκοµίζουν οι διάδικοι. Και έχει µεν υποχρέωση το δικαστήριο να αιτιολογήσει 
την απόφασή του, να αναφέρει δηλαδή τους λόγους που το οδήγησαν στο σχηµατισµό 
της δικανικής του πεποίθησης, όχι όµως και να κάµει ειδική µνεία καθενός από τα 
αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι για άµεση ή 
έµµεση απόδειξη. Αν όµως από το όλο περιεχόµενο της απόφασης δεν καθίσταται 
αδιστάκτως βέβαιο ότι ως προς το σχηµατισµό δικανικής πεποίθησης του 
δικαστηρίου επί ενός ουσιώδους ζητήµατος λήφθηκαν υπόψη και συνεκτιµήθηκαν 
όλα τα αποδεικτικά µέσα που µε επίκληση προσκοµίστηκαν, τότε ιδρύεται ο λόγος 
αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 11 ΚΠολ∆.  
-  Στις υποθέσεις που δικάζονται µε την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών 
από αµοιβές για την παροχή εργασίας εφαρµόζεται το άρθρο 671 του ΚΠολ∆, κατά 
το οποίο το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν 
τους όρους του νόµου. Έτσι, στις δικαζόµενες µε την εν λόγω ειδική διαδικασία 
διαφορές, το δικαστήριο αποδεσµεύεται από τα απαριθµούµενα στο άρθρο 393 του 
ΚΠολ∆ αποδεικτικά µέσα και µπορεί να στηρίξει την κρίση του σε αποδεικτικά µέσα 
που δεν πληρούν τους όρους του νόµου και, εποµένως, στη διαδικασία αυτή 
επιτρέπονται και µάρτυρες ακόµα και αν συντρέχει περίπτωση ανεπίτρεπτης 
µαρτυρικής αποδείξεως κατά τις διατάξεως των άρθρων 393 και 394 του ΚΠολ∆ ή 
άλλου νόµου. Κατά το ίδιο άρθρο 671 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠολ∆, ένορκες βεβαιώσεις 
ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου λαµβάνονται υπόψη µόνο αν έγιναν ύστερα 
από προηγούµενη κλήτευση του αντιδίκου πριν από είκοσι τέσσερις τουλάχιστον 
ώρες. Την τήρηση της αναγκαίας αυτής προϋπόθεσης υποχρεούται να ερευνήσει το 
δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως, καθόσον η έλλειψή της έχει ως συνέπεια ότι η ένορκη 
βεβαίωση δεν είναι απλώς άκυρη αλλά ανυπόστατη και, συνεπώς, δεν µπορεί να 
ληφθεί υπόψη ούτε και ως µη πληρούν τους όρους του νόµου αποδεικτικό µέσο. 
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και µε τον τίτλο 
"Βελτίωση σχέσεων κράτους - πολίτη και καταπολέµηση της γραφειοκρατίας", 
γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται µε τα αναφερόµενα στο νόµο αυτό 
έγγραφα, µπορεί να αποδεικνύονται ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας του δηµόσιου 
τοµέα µε υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου. Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασµό 
και µε το σκοπό του τίτλου της προκύπτει, ότι αυτή δεν έχει εφαρµογή κατά την 



 

[7] 
 

αποδεικτική διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων, επί της οποίας εφαρµόζονται οι 
ειδικές περί αποδείξεως διατάξεις του ΚΠολ∆ και, συνακόλουθα, η κατά την 
παραπάνω διάταξη υπεύθυνη δήλωση τρίτου δεν αποτελεί επιτρεπτό αποδεικτικό 
µέσο και µόνο ως µαρτυρία τρίτου µπορεί να χρησιµεύσει, εφόσον κατά την 
ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου, δεν έγινε µε το σκοπό να χρησιµοποιηθεί και στη 
δίκη κατά την οποία κρίνεται η συγκεκριµένη διαφορά (ΟλΑΠ 8/1987).  
- Με το άρθρο 261 ΚΠολ∆ "κάθε διάδικος οφείλει να απαντά µε σαφήνεια γενικά ή 
ειδικά για την αλήθεια των πραγµατικών ισχυρισµών του αντιδίκου του. Εφόσον δεν 
αµφισβητήθηκε η αλήθεια κάποιου πραγµατικού ισχυρισµού, απόκειται στο δικαστή 
να κρίνει σε συνδυασµό µε την τυχόν άρνηση και το σύνολο των ισχυρισµών των 
διαδίκων, αν συνάγεται οµολογία ή άρνηση". Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι, 
προϋπόθεση για να συναγάγει το δικαστήριο της ουσίας από τη γενική άρνηση του 
διαδίκου και από το σύνολο των ισχυρισµών του οµολογία για κάποιον πραγµατικό 
ισχυρισµό, που αποτελεί στοιχείο της ιστορικής βάσης της αγωγής ή της ένστασης 
και του δικαιώµατος που ασκείται µε την αγωγή ή την ένσταση, είναι η µη 
αµφισβήτηση απ' αυτόν του πραγµατικού αυτού ισχυρισµού. Εποµένως, αν υπάρχει 
τέτοια αµφισβήτηση, η ύπαρξη της οποίας ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο (άρθρ. 561 
παρ. 2 ΚΠολ∆), δεν έχει εφαρµογή το άρθρ. 261 ΚΠολ∆ και αν το δικαστήριο 
συναγάγει οµολογία, παρά την ειδική αµφισβήτηση του πραγµατικού αυτού 
ισχυρισµού από τον διάδικο, υποπίπτει στην πληµµέλεια του άρθρ. 559 αριθ. 11 περ. 
β' ΚΠολ∆, δηλ. της παρά το νόµο λήψης απόδειξης που δεν προσκοµίσθηκε. Πάντως, 
από τη γενική αναφορά της απόφασης του δικαστηρίου της ουσίας στα "όσα ο 
εναγόµενος συνοµολόγησε", δεν συνάγεται ότι λήφθηκε υπόψη οµολογία για την 
απόδειξη συγκεκριµένου πραγµατικού περιστατικού.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 3, 174, 180, 904,  
ΚΠολ∆: 261, 335, 338, 339, 340, 346, 393, 394, 432, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 8, 559 
αριθ. 11, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 670, 671, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 791 
Έτος: 2012 
Σύντοµη 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 
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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 
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.  
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- 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. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 904, 909, 910, 912, 1097, 
ΚΠολ∆: 216, 340, 409, 411, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελλ∆νη 2012.1037, σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς * 
ΧρΙ∆ 2012.733, σχολιασµός *  
 
Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 990 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Σύµβαση ιδιωτικού δικαίου µε ΝΠ∆∆. Αποκοµιδή απορριµάτων. Αδικαιολόγητος 
πλουτισµός. Στοιχεία για το ορισµένο αγωγής. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. 
Αρµοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων. Υπέρβαση δικαιοδοσίας. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρ. 80 του Ν. 2.362/1995 "περί Κώδικος ∆ηµοσίου 
Λογιστικού", που επανέλαβε παρόµοια διάταξη του άρθρ. 84 του Ν∆ 321/1969 "Περί 
Κώδικος ∆ηµοσίου Λογιστικού", εφαρµόζεται δε αναλογικά και για τα νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, όπως οι δήµοι και οι κοινότητες, κάθε σύµβαση για 
λογαριασµό του δηµοσίου, που έχει αντικείµενο άνω των 400.000 δραχµών, όπως 
αυτό ίσχυε πριν την αναπροσαρµογή του ποσού σε 2.500 ευρώ από την 1.1.2002 µε 
την Υ.Α.2/56949/0026/2001 (ΦΕΚ Β/I427/22.10.2001) ή δηµιουργεί υποχρεώσεις 
διαρκείας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλη διάταξη, υποβάλλεται στον 
τύπο του ιδιωτικού εγγράφου. Κατά τα εδαφ. γ και δ του ιδίου άρθρου η πρόταση για 
την κατάρτιση της σύµβασης και η αποδοχή µπορούν να γίνουν και µε χωριστά 
έγγραφα, η δε ακυρότητα από την µη τήρηση του τύπου της έγγραφης αποδοχής 
αίρεται σε περίπτωση εκτέλεσης της σύµβασης. Η τελευταία περίπτωση, όµως, 
εφαρµόζεται µόνο, όταν υπήρχε έγγραφη πρόταση κατάρτισης της σύµβασης, όχι δε 
όταν δεν τηρήθηκε καθόλου τύπος για την κατάρτιση και την αποδοχή. Η ακυρότητα 
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της σύµβασης από την έλλειψη του απαιτούµενου τύπου, ο οποίος είναι συστατικός 
και όχι αποδεικτικός, τόσο για την αρχική σύµβαση, όσο και για την τροποποίηση 
αυτής, είναι απόλυτη και λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, 
εφόσον προκύπτει από τα εκτιθέµενα πραγµατικά περιστατικά. Σύµφωνα δε µε τις 
διατάξεις των άρθρ. 3 και 7 του ν.δ. 31/1968, οι αναγνωριζόµενες στο δηµόσιο 
προνοµίες κλπ. εφαρµόζονται και επί των Ο.Τ.Α., εφόσον τυχόν υφιστάµενες 
αντίστοιχες για τους οργανισµούς αυτούς προνοµίες εν γένει δεν είναι ευρύτερες ή 
ευνοϊκότερες από εκείνες που ισχύουν για το ∆ηµόσιο.  
Εξάλλου, κατά το άρθρ. 304§1 εδαφ β του π.δ. 410/1995 "Περί κωδικοποίησης του 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", οι δήµοι και οι κοινότητες έχουν όλες 
ανεξαιρέτως τις ατέλειες και τα δικαστικά, διοικητικά και δικονοµικά προνόµια που 
παρέχονται στο δηµόσιο. Περαιτέρω, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 
114§1 εδαφ. στ, 266, 267 και 268 του άνω π.δ. 410/1995 συνάγεται, ότι οι προµήθειες 
και εργασίες των δήµων και κοινοτήτων εκτελούνται µε σύµβαση, που συνάπτεται 
ύστερα από διαγωνισµό. Κατ' εξαίρεση, ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας 
µπορεί χωρίς διαγωνισµό να συνάπτει σύµβαση για την απευθείας ανάθεση εργασίας 
ή τη διενέργεια προµήθειας, αν η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο 
εκατοµµυρίων (2.000.000) δραχµών, ήδη δε το ποσό 5.869,41 ευρώ, για τους δήµους 
και το ποσό του ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχµών, ήδη 
4.402,05 ευρώ, για τις κοινότητες. Η σύµβαση, που συνάπτει ένας δήµος για την 
ανάθεση ή εκτέλεση εργασίας ή µεταφοράς ή για προµήθεια είτε κατόπιν 
διαγωνισµού (και ύστερα από απόφαση του ∆Σ) είτε απευθείας (δια του δηµάρχου 
της), µετά από πρόχειρο διαγωνισµό ή και χωρίς διαγωνισµό, όταν η αξία δεν είναι 
ανώτερη των 2.000.000 δραχµών ή 5.869,41 ευρώ, πρέπει να περιβληθεί τον 
συστατικό τύπο του ιδιωτικού εγγράφου, η µη τήρηση του δε επιφέρει την ακυρότητα 
της σύµβασης σύµφωνα µε τα άρθρ. 158 και 159 ΑΚ (ΟλΑΠ 862/84, ΑΠ 250/2006, 
ΑΠ 181/2004). Στην περίπτωση αυτή τα συµβληθέντα µέρη δεν µπορούν να 
προβάλλουν αξιώσεις στηριζόµενες στη σύµβαση, αλλά µόνον στις διατάξεις του 
αδικαιολόγητου πλουτισµού των άρθρ. 904 επ. ΑΚ (ΑΠ 1225/2008).  
Εξάλλου, από το άρθρο 904 ΑΚ προκύπτει, ότι η αγωγή του αδικαιολογήτου 
πλουτισµού είναι επιβοηθητικής ουσιαστικά φύσεως και µπορεί να ασκηθεί µόνο, 
όταν λείπουν οι προϋποθέσεις της αγωγής από την σύµβαση ή την αδικοπραξία, εκτός 
αν θεµελιώνεται σε πραγµατικά περιστατικά διαφορετικά ή πρόσθετα από εκείνα στα 
οποία στηρίζεται η αγωγή από τη σύµβαση ή την αδικοπραξία και υπό την 
ενδοδιαδικαστική αίρεση (επικουρικώς), της απόρριψης της κύριας βάσης της 
αγωγής, από τη σύµβαση ή την αδικοπραξία. (ΑΠ 16/2008). Από τη διάταξη αυτή του 
άρθρ. 904 ΑΚ συνάγεται, ότι αδικαιολόγητος και συνεπώς επιστρεπτέος πλουτισµός 
υπάρχει και όταν στο πλαίσιο σύµβασης µισθώσεως έργου, που είναι άκυρη λόγω µη 
τηρήσεως των απαιτούµενων από το νόµο για τη σύναψή της διατυπώσεων, ο 
εργολάβος εκτέλεσε και παρέδωσε στον εργοδότη το συµφωνηµένο έργο χωρίς να 
του καταβληθεί η αµοιβή. Ο πλουτισµός αυτός συνίσταται στη δαπάνη που 
εξοικονόµησε ο εργοδότης, στην οποία θα υποβαλλόταν, αν την εκτέλεση του ιδίου 
έργου ανέθετε µε έγκυρη σύµβαση έργου σε άλλο πρόσωπο, που θα διέθετε τα ίδια 
επαγγελµατικά προσόντα και ικανότητες. Όλες δε οι απαιτήσεις του αδικαιολόγητου 
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πλουτισµού, ανεξάρτητα από την ειδικότερη µορφή τους και ανεξάρτητα αν 
πηγάζουν από παροχή ή µη, θεµελιώνονται σε τρία στοιχεία α) σε περιουσιακή 
µετακίνηση από µία περιουσία σε άλλη, β) σε συγκεκριµένη αιτία για την οποία έγινε 
η µετακίνηση αυτή και γ) σε ανυπαρξία ή ελάττωµα της αιτίας αυτής, το οποίο 
καθιστά τη διατήρηση του πλουτισµού αδικαιολόγητη. Τα δύο πρώτα από τα στοιχεία 
αυτά είναι κοινά σε κάθε αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισµού. Το τρίτο παραλλάσσει 
ανάλογα µε τη µορφή της απαίτησης. Σε κάθε περίπτωση, ο ενάγων οφείλει να 
επικαλεστεί και τα τρία αυτά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, αν ασκηθεί αγωγή, µε 
την οποία αναζητείται ευθέως από τον ενάγοντα ο πλουτισµός (ωφέλεια) του 
εναγόµενου, εξαιτίας της ακυρότητας της συµβάσεως, για να είναι ορισµένη η αγωγή 
θα πρέπει να αναφέρονται στο δικόγραφο αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 216§1 
ΚΠολ∆, τα περιστατικά που συνεπάγονται την ακυρότητα της συµβάσεως και 
συνιστούν το λόγο για τον οποίο η αιτία της εντεύθεν ωφέλειας του εναγοµένου δεν 
είναι νόµιµη.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία που 
ορίζονται στα άρθρ. 118 ή 117, πρέπει να περιέχει και σαφή έκθεση των γεγονότων, 
που τη θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο και δικαιολογούν την άσκησή της από τον 
ενάγοντα κατά του εναγοµένου, διαφορετικά είναι αόριστη. Η αοριστία 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 διότι αυτό αντίκειται στις 
διατάξεις για την προδικασία του άρθρου 111 ΚΠολ∆, του οποίου η τήρηση 
ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το ∆ικαστήριο. 
- Κατά την έννοια του άρθρ. 281 του 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, 
δηµιούργησε στον οφειλέτη την εύλογη πεποίθηση ότι δεν θα ασκηθεί το δικαίωµα, 
σε τρόπον ώστε η µεταγενέστερη άσκησή του, που θα έχει επαχθείς συνέπειες για τον 
οφειλέτη, να µη δικαιολογείται επαρκώς και να υπερβαίνει προφανώς τα όρια που 
επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του 
δικαιώµατος. Μόνη η µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και όταν ακόµη 
δηµιούργησε στον οφειλέτη την πεποίθηση ότι δεν υπήρχε το δικαίωµα ή ότι δεν 
πρόκειται πλέον να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική τη 
µεταγενέστερη άσκηση αυτού αλλά απαιτείται να συντρέχουν και πρόσθετες ειδικές 
συνθήκες και περιστάσεις, προερχόµενες κυρίως από την προηγηθείσα συµπεριφορά 
του δικαιούχου και του οφειλέτη, ενόψει των οποίων και της αδράνειας του 
δικαιούχου η επακολουθήσασα 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 άρθρ. 281 του 
ΑΚ.  
- Κατά την διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 4 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, αν το 
δικαστήριο υπερβεί την δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.  
- Το άρθρο 94 του Συντάγµατος ορίζει στην παρ. 1, ότι η εκδίκαση των διοικητικών 
διαφορών ουσίας ανήκει στα υφιστάµενα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και στην 
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παρ. 3, ότι στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται όλες οι ιδιωτικές διαφορές. Σε 
εφαρµογή των συνταγµατικών αυτών ορισµών, σύµφωνα µε τα άρθρ. 1 και 9 του ν. 
1406/1983, όλες οι διοικητικές διαφορές ουσίας από 11.6.1985 υπάγονται στη 
δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ενώ κατά το άρθρ. 1 ΚΠολ∆ οι 
διαφορές του ιδιωτικού δικαίου ανήκουν στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών 
δικαστηρίων. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται, ότι προκειµένου για έννοµη σχέση 
δηµοσίου δικαίου, ως προς την οποία έχει καθιερωθεί από το νόµο δικαιοδοσία των 
διοικητικών δικαστηρίων, αποκλείουσα την ανάµειξη των πολιτικών δικαστηρίων, 
δεν είναι δυνατή η έγερση ενώπιον των τελευταίων αγωγής. Αυτό ισχύει για όλες τις 
αξιώσεις που πηγάζουν από την έννοµη σχέση ακόµη και για αξιώσεις εκ του 
αδικαιολόγητου πλουτισµού, όταν η υποκείµενη σχέση που προκάλεσε τον πλουτισµό 
είναι δηµοσίου δικαίου (ΑΕ∆ 2/1993, ΟλΑΠ 138/1966). Αντιθέτως, υπάρχει 
δικαιοδοσία των πολιτικών ∆ικαστηρίων, όταν υφίσταται σχέση ιδιωτικού δικαίου 
(ΑΕ∆ 10/1993), έστω και ως βάση αδικαιολόγητου πλουτισµού (ΑΕ∆ 2/1993, ΟλΑΠ 
5/1995). Με το άρθρο δε 1§2 του ίδιου νόµου 1.406/1983 υπήχθησαν στη 
δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, µεταξύ άλλων, και οι διαφορές 
που αναφύονται κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας των διοικητικών συµβάσεων 
(εδάφιο ι'), δηλαδή εκείνες οι διαφορές που προέρχονται από διοικητική σύµβαση και 
ανάγονται στο κύρος, την ερµηνεία και την εκτέλεση αυτής ή σε οποιαδήποτε, 
παρεπόµενη από τη σύµβαση αυτή, αξίωση. Είναι δε η σύµβαση διοικητική, αν ένα 
από τα συµβαλλόµενα µέρη είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 
δικαίου και µε τη σύναψη της σύµβασης επιδιώκεται η ικανοποίηση σκοπού, τον 
οποίο ο νόµος ανάγει σε δηµόσιο σκοπό, το δε Ελληνικό ∆ηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο 
δηµοσίου δικαίου, είτε βάσει του κανονιστικού καθεστώτος που διέπει τη σύµβαση, 
είτε βάσει ρητρών που προβλέπονται κανονιστικώς και έχουν περιληφθεί στη 
σύµβαση και αποκλίνουν από το κοινό δίκαιο, βρίσκεται, χάρη του εν λόγω σκοπού, 
σε υπερέχουσα θέση απέναντι στο αντισυµβαλλόµενο µέρος, δηλαδή σε θέση µη 
προσιδιάζουσα στον δυνάµει των διατάξεων του ιδιωτικού δικαίου συναπτόµενο 
συµβατικό δεσµό. Συµβάσεις που δεν συγκεντρώνουν τα γνωρίσµατα αυτά, είναι 
ιδιωτικές και οι διαφορές από αυτές υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια  (ΑΕ∆ 
3/1999, ΟλΑΠ 7/2001, ΟλΑΠ 8/2000).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 158, 159, 281, 904, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 4,  
Ν∆: 321/1969, άρθ. 84,  
Π∆: 410/1995, άρθ. 24, 114, 266, 267, 268, 304,  
Νόµοι: 2362/1995, άρθ. 80,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικοπραξία - Αδικοπρακτική απάτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1765 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπρακτική απάτη.Από κοινού τελούµενη απάτη. Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της 
παράνοµης συµπεριφοράς και της προκληθείσας ζηµίας. Συνυπαιτιότητα. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- 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 
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 (ΑΠ 1516/1999), χωρίς να είναι αναγκαίο η προκληθείσα 
από την απατηλή συµπεριφορά ζηµία να συνδέεται αποκλειστικά µε ωφέλεια 
αντίστοιχη, που επήλθε στο πρόσωπο του εξαπατήσαντος, αφού αυτή µπορεί να 
αφορά και τρίτο. Εξάλλου, κατά την έννοια της ως άνω διάταξης ερµηνευοµένης 
ενόψει και του άρθρου 27 του Ποινικού Κώδικα, δόλος συντρέχει όχι µόνον όταν ο 
δράστης επιδιώκει την πρόκληση συγκεκριµένης ζηµίας, αλλά και όταν αποδέχεται 
την πιθανότητα προκλήσεως της ίδιας ζηµίας, είτε ως αναγκαία είτε ως ενδεχόµενη 
συνέπεια της παράνοµης συµπεριφοράς του.  
Στην περίπτωση δε της από κοινού τελούµενης απάτης, ενόψει της διατάξεως του 
άρθρου 45 ΠΚ, αντικειµενικά µεν απαιτείται σύµπραξη στην εκτέλεση της πράξεως 
και υποκειµενικά κοινός δόλος, δηλαδή ο κάθε αυτουργός θέλει ή αποδέχεται την 
πραγµάτωση της αντικειµενικής υποστάσεως του διαπραττοµένου εγκλήµατος, 
γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συµµέτοχοι πράττουν µε δόλο τελέσεως του ιδίου 
εγκλήµατος και θέλει ή αποδέχεται να ενώσει τη δική του δράση µε εκείνη του άλλου 
προς πραγµάτωση της αντικειµενικής υποστάσεως του ειρηµένου εγκλήµατος. Η 
σύµπραξη στην εκτέλεση της πράξεως της απάτης µπορεί να συνίσταται ή στο ότι 
καθένας πραγµατώνει την όλη αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, ή στο ότι το 
έγκληµα πραγµατώνεται µε συγκλίνουσες επί µέρους πράξεις των συµµετόχων, 
ταυτόχρονες ή διαδοχικές. Επίσης στην από κοινού τελούµενη απάτη για τον 
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υπολογισµό του οφέλους ή της ζηµίας λαµβάνεται υπόψη το όλο, το σύνολο δηλαδή 
αυτών, αφού αυτό επεδίωκαν άπαντες οι υπαίτιοι, το ίδιο δε ισχύει και όταν η απάτη 
τελείται από κοινού σε βάρος περισσοτέρων.  
- 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 (ΑΠ 468/2003). 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 (ΑΠ 889/2000). Αντίθετα, η κρίση 
του δικαστηρίου της ουσίας, περί του ότι, στη συγκεκριµένη περίπτωση η πράξη ή η 
παράλειψη 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.  
- Με τη διάταξη του άρθρου 926 ΑΚ καθορίζονται, στα πλαίσια της αδικοπρακτικής 
ευθύνης, οι κατηγορίες των περιπτώσεων στις οποίες αναγνωρίζεται από το νόµο 
ευθύνη περισσότερων προσώπων. Η πρώτη κατηγορία αφορά την περίπτωση της 
επέλευσης της ζηµίας από κοινή πράξη περισσότερων προσώπων. Ως κοινή πράξη, 
κατά την έννοια της πιο πάνω διάταξης, νοείται κάθε µορφή συµµετοχής στην τέλεση 
της πράξης ή την επαγωγή της ζηµίας, αδιάφορα από το αν οι ενέργειες (πράξεις ή 
παραλείψεις) των περισσότερων προσώπων έγιναν ταυτόχρονα, παράλληλα ή 
διαδοχικά. Αρκεί κάθε ενέργεια να συνδέεται αιτιωδώς µε το αποτέλεσµα, δηλαδή 
την επαγωγή της ζηµίας. Ο βαθµός δε της αιτιώδους συµβολής ή του πταίσµατος 
καθενός από τους περισσότερους δράστες, δεν ενδιαφέρει για τη θεµελίωση της εις 
ολόκληρον ευθύνης, αλλά µόνο για την αναγωγή µεταξύ των συνοφειλετών κατ` 
άρθρο 927 ΑΚ (ΑΠ 299/2007).  
- Από τη διάταξη του αρθρ. 300 ΑΚ, η οποία εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση ζηµίας 
και συνεπώς και από αδικοπραξία, προκύπτει ότι όταν στη γένεση ή στην επέλευση 
της ζηµίας συντέλεσε και πταίσµα του ζηµιωθέντος, κατά την έννοια της διάταξης 
του αρθρ. 330 ΑΚ, το δικαστήριο της ουσίας µπορεί, κατά την ελεύθερη κρίση του, 
αφού σταθµίσει τις περιστάσεις και ιδιαίτερα το βαθµό του πταίσµατος του 
ζηµιωθέντος και του ζηµιώσαντος ή να µη επιδικάσει αποζηµίωση ή να µειώσει το 
ποσό της. Και στην περίπτωση αυτή η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για τη 
συνδροµή ή όχι πταίσµατος του ζηµιωθέντος, καθώς και αν τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να θεωρηθεί 



 

[15] 
 

κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία της 
ζηµίας, ως κρίσεις σχετικές µε νοµική έννοια, υπόκεινται σε αναιρετικό έλεγχο κατά 
τις διατάξεις του αρθρ. 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολ∆.  
- 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, Ολ.ΑΠ 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).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος από αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση 
του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει, 
όµως, ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983). Το κατά νόµο δε αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος 
πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές 
της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες 
(ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των 
αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες 
(ΟλΑΠ. 861/1984). ∆ηλαδή, µόνο το τί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη 
να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε (ΑΠ 1547/1997). Τα επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται 
µε την εκτίµηση των αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων 
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 
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δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ 
ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη 
συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός 
λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτος (ΑΠ 16/2005).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον  
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 1967/2007). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 926, 927, 
ΚΠολ∆: 336, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 
ΠΚ: 27, 45, 386, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Αδικοπρακτική απάτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1759 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπρακτική απάτη. Συναυτουργία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- 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 
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 (ΑΠ 1516/1999), χωρίς να είναι αναγκαίο η προκληθείσα 
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από την απατηλή συµπεριφορά ζηµία να συνδέεται αποκλειστικά µε ωφέλεια 
αντίστοιχη, που επήλθε στο πρόσωπο του εξαπατήσαντος, αφού αυτή µπορεί να 
αφορά και τρίτο. Εξάλλου, κατά την έννοια της ως άνω διάταξης ερµηνευοµένης 
ενόψει και του άρθρου 27 του Ποινικού Κώδικα, δόλος συντρέχει όχι µόνον όταν ο 
δράστης επιδιώκει την πρόκληση συγκεκριµένης ζηµίας, αλλά και όταν αποδέχεται 
την πιθανότητα προκλήσεως της ίδιας ζηµίας, είτε ως αναγκαία είτε ως ενδεχόµενη 
συνέπεια της παράνοµης συµπεριφοράς του.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 45 του ΠΚ, αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού την 
αξιόποινη πράξη, ο καθένας τους τιµωρείται ως αυτουργός. Με τον όρο "από κοινού" 
νοείται αντικειµενικά σύµπραξη στην εκτέλεση της κυρίας πράξεως και υποκειµενικά 
κοινός δόλος, δηλαδή ο κάθε αυτουργός θέλει ή αποδέχεται την πραγµάτωση της 
αντικειµενικής υποστάσεως του διαπραττοµένου εγκλήµατος, γνωρίζοντας ότι και οι 
λοιποί συµµέτοχοι πράττουν µε δόλο τελέσεως του ιδίου εγκλήµατος και θέλει ή 
αποδέχεται να ενώσει τη δική του δράση µε εκείνη του άλλου προς πραγµάτωση της 
αντικειµενικής υποστάσεως του ειρηµένου εγκλήµατος. Η σύµπραξη στην εκτέλεση 
της κυρίας πράξεως µπορεί να συνίσταται ή στο ότι καθένας πραγµατώνει την όλη 
αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, ή στο ότι το έγκληµα πραγµατώνεται µε 
συγκλίνουσες επί µέρους πράξεις των συµµετόχων, ταυτόχρονες ή διαδοχικές. Επίσης 
στην από κοινού τελούµενη απάτη για τον υπολογισµό του οφέλους ή της ζηµίας 
λαµβάνεται υπόψη το όλο, το σύνολο δηλαδή αυτών, αφού αυτό επεδίωκαν άπαντες 
οι υπαίτιοι, το ίδιο δε ισχύει και όταν η απάτη τελείται από κοινού σε βάρος 
περισσοτέρων. 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 (ΑΠ 468/2003). 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 (ΑΠ 
889/2000).  
- 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 
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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).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος από αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση 
του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει, 
όµως, ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983). Το κατά νόµο δε αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος 
πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές 
της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες 
(ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των 
αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες 
(ΟλΑΠ. 861/1984). ∆ηλαδή, µόνο το τί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη 
να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε (ΑΠ 1547/1997). Τα επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται 
µε την εκτίµηση των αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων 
διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" 
της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ.19 
ΚΠολ∆ να επιδέχεται αυτή µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν 
δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ 
ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη 
συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός 
λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτος (ΑΠ 16/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 298, 914,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 575, 
ΠΚ: 45, 386,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αδικοπραξία - Αδικοπρακτική απάτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 359 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπρακτική απάτη.Από κοινού τελούµενη απάτη. Εις ολόκληρον υπόχρεος σε 
αποζηµίωση. Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 14 Κ.Πολ.∆, λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται 
µόνον όταν η πληµµέλεια αναφέρεται σε ακυρότητα, απαράδεκτο ή έκπτωση από 
δικαίωµα, που προέρχεται από παραβίαση δικονοµικής διατάξεως και όχι διατάξεως 
ουσιαστικού δικαίου. Στοιχεία αγωγής. Περιεχόµενο ένστασης. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. 
- 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 
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 (ΑΠ 1516/1999), χωρίς να είναι αναγκαίο η προκληθείσα 
από την απατηλή συµπεριφορά ζηµία να συνδέεται αποκλειστικά µε ωφέλεια 
αντίστοιχη, που επήλθε στο πρόσωπο του εξαπατήσαντος, αφού αυτή µπορεί να 
αφορά και τρίτο. Εξάλλου, κατά την έννοια της ως άνω διάταξης ερµηνευοµένης 
ενόψει και του άρθρου 27 του Ποινικού Κώδικα, δόλος συντρέχει όχι µόνον όταν ο 
δράστης επιδιώκει την πρόκληση συγκεκριµένης ζηµίας, αλλά και όταν αποδέχεται 
την πιθανότητα προκλήσεως της ίδιας ζηµίας, είτε ως αναγκαία είτε ως ενδεχόµενη 
συνέπεια της παράνοµης συµπεριφοράς του.  
Στην περίπτωση δε της από κοινού τελούµενης απάτης, ενόψει της διατάξεως του 
άρθρου 45 ΠΚ, αντικειµενικά µεν απαιτείται σύµπραξη στην εκτέλεση της πράξεως 
και υποκειµενικά κοινός δόλος, δηλαδή ο κάθε αυτουργός θέλει ή αποδέχεται την 
πραγµάτωση της αντικειµενικής υποστάσεως του διαπραττοµένου εγκλήµατος, 
γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συµµέτοχοι πράττουν µε δόλο τελέσεως του ιδίου 
εγκλήµατος και θέλει ή αποδέχεται να ενώσει τη δική του δράση µε εκείνη του άλλου 
προς πραγµάτωση της αντικειµενικής υποστάσεως του ειρηµένου εγκλήµατος. Η 
σύµπραξη στην εκτέλεση της πράξεως της απάτης µπορεί να συνίσταται ή στο ότι 
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καθένας πραγµατώνει την όλη αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, ή στο ότι το 
έγκληµα πραγµατώνεται µε συγκλίνουσες επί µέρους πράξεις των συµµετόχων, 
ταυτόχρονες ή διαδοχικές. ∆εν απαιτείται η εξειδίκευση των ενεργειών κάθε δράστη. 
Τέλος, 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 (ΑΠ 468/2003).  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 481, 482 εδ. α' , 483 εδ. α' και 926 
εδ. α' ΑΚ προκύπτει ότι, ο εις ολόκληρον υπόχρεος σε αποζηµίωση, ο οποίος έχει 
εναχθεί από το δικαιούχο της αποζηµίωσης, πρέπει για τη νοµική θεµελίωση της 
ενστάσεως του άρθρου 483 εδ. α' ΑΚ, να επικαλεσθεί τα στοιχεία εκείνα που τον 
καθιστούν εις ολόκληρο υπόχρεο µε τον τρίτο καταβάλλοντα την αποζηµίωση, για 
την καταψήφιση της οποίας έχει εναχθεί, και ότι η αποζηµίωση καταβάλλεται προς 
απόσβεση της υποχρέωσής του από την αιτία που προκλήθηκε αυτή. Ως καταβολή 
νοείται, κατά την έννοια του άρθρου 416 ΑΚ, η πραγµατική καταβολή για την 
απόσβεση της, από τον οφειλέτη υποχρέωσής του, και εποµένως δεν συνιστά 
πραγµατική καταβολή η λήψη απλώς ασφαλιστικού µέτρου προς εξασφάλιση του 
δανειστή.  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 14 Κ.Πολ.∆, λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται µόνον όταν η 
πληµµέλεια αναφέρεται σε ακυρότητα, απαράδεκτο ή έκπτωση από δικαίωµα, που 
προέρχεται από παραβίαση δικονοµικής διατάξεως και όχι διατάξεως ουσιαστικού 
δικαίου. Με το λόγο αυτό αναιρέσεως ελέγχεται και η αοριστία της αγωγής ποσοτική 
ή ποιοτική, η οποία υπάρχει όταν δεν αναφέρονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
κατά νόµο για τη θεµελίωση του αιτήµατος της αγωγής (ΟλΑΠ 1573/1981, ΑΠ 
571/2004).  
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 111 παρ. 2, 118 παρ. 4 και 216 παρ. 1 του ΚΠολ∆ 
το δικόγραφο της αγωγής, αναγνωριστικής ή καταψηφιστικής, πρέπει να περιέχει, µε 
ποινή απαραδέκτου, εξεταζοµένου αυτεπαγγέλτως, πλην άλλων και ακριβή 
περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς, συντελούµενη µε την έκθεση των 
παραγωγικών του αγωγικού δικαιώµατος πραγµατικών γεγονότων, διαφορετικά η 
αγωγή είναι αόριστη και απορρίπτεται εκ τούτου ως απαράδεκτη, της αοριστίας µη 
δυναµένης να συµπληρωθεί µε τις προτάσεις ή από άλλο έγγραφο.  
- Από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 262 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η ένσταση ως 
καταλυτικό γεγονός της αγωγής πρέπει να περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων που 
τη θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο και δικαιολογούν την άσκησή της από τον 
εναγόµενο κατά του ενάγοντα. ∆ιαφορετικά η ένσταση είναι αόριστη (ΑΠ 27/1988).  
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 8 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ δίδεται όταν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν, ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ως "πράγµατα" θεωρούνται οι 
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πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που ασκήθηκε 
είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης ή λόγου έφεσης, όχι δε οι αιτιολογηµένες 
αρνήσεις τους, ούτε οι ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται από την εκτίµηση των αποδείξεων, 
αλλά ούτε και οι απαράδεκτοι ή αβάσιµοι κατά νόµο ισχυρισµοί (ΟλΑΠ 3/1997, ΑΠ 
1933/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 299, 481, 482, 483, 914, 926, 932, 
ΚΠολ∆: 111, 118, 216, 262, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 
ΠΚ: 27, 45, 386, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αδικοπρακτική απάτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 996 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπρακτική απάτη. Καταδολίευση δανειστών. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αδίκαστη αίτηση. ∆ικηγορική αµοιβή. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 914 και 932 ΑΚ, σε συνδυασµό µε εκείνη του 
άρθρου 386 του ΠΚ, προκύπτει ότι γενεσιουργό λόγο της υποχρέωσης σε 
αποζηµίωση και χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης αποτελεί και η τέλεση 
από τον εναγόµενο των προβλεπόµενων από τα άρθρα 386 και 397 παρ. 1 του ΠΚ 
εγκληµάτων της απάτης και της καταδολιεύσεως δανειστών σε βάρος του 
ζηµιωθέντος ενάγοντος. Για τη στοιχειοθέτηση του πρώτου απαιτούνται: α) σκοπός 
του δράστη να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος, χωρίς να 
προσαπαιτείται και η πραγµατοποίηση του οφέλους, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών 
γεγονότων σαν αληθινών ή αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, 
από την οποία, ως παραγωγός αιτία, να παραπλανήθηκε κάποιος και να προέβη σε 
πράξη, παράλειψη ή ανοχή και γ) βλάβη ξένης, κατά το αστικό δίκαιο, περιουσίας, η 
οποία να τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε τις παραπλανητικές ενέργειες και τις 
παραλείψεις του δράστη, χωρίς να απαιτείται ταυτότητα παραπλανηθέντος και 
ζηµιωθέντος. Ως γεγονότα κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως του άρ. 386 ΠΚ 
νοούνται τα πραγµατικά περιστατικά που ανάγονται στο παρελθόν ή στο παρόν, όχι 
και εκείνα που πρόκειται να συµβούν στο µέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή 
συµβατικές υποχρεώσεις. Όταν, όµως, οι τελευταίες συνοδεύονται ταυτόχρονα µε 
ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων - ψευδών γεγονότων, που 
αναφέρονται στο παρόν ή το παρελθόν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δηµιουργούν την 
εντύπωση της µελλοντικής εκπληρώσεως µε βάση την εµφανιζόµενη ψευδή 
κατάσταση από τον δράστη, που έχει ειληµµένη την απόφαση να µην εκπληρώσει την 
υποχρέωσή του, τότε θεµελιώνεται το έγκληµα της απάτης. Εξάλλου, κατά το άρθρο 
397 παρ. 1 και 3 του ΠΚ, ο οφειλέτης που µε πρόθεση µαταιώνει ολικά ή εν µέρει την 
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ικανοποίηση του δανειστή του, µε µία από τις ρητά και περιοριστικά οριζόµενες στη 
διάταξη αυτή πράξεις, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και εκείνοι της 
δηµιουργίας ψευδών χρεών ή ψευδών δικαιοπραξιών από τον οφειλέτη και της 
απαλλοτριώσεως οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη χωρίς ισότιµο 
και αξιόχρεο αντάλλαγµα, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών ή µε χρηµατική 
ποινή, αν η πράξη δεν υπόκειται σε βαρύτερη ποινή σύµφωνα µε άλλη διάταξη. Η 
ποινική δίωξη ασκείται µόνον ύστερα από έγκληση του δανειστή. Από τη διάταξη 
αυτή προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της καταδολιεύσεως 
δανειστών, απαιτείται, αντικειµενικώς η, ολικώς ή µερικώς, µαταίωση της 
ικανοποιήσεως της απαιτήσεως του δανειστή µε έναν από τους αναφερόµενους στη 
διάταξη αυτή τρόπους, υποκειµενικώς δε δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει τη γνώση της 
υπάρξεως απαιτήσεως εναντίον του από συγκεκριµένη νοµική αιτία και τη θέληση ή 
την αποδοχή της µαταιώσεως της ικανοποιήσεως της απαιτήσεως του δανειστή µε τη 
γενόµενη χωρίς ισότιµο και αξιόχρεο αντάλλαγµα απαλλοτρίωση, πράγµα το οποίο 
συµβαίνει, οσάκις το κατά τα άνω απαλλοτριούµενο αποτελεί το µοναδικό 
περιουσιακό στοιχείο ή οσάκις τα εναποµένοντα µετά τη γενοµένη απαλλοτρίωση 
περιουσιακά στοιχεία, στα οποία περιλαµβάνεται το σύνολο των δικαιωµάτων του 
οφειλέτη που είναι δεκτικά χρηµατικής αποτιµήσεως και υπέγγυα σε αναγκαστική 
εκτέλεση, εν όψει της αξίας τους, δεν επαρκούν για την ολοσχερή ικανοποίηση της 
απαιτήσεως του δανειστή. Η απαίτηση δε αυτή του δανειστή δεν απαιτείται να είναι 
εκκαθαρισµένη ή δικαστικά αναγνωρισµένη ή να έχει προηγηθεί η αναγνώριση της 
απαιτήσεως του δανειστή µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή να επισπεύδεται 
αναγκαστική εκτέλεση, αλλά την ύπαρξη αυτής κρίνει παρεµπιπτόντως το 
δικαστήριο.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για ευθεία 
παράβαση 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. Με το λόγο αυτό ελέγχεται εάν υπήρξε σφάλµα στη µείζονα 
πρόταση του δικανικού συλλογισµού είτε αυτό διατυπώνεται ρητώς είτε 
εξυπονοείται, ή σφάλµα στην υπαγωγή της ελάσσονος πρότασης, την οποία 
συνιστούν οι πραγµατικές παραδοχές, στη µείζονα πρόταση. 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. Συνεπώς, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι 
γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ` 
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 
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πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια 
αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Το κατά 
νόµο δε αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον 
εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει 
να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της 
πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην 
ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την 
αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν 
συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναιρέσεως 
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.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 9 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο της 
ουσίας άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως "αίτηση" νοείται κάθε αίτηση που συνιστά 
ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης και δηµιουργεί εκκρεµοδικία και όχι η αίτηση για 
παραδοχή ενστάσεων, προτάσεων, πραγµατικών ισχυρισµών ή αποδεικτικών µέσων. 
Εξάλλου, "αδίκαστη" µένει µία αίτηση, όταν το δικαστήριο, καίτοι υπεχρεούτο, 
παρέλειψε να αποφανθεί επί αυτής, δηλαδή να την δεχθεί ή την απορρίψει. Η ίδρυση 
έτσι του αναιρετικού αυτού λόγου προϋποθέτει παντελή σιωπή του δικαστηρίου της 
ουσίας, τόσο στο αιτιολογικό όσο και στο διατακτικό της αποφάσεώς του, επί 
αυτοτελούς αιτήσεως του διαδίκου.  
- Με το άρθρο 98 του ίδιου Κώδικα περί ∆ικηγόρων ορίζεται ότι "εν ελλείψει ειδικής 
συµφωνίας, το ελάχιστον ποσόν της αµοιβής του ∆ικηγόρου ορίζεται κατά τις 
διατάξεις των εποµένων άρθρων αυξανόµενο κατά την κρίσιν του δικαστηρίου ή του 
δικαστηρίου, αναλόγως της επιστηµονικής εργασίας, της αξίας και του είδους της 
διεκπεραιωθείσης υποθέσεως, του καταναλωθέντος χρόνου, της σπουδαιότητας της 
διαφοράς, των ιδιαζουσών αυτή περιστάσεων και εν γένει των καταβληθεισών 
δικαστικών ή εξωδίκων ενεργειών. Κατά τον προσδιορισµόν τούτον η αποτίµησις 
εκάστης πράξεως και ενεργείας δεν δύναται να ορισθεί υπό των δικαστηρίων και των 
δικαστικών αρχών κατωτέρα της εν τοις εποµένοις άρθροις". Από την πρώτη 
παράγραφο του άρθρου αυτού προκύπτει ότι η επιδίκαση από το δικαστήριο 
αυξηµένης αµοιβής σε σχέση προς την οριζόµενη στα άρθρα 100 και επ. του ίδιου 
Κώδικα αναλόγως της επιστηµονικής εργασίας, της αξίας και του είδους της 
υποθέσεως που διεκπεραιώθηκε, του χρόνου που καταναλώθηκε, της σπουδαιότητας 
της διαφοράς, των ιδιαζουσών περιστάσεων και εν γένει των δικαστικών και 
εξωδίκων ενεργειών που έλαβαν χώρα, εφόσον τα κριτήρια αυτά λήφθηκαν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση πράγµατι υπόψη, απόκειται στη ρητώς στη διάταξη αυτή 
αναφερόµενη κρίση του δικαστηρίου, η οποία δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου 
Πάγου, σύµφωνα µε το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆., διότι απορρέει από τη συνδροµή 
και εκτίµηση πραγµατικών περιστατικών, που προσδιορίζουν το βαθµό 
σπουδαιότητας της επιστηµονικής εργασίας που παρασχέθηκε, την αξία και το είδος 
της υποθέσεως και τις λοιπές µε αυτήν σχετιζόµενες εν γένει περιστάσεις και 
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ενέργειες. Εάν όµως το δικαστήριο της ουσίας κατά την επιδίκαση στον ενάγοντα 
δικηγόρο επαυξηµένης αµοιβής παρέλειψε να λάβει υπόψη ένα ή περισσότερα από τα 
τιθέµενα µε την πιο πάνω διάταξη κριτήρια προσδιορισµού αυτής (αυξηµένης 
αµοιβής), τότε η σχετική κρίση του ελέγχεται αναιρετικώς µέσω του αριθµού 19 του 
άρθρου 559 Κ.Πολ.∆., για έλλειψη νόµιµης βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 19, 
ΠΚ: 386, 397, 
Κωδ∆ικ: 98, 100 επ.,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αδικοπρακτική απάτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 541 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπρακτική απάτη. Αδικαιολόγητος πλουτισµός.Οι ασφαλιστικές εταιρείες 
έχουν υποχρέωση προς παροχή σαφών πληροφοριών ή εξηγήσεων προς τους 
ζηµιωθέντες τρίτους δικαιούχους αποζηµιώσεως. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- 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 
υποχρεώσεως προς αποζηµίωση λόγω αδικοπραξίας είναι: α) ζηµιογόνος 
συµπεριφορά (πράξη ή παράλειψη), β) παράνοµος χαρακτήρας της πράξεως ή 
παραλείψεως, γ) υπαιτιότητα, δ) ζηµία και ε) πρόσφορος αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ 
ζηµιογόνου συµπεριφοράς (νόµιµου λόγου ευθύνης) και αποτελέσµατος (ζηµίας). 
Από την ίδια διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 147-
149 ΑΚ και 386 ΠΚ προκύπτει ότι γενεσιουργό λόγο της υποχρεώσεως 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 
την εσφαλµένη αντίληψη πραγµατικών γεγονότων, ένεκα της οποίας αυτός προβαίνει 
σε δήλωση βουλήσεως ή σε επιχείρηση πράξεως από την οποία υφίσταται ζηµία, 
εφόσον το χρησιµοποιηθέν απατηλό µέσο υπήρξε αποφασιστικό για τη γενόµενη 
δήλωση βουλήσεως 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 
(ΑΠ 41/2010). Ειδικότερα η απατηλή συµπεριφορά συνίσταται είτε σε παράσταση 
ανύπαρκτων γεγονότων ως υπαρκτών κατά παράβαση του καθήκοντος αλήθειας είτε 
στην απόκρυψη ή αποσιώπηση ή ατελή ανακοίνωση υπαρκτών γεγονότων, των 
οποίων η αποκάλυψη σ' αυτόν που τα αγνοούσε επιβαλλόταν από το καθήκον 
διαφωτίσεώς του µε βάση την καλή πίστη ή την υπάρχουσα ιδιαίτερη σχέση µεταξύ 
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του δηλούντος ή επιχειρούντος την πράξη και εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται η 
δήλωση ή του ωφελούµενου από την πράξη (ΑΠ 715/2011). Τέτοια υποχρέωση από 
την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη προς παροχή σαφών πληροφοριών ή 
εξηγήσεων έχουν και οι ασφαλιστικές εταιρείες προς τους ζηµιωθέντες τρίτους 
δικαιούχους αποζηµιώσεως. Σε κάθε περίπτωση δεν ενδιαφέρει το είδος της πλάνης 
που δηµιουργήθηκε από την απάτη, δηλαδή αν αυτή είναι ή δεν είναι συγγνωστή, 
ουσιώδης ή επουσιώδης, καθώς και αν αναφέρεται αποκλειστικά στα παραγωγικά 
αίτια της βουλήσεως, αρκεί να υφίσταται κατά το χρόνο που δηλώνεται η βούληση ή 
επιχειρείται η πράξη (ΑΠ 715/2011).  
- Από το άρθρο 904 ΑΚ προκύπτει ότι η αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισµού είναι 
επιβοηθητικής ουσιαστικά φύσεως και µπορεί να ασκηθεί µόνο όταν λείπουν οι 
προϋποθέσεις της αγωγής από τη σύµβαση ή την αδικοπραξία, εκτός αν θεµελιώνεται 
σε πραγµατικά περιστατικά διαφορετικά ή πρόσθετα από εκείνα στα οποία στηρίζεται 
η αγωγή από τη σύµβαση ή την αδικοπραξία και υπό την ενδοδιαδικαστική αίρεση 
(επικουρικώς), της απορρίψεως της κύριας βάσεως της αγωγής από τη σύµβαση ή την 
αδικοπραξία (ΑΠ 357/2011). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 147 - 149, 297, 298, 330, 914,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2012.896 
 
Αδικοπραξία - Αδικοπρακτική απάτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1301 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπρακτική απάτη. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Αυξηµένη αποδεικτική δύναµη. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. ∆εν 
θεµελιώνει λόγο αναίρεσης η παράλειψη του δικαστηρίου της ουσίας να καθορίσει τη 
βαρύτητα που αποδόθηκε στο καθένα αποδεικτικό µέσο ή τη σχέση και επιρροή του 
στα αποδεικτέα θέµατα. ∆ικαστική οµολογία. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, 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 βουλήσεως ή επιχείρηση πράξης, από την οποία 
υφίσταται ζηµία, εφόσον το χρησιµοποιηθέν απατηλό µέσο υπήρξε αποφασιστικό για 
τη γενοµένη δήλωση βουλήσεως ή την επιχειρηθείσα πράξη.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί ενώ συντρέχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
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εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005).  
- Κατά την έννοια του αριθ. 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, ανεπαρκής ή αντιφατική 
αιτιολογία, που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νοµίµου βάσεως, υπάρχει 
όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι 
αναγκαία για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, όχι όµως και όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος 
που έχει εξαχθεί από αυτές, εφόσον τούτο εκτίθεται σαφώς. Μόνο τι αποδείχθηκε ή 
δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται πλήρως και σαφώς και όχι γιατί 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Ως "ζητήµατα" εξάλλου, των οποίων η µη 
αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την 
απόφαση τη νόµιµη βάση της, νοούνται µόνον οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή 
ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που τείνουν στη θεµελίωση ή την κατάλυση δικαιώµατος, 
που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, ενώ τα επιχειρήµατα 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.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 12 ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι ο σχετικός 
αναιρετικός λόγος ιδρύεται, αν το δικαστήριο της ουσίας κατά την εκτίµηση των 
αποδείξεων προσέδωσε σε αποδεικτικό µέσο αυξηµένη αποδεικτική δύναµη που δεν 
την είχε κατά νόµο ή δεν του προσέδωσε τέτοια δύναµη, µολονότι την είχε κατά 
νόµο, όχι δε αν έκρινε περισσότερο ή λιγότερο αξιόπιστο ένα από τα πολλά 
ισοδύναµα κατά νόµο αποδεικτικά µέσα  (ΑΠ 26/2010).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 340 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το 
δικαστήριο, για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιµότητα ή 
µη των προβαλλοµένων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων, που ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του όλα τα 
νόµιµα αποδεικτικά µέσα, που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, για άµεση 
ή έµµεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή 
αξιολόγηση του καθενός από αυτά, από δε την αναφορά στην απόφαση µερικών από 
τα προσκοµιζόµενα έγγραφα, γιατί έχουν ιδιαίτερη σηµασία, δεν συνάγεται 
αναγκαστικά ότι δεν εκτιµήθηκαν και τα µη αναφερόµενα. Εξάλλου, δεν θεµελιώνει 
λόγο αναίρεσης η παράλειψη του δικαστηρίου της ουσίας να καθορίσει τη βαρύτητα 
που αποδόθηκε στο καθένα από αυτά ή τη σχέση και επιρροή του στα αποδεικτέα 
θέµατα. Μη λήψη υπόψη, πάντως, δεν συνάγεται από µόνο το γεγονός ότι 
µνηµονεύονται ορισµένα µόνον έγγραφα και δεν µνηµονεύονται άλλα (ΑΠ 
1698/2009, ΑΠ 624/1993).  
- Από το άρθρο 352 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι δικαστική οµολογία, η οποία 
αποτελεί πλήρη απόδειξη εναντίον εκείνου που οµολόγησε, δεν είναι κάθε οµολογία, 
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αλλά µόνο αυτή που έγινε µε σκοπό την αποδοχή του αµφισβητούµενου και 
επιβλαβούς γι' αυτόν που οµολογεί γεγονότος.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 8 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.∆, ως 
"πράγµατα", νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την 
ιστορική βάση και εποµένως θεµελιώνουν το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, 
ένστασης ή αντένστασης και όχι οι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής ή 
επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την 
εκτίµηση των αποδείξεων. 
- Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου, που ιδρύει τον από το άρθρο 559 αριθ. 
20 ΚΠολ∆ λόγο αναίρεσης, υπάρχει, όταν το ∆ικαστήριο από εσφαλµένη ανάγνωση 
του εγγράφου δέχθηκε ως περιεχόµενό του κάτι το διαφορετικό από το πραγµατικό 
(ΟλΑΠ 1/1999). Πάντως, για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος, θα πρέπει το 
δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του πόρισµα αποκλειστικά ή 
κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι 
παραµορφώθηκε, όχι δε όταν το έχει απλώς συνεκτιµήσει µαζί µε άλλα αποδεικτικά 
µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο κατέληξε για 
την ύπαρξη ή µη αποδεικτικού γεγονότος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 
ΚΠολ∆: 335, 338, 339, 340, 352, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 
19, 559 αριθ. 20,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αδικοπρακτική απάτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1354 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Απάτη. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από την 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 πράξης, από την οποία υφίσταται ζηµία. Περαιτέρω, από τις 
διατάξεις των άρθρων 297, 298 και 914 του ΑΚ προκύπτει, ότι προϋπόθεση της 
ευθύνης προς αποζηµίωση για τη ζηµία, που προήλθε από παράνοµη και υπαίτια 
πράξη ή παράλειψη του υποχρέου προς αποζηµίωση, είναι η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ του ζηµιογόνου γεγονότος και του επιζήµιου αποτελέσµατος. 
Υπάρχει δε η αιτιώδης αυτή συνάφεια όταν, κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας 
(άρθρ. 336 παρ. 4 Κ.Πολ.∆.), η φερόµενη ως ζηµιογόνος πράξη ή παράλειψη κατά τη 
συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων ή τις ειδικές περιστάσεις της 
συγκεκριµένης περιπτώσεως (άρθρ. 298 ΑΚ) ήταν επαρκώς ικανή (πρόσφορη) να 
επιφέρει το επιζήµιο αποτέλεσµα, επέφερε δε πράγµατι τούτο στη συγκεκριµένη 
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περίπτωση. Η ανωτέρω έννοια της αιτιώδους συνάφειας είναι αόριστη νοµική έννοια 
και ως εκ τούτου, η από το δικαστήριο της ουσίας κρίση περί της συνδροµής ή µη 
αυτής, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, ο οποίος 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 (ΑΠ 889/2000).  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη 
νόµιµης βάσης της αποφάσεως ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το 
αιτιολογικό της τα περιστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την κρίση στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, ως προς τη συνδροµή των όρων και προϋποθέσεων της 
διατάξεως που εφαρµόσθηκε ή για τη µη συνδροµή τους, που αποκλείει την 
εφαρµογή της. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914,  
ΚΠολ∆: 336, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1226 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αναπηρία και παραµόρφωση παθόντος. Παραβιαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ "η αναπηρία ή η παραµόρφωση που 
προξενήθηκε στον παθόντα λαµβάνεται υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζηµίωσης 
αν επιδρά στο µέλλον του". Ως "αναπηρία" θεωρείται κάποια έλλειψη της σωµατικής, 
νοητικής ή ψυχικής ακεραιότητας του προσώπου, ενώ ως "παραµόρφωση", νοείται 
κάθε ουσιώδης αλλοίωση της εξωτερικής εµφανίσεως του προσώπου, η οποία 
καθορίζεται όχι αναγκαίος κατά τις απόψεις ιατρικής, αλλά κατά τις αντιλήψεις της 
ζωής. Περαιτέρω, ως "µέλλον" νοείται η επαγγελµατική, οικονοµική και κοινωνική 
εξέλιξη του προσώπου. ∆εν απαιτείται βεβαιότητα δυσµενούς επιρροής της 
αναπηρίας ή παραµορφώσεως στο µέλλον του προσώπου. Αρκεί και απλή 
δυνατότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων.  
Στον επαγγελµατικό - οικονοµικό τοµέα η αναπηρία ή παραµόρφωση του ανθρώπου, 
κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας, αποτελεί αρνητικό στοιχείο στα πλαίσια του 
ανταγωνισµού και της οικονοµικής εξελίξεως και προαγωγής του. Οι δυσµενείς 
συνέπειες είναι περισσότερο έντονες σε περιόδους οικονοµικών δυσχερειών και 
στενότητας στην αγορά εργασίας. Οι βαρυνόµενοι µε αναπηρία ή παραµόρφωση 
µειονεκτούν και κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός εργασίας έναντι των υγιών 
συναδέλφων τους. Η ΑΚ 931 προβλέπει επιδίκαση από το δικαστήριο χρηµατικής 
παροχής στον παθόντα αναπηρία ή παραµόρφωση, εφόσον συνεπεία αυτών 
επηρεάζεται το µέλλον του. Η χρηµατική αυτή παροχή δεν αποτελεί αποζηµίωση, εφ' 
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όσον η τελευταία εννοιολογικώς συνδέεται µε την επίκληση και απόδειξη ζηµίας 
περιουσιακής, δηλαδή διαφοράς µεταξύ της περιουσιακής καταστάσεως µετά το 
ζηµιογόνο γεγονός και εκείνης που θα υπήρχε χωρίς αυτό.  
Εξ άλλου, η συνεπεία της αναπηρίας η παραµορφώσεως ανικανότητα προς εργασία, 
εφόσον προκαλεί στον παθόντα περιουσιακή ζηµία αποτελεί βάση αξιώσεως προς 
αποζηµίωση που στηρίζεται στην ΑΚ 929 (αξίωση διαφυγόντων εισοδηµάτων). 
Όµως, η αναπηρία ή παραµόρφωση ως τοιαύτη δεν σηµαίνει κατ' ανάγκη πρόκληση 
στον παθόντα περιουσιακής ζηµίας. Τούτο συµβαίνει σε ανήλικο, που δεν έχει 
εισέλθει ακόµη στην παραγωγική διαδικασία και δεν µπορεί ήδη από την επέλευση 
της αναπηρίας ή παραµορφώσεως να επικαλεσθεί περιουσιακή ζηµία. ∆εν µπορεί να 
γίνει πρόβλεψη, ότι η αναπηρία ή παραµόρφωση θα προκαλέσει στον παθόντα 
συγκεκριµένη περιουσιακή ζηµία. Είναι όµως βέβαιο, ότι η αναπηρία ή 
παραµόρφωση ανάλογα µε το βαθµό της και τις λοιπές συντρέχουσες περιστάσεις 
(ηλικία, φύλο, κλίσεις και επιθυµίες του παθόντος) οπωσδήποτε θα έχει δυσµενή 
επίδραση στην κοινωνική-οικονοµική εξέλιξη τούτου, κατά τρόπο όµως που δεν 
δύναται, επακριβώς να προσδιορισθεί. Η δυσµενής αυτή επίδραση είναι δεδοµένη και 
εποµένως δεν δικαιολογείται εµµονή στην ανάγκη προσδιορισµού του ειδικού τρόπου 
της επιδράσεως αυτής και των συνεπειών της στο κοινωνικό οικονοµικό µέλλον του 
παθόντος. Προέχον και κρίσιµο είναι το γεγονός της αναπηρίας ή παραµορφώσεως 
ως βλάβης του σώµατος ή της υγείας του προσώπου, ως ενός αυτοτελούς έννοµου 
αγαθού, που απολαύει και συνταγµατικής προστασίας σύµφωνα µε τις παραγράφους 
3 και 6 του άρθρου 21 του Συντάγµατος, όχι µόνο στις σχέσεις των πολιτών προς το 
Κράτος, αλλά και στις µεταξύ τους σχέσεις, χωρίς αναγκαίως η προστασία αυτή να 
συνδέεται µε αδυναµία πορισµού οικονοµικών ωφεληµάτων ή πλεονεκτηµάτων. 
Έτσι, ορθότερη κρίνεται η ερµηνεία της ΑΚ 931, που την καθιστά εφαρµόσιµη, 
σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται από τη διάταξη η επιδίκαση στον παθόντα 
αναπηρία ή παραµόρφωση ενός εύλογου χρηµατικού ποσού ακριβώς λόγω της 
αναπηρίας ή παραµορφώσεως, χωρίς σύνδεση µε συγκεκριµένη περιουσιακή ζηµία, η 
οποία άλλωστε και δεν δύναται να προσδιορισθεί. Το ποσό του επιδικαζόµενου κατά 
την ΑΚ 931 εύλογου χρηµατικού ποσού εξευρίσκεται κατ' αρχήν µε βάση το είδος 
και τις συνέπειες της αναπηρίας ή παραµορφώσεως αφενός και την ηλικία του 
παθόντος αφετέρου. Είναι πρόδηλο, ότι η κατά την ΑΚ 931 αξίωση είναι 
διαφορετική: α) από την κατά την ΑΚ 929 αξίωση για διαφυγόντα εισοδήµατα του 
παθόντος, που κατ' ανάγκη συνδέεται µε επίκληση και απόδειξη συγκεκριµένης 
περιουσιακής ζηµίας, λόγω της ανικανότητας του παθόντος προς εργασία και β) από 
την κατά την ΑΚ 932 χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Είναι αυτονόητο 
ότι όλες οι παραπάνω αξιώσεις δύνανται να ασκηθούν είτε σωρευτικώς, είτε 
µεµονωµένως, αφού πρόκειται για αυτοτελείς αξιώσεις και η θεµελίωση κάθε µιας 
από αυτές δεν προϋποθέτει αναγκαίως την ύπαρξη µιας των λοιπών (βλ. και ΑΠ 
1087/2010, ΑΠ 1432/2009).  
- Ο από το άρθρ. 559 αριθµ.1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης (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 (ΟλΑΠ 36/1988). Εξ άλλου, ο ακυρωτικός 
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έλεγχος για την επάρκεια ή µη της θεµελίωσης της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης 
κ.λπ. γίνεται µε το αρθ.559 αριθµ.1 ΚΠολ∆, εάν πρόκειται για "νοµική" αοριστία 
δηλαδή εάν το δικαστήριο της ουσίας αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί 
ο νόµος, προς θεµελίωση του δικαιώµατος ή αρκέσθηκε σε λιγότερα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 929, 931,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1048 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Αναπηρία και παραµόρφωση παθόντος. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το άρθρο 931 ΑΚ συνάγεται ότι κατά την έννοια της διατάξεως αυτής ως 
αναπηρία θεωρείται κάποια έλλειψη της σωµατικής, νοητικής ή ψυχικής 
ακεραιότητας του προσώπου και ως παραµόρφωση κάθε ουσιώδης αλλοίωση της 
εξωτερικής εµφάνισης του, ενώ ως µέλλον νοείται η επαγγελµατική, οικονοµική και 
κοινωνική εξέλιξή του. Για την εφαρµογή της διάταξης, δεν απαιτείται βεβαιότητα 
δυσµενούς επίδρασης της αναπηρίας ή της παραµόρφωσης στο µέλλον του 
προσώπου, αλλά αρκεί και απλή δυνατότητα, σύµφωνα µε τη συνηθισµένη πορεία 
των πραγµάτων, αφού κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας, στον επαγγελµατικό - 
οικονοµικό τοµέα η αναπηρία ή η παραµόρφωση του ανθρώπου αποτελεί αρνητικό 
στοιχείο στα πλαίσια του ανταγωνισµού και της προσπάθειάς του για οικονοµική 
εξέλιξη και προαγωγή. Έτσι, όσοι έχουν υποστεί αναπηρία ή παραµόρφωση 
µειονεκτούν σε σχέση µε τα πρόσωπα που δεν βρίσκονται σε κάποια από τις 
καταστάσεις αυτές και κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός εργασίας. Είναι εποµένως 
βέβαιο ότι η αναπηρία ή η παραµόρφωση, ανάλογα µε το βαθµό της και τις λοιπές 
περιστάσεις κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης, όπως η ηλικία, το φύλο, οι κλήσεις και 
επιθυµίες του παθόντα, θα έχει δυσµενή επίδραση στην κοινωνική και οικονοµική του 
εξέλιξη. Εποµένως, για την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης προέχει και είναι 
κρίσιµο το γεγονός της αναπηρίας ή της παραµόρφωσης, µε την έννοια της βλάβης 
του σώµατος και της υγείας του προσώπου ως αυτοτελούς εννόµου αγαθού που 
προστατεύεται και από το Σύνταγµα (άρθρο 21 παρ. 3 και 6) χωρίς η προστασία αυτή 
να συνδέεται αναγκαία και µε αδυναµία πορισµού οικονοµικών ωφεληµάτων ή 
πλεονεκτηµάτων. Έτσι, ορθότερη κρίνεται η ερµηνεία της 931 ΑΚ που την καθιστά 
εφαρµόσιµη, σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται από τη διάταξη η επιδίκαση σε 
εκείνον που έχει υποστεί από την αδικοπραξία αναπηρία ή παραµόρφωση ενός 
ευλόγου χρηµατικού ποσού, ακριβώς, λόγω της αναπηρίας ή της παραµόρφωσης του, 
χωρίς ανάγκη σύνδεσης µε συγκεκριµένη περιουσιακή ζηµία η οποία άλλωστε και 
δεν δύναται να προσδιοριστεί. Εξ άλλου, το παραπάνω ποσό προσδιορίζεται µε 
κριτήρια αφ' ενός µεν το είδος και τη φύση της αναπηρίας ή της παραµόρφωσης του 
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παθόντα και τις συνέπειες και τις επιπτώσεις αυτών στο µέλλον του, όπως η έννοια 
αυτού προσδιορίστηκε ειδικότερα παραπάνω και αφετέρου της ηλικίας του παθόντα, 
καθώς επίσης και µε συνεκτίµηση της τυχόν συνυπαιτιότητας του τελευταίου στην 
πρόκληση ή στην έκταση της αναπηρίας ή της παραµορφώσεώς του, όπως συµβαίνει 
και στην περίπτωση της κατά τη διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ αξιώσεως χρηµατικής 
ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. Εποµένως, για τον 
υπολογισµό της χρηµατικής παροχής της διατάξεως του άρθρου 929 του ίδιου 
Κώδικα, όπου για τον καθορισµό αυτής προσδιορίζεται κατ' αρχήν το ύψος της 
θετικής και αποθετικής ζηµίας του παθόντος η βλάβη του σώµατος ή της υγείας του 
και το ποσοστό αυτής, µειώνεται κατά το ποσοστό της συνυπαιτιότητας του 
τελευταίου, αφού κατά τα προεκτεθέντα, η χρηµατική παροχή της πρώτης διατάξεως 
δεν αποτελεί αποζηµίωση, δεν συνδέεται δηλαδή µε συγκεκριµένη µελλοντική 
περιουσιακή ζηµία, αλλά δίδεται για το γεγονός και µόνο της αναπηρίας ή 
παραµορφώσεως και προσδιορίζεται κατά την εύλογη κρίση του δικαστηρίου µε 
βάση τους προεκτεθέντες προσδιοριστικούς παράγοντες.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 εδ. α του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος 
αναιρέσεως και αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού εσωτερικού δικαίου. Ο 
κανόνας παραβιάζεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, η οποία υπάρχει όταν αποδίδεται στον 
κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε µε τη µη ορθή εφαρµογή η οποία 
συντελείται, όταν εφαρµόζεται κανόνας, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του, ή όταν δεν εφαρµόζεται κανόνας ενώ έπρεπε, ή όταν εφαρµόζεται 
εσφαλµένα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 929, 931, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 421 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αναπηρία και παραµόρφωση παθόντος. Αποζηµίωση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ "η αναπηρία ή η παραµόρφωση, που 
προξενήθηκε στον παθόντα, λαµβάνεται υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζηµίωσης 
αν επιδρά στο µέλλον του". Η διάταξη αυτή προβλέπει επιδίκαση από το δικαστήριο 
χρηµατικής παροχής στον παθόντα αναπηρία ή παραµόρφωση, εφόσον συνεπεία 
αυτών επηρεάζεται το µέλλον του. Η χρηµατική αυτή παροχή δεν αποτελεί 
αποζηµίωση εφόσον η τελευταία εννοιολογικώς συνδέεται µε την επίκληση και 
απόδειξη ζηµίας περιουσιακής, δηλαδή διαφοράς µεταξύ της περιουσιακής 
καταστάσεως µετά το ζηµιογόνο γεγονός και εκείνης που θα υπήρχε χωρίς αυτό. Η 
συνέπεια της αναπηρίας ή παραµορφώσεως ανικανότητα προς εργασία, εφόσον 
προκαλεί στον παθόντα περιουσιακή ζηµία, αποτελεί βάση αξιώσεως προς 
αποζηµίωση, που στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 929 ΑΚ (αξίωση διαφυγόντων 
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εισοδηµάτων). Όµως, η αναπηρία ή παραµόρφωση ως τοιαύτη δεν σηµαίνει κατ' 
ανάγκη πρόκληση στον παθόντα περιουσιακής ζηµίας. Τούτο συµβαίνει σε ανήλικο, 
που δεν έχει εισέλθει ακόµη στην παραγωγική διαδικασία και δεν µπορεί ήδη από την 
επέλευση της αναπηρίας ή παραµορφώσεως να επικαλεσθεί περιουσιακή ζηµία. ∆εν 
µπορεί να γίνει πρόβλεψη, ότι η αναπηρία ή παραµόρφωση θα προκαλέσει στον 
παθόντα συγκεκριµένη περιουσιακή ζηµία. Είναι όµως βέβαιο, ότι η αναπηρία ή 
παραµόρφωση ανάλογα µε το βαθµό της και τις λοιπές συντρέχουσες περιστάσεις 
(ηλικία, φύλο, κλίσεις και επιθυµίες του παθόντος) οπωσδήποτε θα έχει δυσµενή 
επίδραση στην κοινωνική - οικονοµική εξέλιξη τούτου, κατά τρόπο όµως που δεν 
δύναται επακριβώς να προσδιορισθεί. Η δυσµενής αυτή επίδραση είναι δεδοµένη και 
εποµένως δεν δικαιολογείται εµµονή στην ανάγκη προσδιορισµού του ειδικού τρόπου 
της επιδράσεως αυτής και των συνεπειών της στο κοινωνικό, οικονοµικό µέλλον του 
παθόντος. Προέχον και κρίσιµο είναι το γεγονός της αναπηρίας ή παραµορφώσεως 
ως βλάβης του σώµατος ή της υγείας του προσώπου, ως ενός αυτοτελούς έννοµου 
αγαθού, που απολαύει και συνταγµατικής προστασίας, σύµφωνα µε τις παραγράφους 
3 και 6 του άρθρου 21 του Συντάγµατος, όχι µόνο στις σχέσεις των πολιτών προς το 
Κράτος, αλλά και στις µεταξύ τους σχέσεις, χωρίς αναγκαίως η προστασία αυτή να 
συνδέεται µε αδυναµία οικονοµικών ωφεληµάτων ή πλεονεκτηµάτων. Έτσι, 
ορθότερη κρίνεται η ερµηνεία της διατάξεως του άρθρου 931 ΑΚ, που την καθιστά 
εφαρµόσιµη, σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται από τη διάταξη αυτή η επιδίκαση 
στον παθόντα αναπηρία ή παραµόρφωση ενός εύλογου χρηµατικού ποσού, ακριβώς 
λόγω της αναπηρίας και παραµορφώσεως, χωρίς σύνδεση µε συγκεκριµένη 
περιουσιακή ζηµία, η οποία άλλωστε και δεν δύναται να προσδιοριστεί (ΑΠ, 
670/2006), Το ποσά του επιδικαζοµένου εύλογου χρηµατικού ποσού εξευρίσκεται µε 
βάση το είδος και τις συνέπειες της αναπηρίας ή παραµορφώσεως αφενός και την 
ηλικία του παθόντος αφετέρου, καθώς και µε συνεκτίµηση του ποσοστού 
συνυπαιτιότητας του τελευταίου στην πρόκληση της αναπηρίας ή της 
παραµορφώσεως του, όπως συµβαίνει και στην περίπτωση της κατά τη διάταξη του 
άρθρου 932 Α.Κ αξιώσεως χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή 
ψυχικής οδύνης. Εποµένως, για τον υπολογισµό της χρηµατικής παροχής της 
διατάξεως του άρθρου 931 ΑΚ δεν έχουν εφαρµογή τα ισχύοντα επί της αξιώσεως 
αποζηµιώσεως του άρθρου 929 του ίδιου Κώδικα, όπου για τον καθορισµό αυτής 
προσδιορίζεται κατ' αρχήν τα ύφος της θετικής και αποθετικής ζηµίας του παθόντος 
βλάβη του σώµατος ή της υγείας του και το ποσό αυτής µειώνεται κατά το ποσοστό 
της συνυπαιτιότητας του τελευταίου, αφού, κατά τα προεκτεθέντα, η χρηµατική 
παροχή, της πρώτης διατάξεως δεν αποτελεί αποζηµίωση, δεν συνδέεται δηλαδή µε 
συγκεκριµένη µελλοντική περιουσιακή ζηµία, αλλά δίδεται για το γεγονός και µόνο 
της αναπηρίας ή παραµορφώσεως και προσδιορίζεται κατά την εύλογη κρίση ταυ 
δικαστηρίου µε βάση τους προεκτεθέντες προσδιοριστικούς παράγοντες.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 929, 931, 932, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικοπραξία - Αποζηµίωση για µελλοντική ζηµία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 565 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη:  
- ∆απάνη για µέλλουσα θεραπευτική αγωγή. 
- Η δαπάνη για µέλλουσα θεραπευτική αγωγή µπορεί να αξιωθεί από τον παθόντα 
από τούδε, δηλαδή και πριν από την πραγµατοποίηση της και µάλιστα εντόκως από 
την επίδοση της αγωγής, εφόσον πρόκειται να γίνει στο µέλλον κατά τη σύσταση του 
θεράποντος ιατρού. Όµως, το σχετικό κονδύλιο αποζηµιώσεως, πρέπει, στο µέτρο του 
δυνατού, να διατυπώνεται κατά τρόπο ορισµένο, για να εξασφαλίζεται στον 
εναγόµενο η δυνατότητα άµυνας. ∆ηλαδή προκειµένου περί πλαστικής εγχειρήσεως 
να εξειδικεύονται η αµοιβή του χειρουργού, τα δικαιώµατα της κλινικής, η αµοιβή 
του αναισθησιολόγου και η διάρκεια παραµονής στην κλινική. Έτσι, θεωρείται 
αόριστο το κονδύλιο αποζηµιώσεως, στο οποίο διατυπώνεται µόνο το αιτούµενο 
ποσό χωρίς την προσθήκη κανενός από τα πρόσθετα παραπάνω στοιχεία (βλ. 
Κρητικού: Αποζηµίωση από Τροχαία Αυτοκινητικά Ατυχήµατα, Συµπλήρωµα Α, § 
311α, σελ. 32).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 216, 
∆ηµοσίευση: Ελλ∆νη 2011.175 
 
Αδικοπραξία - Αποζηµίωση και διαφυγόν κέρδος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1204 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αυτοκινητικό ατύχηµα. Αποζηµίωση. Το δάνειο το οποίο ο παθών συνάπτει µε 
τρίτο πρόσωπο προκειµένου να δυνηθεί να προβεί σε άµεση αποκατάσταση των 
συνεπειών τροχαίου ατυχήµατος δεν αποτελεί ζηµία του αιτιωδώς συναπτόµενη µε το 
ατύχηµα, εφόσον κατά το αντίστοιχο ποσό αυξάνει η περιουσία του παθόντος, η 
οποία στη συνέχεια ισοπόσως θα µειωθεί µε την απόδοσή του. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 298 ΑΚ η αποζηµίωση την οποία οφείλει ο υπόχρεος 
περιλαµβάνει την αποκατάσταση τόσο της θετικής όσο και της αποθετικής ζηµίας. 
Αντιθέτως το δάνειο το οποίο ο παθών συνάπτει µε τρίτο πρόσωπο προκειµένου να 
δυνηθεί να προβεί σε άµεση αποκατάσταση των συνεπειών τροχαίου ατυχήµατος δεν 
αποτελεί ζηµία του αιτιωδώς συναπτόµενη µε το ατύχηµα, εφόσον κατά το αντίστοιχο 
ποσό αυξάνει η περιουσία του παθόντος, η οποία στη συνέχεια ισοπόσως θα µειωθεί 
µε την απόδοσή του. Ζηµία ενδεχοµένως συνιστά το καταβαλλόµενο ποσό των τόκων 
για την απόλαυση του δανείου. Τούτο προκύπτει και ενισχύεται και από τη διάταξη 
του άρθρου 130 παρ. 3 ΑΚ που ορίζει ότι η αξίωση αποζηµιώσεως δεν αποκλείεται 
από το λόγο ότι κάποιος άλλος έχει την υποχρέωση να αποζηµιώσει ή να διατρέφει 
αυτόν που αδικήθηκε. Εποµένως η τελευταία αυτή διάταξη δεν καταλαµβάνει κάθε 
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άλλη παροχή που δίνεται στον παθόντα όχι σε εκπλήρωση υποχρεώσεως εκ του 
νόµου, αλλά στα πλαίσια είτε της σωµατικής ελευθερίας, είτε των κοινωνικών - 
φιλικών σχέσεων παθόντος και τρίτου. Συνεπώς ο παθών ατύχηµα δεν µπορεί να 
αξιώσει από τον υπόχρεο ως αποζηµίωση και εποµένως αν προβάλλεται τέτοια 
αξίωση αυτή δεν είναι νόµιµη, το ποσό του δανείου το οποίο εργοδότης του το 
παρέσχε µετά το ατύχηµα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του.  
- O από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 εδ. α ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται αν παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αδιάφορο αν 
πρόκειται για νόµο εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται 
αν δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν 
εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 7/2006, 
ΟλΑΠ 4/2005), η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 130, 298, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Αποζηµίωση και διαφυγόν κέρδος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 953 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αξίωση αποζηµίωσης. Παραγραφή. ∆ιακοπή πραγραφής. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των άρθρων 247, 251, 298, 914 και 937 ΑΚ συνάγεται, ότι σε 
περίπτωση αδικοπραξίας, αφότου εκδηλώθηκε το ζηµιογόνο γεγονός, γεννάται υπέρ 
του ζηµιωθέντος αξίωση αποζηµιώσεως για την όλη ζηµία, θετική και αποθετική, 
παρούσα ή µέλλουσα, αν είναι προβλεπτή κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων και 
εφόσον η δικαστική της επιδίωξη είναι δυνατή, η δε παραγραφή της αξιώσεως αυτής 
είναι πενταετής και αρχίζει να τρέχει για όλες τις ζηµίες ενιαίως, από τότε που ο 
ζηµιωθείς έλαβε γνώση των πρώτων επιζήµιων συνεπειών και του υπόχρεου προς 
αποζηµίωση.  
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 261 εδ. α' ΑΚ και 221 παρ.1 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι σε περίπτωση ασκήσεως αγωγής για µέρος µόνο της αξιώσεως για 
αποζηµίωση, η επίδοση της αγωγής διακόπτει την παραγραφή µόνο για το µέρος 
αυτό, ως προς το οποίο δηµιουργείται αντιστοίχως εκκρεµοδικία. Επίσης, σύµφωνα 
µε τη διάταξη του άρθρου 268 εδ. α' του ίδιου Κώδικα, κατά την οποία "κάθε αξίωση 
που βεβαιώθηκε µε τελεσίδικη απόφαση ή µε δηµόσιο έγγραφο εκτελεστό 
παραγράφεται µετά είκοσι χρόνια, και αν ακόµη η αξίωση καθαυτή υπαγόταν σε 
συντοµότερη παραγραφή", εάν βεβαιωθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση η 
ύπαρξη αξιώσεως για θετική και αποθετική ζηµία από αδικοπραξία, η οποία 
υπόκειται κατ' αρχήν στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 937 παρ. 1 ΑΚ, από την 
τελεσιδικία αρχίζει εικοσαετής παραγραφή και ως προς το µέρος της όλης αξιώσεως 
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για αποκατάσταση της αποθετικής ζηµίας, η οποία ανάγεται σε χρόνο µεταγενέστερο 
εκείνου, για τον οποίο επιδικάσθηκε αποζηµίωση (ΟλΑΠ 24/2003). Αναγκαία όµως 
προϋπόθεση για την δέσµευση από το δεδικασµένο εκδοθείσης αποφάσεως είναι η 
ασκούµενη µε τη µεταγενέστερη αγωγή αξίωση καταβολής αποζηµιώσεως για βλάβη 
π.χ. του σώµατος ή της υγείας του παθόντος σε ατύχηµα από αυτοκίνητο να 
µπορούσε απ' αρχής να προβλεφθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή η ζηµία είναι 
απρόβλεπτη, ισχύει νέα παραγραφή για εκείνες τις δυσµενείς συνέπειες που δεν 
µπορούσαν από την αρχή να προβλεφθούν κατά τους κοινούς κανόνες, η οποία και 
αρχίζει από τότε που ο παθών έλαβε γνώση των νέων δυσµενών συνεπειών και της 
αιτιώδους συνάφειάς τους µε το ατύχηµα. Αν, εποµένως, µε τελεσίδικη απόφαση ο 
παθών από αυτοκινητικό ατύχηµα κρίθηκε πρόσκαιρα ανίκανος προς 
αυτοεξυπηρέτηση για ορισµένο χρονικό διάστηµα και του επιδικάστηκε για το 
διάστηµα αυτό µεταξύ των άλλων και αποζηµίωση για την πρόσληψη οικιακής 
βοηθού και µε νέα αγωγή του ζητεί πρόσθετη αποζηµίωση για την ίδια αιτία λόγω της 
επικαλούµενης επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του, της οποίας έλαβε γνώση 
µετά την άσκηση της πρώτης αγωγής, το δικαστήριο που καλείται να δικάσει την 
υπόθεση δεν δεσµεύεται από το δεδικασµένο της αποφάσεως, διότι το δικαστήριο 
καλείται να κρίνει αξιώσεις του παθόντος από τις επιζήµιες συνέπειες του ατυχήµατος 
που δεν µπορούσαν να προβλεφθούν κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής και δεν 
κρίθηκαν µε την τελεσίδικη απόφαση.  
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αριθ.19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν 
έχει νόµιµη βάση και έτσι ιδρύεται ο από τη διάταξη αυτή προβλεπόµενος λόγος 
αναιρέσεως και όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως, που αποτελεί την ελάσσονα 
πρόταση του δικαστικού συλλογισµού, δεν περιέχονται ή δεν αναφέρονται µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς επιφάσεις 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 
εφαρµόστηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 247, 251, 298, 261, 914, 937, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αρχή αναλογικότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 487 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Αρχή αναλογικότητας. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Με το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. τέταρτο του Συντάγµατος, όπως αυτό ισχύει µετά τη 
συνταγµατική αναθεώρηση του έτους 2001, τίθεται ο κανόνας ότι οι κάθε είδους 
περιορισµοί που µπορούν να επιβληθούν στα ατοµικά δικαιώµατα "πρέπει να 
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προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει 
επιφύλαξη υπέρ αυτού, και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας". Κατά την 
αρχή αυτή, η οποία ως γενική αρχή του δικαίου ίσχυε και προ της ρητής 
αποτυπώσεώς της στο Σύνταγµα κατά την προαναφερθείσα αναθεώρησή του, οι 
νοµίµως επιβαλλόµενοι περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να πληρούν 
τα ακόλουθα τρία κριτήρια, πρέπει δηλαδή να είναι α) κατάλληλοι, ήτοι πρόσφοροι 
για την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, β) αναγκαίοι, ήτοι να συνιστούν 
µέτρο τα οποίο, σε σχέση µε άλλα δυνάµενα να ληφθούν µέτρα, επάγεται τον 
ελάχιστο δυνατό περιορισµό για τον ιδιώτη ή το κοινό, και τέλος γ) εν στενή εννοία 
αναλογικοί, να τελούν δηλαδή σε εύλογη σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η 
αναµενόµενη ωφέλεια να µην υπολείπεται της βλάβης που προκαλούν (ΟλΑΠ 
43/2005). Η αρχή της αναλογικότητας, ως κανόνας δικαίου που θέτει όρια στον 
περιοριστικό του ατοµικού δικαιώµατος νόµο, απευθύνεται κατ' αρχήν στο νοµοθέτη. 
Στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου, ήτοι στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών, επίκληση της 
αρχής της αναλογικότητας µπορεί να γίνει αν ο κοινός νοµοθέτης είτε έχει 
παραβιάσει την αρχή αυτή, θεσπίζοντας µε νόµο υπέρµετρους περιορισµούς 
ατοµικών δικαιωµάτων, οπότε ο δικαστής µπορεί, ελέγχοντας τη συνταγµατικότητα 
του νόµου, να µην εφαρµόσει αυτόν (άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγµατος), είτε έχει 
παραλείψει να ασκήσει τις συνταγµατικές του υποχρεώσεις, καταλείποντας κενό, 
οπότε η αρχή της αναλογικότητας καλείται επικουρικώς σε εφαρµογή. Στο πεδίο των 
αδικοπρακτικών σχέσεων (άρθρο 914 επ. Α.Κ.) και ειδικότερα στο ζήτηµα του 
µέτρου της επιδικαστέας χρηµατικής ικανοποιήσεως ο νόµος προβλέπει στο άρθρο 
932 Α.Κ. ότι το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του 
χρηµατική ικανοποίηση, δηλαδή χρηµατική ικανοποίηση ανάλογη µε τις περιστάσεις 
της συγκεκριµένης περιπτώσεως. Με τη διάταξη αυτή ο κοινός νοµοθέτης έλαβε 
υπόψη του την αρχή της αναλογικότητας, εξειδικεύοντάς την στο ζήτηµα του 
προσδιορισµού του ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως. Εποµένως, σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω, δεν υπάρχει έδαφος άµεσης εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 25 παρ. 
1 εδάφιο τέταρτο του Συντάγµατος, η ευθεία δε επίκλησή της κατά τον προσδιορισµό 
του ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως στερείται σηµασίας, αφού δεν θα οδηγούσε 
σε διαφορετικά, σε σχέση µε τον κατ' εφαρµογή του άρθρου 932 ΑΚ προσδιορισµό 
αυτής, αποτελέσµατα (ΑΠ 6/2009 Ολ). Κατά συνέπεια, ο από το άρθρο 559 αριθ. 1 
ΚΠολ∆ δεύτερος λόγος του αναιρετηρίου, µε τον οποίο προσάπτεται στο Εφετείο 
ευθεία παράβαση της κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος αρχής της 
αναλογικότητας, αλλά και των διατάξεων των άρθρων 914, 932, 300 ΑΚ, 10 του Ν. 
489/1976 και 6 παρ 1, 8 παρ. 2, 9 παρ. 2 και 10 παρ. 2 της Ε.Σ.∆.Α., κατά τον 
προσδιορισµό του ποσού της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, που 
επιδικάστηκε στους αναιρεσείοντες, ως εκ του ότι το ποσό αυτό δεν αντιστοιχεί στην 
οφειλόµενη εύλογη χρηµατική ικανοποίηση, αλλά είναι κατά πολύ µικρότερο, πρέπει 
να απορριφθεί προεχόντως ως απαράδεκτος.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 330 και 914 ΑΚ προκύπτει, ότι προϋποθέσεις 
της ευθύνης προς αποζηµίωση είναι η υπαιτιότητα του υπόχρεου, το παράνοµο της 
πράξης ή παράλειψης αυτού και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της πράξης ή 
παράλειψης και της επελθούσας ζηµίας. Συνυπαιτιότητα υπάρχει, κατά το άρθρο 300 
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ΑΚ, όταν ο ζηµιωθείς συντέλεσε από δικό του πταίσµα στη ζηµία και την έκτασή της, 
οπότε το δικαστήριο µπορεί να µην επιδικάσει αποζηµίωση ή να µειώσει το ποσό της. 
Στην περίπτωση αυτή, η µεν κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για τη συνδροµή ή όχι 
πταίσµατος του ζηµιωθέντος, η οποία είναι κρίση σχετική µε νοµική έννοια, 
υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 559 αριθ 1 και 19 
ΚΠολ∆, η κρίση όµως για τον καθορισµό του ποσοστού κατά το οποίο πρέπει να 
µειωθεί η αποζηµίωση δεν υπόκειται στον έλεγχο αυτό, γιατί αφορά εκτίµηση 
πραγµάτων. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, δηµιουργείται λόγος αναιρέσεως αν 
παραβιασθεί κανόνας ουσιαστικού δικαίου, συνίσταται δε η παραβίαση στην 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή κανόνα που υπάρχει, όταν εφαρµόζεται ή δεν 
εφαρµόζεται κατά περίπτωση κανόνας ενώ δεν υπάρχουν ή υπάρχουν, αντίστοιχα, οι 
πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, σύµφωνα µε τα όσα ανελέγκτως 
δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας.  
- Κατά το εδάφιο 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν η απόφαση 
δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. 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, στα οποία το δικαστήριο της 
ουσίας στήριξε την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της 
δίκης και έτσι δεν µπορεί να ελεγχθεί αν στην προκειµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι 
όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι 
εκείνου που δεν εφαρµόστηκε (ΟλΑΠ 25/2004).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 300, 330, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 522, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 581,  
Σ: 25,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 739 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330 εδ β' και 914 ΑΚ προκύπτει, ότι η 
αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζηµίωση προϋποθέτει συµπεριφορά παράνοµη και 
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 
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αυτή να συνίσταται σε θετική ενέργεια η 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.  
- Oι αναιρετικοί λόγοι των αριθµών 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, 
δηµιουργούνται, ο µεν πρώτος, όταν το δικαστήριο της ουσίας παραβίασε, κανόνα 
του ουσιαστικού δικαίου ή τα διδάγµατα της κοινής πείρας και εφόσον - αυτά 
αφορούν στην εξειδίκευση των αόριστων νοµικών εννοιών, όχι όµως και στην 
εκτίµηση των αποδείξεων προς εξακρίβωση της αλήθειας των πραγµατικών 
γεγονότων, ο δε δεύτερος, όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως του δικαστηρίου της 
ουσίας, δεν περιέχονται καθόλου ή δεν περιγράφονται µε πληρότητα, σαφήνεια και 
χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα γεγονότα που είναι αναγκαία για να κριθεί 
στη συγκεκριµένη περίπτωση αν συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του 
εφαρµοσθέντος κανόνα του 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. Έτσι, επί αδικοπρακτικής ευθύνης προς 
αποζηµίωση ελέγχεται µε τον αναιρετικό αυτόν λόγο η αξιολογική κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας για τη συνδροµή ή µη υπαιτιότητας και αιτιώδους συνδέσµου 
µεταξύ αυτής και του ζηµιογόνου αποτελέσµατος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 527 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν 
θεµελιώνει αυτή καθαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 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 
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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 δέχτηκε 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.  
- Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή καθαυτή υπαιτιότητα στην 
επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του οποίου 
από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη απιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος.  
- Όπως συνάγεται από τα άρθρα 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆, ο δικαστής για 
να σχηµατίσει την κρίση του για πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, που 
ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη 
όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι 
διάδικοι, παράβαση δε αυτής της υποχρεώσεως θεµελιώνει τον προβλεπόµενο από το 
άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως, ο οποίος ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει ή παρά το νόµο έλαβε 
υπόψη αποδείξεις που δεν. προσκοµίστηκαν ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικό µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. Αρκεί για την ίδρυση του λόγου 
αυτού και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο. Σηµειώνεται, ότι δεν είναι ανάγκη να γίνεται 
ειδική µνεία στην απόφαση και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από τα αποδεικτικά 
µέσα. Το γεγονός ότι µνηµονεύονται και εξαίρονται µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, 
λόγω της κατά την ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου µεγαλύτερης σηµασίας τους, δεν 
σηµαίνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα υπόλοιπα, αρκεί βέβαια να γίνεται αδίστακτα 
βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της αποφάσεως ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα 
αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι.  
- 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 
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χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτά και έχουν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Αντίθετα δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης 
βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και 
µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου απ' αυτές 
πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα κατά το 
άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα και για το λόγο αυτό 
γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 561, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 533 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται, ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του 
υπόχρεου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνοµη συµπεριφορά 
του υπόχρεου σε αποζηµίωση έναντι εκείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της ζηµίας. Η παράνοµη 
συµπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας µπορεί να συνίσταται όχι µόνο σε θετική 
πράξη, 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. Εξάλλου 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.  



 

[41] 
 

- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και 
αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας αυτός παραβιάζεται είτε 
µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, η οποία υπάρχει, αν ο κανόνας δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ 
δεν έπρεπε ή αν εφαρµοστεί εσφαλµένα.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος για αναίρεση 
απόφασης αν δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 524 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. 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 ζηµία 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 
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συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης παραβάσεως και του ζηµιογόνου 
αποτελέσµατος.  
- 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 και εκ πλαγίου 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 και 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/1910, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1015 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής 
οδύνης σε οικογένεια θύµατος. Αλλοδαποί. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι α) η υπαιτιότητα του 
υπόχρεου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, β) η παράνοµη 
συµπεριφορά του- υπόχρεου σε αποζηµίωση έναντι εκείνου που ζηµιώθηκε και γ) 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. 
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Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου 
προσώπου, που µπορεί να είναι και ο ζηµιωθείς στην περίπτωση που συνετέλεσε και 
ο ίδιος την πρόκληση ή την επαύξηση της ζηµιάς, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας ικανή και µπορούσε να επιφέρει, κατά τη συνηθισµένη πορεία των 
πραγµάτων, το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να 
θεωρηθεί κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία 
της ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά τη διάταξη του άρθρου 
559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολ∆ γιατί είναι κρίση νοµική, αναγόµενη στην ορθή ή µη 
υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας των διδαγµάτων της κοινής πείρας στην 
αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας. Αντίθετα, η κρίση του δικαστηρίου 
της ουσίας, περί του ότι στη συγκεκριµένη (ένδικη) περίπτωση η πράξη ή η 
παράλειψη εκείνη αποτέλεσε ή δεν αποτέλεσε την αιτία του επιζήµιου 
αποτελέσµατος, περί του ότι δηλαδή το ζηµιογόνο γεγονός σε σχέση µε τη ζηµία 
βρίσκεται ή δεν βρίσκεται σε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος, ως αναγόµενη σε 
εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων (άρθρ. 561 παρ.1 ΚΠολ∆), δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο. Τέλος, η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή 
καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση του αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως 
στοιχείο, η στάθµιση του οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε 
την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του 
επελθόντος αποτελέσµατος (ΑΠ 468/2003).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 26 ΑΚ, "οι ενοχές από αδίκηµα διέπονται από το 
δίκαιο της πολιτείας όπου διαπράχθηκε το αδίκηµα". Από την διάταξη αυτή 
συνάγεται ότι η κύρια σχέση η οποία δηµιουργείται, µε τη διάπραξη αδικήµατος στην 
Ελλάδα από το οποίο επήλθε ο θάνατος αλλοδαπού και η αντίστοιχη αδικοπρακτική 
ενοχή, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο µε την έννοια της Lex causee. Εποµένως, 
κατά το δίκαιο αυτό, κρίνεται, µεταξύ άλλων, ο 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 αδικοπρακτική 
συµπεριφορά είτε µε ορισµένη ιδιότητα, είτε εξ ιδίου δικαίου. Εποµένως, στην 
περίπτωση θανάτωσης, σε τροχαίο ατύχηµα στην Ελλάδα αλλοδαπού, για να κριθεί η 
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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 Α.Κ. αµέσως το Ελληνικό 
∆ίκαιο, χωρίς την παρεµβολή άλλης έρευνας, στο πλαίσιο εφαρµογής των αρχών του 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, που έχει σχέση µε την έννοια του προκρίµατος και του 
προδικαστικού ζητήµατος, και ειδικά η διάταξη του άρθρου 932 Α.Κ. µε την οποία θα 
προσδιορισθεί, στη συγκεκριµένη περίπτωση, το εάν ο συγκεκριµένος ενάγων ανήκει 
στο κύκλο των δικαιουµένων προσώπων, µε την προαναφερθείσα έννοια, 
ανεξαρτήτως του εάν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, µε βάση το (µη εφαρµοστέο 
όµως) ουσιαστικό δίκαιο της ιθαγενείας του θανόντος και εκείνων που ζητούν την 
επιδίκαση της χρηµατικής ικανοποίησης, προβλέπεται διαφορετική ρύθµιση, ως προς 
τα πρόσωπα που ανήκουν στον κύκλο εκείνων που δικαιούνται να επιδιώξουν την 
αντίστοιχη αξίωση ή δεν προβλέπεται καµία ρύθµιση. 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 ο νοµοθέτης δεν θέλησε να διαγράψει δεσµευτικώς τα όρια ενός θεσµού, ο 
οποίος, ως εκ της φύσης του, υφίσταται αναγκαίως τις επιδράσεις από τις κοινωνικές 
διαφοροποιήσεις, κατά τη διαδροµή του χρόνου. Κατά την αληθή, όµως, έννοια της 
εν λόγω διάταξης, που απορρέει από τον σκοπό της θέσπισης της, στην οικογένεια 
του θύµατος ως αόριστης νοµικής έννοιας περιλαµβάνονται οι εγγύτεροι και στενώς 
συνδεόµενοι συγγενείς του θανατωθέντος, που δοκιµάσθηκαν ψυχικά από την 
απώλειά 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 Α.Κ. 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 



 

[45] 
 

ύπαρξη ή όχι γάµου ή συγγενικής σχέσης γονέα και τέκνου), τότε πλέον καθίσταται 
αναγκαία η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 13,14,17-24 του ΑΚ (κατά 
περίπτωση), για να κριθεί, αναλόγως, το εάν ο ενάγων έχει τελικώς την ιδιότητα του 
συζύγου ή του τέκνου, του πατέρα ή του παππού του θανατωθέντος (ΟλΑΠ 10/2011).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). Ο 
προβλεπόµενος από το άρθρο 559, αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης 
βάσης µε την έννοια της ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες 
αποκλειστικά στη διατύπωση του αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη 
συνδροµή ή µη γεγονότων, που στη συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το 
πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την 
ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεσή τους, να µη µπορεί να κριθεί αν η απόφαση 
στηρίζεται ή όχι νοµικώς (ΟλΑΠ 13/1995). Η ύπαρξη νόµιµης βάσης και η 
αντίστοιχη έλλειψή της πρέπει να προκύπτουν αµέσως από την προσβαλλόµενη 
απόφαση, ο δε Άρειος Πάγος διαπιστώνει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του 
προκειµένου λόγου αναίρεσης, ελέγχοντας µόνο την προσβαλλόµενη απόφαση και το 
αιτιολογικό της και όχι το περιεχόµενο άλλων εγγράφων ή αποφάσεων σε εφαρµογή 
της διάταξης του άρθρου 561 παρ.2 του Κ.Πολ.∆. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη 
νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου 
από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα 
κατά το άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα και για το 
λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
- Ο λόγος αναίρεσης του αριθ. 8 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ δίδεται όταν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν, ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ως "πράγµατα" θεωρούνται οι 
πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που ασκήθηκε 
είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης ή λόγου έφεσης όχι δε οι αιτιολογηµένες 
αρνήσεις τους, ούτε οι ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται από την εκτίµηση των αποδείξεων 
(ΟλΑΠ 3/1997).  
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- 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, 22, 2324, 26, 297, 298, 300, 330, 914, 931, 932, 
ΚΠολ∆: 294, 297, 495, 573, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1116 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκίνητα.Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή 
καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση του αυτοκινητικού ατυχήµατος. Κατά ποιών 
απευθύνεται η αίτηση αναίρεσης σε οµοδικία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του 
υπόχρεου, ή οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνοµη συµπεριφορά 
του υπόχρεου σε αποζηµίωση έναντι εκείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της ζηµίας. Η παράνοµη 
συµπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας µπορεί να συνίσταται όχι µόνο σε θετική 
πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση εκείνος που 
υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το νόµο ή τη 
δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, στον η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου 
προσώπου, που µπορεί να είναι και ο ζηµιωθείς στην περίπτωση που συνετέλεσε και 
ο ίδιος την πρόκληση ή την επαύξηση της ζηµιάς, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας ικανή και µπορούσε να επιφέρει, κατά τη συνηθισµένη πορεία των 
πραγµάτων, το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να 
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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).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 68, 556 και 558 ΚΠολ∆ συνάγεται 
ότι η αίτηση αναιρέσεως απευθύνεται κατά του νικήσαντος αντιδίκου του 
αναιρεσείοντος όχι δε και κατά του οµοδίκου του, ως προς τον οποίο είναι 
απαράδεκτη λόγω έλλειψης εννόµου συµφέροντος, εφόσον η απόφαση δεν περιέχει 
διάταξη υπέρ αυτού η οποία βλάπτει τον αναιρεσείοντα (ΟλΑΠ 24/1997). Είναι δε 
διάφορο το ζήτηµα ότι στη συζήτηση του ενδίκου µέσου που άσκησε ένας εκ των 
αναγκαστικών οµοδίκων είναι απαραίτητη η κλήτευση των υπολοίπων οµοδίκων, η 
οποία επιβάλλεται από το άρθρο 76 παρ. 3 ΚΠολ∆ (ΑΠ 356/2006).  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης για 
έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το 
αιτιολογικό της το περιστατικά που συγκροτούν το πραγµατικό του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ο οποίος εφαρµόστηκε (υπαγωγικός συλλογισµός), ώστε 
καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής της διάταξης, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες στο νοµικό 
χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτά και έχουν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Αντίθετα δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης 
βάσης, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και 
µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου απ' αυτές 
πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα κατά το 
άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα και για το λόγο αυτό 
γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 177/2008).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 341 ΑΚ συνάγεται, ότι το 
δικαστήριο, για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιµότητα ή 
µη των προβαλλόµενων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων, που ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα 
νόµιµο αποδεικτικά µέσα, που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για άµεση 
και έµµεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή 
αξιολόγηση του καθενός από αυτό, κατ' αντιδιαστολή προς τα λοιπά έγγραφα και εν 
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γένει προς τα άλλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία φέρονται, ότι ελήφθησαν υπόψη προς 
σχηµατισµό της κρίσης του. Βέβαια, δεν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας να 
µνηµονεύει και να εξαίρει µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της, κατά την 
ελεύθερη κρίση του, µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να γίνεται αναµφίβολα 
βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της απόφασης, ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα 
αποδεικτικά µέσα, που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν νόµιµα οι διάδικοι. Η 
παράβαση της υποχρέωσης αυτής ιδρύει το λόγο της αναίρεσης του άρθρου 559 αριθ. 
11 περ. γ' του ΚΠολ∆ υπό την αποκλειστική προϋπόθεση, ότι το πραγµατικό γεγονός 
που επικαλείται ο διάδικος ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού 
µόνο ένα τέτοιο (ουσιώδες) γεγονός καθίσταται αντικείµενο απόδειξης (ΟλΑΠ 
14/2005 και 2/2008, ΑΠ 424/2011).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις γ" 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 κάτω την εκτίµηση 
του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµική 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διάφορος. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, 
ένσταση κ.λπ. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν 
(ΟλΑΠ 27 και 28/1998).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικό (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή στον τα εκτιθεµένα δεν καλύπτουν όλο 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 µεταξά τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). Ο 
προβλεπόµενος από το άρθρο 559, αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης 
βάσης µε την έννοια της ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες 
αποκλειστικά στη διατύπωση του αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη 
συνδροµή ή µη γεγονότων, που στη συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το 
πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την 
ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεση τους, να µην µπορεί να κριθεί αν η απόφαση 
στηρίζεται ή όχι νοµικώς (ΟλΑΠ 13/1995). Η ύπαρξη νόµιµης βάσης και η 
αντίστοιχη έλλειψη της πρέπει να προκύπτουν αµέσως οπό την προσβαλλόµενη 
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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 στον πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου 
από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανέλεγκτα, κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα 
και για το λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 335, 338, 339, 340, 341, 914, 
ΚΠολ∆: 68, 76, 556, 558, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1123 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Αίτηση αναίρεσης και οµοδικία. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του 
υπόχρεου, ή οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνοµη συµπεριφορά 
του υπόχρεου σε αποζηµίωση έναντι εκείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της ζηµίας. Η παράνοµη 
συµπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας µπορεί να συνίσταται όχι µόνο σε θετική 
πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση εκείνος που 
υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το νόµο ή τη 
δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, στον η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου 
προσώπου, που µπορεί να είναι και ο ζηµιωθείς στην περίπτωση που συνετέλεσε και 
ο ίδιος την πρόκληση ή την επαύξηση της ζηµιάς, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας ικανή και µπορούσε να επιφέρει, κατά τη συνηθισµένη πορεία των 
πραγµάτων, το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να 
θεωρηθεί κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία 
της ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά τη διάταξη του άρθρου 
559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολ∆ γιατί είναι κρίση νοµική, αναγόµενη στην ορθή ή µη 
υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας των διδαγµάτων της κοινής πείρας στην 
αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας. Αντίθετα, η κρίση του δικαστηρίου 
της ουσίας, περί του ότι στη συγκεκριµένη (ένδικη) περίπτωση η πράξη ή η 
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παράλειψη εκείνη αποτέλεσε ή δεν αποτέλεσε την αιτία του επιζήµιου 
αποτελέσµατος, περί του ότι δηλαδή το ζηµιογόνο γεγονός σε σχέση µε τη ζηµία 
βρίσκεται ή δεν βρίσκεται σε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος, ως αναγόµενη σε 
εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων (αρθρ. 561 παρ. 1 ΚΠολ∆), δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο. Τέλος, η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή 
καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση του αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως 
στοιχείο, η στάθµιση του οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε 
την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του 
επελθόντος αποτελέσµατος (ΑΠ 468/2003).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 68, 556 και 558 ΚΠολ∆ συνάγεται 
ότι η αίτηση αναιρέσεως απευθύνεται κατά του νικήσαντος αντιδίκου του 
αναιρεσείοντος όχι δε και κατά του οµοδίκου του, ως προς τον οποίο είναι 
απαράδεκτη λόγω έλλειψης εννόµου συµφέροντος, εφόσον η απόφαση δεν περιέχει 
διάταξη υπέρ αυτού η οποία βλάπτει τον αναιρεσείοντα (ΟλΑΠ 24/1997). Είναι δε 
διάφορο το ζήτηµα ότι στη συζήτηση του ενδίκου µέσου που άσκησε ένας εκ των 
αναγκαστικώς οµοδίκων είναι απαραίτητη η κλήτευση των υπολοίπων οµοδίκων, η 
οποία επιβάλλεται από το άρθρο 76 παρ. 3 ΚΠολ∆ (ΑΠ 356/2006). Εποµένως η 
κρινόµενη αίτηση αναιρέσεως κατά το µέρος που απευθύνεται κατά της δεύτερης 
αναιρεσίβλητης και του τρίτου αναιρεσιβλήτου, κατά των οποίων εστρέφετο η έφεση 
είναι απαράδεκτη, αφού η αναιρεσείουσα (ALLIANZ ΕΛΛΑΣ ΑΑΕ) δεν επικαλείται 
και ούτε από την προσβαλλόµενη απόφαση προκύπτει ότι περιέχονται σε αυτή 
δυσµενείς για την αναιρεσείουσα και επωφελείς για τους ως άνω αναιρεσιβλήτους 
διατάξεις ή αιτιολογίες. 
- Για τη νοµιµοποίηση προς διεξαγωγή συγκεκριµένες δίκης αρκεί καταρχήν ο 
ισχυρισµός του ενάγοντος ότι αυτός και ο εναγόµενος είναι τα υποκείµενα της 
επίδικης ουσιαστικής έννοµης σχέσης, ότι δηλαδή ο ίδιος είναι φορέας του 
ασκούµενου επίδικου δικαιώµατος και ο εναγόµενος της αντίστοιχης υποχρέωσης. 
Ποία πρόσωπα είναι φορείς συγκεκριµένων δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων ορίζεται 
από το ουσιαστικό δίκαιο που επιτρέπει την άσκηση της αγωγής. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις γ" 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 κάτω την εκτίµηση 
του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµική 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διάφορος. 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).  
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- 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 περιστατικό (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή στον τα εκτιθεµένα δεν καλύπτουν όλο τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). Ο 
προβλεπόµενος από το άρθρο 559, αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης 
βάσης µε την έννοια της ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες 
αποκλειστικά στη διατύπωση του αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη 
συνδροµή ή µη γεγονότων, που στη συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το 
πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την 
ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεση τους, να µην µπορεί να κριθεί αν η απόφαση 
στηρίζεται ή όχι νοµικώς (ΟλΑΠ 13/1995). Η ύπαρξη νόµιµης βάσης και η 
αντίστοιχη έλλειψη της πρέπει να προκύπτουν αµέσως οπό 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 στον πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου 
από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανέλεγκτα, κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα 
και για το λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 68, 76, 556, 558, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 951 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκίνητα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 10 του Ν. ΓΠΝ /1991, 297, 298, 299, 330 εδ. β' , 914 
και 932 του ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση συγκρούσεως µεταξύ δύο ή 
περισσότερων αυτοκινήτων η ευθύνη προς αποζηµίωση προϋποθέτει συµπεριφορά 
παράνοµη και υπαίτια, επέλευση ζηµίας και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της 
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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.  
- 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. 
α' και 19 του ΚΠολ∆ για ευθεία και εκ πλαγίου παράβαση κανόνων ουσιαστικού 
δικαίου. Εξ άλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 εδ. α' ΚΠολ∆, λόγος 
αναίρεσης για ευθεία παράβαση 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 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.  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης της αποφάσεως, κατά την έννοια της διατάξεως του 
αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆. υπάρχει και όταν στο αιτιολογικό της 
αποφάσεως, που αποτελεί την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν 
αναφέρονται µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά 
περιστατικά εκείνα, τα οποία είναι αναγκαία για να κριθεί, αν στη συγκεκριµένη 
περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που 
εφαρµόστηκε, όχι όµως και όταν πρόκειται για αντιφάσεις ή ελλείψεις, που ανάγονται 
στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση και αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αρκεί τούτο να εκτίθεται µε σαφήνεια στην απόφαση.  
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 297, 298, 299, 330, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιώς 
Αριθµός απόφασης: 132 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Υπαιτιότητα. Ικανότητα προς καταλογισµό. 
Ευθύνη εποπτεύοντος. Επικουρικό Κεφάλαιο. ΙΚΑ. 
- Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 4 εδ. α' Ν. ΓΠΝ/1911 «περί της εκ των 
αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» για κάθε ζηµία που προξενείται από το 
αυτοκίνητο κατά τη λειτουργία του προς τρίτους ενέχεται σε αποζηµίωση ο οδηγός 
και ο κατά το άρθρο του νόµου αυτού κάτοχος, ο δε ιδιοκτήτης σε περίπτωση που 
είναι άλλος από τον κάτοχο ενέχεται µόνο µέχρι της αξίας του αυτοκινήτου, κατά δε 
τη διάταξη του άρθρου 5 εδ. α' ίδιου νόµου, από την κατά το προηγούµενο άρθρο 
αποζηµίωση κανείς δεν απαλλάσσεται από τους ενεχόµενους α' αυτή από 
οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν αποδείξει ότι το ατύχηµα προήλθε από ανώτερη βία ή 
από υπαιτιότητα του θύµατος ή από πταίσµα τρίτου προσώπου µη ανήκοντος στην 
υπηρεσία του αυτοκινήτου. Από τις διατάξεις αυτές του πιο πάνω νόµου, ο οποίος 
καθιερώνει γνήσια αντικειµενική ευθύνη σε βάρος των πιο πάνω προσώπων, που 
συνδέονται µε το ζηµιογόνο αυτοκίνητο µε κάποια από τις παραπάνω σχέσεις 
(ιδιοκτήτης, κάτοχος, οδηγός), προβλέπεται απαλλαγή του ενεχοµένου προσώπου, 
πλην άλλων και σε περίπτωση αποκλειστικής υπαιτιότητας του θύµατος στη ζηµία 
του, µη αρκούσης συντρέχουσας υπαιτιότητας του τελευταίου (ΑΚ 300). Η 
υπαιτιότητα προϋποθέτει ικανότητα προς καταλογισµό την οποία δεν έχει ο 
φρενοβλαβής και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει λόγος απαλλαγής του 
εναγοµένου από την υποχρέωση του προς αποζηµίωση του θύµατος. Η ικανότητα 
προς καταλογισµό λείπει στην περίπτωση της έλλειψης συνείδησης των πραττοµένων 
ή όταν το πρόσωπο βρισκόταν σε ψυχική η διανοητική διαταραχή που περιόριζε 
αποφασιστικά τη λειτουργία της κρίσης και της βούλησης του (ΑΚ 915). Η δεύτερη 
περίπτωση υπάρχει όταν ο δράστης κατά το χρόνο της πράξης πάσχει από κάποια 
πνευµατική ασθένεια η οποία ανεξάρτητα αν είναι προσωρινή ή διαρκής έχει ως 
συνέπεια τη διανοητική ανικανότητα του δράστη ή του θύµατος. Ως πνευµατική 
ασθένεια νοείται η ψυχοπάθεια, ψύχωση, νεύρωση, ολιγοφρένεια. Ο εναγόµενος που 
ισχυρίζεται έλλειψη ευθύνης του για λόγο από την ΑΚ 915 οφείλει να ισχυρισθεί και 
αποδείξει τούτο. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 923 παρ. 1, 2 ΑΚ όποιος έχει την 
εποπτεία ανηλίκου ή ενηλίκου ο οποίος τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση 
ευθύνεται για τη ζηµία που τα πρόσωπα αυτά προξενούν παράνοµα σε τρίτο, εκτός αν 
αποδείξει ότι άσκησε την προσήκουσα εποπτεία ή ότι η ζηµία δεν µπορούσε να 
αποτραπεί, την ίδια ευθύνη έχει και όποιος ασκεί την εποπτεία µε σύµβαση.  
Με τις παραπάνω διατάξεις καθιερώνεται ευθύνη εκείνου που έχει από το νόµο ή µε 
σύµβαση την εποπτεία ανηλίκων δηλαδή όσων δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος 
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της ηλικίας τους (ΑΚ 127) και των ενηλίκων που τελούν υπό δικαστική 
συµπαράσταση (ΑΚ 1666), για ζηµία από αυτούς σε τρίτους, στην προστασία των 
οποίων αποβλέπει η διάταξη, για βλάβη που υφίστανται από παράνοµη πράξη του 
εποπτευοµένου. Η απαρίθµηση των προσώπων των εποπτευοµένων είναι 
περιοριστική και αφορά τον ανήλικο και τον ενήλικο που τελεί υπό δικαστική 
συµπαράσταση, ενώ δεν καταλαµβάνει πρόσωπα που παρουσιάζουν τον ίδιο κίνδυνο 
και τις ίδιες πιθανότητες πρόκλησης ζηµιών και τα οποία λόγω της σωµατικής ή 
διανοητικής του καταστάσεως θα είχαν ανάγκην επιβλέψεως (εποπτείας). Οι 
εποπτεύοντες αυτούς µπορεί να ευθύνονται κατά τις γενικές διατάξεις του άρθρου 
914 ΑΚ, εφόσον όµως ο ζηµιωθείς από πράξη των εν λόγω προσώπων αποδείξει ότι 
τους βαρύνει οποιονδήποτε πταίσµα επιβλέψεως των προσώπων τούτων (ΑΠ 
79/2008). Εξάλλου από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 489/1976 
ορίζεται ότι η αποζηµίωση του Επικουρικού Κεφαλαίου περιορίζεται στη 
συµπλήρωση του ποσού που υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικό ταµείο ή 
ασφαλιστικός οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης για την αυτή αιτία στον 
ζηµιωθέντα. Η δυνατότητα αυτή του Επικουρικού Κεφαλαίου ισχύει για κάθε 
περίπτωση ευθύνης του δηλαδή και για την περίπτωση πτωχεύσεως ή ανακλήσεως 
της άδειας λειτουργίας του ασφαλιστή κατά το άρθρο 19 παρ. 1 περ. δ' του Ν. 
489/1976. Ο περιορισµός αυτός προβάλλεται από το Επικουρικό Κεφάλαιο τόσο κατά 
του παθόντος τρίτου όσο και κατά του ΙΚΑ που εµφανίζεται έναντι του Επικουρικού 
Κεφαλαίου ως εκ του νόµου διάδοχος του παθόντος ασφαλισµένο του δηλαδή στην 
περίπτωση αυτή λόγω της ειδικής ρυθµίσεως του άρθρου 19 παρ. 5 του Ν. 489/1976, 
µε την οποία εκφράζεται ο επικουρικός χαρακτήρας της ευθύνης του Επικουρικού 
Κεφαλαίου, δεν επέρχεται υποκατάσταση του ΙΚΑ στην αξίωση αποζηµιώσεως του 
παθόντος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 127, 297, 298, 300, 330, 915, 923, 926, 1666, 
ΚΠολ∆: 666, 667, 670, 676, 681 Α, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 2, 4, 5, 9, 10,  
Νόµοι: 489/1976, άρθ. 19,  
∆ηµοσίευση: ΠειρΝοµ 2012.38 
 
Αδικοπραξία - Βλάβη σώµατος ή υγείας/θάνατος προσώπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 994 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Βλάβη σώµατος ή υγείας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 929 και 298 ΑΚ προκύπτει, ότι αυτός 
που έπαθε στο σώµα ή στην υγεία του δικαιούται να αξιώσει και τη µελλοντική 
αποθετική ζηµία (διαφυγόν κέρδος), γιατί, λόγω της µειωµένης ικανότητας προς 
εργασία από βλάβη του σώµατος ή της υγείας, χάνει τα εισοδήµατα από την εργασία 
του, την οποία, έχοντας πλήρη ικανότητα, κατά τη συνηθισµένη πορεία των 
πραγµάτων θα ασκούσε στο µέλλον. ∆εν απαιτείται γι' αυτό βεβαιότητα, αλλά αρκεί 
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πιθανότητα κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, πράγµα που πρέπει να 
προκύπτει από τις ιδιαίτερες περιστάσεις, ιδίως δε από τα µέτρα που λήφθηκαν προς 
τούτο. Προκειµένης αξίωσης εκείνου, που έπαθε βλάβη στο σώµα ή την υγεία του για 
τη µελλοντική αποθετική ζηµία (διαφυγόν κέρδος) κατά τα άρθρα 929 και 298 ΑΚ ο 
ζηµιωθείς πρέπει να εκθέσει στην αγωγή του συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά, 
τα οποία πιθανολογούν τη µελλοντική ζηµία του και θα καταστήσουν δυνατή στο 
δικαστή της ουσίας την εκτίµηση της πιθανότητας επέλευσης της ζηµίας. Εφόσον 
αυτό συµβαίνει, τότε η αγωγή είναι ορισµένη και νόµιµη. Αν όµως από την έκθεση 
των περιστατικών η µελλοντική ζηµία παρίσταται ως ενδεχόµενη απλά, τότε η αγωγή 
δεν είναι νόµιµη και δεν θεµελιώνει αξίωση αποζηµίωσης. Είναι διαφορετικό το 
ζήτηµα, ότι στην αγωγή η ζηµία του ενάγοντος εµφανίζεται ως πιθανή κατά τη 
συνήθη πορεία των πραγµάτων, όµως, από τις αποδείξεις προκύπτει ότι αυτή είναι 
απλά ενδεχόµενη. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η αγωγή είναι απορριπτέα ως κατ' 
ουσίαν αβάσιµη. Για να επιδικασθεί αποζηµίωση για τη µελλοντική ζηµία θα πρέπει 
να είναι δυνατός ο προσδιορισµός αυτής κατά το χρόνο της απόφασης, είτε εφάπαξ, 
είτε κατά χρονικές περιόδους. Όταν, όµως, αυτή δεν είναι απλώς µέλλουσα, αλλά η 
πραγµάτωση της εξαρτάται και από άλλους αστάθµητους παράγοντες, οι οποίοι είναι 
ενδεχόµενο να επέλθουν στο µέλλον και των οποίων η τυχόν µέλλουσα 
πραγµατοποίηση είναι αδύνατο να προβλεφθεί κατά τους κανόνες της κοινής πείρας, 
τότε δεν επιδικάζεται, ως πρόωρη και επιδικάζεται µόνο όταν γεννηθούν, όλοι οι όροι 
της αποζηµίωσης για τη µέλλουσα αυτή ζηµία. Πάντως, η τελεσίδικη απόφαση µε την 
οποία απορρίπτεται η αγωγή ως προώρως ασκηθείσα δεν δηµιουργεί, ως προς τούτο 
δεδικασµένο, γιατί δεν πρόκειται για τοµή της διαφοράς (ΑΠ 122/2006, 2076/2006).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία).Ο προβλεπόµενος από το 
άρθρο 559, αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης βάσης µε την έννοια της 
ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες αποκλειστικά στη διατύπωση 
του αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη συνδροµή ή µη γεγονότων, που στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεσή τους, να µην 
µπορεί να κριθεί αν η απόφαση στηρίζεται ή όχι νοµικώς. Η ύπαρξη νόµιµης βάσης 
και η αντίστοιχη έλλειψη της πρέπει να προκύπτουν αµέσως από την προσβαλλόµενη 
απόφαση, ο δε Άρειος Πάγος διαπιστώνει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του 
προκειµένου λόγου αναίρεσης, ελέγχοντας µόνο την προσβαλλόµενη απόφαση και το 
αιτιολογικό της και όχι το περιεχόµενο άλλων εγγράφων ή αποφάσεων σε εφαρµογή 
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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: 298, 929, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 3268 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αποζηµίωση για παράνοµη στέρηση της ελευθερίας. 
- Κατά το άρθρο 93 του Συντάγµατος «τα δικαστήρια διακρίνονται σε διοικητικά, 
πολιτικά και ποινικά και οργανώνονται µε ειδικούς νόµους», ενώ µε τα άρθρα 94, 95, 
96 αυτού (Συντάγµατος) ορίζεται η δικαιοδοσία του καθενός από τα παραπάνω 
δικαστήρια. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 7 παρ. 4 του Συντάγµατος «νόµος ορίζει µε 
ποίους όρους το Κράτος παρέχει, ύστερα από δικαστική απόφαση, αποζηµίωση σε 
όσους καταδικάστηκαν, προφυλακίστηκαν άδικα ή παράνοµα ή µε άλλο τρόπο 
στερήθηκαν παράνοµα την προσωπική τους ελευθερία». Κατά την έννοια της 
συνταγµατικής αυτής διατάξεως, η παροχή αποζηµιώσεως µε δικαστική απόφαση σε 
όσους προφυλακίστηκαν ή καταδικάστηκαν ή στερήθηκαν την ελευθερία τους, 
προϋποθέτει τη διάγνωση από το δικαστήριο του αδίκου ή παράνοµου χαρακτήρα της 
στέρησης της ελευθερίας του κατηγορηθέντος, ο οποίος, στη συνέχεια, κηρύχθηκε 
αθώος ή απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες, για τις οποίες ασκήθηκε σε βάρος του 
ποινική δίωξη, κατόπιν πράξεων, παραλείψεων ή εκτιµήσεων ποινικού δικαστηρίου ή 
συµβουλίου ή άλλου οργάνου (Εισαγγελέα, Ανακριτή), εντεταγµένου στη διαδικασία 
της απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που 
καθορίζονται από τον κοινό νοµοθέτη. Ο τελευταίος δεν µπορεί να αναθέσει τη 
διάγνωση αυτή σε δικαστήρια άλλης δικαιοδοσίας, όπως είναι τα πολιτικά 
δικαστήρια, ενόψει του εκτεθέντος πιο πάνω οργανωτικού συστήµατος χωριστών 
δικαιοδοσιών που εγκαθιδρύει το Σύνταγµα. Εξάλλου, στο άρθρο 3 του 7ου 
πρωτοκόλλου της Ε.Σ.∆.Α. που κυρώθηκε και κατέστη εσωτερικό δίκαιο, µε το Ν. 
1705/1987, ορίζεται ότι «όταν ένα πρόσωπο καταδικάστηκε µε αµετάκλητη απόφαση 
για αξιόποινη πράξη και η καταδίκη αυτή ακυρωθεί ή όταν στο πρόσωπο αυτό 
απονεµηθεί χάρη µε βάση ένα νέο ή µεταγενέστερο της απόφασης, γεγονός που 
αποδεικνύει άµεσα ότι υπήρχε δικαστική πλάνη, τότε το πρόσωπο που υποβλήθηκε 
σε ποινή, η οποία ήταν αποτέλεσµα αυτής της καταδίκης, θα αποζηµιώνεται σύµφωνα 
µε το νόµο ή την πρακτική που ακολουθείται στο Κράτος για το οποίο πρόκειται, 
εκτός αν αποδειχθεί ότι η µη έγκαιρη αποκάλυψη του άγνωστου γεγονότος οφείλεται 
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ολικά ή µερικά σ΄ αυτό το πρόσωπο». Κατά δε το άρθρο 9 παρ. 5 του ∆ιεθνούς 
Συµφώνου για τα ατοµικά δικαιώµατα, που κυρώθηκε και κατέστη εσωτερικό δίκαιο 
µε το ν. 2464/1997 «κάθε πρόσωπο, θύµα παράνοµης σύλληψης ή κράτησης, έχει 
δικαίωµα αποζηµίωσης». Τέλος, µε τα άρθρα 533-545 του Κώδικα Ποινικής 
∆ικονοµίας που περιέχονται στο τρίτο κεφάλαιο υπό τον τίτλο «Αποζηµίωση εκείνων 
που άδικα καταδικάστηκαν ή κρατήθηκαν προσωρινά», τα οποία τροποποιήθηκαν µε 
το άρθρο 26 του Ν. 2915/2001, στην εισηγητική έκθεση του οποίου αναφέρεται ότι ο 
νοµοθέτης θεώρησε αναγκαία την εναρµόνιση της νοµοθεσίας, που διέπει την 
αποζηµίωση όσων καταδικάστηκαν ή κρατήθηκαν και µετέπειτα αθωώθηκαν, µε το 
Σύνταγµα και τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις που έχει επικυρώσει η χώρα µας, και 
συγκεκριµένα τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του Συντάγµατος, 5 παρ. 5 της 
Ε.Σ.∆.Α, 9 παρ. 5 και 14 παρ. 6 του ∆ιεθνούς Συµφώνου του Ο.Η.Ε. για τα ατοµικά 
και πολιτικά δικαιώµατα ορίζονται τα εξής: Α) Άρθρο 533: «1. Έχουν δικαίωµα να 
ζητήσουν από το ∆ηµόσιο αποζηµίωση: α) οι προσωρινά κρατηθέντες που 
αθωώθηκαν αµετάκλητα µε βούλευµα ή απόφαση δικαστηρίου, β) οι κρατηθέντες µε 
καταδικαστική απόφαση η οποία µετέπειτα εξαφανίστηκε... 2. Όσοι κρατήθηκαν 
λόγω καταδίκης ή κρατήθηκαν προσωρινά κατά την παρ. 1, έχουν δικαίωµα να 
ζητήσουν αποζηµίωση και αν ακόµη έχουν απαλλαγεί επειδή, µολονότι τέλεσαν την 
πράξη, δεν τους επιβλήθηκε ποινή για οιονδήποτε λόγο». Β) Αρθρο 535: «Το 
δηµόσιο δεν έχει υποχρέωση για αποζηµίωση αν εκείνος που καταδικάστηκε ή 
κρατήθηκε προσωρινά έγινε από πρόθεση υπαίτιος της καταδίκης ή της προσωρινής 
του κράτησης». Γ) Αρθρο 536: «1. Σχετικά µε την υποχρέωση του δηµοσίου για 
αποζηµίωση αποφαίνεται το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση για την υπόθεση, 
µε ιδιαίτερη ταυτόχρονη απόφαση, υστέρα από προφορική ή γραπτή αίτηση εκείνου 
που αθωώθηκε και αφού προηγουµένως ο αιτών και ο εισαγγελέας ακουστούν. 2. Σε 
περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση εκείνου που αθωώθηκε, του επιδικάζεται κατ΄ 
αποκοπή ηµερήσια αποζηµίωση συνολικά για τεκµαρτή περιουσιακή ζηµία και ηθική 
βλάβη, η οποία δεν µπορεί να είναι κατώτερη των 8,804 ευρώ, ούτε ανώτερη από 
29,347 ευρώ την ηµέρα και της οποίας το ύψος προσδιορίζεται αφού ληφθεί υπόψη 
και η οικονοµική και οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Το κατώτερο και 
ανώτερο ύψος της αποζηµίωσης µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης. ∆) Άρθρο 537: «1. Εκείνος που ζηµιώθηκε 
µπορεί να υποβάλλει και αργότερα αίτηση για αποζηµίωση στο ίδιο δικαστήριο. 2. 
Στην περίπτωση αυτή η αίτηση παραδίδεται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου αυτού 
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (10) ηµερών από την απαγγελία της απόφασης στο 
ακροατήριο ή από την κοινοποίηση στον προσωρινά κρατούµενο του απαλλακτικού 
βουλεύµατος ή της απαλλακτικής απόφασης που εκδόθηκε ερήµην του. Η παραπάνω 
προθεσµία δεν παρατείνεται λόγω αποστάσεως. Η αίτηση εισάγεται στο δικαστήριο ή 
στο συµβούλιο που συγκαλείται εκτάκτως για την εκδίκαση της κατά το δυνατό σε 
µία από τις πρώτες εργάσιµες ηµέρες µετά την παράδοση της αίτησης. 3. Το 
δικαστήριο αποτελείται κατά προτίµηση από τους ίδιους δικαστές που αποφάνθηκαν 
για την ποινική υπόθεση. Ε) Άρθρο 538: «Απόφαση που αναγνωρίζει υποχρέωση του 
δηµοσίου για αποζηµίωση, αν εκδόθηκε κατά παράβαση των διατάξεων 536 και 537 
είναι άκυρη. ΣΤ) Άρθρο 539: «1. Αν αναγνωριστεί από το ποινικό δικαστήριο µόνο 
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υποχρέωση για αποζηµίωση από το ∆ηµόσιο, χωρίς να επιδικαστεί αποζηµίωση ή αν 
η επιδικασθείσα αποζηµίωση κρίνεται από τον δικαιούχο ανεπαρκής για να καλύψει 
το σύνολο της ζηµίας του ή από το ∆ηµόσιο κρίνεται υπερβολική, οι διάδικοι 
µπορούν να εγείρουν αγωγή στα πολιτικά δικαστήρια, κατά τη διαδικασία των 
άρθρων 663 επ. ΚΠολ∆, που δεν µπορούν να εξετάσουν πάλι την ύπαρξη αυτής της 
υποχρέωσης για τον ακριβή προσδιορισµό του ποσού της αποζηµίωσης. Μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις µπορεί το δικαστήριο να υπερβεί το ανώτατο όριο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 536. 2. Η αξίωση παραγράφεται ύστερα από δύο χρόνια 
από την ηµέρα που έγινε αµετάκλητη η απόφαση για την ποινική υπόθεση». Ζ) 
Άρθρο 540: «1. Αντικείµενο της αξίωσης για αποζηµίωση στα πολιτικά δικαστήρια 
είναι κάθε είδους ζηµία που προκλήθηκε από την ολική ή µερική εκτέλεση της ποινής 
ή της προσωρινής κράτησης στην περιουσιακή κατάσταση εκείνου που ζηµιώθηκε 
και η ηθική βλάβη που υπέστη» και Η) Άρθρο 544: «Στις διατάξεις των άρθρων 533-
542, ως δικαστήριο και απόφαση νοούνται και τα δικαστικά συµβούλια και τα 
βουλεύµατα τους». Με τις παρατεθείσες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας 
περιέχεται πλήρης ρύθµιση για την αποζηµίωση των αδίκως καταδικασθέντων ή 
προσωρινώς κρατηθέντων που τελικώς αθωώθηκαν, όπως απαιτείται από το άρθρο 7 
παρ. 4 του Συντάγµατος. Ειδικότερα, προβλέπεται σε αρµονία προς τις συνταγµατικές 
διατάξεις περί χωριστών δικαιοδοσιών (άρθρα 94, 95, 96) ότι αρµόδιο δικαστήριο για 
τη διάγνωση του άδικου ή παράνοµου της προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης είναι 
αποκλειστικώς το ποινικό δικαστήριο (ή δικαστικό συµβούλιο) που αθώωσε ή 
απήλλαξε ή τιµώρησε µε ελαφρότερη ποινή τον κατηγορούµενο. Τα δε πολιτικά 
δικαστήρια είναι αρµόδια, µόνο για τον προσδιορισµό του ύψους της ζηµίας και την 
επιδίκαση της ανάλογης αποζηµίωσης ή χρηµατικής ικανοποίησης, στις περιπτώσεις 
που το ποινικό δικαστήριο έχει µεν αναγνωρίσει τη σχετική υποχρέωση του 
∆ηµοσίου, αλλά δεν έχει προσδιορίσει το ύψος της αποζηµίωσης ή προσδιόρισε αυτή 
και το ύψος της δεν βρίσκει σύµφωνο τον δικαιούχο ή το υπόχρεο ∆ηµόσιο. Και 
τούτο γιατί ο ποινικός δικαστής, ο οποίος έχει πλήρη γνώση της διεξαχθείσας ενώπιον 
του ποινικής διαδικασίας, εκτιµώντας τις συνθήκες και όλες τις προσκοµισθείσες 
αποδείξεις, είναι ο πλέον κατάλληλος για να αποφανθεί για την υποχρέωση ή µη του 
∆ηµοσίου προς αποζηµίωση (ΑΠ 918/2008).  
∆ιατάξεις: 
Σ: 7, 93, 94, 95, 96, 
ΕΣ∆Α: 9, 14,  
Νόµοι: 2464/1997,  
Νόµοι: 2915/2001, άρθ. 26, 
∆ηµοσίευση: ΕΕΕυρ∆ 2011.175  
 
Αδικοπραξία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2190 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αποζηµίωση για ψευδή καταµήνυση. 
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- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 299, 914 και 932 του ΑΚ, όποιος ζηµιώσει άλλον 
παράνοµα και υπαίτια, έχει υποχρέωση για ζηµία µη περιουσιακή να καταβάλει 
χρηµατική ικανοποίηση στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόµος. Από τη διάταξη δε του 
άρθρου 914 ΑΚ ειδικότερα προκύπτει, ότι για να υπάρχει αδικοπραξία και συνεπώς 
υποχρέωση του δράστη να αποζηµιώσει τον παθόντα απαιτούνται: α) ζηµία κάποιου, 
β) η ζηµία αυτή να προξενήθηκε από το δράστη παρανόµως, γ) ο ζηµιώσας να 
βρίσκεται σε υπαιτιότητα, δ) η παράνοµη συµπεριφορά του υπαιτίου να οφείλεται σε 
πράξη ή παράλειψη αυτού, και ε) να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια, µεταξύ της 
ζηµιογόνου πράξεως ή παραλείψεως και της ζηµίας που επήλθε. 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 παράλειψη ορισµένης 
ενέργειας. Για την υπαιτιότητα του ζηµιώσαντα, απαιτείται να εκτίθενται τα 
πραγµατικά περιστατικά που τη θεµελιώνουν, είτε µε τη µορφή του δόλου, είτε µε 
την µορφή της αµέλειας, καθόσον δεν είναι αρκετή η αναφορά στην αγωγή, ότι από 
την παράνοµη ενέργεια του εναγοµένου επήλθε κάποιο αποτέλεσµα. 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 (ΑΠ 1863/2007, 630/2007, 460/2007, 299/2007 και 
294/2007).  
- Υπαίτιος των πράξεων της ψευδούς καταµήνυσης που προβλέπεται και τιµωρείται 
από τη διάταξη του άρθρου 229 παρ. 1 ΠοινΚ, είναι εκείνος που εν γνώσει του 
καταµηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι΄ αυτόν ενώπιον της αρχής, ότι τέλεσε 
αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση µε σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξη 
του. Για τη στοιχειοθέτηση της απαιτείται η πράξη να 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 στο να κινηθεί ποινική ή 
πειθαρχική δίωξη εναντίον εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία του 
ψευδοµηνυτή (ΑΠ 1334/2007 Ελ∆νη 48.1951).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 111 παρ. 2, 118 αρ. 4 και 216 παρ. 1 του ΚΠολ∆, 
συνάγεται, ότι το δικόγραφο της αγωγής, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στα 
άρθρα 118 ή 117, πρέπει να περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων που τη 
θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο, η έλλειψη δε ή η ανεπαρκής ή ασαφής αναφορά 
κάποιου από τα γεγονότα αυτά, δηλ. η αοριστία της αγωγής, συνιστά έλλειψη της 
επιβαλλόµενης µε ποινή απαραδέκτου προδικασίας, η οποία, ως αναγόµενη στη 
δηµόσια τάξη, εξετάζεται από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως. Η αοριστία αυτή δεν 
µπορεί να συµπληρωθεί, ούτε µε τις προτάσεις, κατά µείζονα δε λόγο ούτε µε την 
προσθήκη των προτάσεων, ούτε µε παραποµπή σε άλλα έγγραφα της δίκης, ούτε από 
την εκτίµηση των αποδείξεων. Η διάταξη του άρθρου 224 εδ. β΄ του ΚΠολ∆ παρέχει 
την ευχέρεια στον ενάγοντα να συµπληρώσει, να διευκρινίσει ή να διορθώσει τους 
περιεχόµενους στην αγωγή ισχυρισµούς του, αρκεί να µην µεταβάλλεται η βάση της 
αγωγής, όχι όµως και να αναπληρώσει τους ελλείποντες ουσιώδεις αγωγικούς 
ισχυρισµούς, και µάλιστα εκείνους που συνιστούν θεµελιώδη στοιχεία του αγωγικού 
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δικαιώµατος (ΑΠ 1611/2008 Ελ∆νη 49.1438). Συνακόλουθα, µε βάση και τη ρύθµιση 
του άνω άρθρου 216 παρ. 1α του ΚΠολ∆, στη σχετική αγωγή περί χρηµατικής 
ικανοποιήσεως λόγω ψευδούς καταµήνυσης πρέπει, για τη διαδικαστική πληρότητα 
του δικογράφου της, να εκτίθενται µε σαφήνεια τα πραγµατικά εκείνα γεγονότα, µε 
τα οποία εξειδικεύονται οι ανωτέρω αόριστες νοµικές έννοιες της παρανοµίας, της 
υπαιτιότητας και του (πρόσφορου) αιτιώδους συνδέσµου, µεταξύ της εν λόγω 
συµπεριφοράς και της ηθικής βλάβης. Η έκθεση των γεγονότων αυτών είναι 
αναγκαία, προκειµένου να παρασχεθεί η δυνατότητα, στο µεν εναγόµενο να αµυνθεί, 
στο δε δικαστήριο να διαγνώσει τη νοµική βασιµότητα της αγωγής (ΑΠ 1863/2007 
ο.π.).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 299, 914, 932, 
ΠΚ: 229, 
ΚΠολ∆: 111, 117, 118, 216, 224, 
∆ηµοσίευση: Ελλ∆νη 2011.179 
 
Αδικοπραξία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1653 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ατύχηµα κατά την είσοδο σε πλοίο. Ευθύνη πλοιοκτήτη. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 297, 330 και 914 ΑΚ προκύπτει, ότι 
προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζηµίωση είναι η υπαιτιότητα του υπόχρεου, το 
παράνοµο της πράξης ή παράλειψης αυτού και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ 
της πράξης ή της παράλειψης και της ζηµίας που έχει επέλθει. Ο χαρακτηρισµός της 
παραλείψεως ως παράνοµης συµπεριφοράς προϋποθέτει την ύπαρξη νοµικής 
υποχρεώσεως για επιχείρηση της θετικής ενέργειας που παραλείφθηκε. Τέτοια νοµική 
υποχρέωση µπορεί να προκύψει είτε από δικαιοπραξία, είτε από ειδική διάταξη 
νόµου, είτε από την αρχή της καλής πίστεως, όπως αυτή διαµορφώνεται κατά την 
κρατούσα κοινωνική αντίληψη , που απορρέει από τα άρθρα 281 και 288 ΑΚ (ΑΠ 
906/2001, ΑΠ 820/2002. Αµέλεια, κατ' άρθρο 330 ΑΚ, υπάρχει όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, αυτή δηλαδή που πρέπει 
να καταβάλλεται κατά τη συναλλακτική πίστη από το δράστη στον κύκλο της 
αρµοδιότητας του, είτε υπάρχει προς τούτο σαφές νοµικό καθήκον είτε όχι, αρκεί να 
συµπεριφέρθηκε κατά τρόπο αντίθετο από εκείνο που επιβάλλεται από τις 
περιστάσεις (ΑΠ 1500/2002). Αν µε το δικόγραφο της αγωγής γίνεται επίκληση της 
αµέλειας του εναγοµένου, που είναι µια ορισµένη νοµική έννοια, είναι επιτρεπτή η 
συγκεκριµενοποίηση αυτής µε βάση τα ειδικότερα περιστατικά που προκύπτουν από 
την αποδεικτική διαδικασία και θεµελιώνουν την αµέλεια τούτου, έστω και αν τα 
τελευταία δεν συµπίπτουν πλήρως µε τα εκτιθέµενα στην αγωγή, τούτο δε διότι η 
κατά το άρθρο 224 ΚΠολ∆ απαγόρευση της µεταβολής της βάσεως της αγωγής 
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αναφέρεται στα ουσιώδη στοιχεία της ιστορικής και όχι της νοµικής βάσης της 
αγωγής (ΑΠ 483/2001).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 84, 105, 106 ΚΙΝ∆, 914 και 922 ΑΚ 
προκύπτει ότι ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής (προστήσας) ευθύνονται για 
αδικοπραξία µέλους του πληρώµατος (προστηθέντος), όταν η αδικοπραξία δεν είναι 
άσχετη µε την υπηρεσία αυτή , δηλαδή όταν η αδικοπραξία δεν θα ήταν δυνατόν να 
υπάρξει χωρίς την πρόστηση ή όταν η τελευταία υπήρξε το αναγκαίο µέσο για τη 
τέλεση της αδικοπραξίας (ΑΠ 799/2001, ΑΠ 959/1999, ΑΠ 1580/1992). Προϋπόθεση 
της υποχρέωσης προς αποζηµίωση είναι η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ του 
ζηµιογόνου γεγονότος και της επελθούσας ζηµίας, η οποία υπάρχει όταν η πράξη ή η 
παράλειψη ήταν ικανή, κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας, να επιφέρει και επέφερε 
στη συγκεκριµένη περίπτωση ζηµία  (ΑΠ 394/2002, ΑΠ 1715/1999, ΑΠ 638/ 1996).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 19 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).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα του 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν ο κανόνας αυτός του ουσιαστικού δικαίου δεν 
εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφαρµοσθεί 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 36/1988, ΑΠ 
1848/2006, ΑΠ 1703/2008). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 288, 297, 330, 914, 922, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
ΚΙΝ∆: 84, 105, 106, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικοπραξία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1335 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αντίθεση µε το γενικότερο πνεύµα της έννοµης τάξης. Βλάβη σε 
καταναλωτή από τη χρήση ελαττωµατικού προϊόντος. Φάρµακευτικό σκεύασµα. 
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- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, 280, 
281, 297, 298 και 914 ΑΚ συνάγεται γενική αρχή του δικαίου, κατά την οποία είναι 
παράνοµη κάθε πράξη ή παράλειψη που έρχεται σε αντίθεση όχι µόνο µε 
συγκεκριµένο κανόνα δικαίου, αλλά και µε το γενικότερο πνεύµα της έννοµης τάξης, 
που επιβάλλει την υποχρέωση να µην εξαίρχεται κανείς µε τις πράξεις του από τα 
όριά της, στην περίπτωση έτσι αυτή, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις 
(υπαιτιότητα, ζηµία και αιτιώδης σύνδεσµος) δηµιουργείται υποχρέωση 
αποζηµίωσης, έστω και αν µεταξύ του δράστου και του ζηµιουµένου δεν υπάρχει 
συµβατικός δεσµός (ΑΠ 625/2009), όπως συµβαίνει, όταν προκαλείται βλάβη σε 
καταναλωτή από την χρήση ελαττωµατικού προϊόντος. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 100∆/92/97 ΕΟΚ του Συµβουλίου, η οποία µεταφέρθηκε στο 
εσωτερικό δίκαιο µε την Α6α/776/1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονοµίας και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται µεταξύ 
άλλων από την οδηγία αυτή ότι:1. Ένα ή περισσότερα δείγµατα ή προσχέδια 
(µακέτες) της εξωτερικής συσκευασίας καθώς και του φύλλου οδηγιών υποβάλλονται 
στον ΕΟΦ µαζί µε την αίτηση για την άδεια κυκλοφορίας. 2. Ο ΕΟΦ δεν αντιτίθεται 
στη διάθεση στην αγορά του φαρµακευτικού προϊόντος αν η επισήµανση ή το φύλλο 
οδηγιών χρήσης είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας υπουργικής 
απόφασης ή µε πληροφορίες που αναφέρονται στη συνοπτική περιγραφή των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 7 της υπουργικής 
απόφασης Α6α/9392/91/22.3. Κάθε σχέδιο τροποποίησης ενός στοιχείου σχετικού µε 
την επισήµανση ή το φύλλο οδηγιών, που καλύπτεται από την παρούσα υπουργική 
απόφαση το οποίο δεν συνδέεται µε τη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών 
υποβάλλεται στον ΕΟΦ. Αν ο ΕΟΦ δεν αποφανθεί για το σχέδιο αυτό σε 90 ηµέρες 
από την υποβολή της αίτησης, ο αιτών µπορεί να προχωρήσει στις εν λόγω 
τροποποιήσεις. Αν από τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι τι φύλλο οδηγιών χρήσεως 
(ΦΟΧ) κάθε φαρµακευτικού ιδιοσκευάσµατος πριν την κυκλοφορία του συντάσσεται 
από τον παραγωγό και διαθέτη αυτού και στην προκειµένη περίπτωση δεύτερη 
εναγοµένη- εκκαλούσα ήταν υποχρεωµένη να έχει συντάξει σαφείς οδηγίες, που να 
µην επιδέχονται αµφισβητήσεως και ελλείψεως, χωρίς το περιεχόµενο των οδηγιών 
να αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα του Επιστηµονικού Συµβουλίου Εγκρίσεων 
(ΕΣΕ του ΕΟΦ).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 280, 281, 297, 298, 300, 330, 914, 932, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΧρΙ∆ 2012.658 
 
Αδικοπραξία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 287 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Προϋποθέσεις της υποχρέωσης προς αποζηµίωση. Παραβίαση των 
ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
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- 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). 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. Αυτός που προκαλεί 
επικίνδυνες καταστάσεις, οφείλει, κατά την καλή πίστη, να λάβει όλα τα κατά τις 
περιστάσεις προστατευτικά µέτρα που είναι αναγκαία, σύµφωνα µε τους κανόνες της 
επιστήµης, της τέχνης και της κοινής πείρας, για την αποτροπή ζηµιών τρίτων, έστω 
και αν η υποχρέωση δεν προβλέπεται από ειδική διάταξη νόµου, διότι αν 
προβλέπεται, η παράβαση της διάταξης αυτής συνιστά ήδη το παράνοµο. 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 (ΑΠ 1629/2007, 468/2003). 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 (ΑΠ 
41/2010).  
- 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 
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παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες. Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
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. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 εδ. γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν. Ο λόγος αυτός απορρίπτεται ως αβάσιµος, αν προκύπτει από την 
απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία προσκοµίσθηκαν 
και των οποίων έγινε επίκληση. Αρκεί δε η γενική αναφορά του είδους του 
αποδεικτικού µέσου, χωρίς ανάγκη ειδικής αξιολογήσεως καθενός, εφόσον από τη 
γενική αυτή αναφορά σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες αιτιολογίες της, προκύπτει 
αναµφιβόλως η λήψη υπόψη του αποδεικτικού µέσου. 
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 297, 298, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 5, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1823 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Αποζηµίωση. Προαγωγή. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 938 ΑK, που ορίζει ότι "όποιος οφείλει αποζηµίωση 
από αδικοπραξία έχει υποχρέωση κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο 
πλουτισµό να αποδώσει "ό,τι περιήλθε" σ' αυτόν ακόµη και αν η απαίτηση από την 
αδικοπραξία έχει παραγραφεί", συνδυαζόµενη και µε τη διάταξη του άρθρου 904 ΑΚ, 
προκύπτει ότι µετά την παραγραφή της αξιώσεως προς αποζηµίωση από αδικοπραξία 
παραµένει ακέραιη η υποχρέωση εκείνου που αδικοπράγησε να αποδώσει στο 
ζηµιωθέντα κάθε ωφέλεια που αποκόµισε από την αδικοπραξία, είτε η ωφέλεια αυτή 
συνίσταται σε θετική αύξηση είτε σε µη ελάττωση της περιουσίας του. Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει ακόµη ότι ο αδικήσας υποχρεούται ν' αποδώσει στον 
αδικηθέντα την ωφέλεια που απέκτησε από την αδικοπραξία, δηλαδή από την τέλεση 
αυτής και όχι ότι ωφελήθηκε αυτός συνεπεία της επελθούσας παραγραφής. Τέτοια 
ωφέλεια υπάρχει και όταν εξοικονόµησε από την αδικοπραξία δαπάνη στην οποία θα 
προέβαινε αν δεν τελούσε την αδικοπραξία και όχι µόνο όταν στον αδικοπραγήσαντα 
περιήλθε ορισµένο περιουσιακό στοιχείο από την περιουσία του αδικηθέντος, προς 
απόδοση τούτου. Και τούτο, διότι σκοπός της διάταξης του άρθρου 938 ΑΚ είναι ν' 
αποδώσει ο αδικήσας στον αδικηθέντα, µέχρι του ποσού της ζηµίας που υπέστη από 
την αδικοπραξία, την αντίστοιχη ωφέλεια που απέκτησε από αυτήν, ώστε να µη 
παραµείνει σε αυτόν η ωφέλεια επί ζηµία του αδικηθέντος. Έτσι, όταν τ' αρµόδια 
όργανα νοµικού προσώπου, παρά το νόµο και τον διέποντα το νοµικό πρόσωπο 
Κανονισµό, δεν εκδίδουν την προβλεπόµενη και αναγκαία απόφαση για να λάβει ο 
υπάλληλος τις βαθµολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις που δικαιούται και η 
αξίωση από την αδικοπραξία αυτή έχει παραγραφεί, τότε το νοµικό πρόσωπο 
υποχρεούται από τη διάταξη του άρθρου 938 ΑΚ ν' αποδώσει στον υπάλληλο την 
ωφέλεια από την παράνοµη αυτή πράξη των οργάνων του. Ωφέλεια που πρέπει ν' 
αποδοθεί αποτελεί, στην περίπτωση αυτή, το ποσό που θα κατέβαλε για µισθολογικές 
διαφορές στον υπάλληλο αν δεν πραγµατωνόταν η αδικοπραξία, τις οποίες και 
εξοικονόµησε µε αντίστοιχη ζηµία του υπαλλήλου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 904, 911, 937, 938, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελλ∆νη 2012.1584, σχολιασµός Ι. Ν. Κ.  
 



 

[66] 
 

Αδικοπραξία - ∆ικαιούχοι αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1253 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Άµεση και έµµεση ζηµία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 914 του ΑΚ "όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει 
υποχρέωση να τον αποζηµιώσει", κατά δε το άρθρο 919 του ίδιου Κώδικα "όποιος µε 
πρόθεση ζηµίωσε άλλον κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη έχει υποχρέωση να 
τον αποζηµιώσει". Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών και µε την επιφύλαξη των 
εξαιρέσεων των άρθρων 928 και 929 του ΑΚ αξίωση προς αποζηµίωση από 
αδικοπραξία έχει µόνο ο αµέσως ζηµιωθείς από αυτήν, το πρόσωπο δηλαδή που είναι 
φορέας ή δικαιούχος του εννόµου αγαθού το οποίο προσβλήθηκε από την άδικη 
πράξη, στην περίπτωση δε, ειδικότερα, του άρθρου 919 του ΑΚ µόνο εκείνος έναντι 
του ή και του οποίου η ζηµιογόνος συµπεριφορά του υπαιτίου αντίκειται στα χρηστά 
ήθη, ο οποίος έτσι είναι και ο αµέσως ζηµιωθείς.  
- O αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ.1 του ΚΠολ∆ ιδρύεται και όταν δεν 
εφαρµόστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την 
εφαρµογή του. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 919, 928, 929, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Ευθύνη προστήσαντος ή προστηθέντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 363 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αµέλεια. Συνυπαιτιότητα. Ανάληψη από τραπεζικό λογαριασµό. 
Ευθύνη Τράπεζας. Ευθύνη προοστήσαντος και προστηθέντος. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια 
έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. Από τη διάταξη αυτή, συνδυαζόµενη µε εκείνες 
των άρθρων 297, 298, 299, 300, 330 και 932 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει, ότι 
προϋποθέσεις της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία αλλά και χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που αποτελεί µη περιουσιακή ζηµία είναι: α) 
ζηµιογόνος συµπεριφορά (πράξη ή παράλειψη), β) παράνοµος χαρακτήρας της 
πράξης ή παράλειψης, γ) υπαιτιότητα, που περιλαµβάνει τον δόλο και την αµέλεια 
και δ) πρόσφορος αιτιώδης συνάφεια µεταξύ ζηµιογόνου συµπεριφοράς και 
αποτελέσµατος, δηλαδή της ζηµίας. Ο χαρακτηρισµός της παράλειψης ως παράνοµης 
συµπεριφοράς προϋποθέτει την ύπαρξη νοµικής υποχρέωσης για επιχείρηση θετικής 
ενέργειας που παραλείφθηκε. Τέτοια νοµική υποχρέωση µπορεί να προκύψει είτε από 
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δικαιοπραξία, είτε από ειδική διάταξη νόµου, είτε από την αρχή που απορρέει από τα 
άρθρα 281 και 288 ΑΚ, ήτοι την αρχή της καλής πίστης, όπως αυτή διαµορφώνεται 
κατά την παρούσα κοινωνική αντίληψη, ιδιαίτερα, σε περίπτωση που κάποιος 
δηµιούργησε επικίνδυνη κατάσταση, από την οποία µπορούσε να προέλθει ζηµία, του 
επιβάλλει την ενδεδειγµένη θετική ενέργεια προστασίας προς αποφυγή της ζηµίας 
(ΑΠ 5/2001). Αµέλεια δε υπάρχει κατά την έννοια του άρθρου 330 ΑΚ, όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, αυτή δηλαδή που πρέπει 
να καταβάλλεται κατά τη συνναλακτική πίστη από το δράστη στον κύκλο της 
αρµοδιότητάς του, είτε υπάρχει προς τούτο σαφώς νοµικό καθήκον, είτε όχι, αρκεί να 
συµπεριφέρθηκε κατά τρόπο αντίθετο από εκείνον, που επιβάλλεται από τις 
περιστάσεις (ΑΠ 708/2004, ΑΠ 1084/2008). 
- Υπάρχει αιτιώδης συνάφεια, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνοµένου 
προσώπου, που µπορεί να είναι και ο ζηµιωθείς στην περίπτωση που συντέλεσε και ο 
ίδιος στην πρόκληση ή την επαύξηση της ζηµίας, 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 στη 
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 την ζηµία 
βρίσκεται ή δεν βρίσκεται σε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος, ως αναγόµενη σε 
εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων (άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆), δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 922 ΑΚ, ο κύριος ή ο προστήσας άλλον σε υπηρεσία 
ευθύνεται για τη ζηµία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον 
παράνοµα κατά την υπηρεσία του. Κατά την έννοια της εν λόγω διάταξης, 
"προστηθείς" για την αδικοπραξία του οποίου ευθύνεται, κατά τους όρους της 
διάταξης αυτής, το πρόσωπο που δέχεται τις υπηρεσίες του, είναι εκείνος που µε τη 
βούληση του τελευταίου ως "προστήσαντος" απασχολείται διαρκώς ή παροδικώς µε 
τη διεκπεραίωση υπόθεσης και γενικά µε την εξυπηρέτηση των συµφερόντων αυτού 
κάτω από τις οδηγίες και τις εντολές τούτου ως προς τον τρόπο εκπλήρωσης των 
καθηκόντων του. Από τη διάταξη του άρθρου 922 ΑΚ προκύπτει ότι για την ίδρυση 
ευθύνης του προστήσαντος από την αδικοπραξία του προστηθέντος, πρέπει ο 
τελευταίος να τελεί υπό τις οδηγίες και τις εντολές του προστήσαντος, ως προς τον 
τρόπο εκπλήρωσης των καθηκόντων του, προς τις οποίες είναι υποχρεωµένος να 
συµµορφώνεται. Από το ίδιο ως άνω άρθρο συνάγεται ότι ο προστήσας ευθύνεται για 
τις ζηµίες που προξένησε ο προστηθείς σε τρίτον όχι µόνο κατά την εκτέλεση της 
ανατεθείσας σ' αυτόν υπηρεσίας, αλλά και κατά κατάχρηση της υπηρεσίας του, η 
οποία υφίσταται όταν η ζηµιογόνος πράξη τελέσθηκε εντός των ορίων των 
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καθηκόντων που ανατέθηκαν στον προστηθέντα ή επ' ευκαιρία ή εξ αφορµής της 
υπηρεσίας, αλλά κατά παράβαση των εντολών και οδηγιών που δόθηκαν σ' αυτόν ή 
καθ' υπέρβαση των καθηκόντων του, εφόσον µεταξύ της ζηµιογόνου ενέργειας του 
προστηθέντος και της υπηρεσίας που ανατέθηκε σ' αυτόν υπάρχει εσωτερική 
συνάφεια (ΑΠ 926/2004). 
- Από το άρθρο 300 του ΑΚ, που εφαρµόζεται και στη περίπτωση ευθύνης 
προστήσασας τραπεζικής εταιρίας από υπαίτια αδικοπρακτική συµπεριφορά 
υπαλλήλου της, συνάγεται ότι, σε περίπτωση που έχει προκληθεί σε κάποιο ζηµία, 
περιουσιακή ή µη, και έχει ανακύψει θέµα ευθύνης άλλου για αποζηµίωση ή 
χρηµατική ικανοποίηση, αν εκείνος που ζηµιώθηκε παρέλειψε από αµέλεια, µη 
καταβολή δηλαδή της επιµέλειας που απαιτείται στις συναλλαγές, ήτοι της επιµέλειας 
του µέσου συνετού ανθρώπου εντός του επαγγελµατικού και λοιπού κύκλου αυτού να 
επιχειρήσει θετική πράξη, την οποία όφειλε, από το νόµο ή από δικαιοπραξία ή από 
τις αρχές της καλής πίστεως, και η οποία ήταν ικανή, κατ' αιτιώδη συνάφεια, να 
αποτρέψει τη ζηµία του, και έτσι παρέλειψε αυτός την αποτροπή της, το δικαστήριο 
µπορεί να µην επιδικάσει αποζηµίωση ή χρηµατική ικανοποίηση, ή να µειώσει το 
ποσό της (ΑΠ 1737/2002). Στην περίπτωση αυτή, πρώτα εξετάζεται, αν ο 
συνηθισµένος επιµελής άνθρωπος µπορούσε µε κατάλληλη ενέργεια ή παράλειψη να 
αποφύγει στη συγκεκριµένη περίπτωση τη ζηµία ή να την περιορίσει και δεύτερον, αν 
εκείνος που ζηµιώθηκε, όφειλε, ως έντιµος και επιµελής κοινωνικός άνθρωπος, να 
προβεί στη δυνατή αυτή ενέργεια ή παράλειψη. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας 
για τη συνδροµή ή όχι πταίσµατος του ζηµιωθέντος, η οποία είναι κρίση σχετική µε 
νοµική έννοια, υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο κατά τις ως άνω διατάξεις. Ετέρωθεν, 
κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με το λόγο 
αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα του 
ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση 
του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, 
ένσταση κ.λπ. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ` ουσίαν 
(ΟλΑΠ 27 και 28/1998). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ` αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
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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 αγιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). Ο 
προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης 
βάσης µε την έννοια της ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες 
αποκλειστικά στη διατύπωση του αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη 
συνδροµή ή µη γεγονότων, που στη συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το 
πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την 
ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεση τους να µην µπορεί να κριθεί αν η απόφαση 
στηρίζεται ή όχι νοµικώς (ΟλΑΠ 13/1995). Η ύπαρξη νόµιµης βάσης και η 
αντίστοιχη έλλειψή της πρέπει να προκύπτουν αµέσως από την προσβαλλόµενη 
απόφαση, ο δε Άρειος Πάγος διαπιστώνει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του 
προκειµένου λόγου αναίρεσης, ελέγχοντας µόνο την προσβαλλόµενη απόφαση και το 
αιτιολογικό της και όχι το περιεχόµενο άλλων εγγράφων ή αποφάσεων σε εφαρµογή 
της διάταξης του άρθρου 561 παρ. 2 του ΚΠολ∆. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη 
νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου 
από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανέλεγκτα, κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα 
και για το λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 288, 297, 298, 299, 300, 330, 914, 922, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2012.927 
 
Αδικοπραξία - Ζηµία από κοινή πράξη περισσοτέρων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1491 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ζηµιά από κοινή πράξη περισσοτέρων. ∆ικαίωµα αναγωγής. 
Πρόκληση ζηµίας σε εταίρο της εταιρείας από πράξεις των µελών ∆Σ Ανώνυµης 
Εταιρείας. 
- Κατά το άρθρο 914 ΑΚ : "Όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει 
υποχρέωση να τον αποζηµιώσει".  
- Κατά το άρθρο 926 ΑΚ: "Αν από κοινή πράξη περισσοτέρων προήλθε ζηµία ή αν 
για την ίδια ζηµία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις 
ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή 
διαδοχικώς και δεν µπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζηµία".  
- Κατά το άρθρο 927 ΑΚ: "Εκείνος που κατά το προηγούµενο άρθρο κατέβαλε 
ολόκληρη την αποζηµίωση έχει δικαίωµα αναγωγής κατά των λοιπών. Το δικαστήριο 
προσδιορίζει το µέτρο της µεταξύ τους ευθύνης ανάλογα µε τον βαθµό του 
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πταίσµατος καθενός. Αν δεν µπορεί να εξακριβωθεί ο βαθµός αυτός, η ζηµία 
κατανέµεται µεταξύ όλων σε ίσα µέρη".  
- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 926 και 927 ΑΚ, 
εκείνος που αποκατέστησε ζηµία, για την οποία ευθύνονται περισσότεροι, έχει 
δικαίωµα να ζητήσει από τους συνοφειλέτες του αναγωγικά εκείνο το µέρος που 
βαρύνει αυτούς. Το µέτρο της µεταξύ τους ευθύνης προσδιορίζεται από το 
δικαστήριο (κατά κανόνα) ανάλογα µε το βαθµό του πταίσµατος που βαρύνει καθένα 
συνοφειλέτη. Το δικαίωµα της αναγωγής µπορεί να ασκηθεί είτε µε αυτοτελή αγωγή, 
εάν ο ενάγων συνοφειλέτης αποκατέστησε αυτός όλη τη ζηµία ή πλήρωσε ποσό 
µεγαλύτερο από τη µερίδα του, είτε µε παρεµπίπτουσα αγωγή στη δίκη της 
αποζηµίωσης (όταν ακόµη δεν έχει καταβάλει κανένα ποσό), στρεφόµενος κατά του 
συνεναγοµένου συνοφειλέτη του, διαφορετικά δε προσεπικαλώντας τον και 
ενώνοντας συγχρόνως στην προσεπίκληση και την παρεµπίπτουσα (αν)αγωγή. Και 
στη µία όµως και στην άλλη περίπτωση, για να είναι νόµιµη η (αν)αγωγή, πρέπει ο 
ενάγων να αποδέχεται εξαρχής και τη δική του συνυπαιτιότητα. Αντίθετα, εάν δεν την 
αποδέχεται και υποστηρίζει ότι αποκλειστικά υπαίτιος είναι ο παρεµπιπτόντως 
εναγόµενος ή ο ενάγων, τότε δεν έχει θέση η αναγωγή, διότι αυτή προϋποθέτει 
συνενοχή. Σε περίπτωση όµως αποκλειστικής υπαιτιότητας, µία µόνον ενοχή 
γεννάται, εκείνη του υπαιτίου και συνεπώς δεν νοείται αναγωγή. Περαιτέρω, τόσο 
στην αυτοτελή όσο και παρεµπίπτουσα αγωγή εξ αναγωγής ο ενάγων πρέπει να 
επικαλεστεί το βαθµό πταίσµατος του προσεπικαλουµένου και τα πραγµατικά 
περιστατικά που το θεµελιώνουν, αν δε ισχυρίζεται ότι ο ίδιος δεν βαρύνεται µε 
υπαιτιότητα και γι' αυτό πρέπει τη ζηµία, στην εσωτερική σχέση, να φέρει 
αποκλειστικά ο προσεπικαλούµενος, οφείλει να επικαλεστεί και αποδείξει τα 
πραγµατικά περιστατικά που θεµελιώνουν τον ισχυρισµό αυτό. Στην περίπτωση που 
δεν µπορέσει να αποδείξει τους ισχυρισµούς του ή ο καθ'ου η αναγωγή προβάλλει 
γεγονότα που δικαιολογούν τον ισχυρισµό ότι ο βαθµός υπαιτιότητας και αιτιότητας 
καθενός από τους συνοφειλέτες δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί, το δικαστήριο θα 
εφαρµόσει τον κανόνα της ΑΚ 927 εδ.3 και θα κατανείµει τη ζηµία µεταξύ όλων των 
συνυπόχρεων κατ' ίσα µέρη (Γεωργιάδης, Σταθόπουλου-Γεωργιάδη ΑΚ, άρθρο 927 
αριθ. 29).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 298, 345, 346, 914, 926, 927, 
ΠΚ: 375, 390, 
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 18, 22α, 22β, 23, 23α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Ηθική Βλάβη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1015 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αµέλεια. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αναιρετικοί 
λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 914 και 932 ΑΚ προκύπτει ότι η ευθύνη 
προς αποζηµίωση ή χρηµατική ικανοποίηση από αδικοπραξία προϋποθέτει 
συµπεριφορά παράνοµη και υπαίτια, επέλευση ζηµίας και ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς του δράστη και της ζηµίας. Παράνοµη είναι η 
συµπεριφορά που αντίκειται σε απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος 
απονέµει δικαίωµα ή προστατεύει συγκεκριµένο συµφέρον του ζηµιωθέντος, µπορεί 
δε η συµπεριφορά αυτή να συνίσταται σε θετική ενέργεια ή σε παράλειψη ορισµένης 
ενέργειας. Ειδικότερα, η αδικοπρακτική συµπεριφορά του δράστη µπορεί να 
οφείλεται σε προηγούµενη συµπεριφορά αυτού, όπως όταν εξ αιτίας προηγούµενης 
ενεργείας του δηµιουργήθηκε επικίνδυνη κατάσταση από την οποία ήταν δυνατό να 
προξενηθεί ζηµία, οπότε η παράλειψη αυτού να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την 
αποτροπή της ζηµίας είναι παράνοµη. Η υποχρέωση για ενέργεια στις περιπτώσεις 
αυτές µπορεί να επιβάλλεται από την καλή πίστη. Μορφή δε υπαιτιότητας είναι και η 
αµέλεια, η οποία υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις 
συναλλαγές, δηλαδή αυτή που αν κατεβάλλετο µε µέτρο τη συµπεριφορά του µέσου 
συνετού και επιµελούς ανθρώπου του κύκλου δραστηριότητας του ζηµιώσαντος, θα 
καθιστούσε δυνατή την αποτροπή του ζηµιογόνου αποτελέσµατος.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται ως παραβίαση από τον αριθµό 
1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, εάν το δικαστήριο για το σχηµατισµό της περί νοµικής 
επάρκειας της αγωγής κρίσης του αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο 
νόµος προς θεµελίωση του δικαιώµατος ή αρκέστηκε σε λιγότερα. Η ποσοτική δε ή 
ποιοτική αοριστία της αγωγής που υπάρχει όταν δεν αναφέρονται όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται κατά νόµο για τη θεµελίωση του αιτήµατος της αγωγής, ελέγχεται ως 
παραβίαση από τους αριθµούς 14 ή 8 του ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικοπραξία - Ηθική Βλάβη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1047 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Παραίτηση από το 
δικόγραφο της αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 932 εδ 1 και 2 ΑΚ σε περίπτωση αδικοπραξίας ανεξάρτητα από την 
αποζηµίωση για την περιουσιακή ζηµία, το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη 
κατά την κρίση του χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως 
για εκείνον που έπαθε προσβολή της υγείας, της τιµής ή της αγνείας του ή στερήθηκε 
την ελευθερία του. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι παρέχεται στο δικαστήριο της 
ουσίας η δυνητική ευχέρεια να επιδικάσει χρηµατική ικανοποίηση και να καθορίσει 
το εύλογο ποσό, αφού εκτιµήσει προηγουµένως τα υπόψη του τιθέµενα πραγµατικά 
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περιστατικά από τα διάδικα µέρη, δηλαδή το βαθµό πταίσµατος του υποχρέου, το 
είδος της προσβολής, την περιουσιακή και κοινωνική κατάσταση των µερών, µε βάση 
τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής, Έτσι, ο προσδιορισµός του ποσού της 
εύλογης χρηµατικής ικανοποίησης αφέθηκε στην ελεύθερη εκτίµηση του δικαστηρίου 
της ουσίας, η σχετική κρίση του οποίου δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου 
Πάγου, αφού αυτή σχηµατίζεται από την εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων (άρθρο 
561 παρ. 1 ΚΠολ∆), χωρίς υπαγωγή του πορίσµατος σε κάποια νοµική έννοια, ώστε 
να µπορεί να νοηθεί εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου, είτε κατά τρόπο ευθύ, είτε 
πλάγιο, ή παράβαση διδαγµάτων της κοινής πείρας.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 294, 296, 297, 573 παρ. 1 και 495 παρ. 1 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι παραίτηση ολική ή µερική από το δικόγραφο της αναίρεσης µπορεί να 
γίνει και µε προφορική δήλωση, πριν από την έναρξη της προφορικής συζήτησης της 
υπόθεσης, που καταχωρίζεται στα πρακτικά και επιφέρει αντίστοιχη (ανάλογα µε το 
περιεχόµενο και την έκτασή της) κατάργηση της δίκης (ΟλΑΠ 4/1992), χωρίς να 
είναι αναγκαία η συναίνεση του αναιρεσιβλήτου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 932, 
ΚΠολ∆: 294, 296, 297, 495, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Ηθική Βλάβη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1035 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση. 
- Κατά το άρθρο 932 ΑΚ, σε περίπτωση αδικοπραξίας, το δικαστήριο µπορεί να 
επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης. 
Σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου, η χρηµατική αυτή ικανοποίηση µπορεί να 
επιδικαστεί στην οικογένεια του θύµατος λόγω ψυχικής οδύνης. Κριτήρια του 
προσδιορισµού του ύψους της χρηµατικής αυτής ικανοποίησης είναι, κατά τη 
νοµολογία, κυρίως ο βαθµός του πταίσµατος των εµπλεκοµένων µερών, το είδος της 
προσβολής, οι συνθήκες τέλεσης της πράξης και η περιουσιακή και κοινωνική 
κατάσταση των µερών. Και ναι µεν η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας δεν 
υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο, σχετικά µε το εάν ο δικαιούχος υπέστη ή όχι ηθική 
βλάβη ή ψυχική οδύνη καθώς και ως προς το ύψος της χρηµατικής ικανοποίησης, 
όµως η σχετική απόφαση µπορεί να προσβληθεί µε αναίρεση, εκτός των άλλων, µε 
βάση το άρθρο 559, αριθ. 19 του Κ.Πολ.∆ικ ήτοι αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή 
έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς (εκτός αν πρόκειται για απόφαση του 
Ειρηνοδικείου ή Πρωτοδικείου, που εκδόθηκε µετά από άσκηση εφέσεως, κατ' 
αποφάσεως Ειρηνοδικείου - άρθρο 560 ΚΠολ∆).  
- Κατά το άρθρο 553 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο κατά των αποφάσεων, που 
δεν υπόκεινται σε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση, ήτοι κατά των αποφάσεων, µε τις 
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οποίες η υπόθεση έχει κριθεί τελεσίδικα. Η απόφαση, η οποία στρέφεται κατά 
αποφάσεως µη τελεσίδικης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 932,  
ΚΠολ∆: 553, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Ηθική Βλάβη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 861 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Συντρέχον πταίσµα του 
θύµατος. Ανήλικος.Καθήκον εποπτείας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Το δικαστήριο της ουσίας στα πλαίσια της διακριτικής εξουσίας που έχει από το 
άρθρο 932 ΑΚ δύναται να καθορίσει το ύψος της χρηµατικής ικανοποίησης λίγο 
ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης του δικαιούχου, µε βάση τους οικείους 
προσδιοριστικούς παράγοντες, όπως είναι το πταίσµα του υποχρέου, το συντρέχον 
πταίσµα του δικαιούχου, η κοινωνική και περιουσιακή κατάσταση των µερών. Το 
συντρέχον πταίσµα του θύµατος λαµβάνεται υπόψη έστω και αν αυτό λόγω ηλικίας 
(π.χ. κάτω των 10 ετών) δεν έχει ικανότητα για αδικοπραξία. Επίσης λαµβάνεται 
υπόψη και το συντρέχον πταίσµα του δικαιούχου της χρηµατικής ικανοποίησης π.χ. 
του ενάγοντος πατέρα, ο οποίος δεν άσκησε επαρκώς το καθήκον εποπτείας στο 
θανατωθέν ανήλικο τέκνο του. Στην περίπτωση αυτή το συντρέχον πταίσµα του 
πατέρα ή της µητέρα λαµβάνεται υπόψη προς µείωση της χρηµατικής ικανοποίησης 
και των λοιπών δικαιούχων όπως είναι τα αδέλφια, ο παππούς και η γιαγιά (βλ. σχ. 
ΑΠ 1261/2007 και ΑΠ 1676/2006).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθµός 1 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος 
αναιρέσεως και αν παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου εσωτερικού ή 
διεθνούς. Ο κανόνας παραβιάζεται, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είτε µε 
ψευδή ερµηνεία, η οποία υπάρχει όταν αποδίδεται στον κανόνα δικαίου έννοια 
διαφορετική από την αληθινή, είτε µε µη ορθή εφαρµογή, η οποία συντελείται, όταν 
εφαρµόζεται κανόνας, ενώ δεν συνέτρεχαν σι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή όταν 
δεν εφαρµόζεται, ενώ έπρεπε να εφαρµοσθεί ή όταν εφαρµόσθηκε εσφαλµένως.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 932 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικοπραξία - Ιατρική ευθύνη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 424 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ιατρική ευθύνη. Ευθύνη από κοινού. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις του άρθρ. 24 του ΑΝ 1565/1939 "περί κώδικος ασκήσεως του 
ιατρικού επαγγέλµατος", που διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΑΚ 
κατά το άρθρ. 47 του ΕισΝΑΚ, σε συνδυασµό µε τα άρθρ. 330, 652 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 ελαφριά, αν κατά την εκτέλεση των 
ιατρικών του καθηκόντων παρέβη την υποχρέωσή του να ενεργήσει σύµφωνα µε τις 
θεµελιώδεις αρχές της ιατρικής επιστήµης επιδεικνύοντας τη δέουσα επιµέλεια, 
δηλαδή αυτή που αναµένεται από το µέσο εκπρόσωπο του κύκλου του (ΑΠ 
1362/2007? 181/2011). Στην περίπτωση αυτή ο ιατρός ευθύνεται αναλόγως και για 
καταβολή χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης του παθόντος ασθενούς ή 
ψυχικής οδύνης των µελών της οικογένειας αποβιώσαντος ασθενούς κατά τους όρους 
των άρθρ. 299 και 932 ΑΚ., ενώ η ευθύνη περισσότερων ιατρών για το αυτό 
ζηµιογόνο αποτέλεσµα, στο οποίο υπήρξε συντρέχουσα αµέλειά τους, ταυτόχρονη ή 
και διαδοχική, ρυθµίζεται από το άρθρ. 926 εδ.α ΑΚ και ενέχονται από κοινού και εις 
ολόκληρο. Μάλιστα η αδικοπρακτική ευθύνη του ιατρού για ζηµία που προκάλεσε σε 
ασθενή κατά την παροχή σ' αυτόν των ιατρικών υπηρεσιών του εµπίπτει και στη 
ρυθµιστική εµβέλεια του άρθρ. 8 του ν. 2251/1994 "για την προστασία των 
καταναλωτών", που καθιερώνει νόθο αντικειµενική ευθύνη για τον υπαίτιο ιατρό, 
αφού και αυτός παρέχει τις ιατρικές υπηρεσίες του κατά τρόπο ανεξάρτητο, δηλαδή 
δεν υπόκειται σε συγκεκριµένες υποδείξεις ή οδηγίες του ασθενούς, αλλά έχει την 
πρωτοβουλία και την ευχέρεια να προσδιορίζει ο ίδιος τον τρόπο της παροχής των 
υπηρεσιών του (ΑΠ 1227/2007). Εξ άλλου κατά τις διατάξεις του άρθρ. 5 του 
ν.2619/1998 σχετικά µε τη σύµβαση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη βιοϊατρική, 
επέµβαση σε θέµατα υγείας µπορεί να υπάρξει µόνον εφόσον το ενδιαφερόµενο 
πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν σχετικής εκ των προτέρων 
ενηµέρωσής του ως προς το σκοπό και τη φύση της επέµβασης, καθώς και ως προς τα 
επακόλουθα και τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται, µπορεί δε το ενδιαφερόµενο 
πρόσωπο να ανακαλέσει ελεύθερα και οποτεδήποτε τη συναίνεσή του. Από τις 
διατάξεις αυτές σαφώς συνάγεται ότι η διενέργεια ιατρικών πράξεων, ανεξάρτητα αν 
αυτές είναι απλές διαγνωστικές ή θεραπευτικές, προϋποθέτει την ελεύθερη συναίνεση 
του ασθενούς, που πρέπει να δίνεται εκ των προτέρων και αφού ο ασθενής έχει 
κατάλληλα ενηµερωθεί ως προς το σκοπό και τη φύση της ιατρικής πράξης, καθώς 
και ως προς τα επακόλουθα και τους κινδύνους που αυτή ενδεχοµένως συνεπάγεται. 
Η ύπαρξη δηλαδή έγκυρης συναίνεσης του ασθενούς προϋποθέτει την προηγούµενη 
πλήρη ενηµέρωσή του κατά την παραπάνω έννοια από τον ιατρό που πρόκειται να 
ενεργήσει την ιατρική πράξη, αλλά και απ' αυτόν που διέγνωσε προηγουµένως την 
ανάγκη διενέργειας της ιατρικής πράξης και τη συνέστησε στον ασθενή, αφού και 
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στις δυο περιπτώσεις είναι όµοιοι οι κίνδυνοι που δηµιουργούνται για τον ασθενή και 
οι οποίοι πρέπει να καλυφθούν µε τη συναίνεσή του.  
- 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 
ουσιαστικού δικαίου, που συνιστά και το νοµικό χαρακτηρισµό της ατοµικής 
περίπτωσης. Εξ άλλου ανεπάρκεια αιτιολογίας υπάρχει όταν από την απόφαση δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είτε είναι κατά το νόµο αναγκαία για τη 
στοιχειοθέτηση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που 
εφαρµόσθηκε είτε αποκλείουν την εφαρµογή της, όχι δε και όταν υφίστανται 
ελλείψεις στην ανάλυση, στάθµιση και γενικώς στην εκτίµηση των αποδείξεων, 
εφόσον το πόρισµα από την εκτίµηση αυτή εκτίθεται µε σαφήνεια και πληρότητα 
(ΟλΑΠ 15/2006). ∆ηλαδή δεν υπάρχει ανεπάρκεια αιτιολογίας, όταν η απόφαση 
περιέχει συνοπτική, αλλά πλήρη αιτιολογία, αφού αναγκαίο να εκτίθεται σαφώς στην 
απόφαση είναι µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε και όχι ο λόγος για τον 
οποίο αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Συνακόλουθα τα επιχειρήµατα του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση απλώς των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές διαµορφωτικές του αποδεικτικού πορίσµατός του και εποµένως αιτιολογία 
της απόφασης ικανή να ελεγχθεί αναιρετικά µε τον παραπάνω λόγο για ανεπάρκεια ή 
αντιφατικότητα, ούτε ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης από το άρθρ. 559 αριθ. 19 
ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο της ουσίας δεν ανέλυσε ιδιαιτέρως ή διεξοδικά τα 
επιχειρήµατα των διαδίκων που δεν συνιστούν αυτοτελείς ισχυρισµούς τους (ΑΠ 
1266/2011, 221/2012).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 299, 330, 652, 914, 926, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 579,  
ΑΝ: 1565/1939, άρθ. 24,  
Νόµοι: 2251/1994, άρθ. 8, 
Νόµοι: 2619/1998, άρθ. 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012.587 * Ελλ∆νη 2012.1583 
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Αδικοπραξία - Καταστροφή πράγµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1382 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Καταστροφή ξένου πράγµατος. Ένσταση συνυπαιτιότητας. Περιεχόµενο ένστασης. 
Αποζηµίωση. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
Απλή οµοδικία. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων  914, 297 και 298 ΑΚ προκύπτει, ότι εκείνος που 
υπαιτίως και παρανόµως καταστρέφει εντελώς ξένο πράγµα, υποχρεούται σε 
αποζηµίωση του παθόντος, ο οποίος δικαιούται να απαιτήσει, τόσο την ανόρθωση της 
θετικής ζηµίας, αναγόµενη στην αντικειµενική αξία του πράγµατος, όσο και το 
διαφύγον κέρδος από τη στέρηση της χρήσης αυτού. Ως χρόνος προσδιορισµού της 
αντικειµενικής αξίας του καταστραφέντος πράγµατος λαµβάνεται ο χρόνος έκδοσης 
της απόφασης και ως τέτοιος θεωρείται, κατά τους δικονοµικούς κανόνες, ο χρόνος 
της πρώτης, ενώπιον του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, συζήτησης (ΟλΑΠ 38/1996, 
ΑΠ 68/2005 βλ. και ΟλΑΠ 1/1997, Ολ.ΑΠ 44/1996, ΑΠ 1050/1998, ΑΠ 80/1991). Η 
αντικειµενική αξία του καταστραφέντος πράγµατος και, εντεύθεν, η θετική ζηµία του 
παθόντος, υπολογίζονται µε βάση την κατάσταση που βρισκόταν το πράγµα κατά το 
χρόνο της καταστροφής και όχι ανάλογα µε τη δαπάνη, η οποία απαιτείται για την 
απόκτηση ή κατασκευή άλλου, οµοίου πράγµατος, καινούργιου. Και τούτο, γιατί, 
στην τελευταία περίπτωση, ο ζηµιωθείς θα αποκόµιζε και ωφέλεια, πράγµα που θα 
ήταν αντίθετο στην έννοια του διαφέροντος και τη διέπουσα από γενική αρχή της 
αποκατάστασης του δανειστή στην προς του ζηµιογόνου γεγονότος κατάσταση (ΑΠ 
68/2005, ΑΠ 2060/1983). Αν µεταγενέστερα, και µέχρι το χρόνο έκδοσης της 
οριστικής απόφασης, αυξηθεί η αξία του πράγµατος που υπέστη βλάβη, ο ενάγων 
µπορεί να ζητήσει την αύξηση αυτή µε αυτοτελή αγωγή ή µε (µη αυτοτελή) 
παρεµπίπτουσα αγωγή (αρθρ. 283 ΚΠολ∆ βλ. και ΑΠ 1030/1998, ΑΠ 1234/1995 και 
ΟλΑΠ 705/1979).  
- ο από το άρθρο 300 ΑΚ ισχυρισµός (ένσταση) (ΑΠ 912/1996, ΑΠ 547/1995), 
συνυπαιτιότητας, ισχύει και επί εξωσυµβατικής ευθύνης για αποζηµίωση (ΑΠ 
787/1977, ΑΠ 75/2001, ΑΠ 867/2001), έχει δε, ως συνέπεια, αν γίνει δεκτός, τη 
δυνατότητα του δικαστηρίου να µη επιδικάσει αποζηµίωση ή να µειώσει το ποσό 
αυτής (ΑΠ 1537/2002, ΑΠ 1466/2003). ∆εν λαµβάνεται, όµως υπόψη αυτεπαγγέλτως 
από το δικαστήριο (ΑΠ 1346/1989), είναι δε απαράδεκτος, όταν προβάλλεται, για 
πρώτη φορά, στην κατ' έφεση δίκη (ΑΠ 1346/1989). Όµως, η πιο πάνω ένσταση 
αποτελεί ισχυρισµό, ο οποίος µπορεί να προταθεί από τον εφεσίβλητο (εναγόµενο), 
ως υπεράσπιση κατά της έφεσης του αντιδίκου του, στα πλαίσια, όµως, των 
οριζοµένων στη διάταξη του άρθρου 527 παρ. 1Κπολ∆. Η διάταξη αυτή προβλέπει τη 
δυνατότητα και όχι τον τρόπο προβολής του ισχυρισµού, ο οποίος προβλέπεται στο 
άρθρο 237 παρ. 3γ ΚΠολ∆ (ΑΠ 130/2004).  
- Κατά την παρ. 1 του άρθρου 262 ΚΠολ∆, η ένσταση πρέπει να περιλαµβάνει 
ορισµένη αίτηση και σαφή έκθεση των γεγονότων που την θεµελιώνουν, Ειδικότερα, 
για να είναι ορισµένη η από το άρθρο 300 ΑΚ ένσταση συνυπαιτιότητας του από 
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αδικοπραξία παθόντα, στην επέλευση της ζηµίας ή στην έκτασή της, δεν αρκεί η 
απλή παράθεση πραγµατικών περιστατικών, ικανών να θεµελιώσουν πταίσµα του 
παθόντος, αλλ' απαιτείται και σαφής µνεία, ότι αυτά προτείνονται προς θεµελίωση 
της ένστασης αυτής, όπως µε την παραδοχή της, το δικαστήριο είτε απαλλάξει τον 
ζηµιώσαντα ή τον προστήσαντα αυτόν, όταν ενάγεται αυτός για αδικοπραξία του 
προστηθέντος, είτε µειώσει την οφειλόµενη από την υπαίτιο της αδικοπραξίας ή τον 
προστήσαντα αυτόν, αποζηµίωση (ΟλΑΠ 423/1985, ΑΠ 1727/2007, ΑΠ 1728/2007).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 11γ ΚΠολ∆ καθιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν το 
δικαστήριο, εκτός των άλλων, δεν έλαβε υπ' όψιν αποδεικτικό µέσο, το οποίο οι 
διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. Ο λόγος αυτός δεν είναι, όµως, βάσιµος, 
αν προκύπτει από την απόφαση, ότι λήφθηκαν υπόψη, όλα, γενικά, τα αποδεικτικά 
µέσα, στα οποία προσκοµίστηκαν και των οποίων έγινε επίκληση. ∆ηλαδή, πρέπει να 
έχει γίνει επίκληση του αποδεικτικού µέσου και µάλιστα κατά τρόπο σαφή και 
ορισµένο, ώστε να προκύπτει η ταυτότητα του αποδεικτικού µέσου (ΑΠ 418/2004, 
ΑΠ 556/2001). Αρκεί δε η γενική αναφορά του είδους του αποδεικτικού µέσου, χωρίς 
ανάγκη ειδικής αξιολόγησης και αναφοράς σε καθένα ξεχωριστά, εφόσον, από τη 
γενική αυτή αναφορά, σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες αιτιολογίες να προκύπτει 
αναµφίβολα, η λήψη υπ' όψη του αποδεικτικού µέσου (ΑΠ 853/2006, ΑΠ 126/2006, 
ΑΠ 918/2006, ΑΠ 694/2003).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, εάν το δικαστήριο, παρά το νόµο, 
έλαβε υπόψη πράγµατα µη προτεθέντα και έχοντα ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της 
δίκης, η απόφαση που υπόκειται σε αναίρεση. Ως "πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς 
ισχυρισµοί των διαδίκων, οι οποίοι τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση 
του αιτούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού δικαιώµατος, 
δηλαδή οι ισχυρισµοί των διαδίκων, οι οποίοι συγκροτούν την ιστορική βάση της 
αγωγής, ένστασης ή αντένστασης (Ολ.ΑΠ 3/1997, ΑΠ 1530/2001, ΑΠ 511/2003, ΑΠ 
1255.2004). Για να υπάρξει λόγος, για τη µη λήψη υπόψη αυτοτελούς ισχυρισµού, 
προϋποτίθεται, ότι αυτός ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Όσον 
αφορά τη λήψη υπόψη µη προταθέντων ισχυρισµών, αυτοί περιλαµβάνουν, µεταξύ 
άλλων, και τη µη υποβληθείσα ένσταση (ΑΠ 1971/1995, ΑΠ 1539/1998 ΑΠ 
155/1986). Προς τους µη προταθέντες ισχυρισµούς εξοµοιώνονται και όσοι 
προτάθηκαν απαράδεκτα, δηλαδή για πρώτη φορά στο Εφετείο, χωρίς να συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του άρθρου 527 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1713/1991), ή µε την προσθήκη στις 
προτάσεις (ΑΠ 429/1998, ΑΠ 130/2004).  
- Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το άρθρο 75 ΚΠολ∆, στην απλή οµοδικία, όπως 
είναι αυτή µεταξύ περισσοτέρων συνεναγοµένων από αδικοπραξία (ΑΠ 218/2003), η 
µεταξύ των περισσοτέρων οµοδίκων σχέση είναι απλώς δικονοµική, σκοπό δε έχει 
την εκδίκαση περισσοτέρων διαφορών σε µια δίκη. Έτσι, οι πράξεις ή παραλήψεις 
του κάθε οµόδικου δεν βλάπτουν, ούτε ωφελούν τους υπόλοιπους, τα δε δικαιώµατα 
του ενός οµοδίκου δεν επηρεάζονται από τη δικαιολογική σχέση του άλλου, ούτε από 
τις ενέργειες του στη δίκη (ΑΠ 594/1985).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 914,  
ΚΠολ∆: 75, 262, 294, 295, 297, 299, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αδικοπραξία - Παραγραφή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 994 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Παραγραφή. Επαναφορά ισχυρισµών και νέοι πραγµατικοί ισχυρισµοί 
στην κατ΄ έφεση δίκη. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Το άρθρο 937 ΑΚ ορίζει ότι "η απαίτηση από αδικοπραξία παραγράφεται µετά 
πενταετία αφότου ο παθών έµαθε τη ζηµιά και τον υπόχρεο προς αποζηµίωση, σε 
κάθε περίπτωση όµως η απαίτηση παραγράφεται µετά την 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 
αποζηµίωσης". Η δεύτερη παράγραφος της παραπάνω διατάξεως υπαγορεύθηκε για 
το λόγο ότι δε θα ήταν δικαιολογηµένη η κατάλυση µέσω της παραγραφής της προς 
αποζηµίωση αστικής απαιτήσεως ενόσω ο δράστης της αδικοπραξίας θα ήταν ακόµη 
εκτεθειµένος στην βαρύτερα πλήττουσα αυτόν ποινική δίωξη και στη συνέχεια 
καταδίκη. Για την εφαρµογή της παρ. 2 του παραπάνω άρθρου πρέπει να συντρέχουν 
οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1) η αδικοπραξία πρέπει να αποτελεί συνάµα κολάσιµη 
κατά τον ποινικό νόµο πράξη. ∆εν αποτελεί όµως προϋπόθεση η προηγούµενη 
άσκηση ποινικής διώξεως και η τιµωρία του δράστη. Αν δεν έχει προηγηθεί άσκηση 
ποινικής διώξεως το πολιτικό δικαστήριο που κρίνει την αγωγή αποζηµιώσεως 
ερευνά τη συνδροµή των υποκειµενικών και αντικειµενικών προϋποθέσεων της 
κολάσιµης πράξεως και 2) η ποινική αξίωση της πολιτείας για την τιµώρηση της 
αξιόποινης πράξεως πρέπει να υπόκειται σε µακρότερη παραγραφή. Για τη 
διαπίστωση αν η ποινική παραγραφή της καλύπτουσας την αδικοπραξία κολάσιµης 
πράξεως είναι ή όχι µακροτέρα από την αστική παραγραφή της απαιτήσεως από την 
αδικοπραξία θα ληφθεί υπόψη ο χαρακτηρισµός της κολάσιµης πράξεως ως 
κακουργήµατος, πληµµελήµατος ή πταίσµατος και η προβλεπόµενη στον ποινικό 
νόµο, αναλόγως, ποινική παραγραφή, όπως αυτή ως προς τη διάρκειά της, 
καθορίζεται στο άρθρο 111 του ΠΚ ή σε διάταξη άλλου, ειδικού, ποινικού νόµου, η 
οποία προκειµένου περί πληµµεληµάτων, που εν προκειµένω ενδιαφέρει, ανέρχεται 
σε πέντε (5) έτη και σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Ποιν. Κ. αρχίζει από το χρόνο κατά 
τον οποίο ο υπαίτιος ενήργησε ή όφειλε να ενεργήσει, δηλαδή η αφετηρία της 
ποινικής παραγραφής µπορεί να είναι διαφορετική από την αφετηρία της αστικής από 
αδικοπραξία απαιτήσεως, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 937 ΑΚ. 
Εξάλλου, για τη διακρίβωση αν, προκειµένου περί πληµµεληµάτων, είναι ή όχι 
µακρότερη η ποινική παραγραφή σε σύγκριση µε την αστική παραγραφή, δε 
συνυπολογίζεται το οριζόµενο από την παρ. 3 του άρθρου 113 Ποιν. Κ. µέγιστο 
διάστηµα της αναστολής, κατά το οποίο διαρκεί η κύρια διαδικασία και εωσότου γίνει 
αµετάκλητη η καταδικαστική απόφαση και το οποίον ανέρχεται σε τρία (3) έτη. 
Τούτο δε διότι α) η αναστολή της ποινικής παραγραφής προϋποθέτει έναρξη της 
κύριας διαδικασίας, η οποία εκ των προτέρων δεν είναι γνωστό πότε θα επέλθει και 
δε χωρεί αυτοδικαίως εκ του νόµου. Εξάλλου, η ασφάλεια δικαίου ως έκφανση της 
αρχής του κράτους δικαίου επιβάλλει να είναι από την αρχή προσδιορισµένη η 
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διάρκεια της παραγραφής. Την αρχή αυτή δεν ικανοποιεί η άποψη περί 
συνυπολογισµού στην βασική (in abstracto) πενταετή ποινική παραγραφή και της 
τριετίας της αναστολής. Και β) ο συνυπολογισµός της τριετίας της ποινικής 
αναστολής προκαλεί και σύγχυση µε τη διακοπή και την αναστολή της αστικής 
παραγραφής της απαιτήσεως αποζηµιώσεως, όπως οι θεσµοί αυτοί ρυθµίζονται στα 
άρθρα 255 επ. και 260 επ. του ΑΚ, αφού θα προκληθεί το φαινόµενο στην αστική 
παραγραφή να εφαρµόζονται παράλληλα, αφ' ενός η ποινική αναστολή και αφ' ετέρου 
η αναστολή-διακοπή της παραγραφής του ΑΚ. Τόσο όµως η ποινική όσο και η 
αστική παραγραφή αποτελούν σύστηµα κανόνων δικαίου, στο οποίο οι πράξεις που 
επιφέρουν διακοπή ή αναστολή της παραγραφής κρίνονται αυτόνοµα στο πλαίσιο 
καθενός από τα συστήµατα αυτά. Εποµένως, ο νοµοθέτης της παρ. 2 του άρθρου 937 
ΑΚ αναφερόµενος στην µακρότερη ποινική παραγραφή, προδήλως αποβλέπει στην 
προβλεπόµενη in abstracto ποινική παραγραφή, άνευ συνυπολογισµού σ' αυτήν και 
του διαστήµατος της αναστολής (ΟλΑΠ 21/2003).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 237 και 527 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι, 
εάν ο εκκαλών-εναγόµενος επαναφέρει µε λόγο έφεσης την απορριφθείσα 
πρωτοδίκως ένστασή του περί παραγραφής της αξίωσης του εφεσιβλήτου-ενάγοντος, 
ο ισχυρισµός του τελευταίου περί διακοπής της παραγραφής, τείνων εις υπεράσπιση 
κατά της εφέσεως, νοµίµως επαναφέρεται στο Εφετείο, πρέπει όµως να υποβληθεί, µε 
ποινή απαραδέκτου, µε τις έγγραφες προτάσεις του και όχι µε την προσθήκη τούτων 
(προτάσεων), µε την οποία (προσθήκη), κατά την έννοια του άρθρου 237 § 3 ΚΠολ∆, 
νέοι ισχυρισµοί µπορούν να προταθούν µόνο για την αντίκρουση ισχυρισµών του 
αντιδίκου που υποβλήθηκαν µε τις προτάσεις του ή προφορικά κατά την συζήτηση 
(ΟλΑΠ 43/1996).  
- Όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, η παράλειψη του 
δικαστηρίου της ουσίας, να απαντήσει σε ισχυρισµό αόριστο ή απαράδεκτο και 
συνεπώς σε ισχυρισµό που δεν έχει ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, δεν 
ιδρύει τον προβλεπόµενο από την προαναφερόµενη διάταξη λόγο αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 255 επ., 260,937, 
ΠΚ: 111, 113, 
ΚΠολ∆: 237, 527, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικοπραξία - Παραγραφή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 166 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Χρηµατική ικανοποίηση σε οικογένεια θύµατος. παραγραφή. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 932 εδαφ. 3 ΑΚ σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου το δικαστήριο 
µπορεί να επιδικάσει στην οικογένεια του θύµατος εύλογη κατά την κρίση του 
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Κατά το άρθρο 937 του ίδιου κώδικα 
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η απαίτηση από αδικοπραξία και εποµένως και η χρηµατική ικανοποίηση λόγω 
ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης παραγράφεται µετά πενταετία αφότου ο παθών 
έµαθε τη ζηµία και τον υπόχρεο σε αποζηµίωση. Κατά την έννοια της πιο πάνω 
διάταξης η πενταετής παραγραφή αρχίζει από το χρονικό σηµείο κατά το οποίο ο 
ζηµιωθείς έλαβε γνώση τόσο της ζηµίας, όσο και του υπόχρεου προς αποζηµίωση. Η 
δε διαδροµή της προθεσµίας αυτής σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 241 ΑΚ 
αρχίζει την εποµένη της ηµέρας που έγινε το γεγονός, που αποτελεί την αφετηρία της 
και λήγει σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 242 ΑΚ, µόλις περάσει ολόκληρη η 
τελευταία ηµέρα και αν είναι κατά νόµον εξαιρετέα, όταν περάσει ολόκληρη η 
τελευταία εργάσιµη. Κατά δε το άρθρο 243 ΑΚ προθεσµία που έχει υπολογισθεί σε 
χρόνια λήγει µόλις περάσει η αντίστοιχη ηµεροµηνία του τελευταίου χρόνου. 
Αντίστοιχη δε ηµεροµηνία του χρόνου είναι της έναρξης της προθεσµίας και όχι του 
αφετηρίου γεγονότος (ΟλΑΠ 23/1971).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνον αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, 
αν δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις νια 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, 4/2005). Με τον 
λόγο αυτόν αναίρεσης ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση 
του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται δηλαδή αν η αγωγή, 
ένσταση κ.λ.π. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν 
(ΟλΑΠ 28 /1998).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 932, 937, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Χρηµατική ικανοποίηση σε οικογένεια θύµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 937 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση σε οικογένεια θύµατος. ∆ιατάξεις ιδιωτικού 
διεθµούς δικαίου. Αλβανός υπήκοος. Επιδίκαση σε κάτι που δεν ζητήθηκε ή 
επιδίκασε περισσότερα απ' όσα ζητήθηκαν. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 26 του ΑΚ "οι ενοχές από αδίκηµα διέπονται από το 
δίκαιο της πολιτείας όπου διαπράχθηκε το αδίκηµα". Από τη διάταξη αυτή συνάγεται, 
ότι η σχέση η οποία δηµιουργείται, µε τη διάπραξη αδικήµατος στην Ελλάδα, από το 
οποίο επήλθε ο θάνατος αλλοδαπού, διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Εποµένως, 
κατά το δίκαιο αυτό κρίνεται, εκτός άλλων, ο παράνοµος χαρακτήρας της πράξεως, η 
υπαιτιότητα, το τυχόν οικείο πταίσµα του παθόντος, το ζήτηµα της προσφόρου 
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αιτιώδους συνάφειας, αν η ευθύνη είναι αντικειµενική ή υποκειµενική και οι 
προϋποθέσεις θεµελιώσεως αυτής, η ικανότητα προς καταλογισµό, ο κύκλος των 
προστατευόµενων έννοµων αγαθών ή των υποκειµενικών δικαιωµάτων, ο υπόχρεος 
προς αποζηµίωση, το πρόσωπο του δικαιούχου της αποζηµιώσεως, καθώς και οι 
έννοµες συνέπειες της αδικοπραξίας, ήτοι η µορφή και η έκταση της αποζηµιώσεως, 
αν η αποζηµίωση παρέχεται σε κεφάλαιο εφάπαξ ή σε περιοδικές παροχές, αν 
παρέχεται χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης (αρθρ. 932 
ΑΚ), τα θέµατα των εξόδων κηδείας, της αναγωγής των πλειόνων συνυποχρέων, 
καθώς και των οφειλοµένων τόκων από την επίδοση της αγωγής αποζηµιώσεως. Στην 
προαναφερθείσα έννοια του "κύκλου των προστατευοµένων αγαθών ή των 
υποκειµενικών δικαιωµάτων" περιλαµβάνονται και προσδιορίζονται απευθείας, κατά 
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 αδικοπρακτική συµπεριφορά είτε µε 
ορισµένη ιδιότητα, είτε εξ ιδίου δικαίου. Εποµένως, στην περίπτωση θανατώσεως, σε 
τροχαίο ατύχηµα στην Ελλάδα, αλλοδαπού, για να κριθεί η νοµιµοποίηση εκείνων 
που ζητούν µε αγωγή την επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησεως, 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 θανατώσεως, 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 που εάν, στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, µε βάση το (µη εφαρµοστέο όµως) ουσιαστικό δίκαιο της 
ιθαγενείας του θανόντος και εκείνων που ζητούν την επιδίκαση της χρηµατικής 
ικανοποιήσεως, προβλέπεται διαφορετική ρύθµιση, ως προς τα πρόσωπα που 
ανήκουν στον κύκλο εκείνων που δικαιούνται να επιδιώξουν την αντίστοιχη αξίωση ή 
δεν προβλέπεται καµµία ρύθµιση. Ειδικότερα, κατά το άρθρο 932 εδ. 3 ΑΚ, σε 
περίπτωση θανατώσεως προσώπου, η χρηµατική ικανοποίηση µπορεί να επιδικασθεί 
στην οικογένεια του θύµατος, λόγω ψυχικής οδύνης. Στη διάταξη αυτή δεν γίνεται 
προσδιορισµός της έννοιας του όρου "οικογένεια του θύµατος", προφανώς γιατί ο 
νοµοθέτης δεν θέλησε να διαγράψει δεσµευτικώς τα όρια ενός θεσµού, ο οποίος, ως 
εκ της φύσεως του, υφίσταται αναγκαίως τις επιδράσεις εκ των κοινωνικών 
διαφοροποιήσεων, κατά τη διαδροµή του χρόνου. Κατά την αληθή, όµως, έννοια της 
εν λόγω διατάξεως, που απορρέει από τον σκοπό της θεσπίσεως της, στην οικογένεια 
του θύµατος περιλαµβάνονται οι εγγύτεροι και στενώς συνδεόµενοι συγγενείς του 
θανατωθέντος, που δοκιµάσθηκαν ψυχικά από την απώλειά του και προς ανακούφιση 
του ηθικού πόνου αυτών στοχεύει η διάταξη αυτή, αδιαφόρως αν συζούσαν µαζί του 
ή διέµεναν χωριστά. Υπό την έννοια αυτή, µεταξύ των προσώπων τούτων 
περιλαµβάνονται ο σύζυγος, τα τέκνα, οι αδελφοί του θανόντος, οι γονείς, οι 
παππούδες, ενώ, σηµειωτέον, η επιδίκαση της. από το άρθρο 932 εδ. 3 ΑΚ 
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προβλεποµένης, χρηµατικής ικανοποιήσεως στα δικαιούµενα πρόσωπα, τελεί υπό την 
αυτονόητη προϋπόθεση, που συνιστά πραγµατικό ζήτηµα, της υπάρξεως, κατ' 
εκτίµηση του δικαστού της ουσίας, µεταξύ αυτών και του θανατωθέντος, όταν ο 
τελευταίος ζούσε, αισθηµάτων αγάπης και στοργής, η διαπίστωση της ανυπαρξίας 
των οποίων µπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισµό, είτε όλων των προσώπων αυτών, 
είτε κάποιων ή κάποιου από αυτούς, από την επιδίκαση της εν λόγω χρηµατικής 
ικανοποιήσεως (ΟλΑΠ 21/2000). Εποµένως, ο προσδιορισµός, τελικώς από το 
δικαστήριο, των συγκεκριµένων εναγόντων, ως ανηκόντων στον κύκλο των 
προστατευοµένων αγαθών ή υποκειµενικών δικαιωµάτων και η αντίστοιχη 
νοµιµοποίησή των, θα κριθεί µε βάση την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 932 
ΑΚ και ειδικώς µε βάση την προαναφερθείσα έννοια της "οικογένειας" όπως 
προσδιορίζεται, αποκλειστικώς, από το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο, κατά την 
αντίστοιχη ερµηνεία της ίδιας διατάξεως που προαναφέρθηκε. Μόνο δε στην 
περίπτωση εκείνη που αµφισβητηθεί, στη συνέχεια, µια από τις πιο πάνω συγγενικές 
ιδιότητες, εφ' οσον έχει σχέση µε την ύπαρξη ή την εγκυρότητα της σχέσεως εκείνης, 
από την οποία προέρχονται η ιδιότητα αυτή (π.χ η ύπαρξη ή όχι νοµίµου γάµου ή 
συγγενικής σχέσεως γονέως και τέκνου), τότε πλέον καθίσταται αναγκαία η 
εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 13, 14, 17-24 του ΑΚ (κατά περίπτωση), για 
να κριθεί, αναλόγως, το εάν ο ενάγων έχει, τελικώς, την ιδιότητα του συζύγου ή 
τέκνου, ή του πατέρα ή του παππού του θανατωθέντος.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, 
αν παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, εσωτερικού ή διεθνούς. Κατά την 
έννοια της διατάξεως αυτής, ο κανόνας παραβιάζεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, η οποία 
υπάρχει όταν αποδίδεται στον κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε µε 
µη ορθή εφαρµογή, η οποία συντελείται, όταν εφαρµόζεται κανόνας, ενώ δεν 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογή του, ή όταν δεν εφαρµόζεται, ενώ έπρεπε, ή 
όταν εφαρµόζεται εσφαλµένως. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 9 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
και αν το δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα απ' 
όσα ζητήθηκαν. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, το δικαστήριο θεωρείται ότι 
επιδικάζει περισσότερα από όσα ζητήθηκα και όταν, παρά τον γενόµενο περιορισµό 
του καταψηφιστικού αιτήµατος της αγωγής σε αναγνωριστικό, δέχεται εν όλω ή εν 
µέρει αυτή, ως καταψηφιστική.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 13, 14, 17 - 24, 927, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 9,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικοπραξία - Χρηµατική ικανοποίηση σε οικογένεια θύµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 954 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
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- Αδικοπραξία. Ενοχές από αδίκηµα και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Χρηµατική 
ικανοποίηση για ψυχική οδύνη σε οικογένεια θύµατος. Αναβολή δίκης. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 26 ΑΚ, "οι ενοχές από αδίκηµα διέπονται από το 
δίκαιο της πολιτείας όπου διαπράχθηκε το αδίκηµα". Από την διάταξη αυτή 
συνάγεται ότι η κύρια σχέση η οποία δηµιουργείται, µε τη διάπραξη αδικήµατος στην 
Ελλάδα από το οποίο επήλθε ο θάνατος αλλοδαπού και η αντίστοιχη αδικοπρακτική 
ενοχή, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο µε την έννοια της Lex causae. 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 (άρθρ. 932 ΑΚ) ή 
αποζηµίωση από το άρθ. 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 αδικοπρακτική 
συµπεριφορά είτε µε ορισµένη ιδιότητα, είτε εξ ιδίου δικαίου. Εποµένως, στην 
περίπτωση θανάτωσης, σε τροχαίο ατύχηµα στην Ελλάδα αλλοδαπού, για να κριθεί η 
νοµιµοποίηση εκείνων που ζητούν µε αγωγή την επιδίκαση χρηµατικής 
ικανοποίησης, λόγω ψυχικής οδύνης, µε την έννοια "των ανηκόντων στον κύκλο των 
προσώπων, που είναι φορείς εννόµων αγαθών ή υποκειµενικών δικαιωµάτων", τα 
οποία προσβλήθηκαν από τις επαχθείς συνέπειες της αδικοπρακτικής θανάτωσης, θα 
εφαρµοσθεί, µε βάση τη διάταξη του άρθρου 26 του Α.Κ. αµέσως το Ελληνικό 
∆ίκαιο, χωρίς την παρεµβολή άλλης έρευνας, στο πλαίσιο εφαρµογής των αρχών του 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, που έχει σχέση µε την έννοια του προκρίµατος και του 
προδικαστικού ζητήµατος, και ειδικά η διάταξη του άρθρου 932 Α.Κ. µε την οποία θα 
προσδιορισθεί, στη συγκεκριµένη περίπτωση, το εάν ο συγκεκριµένος ενάγων ανήκει 
στο κύκλο των δικαιουµένων προσώπων, µε την προαναφερθείσα έννοια, 
ανεξαρτήτως του εάν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, µε βάση το (µη εφαρµοστέο 
όµως) ουσιαστικό δίκαιο της ιθαγενείας του θανόντος και εκείνων που ζητούν την 
επιδίκαση της χρηµατικής ικανοποίησης, προβλέπεται διαφορετική ρύθµιση, ως προς 
τα πρόσωπα, που ανήκουν στον κύκλο εκείνων που δικαιούνται να επιδιώξουν την 
αντίστοιχη αξίωση ή δεν προβλέπεται καµµία 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 
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γιατί ο νοµοθέτης δεν θέλησε να διαγράψει δεσµευτικώς τα όρια ενός θεσµού, ο 
οποίος, ως εκ της φύσης του, υφίσταται αναγκαίως τις επιδράσεις από τις κοινωνικές 
διαφοροποιήσεις, κατά τη διαδροµή του χρόνου. Κατά την αληθή, όµως, έννοια της 
εν λόγω διάταξης, που απορρέει από τον σκοπό της θέσπισης της, στην οικογένεια 
του θύµατος ως αόριστης νοµικής έννοιας περιλαµβάνονται οι εγγύτεροι και στενώς 
συνδεόµενοι συγγενείς του θανατωθέντος, που δοκιµάσθηκαν ψυχικά από την 
απώλειά 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 νοµιµοποίησή τους, θα κριθεί µε βάση 
την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 932 Α.Κ. και ειδικώς µε βάση την 
προαναφερθείσα έννοια της "οικογένειας" όπως προσδιορίζεται αποκλειστικώς από 
το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο, κατά την αντίστοιχη ερµηνεία της ίδιας διάταξης που 
προαναφέρθηκε. Μόνο δε στην περίπτωση εκείνη που αµφισβητηθεί, στη συνέχεια, 
µια από τις πιο πάνω συγγενικές ιδιότητες, όσο έχει σχέση µε την ύπαρξη ή την 
εγκυρότητα της σχέσης εκείνης, από την οποία προέρχεται η ιδιότητα αυτή (π.χ η 
ύπαρξη ή όχι γάµου ή συγγενικής σχέσης γονέα και τέκνου), τότε πλέον καθίσταται 
αναγκαία η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 13, 14, 17-24 του ΑΚ (κατά 
περίπτωση), για να κριθεί, αναλόγως, το εάν ο ενάγων έχει τελικώς την ιδιότητα του 
συζύγου ή του τέκνου, του πατέρα ή του παππού του θανατωθέντος (ΟλΑΠ 10/2011).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 226 παρ. 4 εδάφ. β' και γ' του ΚΠολ∆, που 
εφαρµόζεται και στην αναιρετική δίκη σύµφωνα µε το άρθρο 575 εδάφ. β' ίδιου 
Κώδικα, αν η συζήτηση αναβληθεί, ο γραµµατέας είναι υποχρεωµένος αµέσως µετά 
το τέλος της συνεδρίασης να µεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που 
πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιµο που ορίσθηκε. Κλήση του διαδίκου για 
εµφάνιση στη δικάσιµο αυτή, δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υπόθεσης στο 
πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Κατά την έννοια της τελευταίας 
αυτής διάταξης, η αναβολή της υπόθεσης και η εγγραφή αυτής στο πινάκιο του 
δικαστηρίου για τη µετ' αναβολή δικάσιµο, ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων 
για τη δικάσιµο αυτή και συνεπώς δε χρειάζεται νέα κλήτευσή τους. Προϋπόθεση της 
εγκυρότητας της κλήτευσης, συνεπεία της αναβολής της υπόθεσης και της εγγραφής 
της στο πινάκιο, είναι ότι ο απολειπόµενος κατά τη µετ' αναβολή δικάσιµο διάδικος, 
είτε είχε επισπεύσει εγκύρως τη συζήτηση, είτε είχε νοµίµως και εµπροθέσµως 
κλητευθεί να παραστεί στη δικάσιµο κατά την οποία, αναβλήθηκε η συζήτηση.  
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- 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, 931, 932,  
ΚΠολ∆: 226, 559 αριθ. 1, 575, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Χρηµατική ικανοποίηση σε οικογένεια θύµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 345 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Χρηµατική ικανοποίηση σε οικογένεια θύµατος. Εσφαλµένο αιτιολογικό της 
προσβαλλόµενης απόφασης, αλλά ορθό διατακτικό. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 26 ΑΚ, "οι ενοχές από αδίκηµα διέπονται από το 
δίκαιο της πολιτείας όπου διαπράχθηκε το αδίκηµα". Από τη διάταξη αυτή συνάγεται 
ότι η κύρια σχέση η οποία δηµιουργείται, µε τη διάπραξη αδικήµατος στην Ελλάδα 
από το οποίο επήλθε ο θάνατος αλλοδαπού και η αντίστοιχη αδικοπρακτική ενοχή, 
διέπονται από το ελληνικό δίκαιο µε την έννοια της Lex causee. Εποµένως, κατά το 
δίκαιο αυτό, κρίνεται, µεταξύ άλλων, ο παράνοµος χαρακτήρας της πράξης, η 
υπαιτιότητα, το τυχόν οικείο πταίσµα του παθόντος, το ζήτηµα της πρόσφορης 
αιτιώδους συνάφειας, αν η ευθύνη είναι αντικειµενική ή υποκειµενική και οι 
προϋποθέσεις της θεµελίωσης αυτής, η ικανότητα προς καταλογισµό, ο κύκλος των 
προστατευόµενων έννοµων αγαθών ή των υποκειµενικών δικαιωµάτων, ο υπόχρεος 
προς αποζηµίωση, το πρόσωπο του δικαιούχου της αποζηµίωσης, καθώς και οι 
έννοµες συνέπειες της αδικοπραξίας, ήτοι η µορφή και η έκταση της αποζηµίωσης, αν 
η αποζηµίωση παρέχεται σε κεφαλαίο εφάπαξ ή σε περιοδικές παροχές, αν παρέχεται 
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης (αρθρ. 932 ΑΚ) ή 
αποζηµίωση από το αρθ. 931 ΑΚ, τα θέµατα της αναγωγής των πλειόνων 
συνυποχρέων, καθώς και των οφειλόµενων τόκων από την επίδοση της αγωγής 
αποζηµίωσης. Στην προαναφερθείσα έννοια του "κύκλου των προστατευοµένων 
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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 αδικοπρακτική 
συµπεριφορά είτε µε ορισµένη ιδιότητα, είτε εξ ιδίου δικαίου. Εποµένως, στην 
περίπτωση θανάτωσης, σε τροχαίο ατύχηµα στην Ελλάδα αλλοδαπού, για να κριθεί η 
νοµιµοποίηση εκείνων που ζητούν µε αγωγή την επιδίκαση χρηµατικής 
ικανοποίησης, λόγω ψυχικής οδύνης, µε την έννοια "των ανηκόντων στον κύκλο των 
προσώπων, που είναι φορείς εννόµων αγαθών ή υποκειµενικών δικαιωµάτων", τα 
οποία προσβλήθηκαν από τις επαχθείς συνέπειες της αδικοπρακτικής θανάτωσης, θα 
εφαρµοσθεί, µε βάση τη διάταξη του άρθρου 26 του Α.Κ. αµέσως το Ελληνικό 
∆ίκαιο, χωρίς την παρεµβολή άλλης έρευνας, στο πλαίσιο εφαρµογής των αρχών του 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, που έχει σχέση µε την έννοια του προκρίµατος και του 
προδικαστικού ζητήµατος, και ειδικά η διάταξη του άρθρου 932 Α.Κ. µε την οποία θα 
προσδιορισθεί, στη συγκεκριµένη περίπτωση, το εάν ο συγκεκριµένος ενάγων ανήκει 
στο κύκλο των δικαιουµένων προσώπων, µε την προαναφερθείσα έννοια, 
ανεξαρτήτως του εάν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, µε βάση το (µη εφαρµοστέο 
όµως) ουσιαστικό δίκαιο της ιθαγενείας του θανόντος και εκείνων που ζητούν την 
επιδίκαση της χρηµατικής ικανοποίησης, προβλέπεται διαφορετική ρύθµιση, ως προς 
τα πρόσωπα που ανήκουν στον κύκλο εκείνων που δικαιούνται να επιδιώξουν την 
αντίστοιχη αξίωση ή δεν προβλέπεται καµία ρύθµιση. 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 ο νοµοθέτης δεν θέλησε να διαγράψει δεσµευτικώς τα όρια ενός θεσµού, ο 
οποίος, ως εκ της φύσης του, υφίσταται αναγκαίως τις επιδράσεις από τις κοινωνικές 
διαφοροποιήσεις, κατά τη διαδροµή του χρόνου. Κατά την αληθή, όµως, έννοια της 
εν λόγω διάταξης, που απορρέει από τον σκοπό της θέσπισης της, στην οικογένεια 
του θύµατος ως αόριστης νοµικής έννοιας περιλαµβάνονται οι εγγύτεροι και στενώς 
συνδεόµενοι συγγενείς του θανατωθέντος, που δοκιµάσθηκαν ψυχικά από την 
απώλεια του και για την ανακούφιση του ηθικού πόνου των οποίων στοχεύει η 
διάταξη αυτή, αδιαφόρως αν συζούσαν µαζί του ή διέµεναν χωριστά. Υπό την έννοια 
αυτή, µεταξύ των προσώπων τούτων περιλαµβάνονται ο σύζυγος, τα τέκνα, οι 
αδελφοί του θανόντος, οι γονείς, οι παππούδες, ενώ, σηµειωτέον, η επιδίκαση της, 
από το άρθρο 932 εδ. 3 ΑΚ προβλεποµένης, χρηµατικής ικανοποίησης στα 
δικαιούµενα πρόσωπα, τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση, που συνιστά 
πραγµατικό ζήτηµα, της ύπαρξης, κατ' εκτίµηση του δικαστή της ουσίας, µεταξύ 
αυτών και του θανατωθέντος, όταν ο τελευταίος ζούσε, αισθηµάτων αγάπης και 
στοργής, η διαπίστωση της ανυπαρξίας των οποίων µπορεί να οδηγήσει στον 
αποκλεισµό, είτε όλων των προσώπων αυτών, είτε κάποιων ή κάποιου από αυτούς, 
από την επιδίκαση της εν λόγω χρηµατικής ικανοποίησης (ΟλΑΠ 21/2000). 
Εποµένως, ο προσδιορισµός, τελικώς, από το δικαστήριο, των συγκεκριµένων 
εναγόντων, ως ανηκόντων στον κύκλο των προστατευοµένων αγαθών ή 
υποκειµενικών δικαιωµάτων και η αντίστοιχη νοµιµοποίηση τους, θα κριθεί µε βάση 
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την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 932 Α.Κ. και ειδικώς µε βάση την 
προαναφερθείσα έννοια της "οικογένειας" όπως προσδιορίζεται αποκλειστικώς από 
το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο, κατά την αντίστοιχη ερµηνεία της ίδιας διάταξης που 
προαναφέρθηκε. Μόνο δε στην περίπτωση εκείνη που αµφισβητηθεί, στη συνέχεια, 
µια από τις πιο πάνω συγγενικές ιδιότητες, όσο έχει σχέση µε την ύπαρξη ή την 
εγκυρότητα της σχέσης εκείνης, από την οποία προέρχεται η ιδιότητα αυτή (π.χ η 
ύπαρξη ή όχι γάµου ή συγγενικής σχέσης γονέα και τέκνου), τότε πλέον καθίσταται 
αναγκαία η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 13, 14, 17-24 του ΑΚ (κατά 
περίπτωση), για να κριθεί, αναλόγως, το εάν ο ενάγων έχει τελικώς την ιδιότητα του 
συζύγου ή του τέκνου, του πατέρα ή του παππού του θανατωθέντος (ΟλΑΠ 10/2011).  
- Τα άρθρα 1389 και 1390 ΑΚ ορίζουν ότι οι σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να 
συνεισφέρουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα µε τις δυνάµεις του, για την 
αντιµετώπιση των αναγκών της οικογένειας. Η συνεισφορά γίνεται µε προσωπική 
εργασία, τα εισοδήµατά τους και την περιουσία τους. Στην υποχρέωση συνεισφοράς 
περιλαµβάνονται ειδικότερα η αµοιβαία υποχρέωση των συζύγων για διατροφή τους, 
η κοινή υποχρέωση των συζύγων για διατροφή των τέκνων τους και εν γένει η 
υποχρέωση για συµβολή τους στη λειτουργία του κοινού οίκου. Εξάλλου από τη 
διάταξη του άρθρου 928 εδ.β' ΑΚ, που παρέχει αξίωση αποζηµίωσης και σε εκείνον 
που είχε απέναντι στο θανατωθέντα αξίωση διατροφής από το νόµο, συνάγεται ότι η 
αξίωση αυτή αποτελεί γνήσια αξίωση αποζηµίωσης και αποσκοπεί να φέρει το 
δικαιούχο της διατροφής στη θέση, που θα βρισκόταν αν δεν θανατωνόταν ο 
υπόχρεος να τον διατρέφει (ΑΠ 1205/2004). Συνεπώς η αξίωση διατροφής ως γνήσια 
αξίωση αποζηµιώσεως, που γεννάται επί θανάτου αλλοδαπού υποχρέου σ' αυτήν, 
εµπίπτει στη µορφή της αποζηµίωσης, που εκτίθεται ανωτέρω, και άρα διέπεται από 
το ελληνικό δίκαιο µε τη διάπραξη αδικήµατος στην Ελλάδα, από το οποίο επήλθε ο 
θάνατος του αλλοδαπού.  
- Κατά το άρθρο 578 ΚΠολ∆, αν το αιτιολογικό της προσβαλλόµενης απόφασης 
κρίνεται εσφαλµένο, αλλά το διατακτικό της ορθό, ο Άρειος Πάγος απορρίπτει την 
αναίρεση, εκτός αν υπάρχει έννοµο συµφέρον να αποτραπεί δεδικασµένο, οπότε 
αναιρείται η απόφαση µόνο ως προς την εσφαλµένη αιτιολογία της. Η αντικατάσταση 
του αιτιολογικού της προσβαλλόµενης απόφασης από το αναιρετικό δικαστήριο 
συνίσταται στην µε την απόφασή του υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών που 
δέχεται η προσβαλλόµενη απόφαση σε άλλο κανόνα δικαίου, εφόσον η υπαγωγή αυτή 
απολήγει σε πόρισµα µε περιεχόµενο όµοιο προς το διατακτικό της απόφασης. Ως 
αιτιολογικό δηλαδή νοείται η νοµική αιτία, ήτοι η διάταξη νόµου, που αποτελεί τη 
µείζονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού (ΟλΑΠ 30/1998).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου (ηµεδαπού ή αλλοδαπού) στους 
οποίους περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με το λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 1 του 
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άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα 
σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των 
ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της 
ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, ένσταση κ.λπ. ορθώς 
απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε 
δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν (ΟλΑΠ 27 και 28/1998).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 13, 14, 17 - 24, 26, 928, 931, 932, 1389, 1390,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012.2347 
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Mαχητό τεκµήριο ωφελείας ακινήτων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 791 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλοτρίωση. Μαχητό τεκµήριο ωφέλειας ακινήτων. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 33 παρ. 1 του Ν. 2971/2001 (κατά το άρθρο 37 το οποίο 
ισχύει από 19-1-2002 και εφαρµόζεται και στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που 
δεν είχαν µέχρι τότε συντελεσθεί), το τεκµήριο της ωφέλειας των ιδιοκτητών κατά τις 
διατάξεις του Ν. 653/1977 είναι µαχητό και κρίνεται µετά την κήρυξη της 
απαλλοτρίωσης, από το αρµόδιο για τον οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης 
Εφετείο κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου αυτού. Έτσι, ο εικαζόµενος 
ιδιοκτήτης ή εκείνος ο οποίος αξιώνει δικαιώµατα επί του απαλλοτριουµένου, εφόσον 
θεωρεί ότι δεν υφίσταται το τεκµήριο της ωφέλειας το οποίο προβλέπεται από τον 
ανωτέρω ν. 653/1977, δικαιούται µε αίτησή του να ζητήσει από το φορέα του έργου 
τη διόρθωση του κτηµατολογικού πίνακα. Η αίτηση, σύµφωνα µε την παρ. 3 του 
άρθρου 33 του Ν. 2971/2001, υποβάλλεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δύο 
µηνών από την έκδοση της απόφασης επί του προσωρινού ή απ' ευθείας οριστικού 
προσδιορισµού της αποζηµίωσης και µετά τη λήξη της παραπέµπεται στην 
προβλεπόµενη από το ίδιο άρθρο τριµελή επιτροπή. Η τελευταία, σύµφωνα µε την 
παρ. 4 του ως άνω άρθρου, µετά από αυτοψία και έλεγχο των στοιχείων προβαίνει το 
αργότερο εντός τριών µηνών, στη σύνταξη έκθεσης σχετικά µε την ωφέλεια ή µη του 
ακινήτου λόγω του έργου, αιτιολογώντας πλήρως τους λόγους και συνδέοντας τους 
ιδία µε τη δυνατότητα πρόσβασης του ακινήτου στο έργο ή τα έργα που 
περιλαµβάνονται στη ζώνη απαλλοτρίωσης, τη δηµιουργία επιπτώσεων στις χρήσεις 
του ακινήτου και την κατά τις ισχύουσες διατάξεις αρτιότητα και οικοδοµησιµότητά 
του. Ακόµη, σύµφωνα µε την παρ. 6 του ίδιου άρθρου, η αίτηση του ιδιώτη µαζί µε 
την έκθεση της επιτροπής και τα στοιχεία της απαλλοτρίωσης αποστέλλονται από την 
αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση στο αρµόδιο για τον οριστικό προσδιορισµό της 
αποζηµίωσης Εφετείο, από το οποίο, σύµφωνα µε την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου 
κρίνεται το ήδη µαχητό, κατά την ίδια παράγραφο, τεκµήριο της ωφέλειας των 
ιδιοκτητών. Έτσι δεν ισχύει πλέον η ρύθµιση του άρθρου 1 αρ. 3 του Ν. 653/1977, 
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σύµφωνα µε την οποία, σε περίπτωση διανοίξεων, (στη συνέχεια δε κατόπιν 
τροποποίησης µε το άρθρο 62 αρ. 9 του Ν. 947/1979) και νέας χαράξεως ή 
διαπλάτυνσης Εθνικών Οδών κλπ, ωφελούµενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες, οι οποίοι 
υποχρεούνται σε αποζηµίωση ζώνης για συµµετοχή στις δαπάνες απαλλοτρίωσης, 
είναι εκείνοι των οποίων τα ακίνητα αποκτούν πρόσωπο επί των οδών, που 
διανοίγονται ή διαπλατύνονται, αφού για τις περιπτώσεις αυτές, εκείνος ο οποίος 
αξιώνει δικαιώµατα επί του απαλλοτριουµένου ακινήτου, µπορεί πλέον να ζητήσει 
από το αρµόδιο ως άνω δικαστήριο να κριθεί ότι δεν υπάρχει το τεκµήριο ωφέλειας 
και εποµένως δεν υποχρεούται σε αποζηµίωση τρίτων ιδιοκτησιών, ούτε σε 
αυταποζηµίωση (ΑΠ 1060/2008, 152/2007). Στη προκειµένη περίπτωση, µε την από 
19-5-2003 αίτησή του προς την αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε, που 
διαβιβάσθηκε στο Εφετείο Αθηνών ο αναιρεσίβλητος ζήτησε να κριθεί η ανυπαρξία 
ωφέλειας για το περιγραφόµενο ακίνητο ιδιοκτησίας τους, από την εκτέλεση του 
έργου για το οποίο κηρύχθηκε η αναφερόµενη στην αίτηση αναγκαστική 
απαλλοτρίωση, επειδή αυτό, όπως αναφέρεται στην αίτηση, βλάπτεται πολλαπλώς 
και να απαλειφθεί από τον κτηµατολογικό πίνακα η επιβληθείσα υποχρέωση 
αυταποζηµίωσης σε βάρος του αναφεροµένου απαλλοτριουµένου τµήµατος της 
ιδιοκτησίας του.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆., αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει, ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). Ο 
προβλεπόµενος από το άρθρο 559, αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης 
βάσης µε την έννοια της ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες 
αποκλειστικά στη διατύπωση του αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη 
συνδροµή ή µη γεγονότων, που στη συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το 
πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την 
ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεσή τους, να µη µπορεί να κριθεί αν η απόφαση 
στηρίζεται ή όχι νοµικώς (ΟλΑΠ 13/1995). Η ύπαρξη νόµιµης βάσης και η 
αντίστοιχη έλλειψή της πρέπει να προκύπτουν αµέσως από την προσβαλλόµενη 
απόφαση, ο δε Άρειος Πάγος διαπιστώνει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του 
προκειµένου λόγου αναίρεσης, ελέγχοντας µόνο την προσβαλλόµενη απόφαση και το 
αιτιολογικό της και όχι το περιεχόµενο άλλων εγγράφων ή αποφάσεων σε εφαρµογή 
της διάταξης του άρθρου 561 παρ. 2 του ΚΠολ∆. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη 
νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου 
από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει κατά το 
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άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα και για το λόγο αυτό 
γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 561, 
Νόµοι: 653/1977, άρθ. 1 - 7,  
Νόµοι: 947/1979, άρθ. 63, 
Π∆: 929/1979, άρθ. 1, 2,  
Νόµοι: 1349/1983, άρθ. 14,  
Νόµοι: 2971/2001, άρθ. 33, 37, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Mαχητό τεκµήριο ωφελείας ακινήτων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 346 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- 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 αύτη δεν δύναται να υπερβαίνη το ήµισυ 
του εµβαδού του βαρυνοµένου ακινήτου (παρ. 1) ... Ωφελούµενοι παρόδιοι ιδιόκτητοι 
δια την εφαρµογήν του παρόντος άρθρου θεωρούνται εκείνοι των οποίων τα ακίνητα 
αποκτούν πρόσωπον επί των διανοιγοµένων οδών (παρ. 3) ... Οσάκις οι δικαιούχοι 
αποζηµιώσεως δια την 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 αυτού (ΟλΑΠ 11/2011). Από το 
συνδυασµό των διατάξεων ων 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 
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πρόσοψη επί της διανοιγόµενης οδού, που προέβλεπε ο ως άνω νόµος 653/1977, 
ορίζονται (ενδεικτικά) και η δυνατότητα πρόσβασης του ακινήτου στο έργο, που 
περιλαµβάνεται στη ζώνη απαλλοτρίωσης, η δηµιουργία επιπτώσεων στις χρήσεις του 
ακινήτου και η, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, αρτιότητα και οικοδοµησιµότητα του 
ακινήτου. Έτσι, ο ισχυριζόµενος ότι το αποµένον τµήµα του ακινήτου του δεν 
ωφελείται, αλλά αντιθέτως ζηµιώνεται από την απαλλοτρίωση, µπορεί, 
αποδεικνύοντας το αντίθετο της τεκµαιροµένης ωφέλειας, δηλαδή την επικαλούµενη 
ζηµία του και ανατρέποντας το ως άνω µαχητό τεκµήριο, να αποζηµιωθεί και για την 
αυτοαποζηµιούµενη έκτασή του και να ζητήσει τον καθορισµό οριστικής τιµής 
µονάδας αποζηµίωσης και γι' αυτή (ΑΠ 1009/2011).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν 
έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 653/1977, άρθ. 1,  
Νόµοι: 947/1979, άρθ. 62, 
Νόµοι: 1349/1983, άρθ. 14 
Νόµοι: 2052/1992, άρθ. 6, 
Νόµοι: 2971/2001, άρθ. 33,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Mαχητό τεκµήριο ωφελείας ακινήτων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 417 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Μαχητό τεκµήριο ωφέλειας ακινήτων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Σύµφωνα µε τη ρητή διατύπωση του αρθ. 18 παρ. 4 εδ. γ του Κώδικα 
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων [ΚΑΑΑ], ορίζεται ότι "προκειµένου περί 
απαλλοτριώσεων δεν εφαρµόζεται το άρθρο 22 του Ν. 3693/1957". Η διάταξη αυτή, 
σύµφωνα µε την κρατούσα στη νοµολογία του Αρείου Πάγου άποψη [ΟλΑΠ 
17/2000, ΟλΑΠ 13/2000, ΑΠ 920/2005 βλ. και αντίθετος 821/2007] έχει εφαρµογή 
όχι µόνο στις δίκες περί καθορισµού προσωρινής ή οριστικής αποζηµίωσης ή 
αναγνώρισης δικαιούχων, αλλά και στα λοιπά συναφή προς την απαλλοτρίωση 
ζητήµατα, όπως ασφαλώς είναι και το ζήτηµα της ανατροπής του [µαχητού] 
τεκµηρίου ωφέλειας και του καθορισµού αποζηµίωσης, για το µη ωφελούµενο και 
κατ' ακολουθία, µη αυτοαποζηµιούµενο απαλλοτριωθέν ακίνητο καθώς και για τη 
δικαστική δαπάνη, διότι αντικείµενο της δίκης του καθορισµού αποζηµίωσης είναι η 
αποζηµίωση εν συνόλω λαµβανοµένη, αφού µόνον έτσι, η αποζηµίωση του 
δικαιούχου θα είναι πλήρης, σύµφωνα µε το άρθ, 17§2 του Συντάγµατος.  
- O από το αρθρ. 559 αριθ.1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται όταν ο κανόνας δικαίου δεν εφαρµοσθεί, ενώ 
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συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εάν εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και εάν εφαρµοσθεί εσφαλµένα. Επίσης, 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 ελλείπείς 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∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 3693/1957, άρθ. 22 
Νόµοι: 2971/2001, άρθ. 33,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 18, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ανάκληση απαλλοτρίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 324 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ανάκληση απαλλοτρίωσης. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 17 παρ.2, 4 εδ.1,2 και 4 του Συντάγµατος "κανένας δεν στερείται 
την ιδιοκτησία του, παρά µόνο για δηµόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί µε τον 
προσήκοντα τρόπο, όταν και όπου ο νόµος ορίζει, και πάντως αφού προηγηθεί 
πλήρης αποζηµίωση.. Η αποζηµίωση ορίζεται πάντοτε από τα πολιτικά δικαστήρια. 
Μπορεί να οριστεί και προσωρινά δικαστικώς, ύστερα από ακρόαση ή πρόσκληση 
του δικαιούχου ... Πριν καταβληθεί η οριστική ή προσωρινή αποζηµίωση 
διατηρούνται ακέραια όλα τα δικαιώµατα του ιδιοκτήτη και δεν επιτρέπεται η 
κατάληψη. Η αποζηµίωση που ορίστηκε καταβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο 
µέσα σε ενάµισυ έτος από τη δηµοσίευση της απόφασης για τον προσωρινό 
προσδιορισµό της αποζηµίωσης και σε περίπτωση απευθείας αίτησης και οριστικό 
προσδιορισµό της αποζηµίωσης, από τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης του 
δικαστηρίου, διαφορετικά η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως". Από τις ως άνω 
διατάξεις, που θεσπίζουν κανόνες δικαίου µε δεσµευτική δύναµη και για τον 
εφαρµοστή του δικαίου και για το νοµοθέτη, εφαρµόζονται δε ανεξαιρέτως σε κάθε 
απαλλοτρίωση (και στις πολεοδοµικές), εφόσον ο δικαστικός προσδιορισµός της 
απαλλοτρίωσης έγινε µετά την έναρξη ισχύος των πιο πάνω συνταγµατικών 
διατάξεων, είτε πρόκειται για απόφαση προσωρινή, είτε για οριστική (ΟλΑΠ 
18/1988), σε συνδυασµό µε τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 11 του Ν. 2882/2001 
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(αντίστοιχου του άρθρου 11 παρ.4 του Ν∆ 797/1976), κατά την οποία η αρχή που 
κήρυξε την απαλλοτρίωση που αυτοδικαίως ανακλήθηκε υποχρεούται, µέσα σε δύο 
µήνες να εκδώσει πράξη, που βεβαιώνει την επελθούσα ανάκληση και δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, εάν δε περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή, µπορεί 
κάθε ενδιαφερόµενος να ζητήσει την έκδοση δικαστικής απόφασης, που να βεβαιώνει 
την ανάκληση, καλουµένου στη δίκη του υπερού η αναγκαστική απαλλοτρίωση, 
καθώς και του ∆ηµοσίου και η δικαστική απόφαση που βεβαιώνει την ανάκληση 
υποβάλλεται µε τη µέριµνα κάθε ενδιαφεροµένου στον αρµόδιο φύλακα µεταγραφών, 
που υποχρεούται να την καταχωρήσει στη µερίδα του ιδιοκτήτη, προκύπτει, ότι, µετά 
την παρέλευση του ενάµισυ έτους χωρίς να καταβληθεί η αποζηµίωση, η ανάκληση 
της απαλλοτρίωσης επέρχεται αυτοδικαίως και δεν απαιτείται η προηγούµενη έκδοση 
βεβαιωτικής απόφασης που προνοεί η πιο πάνω διάταξη του άρθρου 11 παρ.4 του Ν. 
2882/2001, ο δε ιδιοκτήτης, στον οποίο δεν έχει καταβληθεί η αποζηµίωση, µπορεί να 
ασκήσει τα δικαιώµατά του που απορρέουν από την κυριότητα ακινήτου του, που είχε 
απαλλοτριωθεί και παράνοµα κατακρατείται από τον υπερού η απαλλοτρίωση.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, ο λόγος αναίρεσης για ευθεία 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόστηκε, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµόστηκε, ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική 
από την αληθινή.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 797/1976, άρθ. 11,  
Νόµοι: 2882/2011, άρθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ανταίτηση σε οριστικό προσδιορισµό 
αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 801 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισµός αποζηµίωσης. Καθορισµός οριστικής 
τιµής µονάδας. Προθεσµία άσκησης ανταίτησης. 
- Κατά το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν∆ 797/1971, µέσα σε 30 ηµέρες το αργότερο από την 
κοινοποίηση της απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, που προσδιορίζει 
προσωρινά την τιµή µονάδας αποζηµίωσης, σε περίπτωση αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης, µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος να ζητήσει µε αίτησή του στο εφετείο 
τον οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης. Αν δεν επιδόθηκε η απόφαση του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου η προθεσµία υποβολής της αίτησης στο εφετείο είναι το 
αργότερο έξι µήνες από της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως του πρωτοδικείου. 
Περαιτέρω, µε τις παραγράφους 3 και 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η άνω αίτηση 
ασκείται µε κοινοποίηση αντιγράφου της εντός της άνω προθεσµίας, µαζί µε πράξη 
του προέδρου του αρµόδιου δικαστηρίου περί ορισµού δικασίµου, καθώς και ότι 
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αντίθετη αίτηση για τον καθορισµό της αποζηµίωσης µπορεί να ασκηθεί από κάθε 
διάδικο που παρέστη στο πρωτοδικείο και µε τις προτάσεις, υπό τον όρο ότι αυτές θα 
κατατεθούν, στο γραµµατέα του Εφετείου τουλάχιστον πέντε ηµέρες πριν από τη 
συζήτηση της αιτήσεως. Κατά την έννοια της τελευταίας, αυτής διάταξης, η 
υποβαλλόµενη µε τις προτάσεις του διαδίκου ανταίτηση πρέπει υποχρεωτικά να 
αναφέρεται στο ίδιο αντικείµενο που έχει εισαχθεί ήδη στο εφετείο µε την 
εµπρόθεσµη ενώπιον του εφετείου αίτηση του αντιδίκου του ανταιτούντος. Συνεπώς, 
αν µε την ενώπιον του εφετείου αίτηση ζητήθηκε µόνον ο καθορισµός οριστικής 
αποζηµίωσης για το απαλλοτριούµενο τµήµα µεγαλυτέρου ακινήτου, δεν είναι 
παραδεκτή για έλλειψη προδικασίας, η µε τις προτάσεις του καθού ανταίτηση περί 
καθορισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 4 του ν.δ. 797/1971, ιδιαίτερης 
αποζηµίωσης για το µη απαλλοτριούµενο τµήµα του ακινήτου, ή περί καθορισµού 
αποζηµίωσης για την µετεγκατάσταση επιχείρησης που λειτουργούσε στο 
απαλλοτριωθέν (ΑΠ 1120/2006, 383/2004, 1069/2003, 1054/1996).  
∆ιατάξεις: 
Ν∆: 797/1971, άρθ. 13, 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2052 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Έκδοση διαταγής πληρωµής κατά του ∆ηµοσίου, των 
ΟΤΑ ή άλλων ΝΠ∆∆. Μεταβίβαση κυριότητας. 
- Στο άρθρο 94 παρ. 4 εδ. γ΄ του Συντάγµατος, όπως ισχύει µετά την αναθεώρησή του 
µε το από 6-4-2001 Ψήφισµα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής, ορίζεται ότι: «Οι 
δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται αναγκαστικά και κατά του ∆ηµοσίου, των 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, 
όπως νόµος ορίζει.». Στο άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγµατος, όπως επίσης 
αντικαταστάθηκε, ορίζεται ότι η διοίκηση έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται προς 
τις δικαστικές αποφάσεις και ότι νόµος ορίζει τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση 
της συµµόρφωσης αυτής. Σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων του Συντάγµατος 
εκδόθηκε ο νόµος 3068/2002, µε το άρθρο 1 του οποίου ορίσθηκε ότι: «Το ∆ηµόσιο, 
οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις 
δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για 
την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. 
∆ικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούµενου εδαφίου είναι όλες οι 
αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που 
παράγουν υποχρέωση συµµόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονοµικές 
διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει.». Με το άρθρο 20 του N. 
3301/2004 προστέθηκε στην αµέσως προηγούµενη διάταξη ένα ακόµη (τελευταίο) 
εδάφιο, σύµφωνα µε το οποίο δεν είναι δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του 



 

[95] 
 

νόµου αυτού, (δηλ. του N. 3068/02), και δεν εκτελούνται κατά του ∆ηµοσίου κλπ. οι 
εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις των εδαφίων γ΄ έως ζ΄ της παρ. 2 
του άρθρου 904 ΚΠολ∆, (µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται στην περίπτωση του 
εδαφίου ε΄ της διατάξεως αυτής και οι κατά τα άρθρα 623 επ. του ίδιου Κώδικα 
εκδιδόµενες από τον αρµόδιο δικαστή διαταγές πληρωµής), πλην των κηρυχθεισών 
εκτελεστών αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων. Περαιτέρω, από τις προηγούµενες 
συνταγµατικές διατάξεις και το άρθρο 20 παρ.1 του ίδιου Συντάγµατος, σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις, (α) των άρθρων 2 παρ.3 και 14 παρ.1α΄ του ∆ιεθνούς 
Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, που κυρώθηκε µε το Ν. 
2462/1997 και άρχισε να ισχύει από 5-8-1997, έχει δε υπερνοµοθετική ισχύ κατά το 
άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγµατος και (β) του άρθρου 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α), που κυρώθηκε µε το Ν∆ 53/1974 
και έχει επίσης υπερνοµοθετική ισχύ, συνάγεται ότι το δικαίωµα της ελεύθερης 
πρόσβασης σε δικαστήριο περιλαµβάνει και την πραγµατική ικανοποίηση του 
δικαιώµατος που επιδικάσθηκε από το δικαστήριο, δηλαδή το δικαίωµα της 
αναγκαστικής εκτέλεσης, (βλ. ΟλΑΠ 21/2001 Ελ∆νη 43.83). Για τη διασφάλιση του 
δικαιώµατος αυτού, είναι αναγκαίο όπως στους εκτελεστούς τίτλους, που µπορούν να 
εκτελεσθούν κατά του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆, συµπεριληφθούν και οι 
διαταγές πληρωµής, διότι προσοµοιάζουν λειτουργικά µε δικαστικές αποφάσεις, 
καθόσον, αφενός επιλύουν διαφορές, αφετέρου ανταποκρίνονται στα βασικά 
γνωρίσµατα της δικαστικής προστασίας, ενόψει της παρεχόµενης στον καθ’ ου 
δυνατότητας να προβάλει µε ανακοπή τους ισχυρισµούς του, τόσο ως προς τη 
συνδροµή των όρων εκδόσεως της διαταγής, όσο και ως προς την ουσία της κατ’ 
αυτού απαίτησης του αντιδίκου του. Από τα ανωτέρω παρέπεται ότι η 
προαναφερθείσα νοµοθετική ρύθµιση του άρθρου 20 του Ν. 3301/2004 περί µη 
εκτελέσεως ορισµένων εκτελεστών τίτλων του άρθρου 904 παρ.2 ΚΠολ∆. Έναντι 
των ∆ηµοσίου, ΟΤΑ κλπ., είναι, ως προς τις διαταγές πληρωµής, ανίσχυρη ως 
αντισυνταγµατική, (βλ. ΑΠ 2347/2009 ΝΟΜΟΣ και ΕφΑ∆ 2008.103 µε σχόλια Σπ. 
Ανδρίτσου, ΝοΒ 58.1172 µε σχόλια Εµµ. Γιαννακάκη και ΧρΙ∆ 2011.115 µε σχόλια 
Ελένης Τσουνάκου - Ρουσιά, ΕλΣυν. Πρ. 77 της 7ης συνεδρ. της 3-3-2011 ΝΟΜΟΣ, 
ΕφΑθ 4486/2006 ΝΟΜΟΣ και ΝοΒ 55.679 µε παρατ. Ηλία Κωνσταντόπουλου, 
ΕφΑθ 1837/07 ΝοΒ 55.1143 µε παρατ. του ίδιου, Χ. Χρυσανθάκης ∆. 37. 317 επ., Κ. 
Χοροµίδης «Η Αναγκαστική Απαλλοτρίωση», δ΄ έκδοση, παρ. 217.IV, σελ. 1320, 
πρβλ. και ΑΕ∆ 18/2005 ΝΟΜΟΣ και Ε∆ΚΑ 2006.113). 
- Γίνεται δεκτό ότι ο δικαστής του αρµόδιου πολιτικού δικαστηρίου έχει δυνατότητα 
να εκδώσει διαταγή πληρωµής κατά του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ ή άλλων ΝΠ∆∆, ακόµη 
και όταν η υποκείµενη σχέση, από την οποία απορρέει η χρηµατική απαίτηση, για την 
οποία ζητείται η έκδοση της διαταγής, είναι δηµοσίου δικαίου και υπάγεται στη 
δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Στην περίπτωση αυτή για την εκδίκαση 
της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωµής, που θα εκδοθεί για την σχετική 
απαίτηση, δικαιοδοσία έχουν τα πολιτικά δικαστήρια, (βλ. ΑΕ∆ 18/2005 ό.π., ΑΠ 
2347/2009 ό.π., ΑΠ 1859/2009 και ΕφΑ∆ 2010.452, ΕφΑθ 8935/01 ∆. 35.360, ΕφΑθ 
4486/06 ό.π., ΕφΑθ 3921/07 ΕφΑ∆ 2008.832, ΕφΑθ 3220/07, ΕφΑθ 7043/07, Κ. 
Μπέης ∆.28.506).  
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- Κατά το άρθρο 623 ΚΠολ∆., µε την ειδική διαδικασία των άρθρων 624 έως 634 του 
ίδιου Κώδικα µπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωµής για χρηµατικές 
απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόµενο 
ποσό αποδεικνύονται µε δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Κατά το άρθρο 624 παρ.1 του 
ίδιου Κώδικα, η έκδοση διαταγής πληρωµής εµποδίζεται αν η απαίτηση εξαρτάται 
από αίρεση, προθεσµία, όρο ή αντιπαροχή και όταν το ποσό των χρηµάτων ή των 
χρεογράφων που οφείλονται δεν είναι ορισµένο. Γίνεται δεκτό ότι για την απαίτηση 
αποζηµίωσης, που οφείλεται λόγω απαλλοτρίωσης, µπορεί να εκδοθεί διαταγή 
πληρωµής από τον αρµόδιο δικαστή υπέρ των δικαιούχων, εφόσον προσκοµίζονται: 
α) δικαστική απόφαση ορισµού είτε οριστικής τιµής µονάδας, είτε προσωρινής τιµής, 
εφόσον προκύπτει ότι η τελευταία έχει καταστεί τελεσίδικη, β) δικαστική απόφαση 
αναγνώρισης δικαιούχων, µε την ειδική διαδικασία των απαλλοτριώσεων, που είναι 
ανέκκλητη, (άρθρα 26 παρ. 1-12 του ΚΑΑΑ - N. 2882/01 και 26, 27 παρ. 1-6 του Ν∆ 
797/71) και γ) τα τεχνικά στοιχεία της απαλλοτρίωσης, δηλ. κτηµατολογικός πίνακας, 
διάγραµµα κλπ., από τα οποία προκύπτει το ύψος της οφειλόµενης αποζηµίωσης, 
όταν αυτό δεν προκύπτει άµεσα από τις προηγούµενες αποφάσεις, (βλ. ΕφΑθ 
14081/87 ΝοΒ 36/1988.1457, Κ. Χοροµίδης ό.π., παρ. 217.IV, σελ. 1319). ∆ηλαδή 
γίνεται δεκτό ότι η απαίτηση της αποζηµίωσης που αποδεικνύεται από τις 
προαναφερθείσες αποφάσεις δεν εξαρτάται από αίρεση, προθεσµία, όρο ή 
αντιπαροχή. Ο ισχυρισµός τρίτου ή διαδίκου στην δίκη περί αναγνωρίσεως 
δικαιούχων ότι ο ίδιος είναι ο πραγµατικός κύριος του απαλλοτριωθέντος, εφόσον 
απορρίφθηκε ή δεν οδήγησε σε αποχή του ∆ικαστηρίου από το να εκδώσει απόφαση, 
λόγω δυσχέρειας στην διακρίβωση του πραγµατικού δικαιούχου, µπορεί να 
προβληθεί στην τακτική διαδικασία, µε αγωγή για την άµεση είσπραξη της 
αποζηµίωσης, που δεν εισπράχθηκε ακόµη από τους εσφαλµένα αναγνωρισθέντες ως 
δικαιούχους, ή για την αναζήτηση αυτής από τους τελευταίους, εφόσον την 
εισέπραξαν, (άρθρα 26 παρ. 11 του ΚΑΑΑ και 27 παρ. 4 του Ν∆ 797/1971), και δεν 
αποτελεί η εκκρεµότητα αυτή αρνητική αίρεση ή όρο υπό την προαναφερθείσα 
έννοια για την έκδοση διαταγής πληρωµής υπέρ των αναγνωρισθέντων, κατ’ αρχάς, 
ως δικαιούχων µε την ειδική διαδικασία. Αφετέρου η τυχόν ευδοκίµηση των 
ισχυρισµών αυτών, στην ειδική ή στην τακτική διαδικασία, οδηγεί σε κατάλυση του 
δικαιώµατος των φερόµενων ως δικαιούχων της αποζηµίωσης και όχι σε 
καταχρηστική άσκηση του ουσιαστικού δικαιώµατός τους κατ’ άρθρο 281 ΑΚ, ενώ η 
απλή δικαστική εκκρεµότητα των ίδιων ισχυρισµών επίσης δεν δηµιουργεί από µόνη 
της παράβαση του άρθρου 281 ΑΚ, καθόσον ο νόµος επιδιώκει την ταχεία είσπραξη 
των οφειλόµενων από απαλλοτρίωση αποζηµιώσεων, έστω και από κυρίους 
αµφισβητούµενους κατά την τακτική διαδικασία, αφού ο πραγµατικός κύριος 
προστατεύεται επαρκώς µε ενοχική απαίτηση αναζήτησης της αδικαιολόγητα 
εισπραχθείσας αποζηµίωσης, (βλ. για την απαίτηση αυτή, ανεξάρτητα από συναφή 
αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισµού, ΑΠ 922/2009, ΑΠ 380/1990 Ελ∆νη 31.998).  
- Κατά το άρθρο 29 παρ.5 του ΚΑΑΑ - Ν. 2882/2001, απαλλοτριώσεις, που 
κηρύχθηκαν οποτεδήποτε µέχρι την έναρξη ισχύος αυτού προς εφαρµογή σχεδίων 
πόλεων, διέπονται από τις διατάξεις του ίδιου Κώδικα στην έκταση που προβλέπει η 
παρ/φος 2 του ίδιου άρθρου, δηλαδή οι απαλλοτριώσεις αυτές διέπονται από τον 
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ΚΑΑΑ ως προς τα στάδια αυτών, που έπονται της έναρξης της ισχύος του, (6-5-
2001), εκτός αν τότε είχε δηµιουργηθεί ήδη για κάποιο ζήτηµα εκκρεµοδικία ή είχε 
εκδοθεί σχετική διοικητική πράξη. Στην προκείµενη δε υπόθεση ο δικαστικός 
καθορισµός της αποζηµίωσης για την επίδικη απαλλοτρίωση και η περαιτέρω 
διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων και καταβολής της αποζηµίωσης έλαβαν χώρα 
µετά την 27η-10-2004, δηλαδή υπό το καθεστώς του ΚΑΑΑ, οι διατάξεις του οποίου 
και εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις προηγούµενες µεταβατικές διατάξεις του ίδιου, 
µολονότι η επίµαχη απαλλοτρίωση κηρύχθηκε µε το Β∆/µα της 20-1-1958, δηλαδή 
υπό το προϊσχύσαν δίκαιο.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων: (α) των άρθρων 28 έως και 33 του βασιλικού 
διατάγµατος της 29/30.4.1953 "περί κωδικοποιήσεως των κειµένων διατάξεων περί 
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων", που ίσχυαν µέχρι την 1-2-1971, (β) των άρθρων 8, 
9, 26, 27 του Ν∆ 797/1971, που ίσχυσε έκτοτε και (γ) των άρθρων 8 και 26 του 
ΚΑΑΑ, που ισχύει από 6-5-2001, (οι ρυθµίσεις των οποίων, κατά τα κύρια σηµεία 
τους ως προς το ενδιαφέρον στην προκειµένη υπόθεση ζήτηµα, δεν αφίστανται 
ουσιωδώς), προκύπτει ότι ο αρµόδιος Πρόεδρος Πρωτοδικών, υπό την ισχύ των 
διατάξεων του Β∆/τος της 29/30-4-1953 και κατόπιν το αρµόδιο Μονοµελές 
Πρωτοδικείο, υπό την ισχύ των µεταγενέστερων νοµοθετηµάτων, δικάζοντας µε την 
αποκλειστική ειδική διαδικασία αναγνωρίσεως των δικαιούχων αποζηµιώσεως από 
απαλλοτρίωση, αποφαίνεται οριστικά σχετικά µε τα πρόσωπα των δικαιούχων της εν 
λόγω αποζηµιώσεως και η απόφασή του αυτή, εναντίον της οποίας δεν χωρεί κανένα 
ένδικο µέσο, δηµιουργεί δεδικασµένο σχετικά µε τα πρόσωπα των δικαιούχων, που 
µπορούν να εισπράξουν την αποζηµίωση από το Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, αν γίνει κατάθεσή της σ’ αυτό. Το δεδικασµένο αυτό αποκλείει την 
προβολή σε µεταγενέστερη δίκη, για την καταβολή στον αναγνωρισθέντα δικαιούχο 
της αποζηµιώσεως από τον υπόχρεο, (στην περίπτωση που αυτή δεν έχει ακόµη 
κατατεθεί στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων), του ισχυρισµού ότι ο 
εναγόµενος είναι κύριος του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, τόσο όταν ο ισχυρισµός 
αυτός δεν προβλήθηκε στη δίκη για την αναγνώριση δικαιούχων, όσο και όταν 
προβλήθηκε και απορρίφθηκε. Αντιθέτως, από την απόφαση αυτή, η οποία έκρινε 
παρεµπιπτόντως για την κυριότητα του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, δεν 
δηµιουργείται δεδικασµένο ως προς την κυριότητα σε άλλη δίκη, άσχετη, µε την 
αποζηµίωση για την απαλλοτρίωση του ακινήτου αυτού, στην οποία, (άλλη δίκη), 
ανακύπτει θέµα κυριότητας του ίδιου ακινήτου, καθόσον ο Πρόεδρος ή το 
∆ικαστήριο, που εξέδωσε την ανωτέρω απόφαση αναγνωρίσεως δικαιούχων, δεν 
ήταν καθ’ ύλη αρµόδιοι να αποφασίσουν και για το ζήτηµα της κυριότητας του 
ακινήτου, (βλ. ΟλΑΠ 607/76 ΝοΒ 24.895, ΑΠ 1459/2003 Ελ∆νη 46.1072, ΑΠ 
436/1994 Ελ∆νη 36.312, ΑΠ 380/1990 Ελ∆νη 31.998, ΑΠ 258/85 ΝοΒ 34.64). Κατά 
το άρθρο 26 παρ. 12 του ΚΑΑΑ, διάδικοι στην δίκη αναγνωρίσεως δικαιούχων, ή και 
τρίτοι, οι οποίοι αξιώνουν δικαίωµα κυριότητας στο απαλλοτριωθέν και είναι 
δυνατόν να ταυτίζονται µε τους υπόχρεους, µπορούν να προβάλουν το δικαίωµά τους 
αυτό µε αγωγή στην τακτική διαδικασία, χωρίς να δεσµεύονται από το δεδικασµένο 
της απόφασης για την αναγνώριση δικαιούχων, είτε το δικαίωµα αυτό προβλήθηκε 
και απορρίφθηκε, είτε δεν προβλήθηκε καθόλου, στη δίκη περί αναγνωρίσεως 



 

[98] 
 

δικαιούχων µε την ειδική διαδικασία. Η αγωγή αυτή έχει χαρακτήρα ενοχικό και 
αντικείµενο, είτε την είσπραξη από τον ενάγοντα της κατατεθείσας αποζηµίωσης, 
αντί από τον εσφαλµένα αναγνωρισθέντα ως δικαιούχο, είτε την αναζήτηση αυτής, 
παράνοµα τυχόν εισπραχθείσας, από τον τελευταίο, χωρίς να επηρεάζεται από την 
αγωγή αυτή η διαδικασία της απαλλοτρίωσης, (βλ. ΑΠ 922/09 ΝΟΜΟΣ, Κ. 
Χοροµίδης ό.π. παρ.200, σελ. 1234 - 1238). Η απευθείας άσκηση, από τον φερόµενο 
ως υπόχρεο καταβολής αποζηµίωσης για απαλλοτρίωση, αναγνωριστικής αγωγής, µε 
την τακτική διαδικασία, για την αναγνώριση της κυριότητάς του στο απαλλοτριωθέν 
ακίνητο, κατά το χρόνο του δικαστικού προσδιορισµού της εν λόγω αποζηµίωσης, 
προετοιµάζει την άσκηση του δικαιώµατός του να αναζητήσει την τυχόν 
καταβληθείσα προς µη πράγµατι δικαιούχο αποζηµίωση µε την προαναφερθείσα 
ενοχική αγωγή, αλλά και του δικονοµικού δικαιώµατός του να αποκρούσει την 
υποχρέωσή του, που προκύπτει από εσφαλµένη απόφαση αναγνώρισης δικαιούχων, 
προς καταβολή της αποζηµίωσης, όταν αυτή δεν έχει ακόµη καταβληθεί και 
επιδιώκεται η είσπραξή της µε καταψηφιστική αγωγή ή διαταγή πληρωµής από τον 
εσφαλµένα αναγνωρισθέντα ως δικαιούχο, (ΑΠ 1459/2003 ό.π.).  
Από όλα τα προηγούµενα συνάγεται ότι επί καταψηφιστικής αγωγής για την 
καταβολή αποζηµιώσεως για απαλλοτρίωση, όταν οι ενάγοντες έχουν αναγνωρισθεί 
δικαιούχοι µε τη νόµιµη ειδική διαδικασία, ή επί ανακοπής κατά διαταγής πληρωµής, 
την οποία έχουν επιτύχει να εκδοθεί οι αναγνωρισθέντες µε την ίδια διαδικασία ως 
δικαιούχοι - καθ’ ων η ανακοπή, ο υπόχρεος για την καταβολή της αποζηµίωσης 
εναγόµενος ή ανακόπτων µπορεί να επικαλεσθεί, κατ’ ένσταση, ή ως λόγο ανακοπής, 
δική του κυριότητα στο απαλλοτριωθέν ακίνητο, µόνο εφόσον έχει ευδοκιµήσει 
τελεσίδικα αγωγή του µε την τακτική διαδικασία για το δικαίωµά του αυτό, οπότε 
έχει δηµιουργηθεί δεδικασµένο για το δικαίωµα της κυριότητας, το οποίο αντιβαίνει 
στο δεδικασµένο της απόφασης για αναγνώριση δικαιούχων, ως προς τα πρόσωπα 
που είναι οι δικαιούχοι. Η εκκρεµοδικία µιας τέτοιας αγωγής αναγνωριστικής 
κυριότητας δεν εµποδίζει, κατά ρητή επιταγή του νόµου, την πρόοδο της διαδικασίας 
της απαλλοτρίωσης, δηλαδή την καταβολή της αποζηµίωσης προς τον 
αναγνωρισθέντα ως δικαιούχο αυτής και, εποµένως, ο ισχυρισµός περί ιδίας 
κυριότητας, εκ µέρους του υποχρέου, δεν µπορεί να προταθεί κατ’ ένσταση εναντίον 
της καταψηφιστικής αγωγής για την αποζηµίωση ή ως λόγος ανακοπής κατά της 
διαταγής πληρωµής, που επιδικάζει την ίδια αποζηµίωση, πριν δηµιουργηθεί 
δεδικασµένο για την κυριότητα, κατά την τακτική διαδικασία, υπέρ του φερόµενου 
ως υπόχρεου καταβολής της αποζηµίωσης, διότι, αλλιώς, ακυρώνεται ο σκοπός της 
θεσπίσεως ειδικής διαδικασίας για την αναγνώριση δικαιούχων, που είναι η ταχεία 
είσπραξη των αποζηµιώσεων για απαλλοτρίωση από τους αναγνωριζόµενους µε την 
εν λόγω διαδικασία ως δικαιούχους, έστω και µε κίνδυνο εσφαλµένου προσδιορισµού 
τους, ο οποίος αντισταθµίζεται από τη δυνατότητα ασκήσεως, εκ µέρους του 
πραγµατικού κυρίου - υποχρέου της αποζηµιώσεως, ενοχικής αγωγής προς 
αναζήτηση της καταβληθείσας σε µη πραγµατικούς δικαιούχους αποζηµίωσης, η 
οποία, (ενοχική αγωγή), άλλωστε, δεν θα ήταν αναγκαίο, στην αντίθετη περίπτωση, 
να είχε προβλεφθεί υπέρ του εν λόγω υποχρέου.  
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- Με τη βούληση του ιδιοκτήτη, που πρέπει να εκδηλωθεί µε νοµότυπη 
µεταβιβαστική δικαιοπραξία, κατά τους όρους του άρθρου 1033 ΑΚ, ή µε διάταξη 
τελευταίας βούλησης, ή και µε µονοµερή παραίτηση από την κυριότητα προς το 
σκοπό να καταστεί το συγκεκριµένο ακίνητο κοινόχρηστο, η οποία, όµως, παραίτηση 
απαιτείται να περιβληθεί το συµβολαιογραφικό τύπο και να µεταγραφεί, κατ’ 
ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1134, 1169, 1187 και 1319 ΑΚ, γγ) 
µε την από το β.ρ.δ. (Ν. 3, παν. 43.7) προβλεποµένη αµνηµόνευτου χρόνου 
αρχαιότητα (vetustas), δηλαδή µε την άσκηση της κοινής χρήσεως επί τόσο χρόνο, 
ώστε η παρούσα γενεά από δική της αντίληψη και από πληροφορίες της 
προηγουµένης να µην ενθυµείται διαφορετική κατάσταση από την παρούσα κατά τα 
τελευταία 80 χρόνια. Ο τελευταίος τρόπος δεν προβλέπεται από τον ΑΚ, εποµένως θα 
πρέπει οι προϋποθέσεις του να είχαν συντρέξει µέχρι την εισαγωγή αυτού (23-2-
1946). Μετά την ισχύ του ΑΚ παρόµοιο αποτέλεσµα µπορεί να επέλθει εµµέσως µε 
την από το άρθρο 281 ΑΚ ένσταση κατά του ιδιοκτήτη που άφησε το ακίνητο 
εκτεθειµένο στην κοινή χρήση για πολύ χρόνο. Υπό την έννοια της ενστάσεως αυτής 
δεν προσπορίζεται η κυριότητα του ακινήτου στον οικείο ΟΤΑ µε χρησικτησία, αφού 
οι ιδιώτες χρήστες του χώρου δεν ασκούν πράξεις νοµής για λογαριασµό του οικείου 
ΟΤΑ, αλλά απλά προστατεύεται η κοινή χρήση έναντι του κυρίου. Εξάλλου, από το 
άρθρο 28 του Ν. 1337/1983, (το οποίο κατά την διατύπωσή του καταλαµβάνει και 
προϋφιστάµενες καταστάσεις), προκύπτει, ότι για την µεταβολή της ιδιότητας 
ιδιωτικού ακινήτου σε κοινόχρηστο χώρο και, συνακόλουθα, για την προσπόριση της 
επ’ αυτού κυριότητας στον οικείο ΟΤΑ, αρκεί η διάθεση του ακινήτου στην κοινή 
χρήση µε τη βούληση του ιδιοκτήτη, χωρίς να οφείλεται στην περίπτωση αυτή 
αποζηµίωση λόγω ρυµοτοµίας, εφόσον η βούλησή του να παραιτηθεί από την 
κυριότητά του εκδηλωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο ρητά ή σιωπηρά, χωρίς ανάγκη 
σύνταξης συµβολαιογραφικού εγγράφου και µεταγραφής, αδιαφόρως αν το ακίνητο 
έχει τεθεί σε κοινή χρήση πριν ή µετά την έγκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου, αλλά 
υπό την αναγκαία προϋπόθεση της έγκρισης του ρυµοτοµικού σχεδίου, µε το οποίο ο 
χώρος χαρακτηρίζεται κοινόχρηστος, δεδοµένου ότι η απλή εγκατάλειψη από τον 
ιδιοκτήτη δεν περιέχει µετάθεση της κυριότητας, (βλ. ΟλΑΠ 228/1983 ΝοΒ 31.1555, 
ΑΠ 311/04 Ελ∆νη 46.1122 και 1476, ΑΠ 474/2004 ΧΡΙ∆ 2004.706, ΑΠ 544/2002 
ΝοΒ 50.2011, ΕφΑθ 4595/08, ΕφΑθ 9093/2000 Ελ∆νη 42. 812, ΕφΛαρ 14/2004 
∆ικογραφία 2004.418). Επίσης γίνεται δεκτό ότι η τοιαύτη βούληση του ιδιοκτήτη να 
θέσει το ακίνητο σε κοινή χρήση, µπορεί να προκύπτει και από την, εν γνώσει των 
περιστάσεων, ανοχή του στην κοινοχρησία, εφόσον απ’ αυτήν διαµορφώθηκε µία 
πραγµατική κατάσταση διατηρηθείσα επί µακρό χρόνο, (βλ. ΑΠ 15/2004 ΝοΒ 
52.1200, ΑΠ 1814/2001 Ελ∆νη 43.1421, ΑΠ 48/98 Ελ∆νη 39.1323, ΟλΣτΕ 744/87 
Ελ∆νη 28.941, ΣτΕ 2070/2007 ΝΟΜΟΣ, ΣτΕ 3697/1998).  
Αφετέρου, η σχετική βούληση περί παραιτήσεως του ιδιοκτήτη τεκµαίρεται αµάχητα 
υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις κατά το Ν∆ 690/1948. Ειδικότερα, από τις διατάξεις 
του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 4, 6 και 8 του Ν∆ 690/1948, σε συνδυασµό και µε εκείνες 
των άρθρων 2 παρ. 1 εδ. α΄, 3 παρ. 2 και 7 παρ. 1 και 2 του Ν∆ της 17-7/16-8-1923 
«περί σχεδίων πόλεων και συνοικισµών του Κράτους και οικοδοµής αυτών», 
συνάγεται ότι, προκειµένου να ισχύσει το καθιερούµενο από την πρώτη από τις 
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διατάξεις αυτές αµάχητο τεκµήριο παραίτησης των ιδιοκτητών από την κυριότητα 
εδαφικών τους εκτάσεων, οι οποίες καθορίστηκαν ως κοινόχρηστες από το σχέδιο 
ρυµοτοµίας συνοικισµού, θα πρέπει:  
αα) το ρυµοτοµικό σχέδιο να εγκρίθηκε ή τροποποιήθηκε µέχρι την έναρξη της 
ισχύος του Ν∆ 690/1948, ήτοι µέχρι την 8η-5-1948,  
ββ) η έγκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου να έγινε µε επίσπευση εκείνων, που ήταν 
κατά το χρόνο της έγκρισης ιδιοκτήτες ή είχαν αναλάβει την εκµετάλλευση των 
εκτάσεων αυτών, και  
γγ) οι εκτάσεις, που µε µεταγενέστερη τροποποίηση του σχεδίου καθορίστηκαν ως 
κοινόχρηστοι χώροι, να ανήκαν κατά το χρόνο της τροποποίησης σε εκείνους που 
επέσπευσαν την έγκριση, εφόσον η τροποποίηση του σχεδίου έγινε µε αίτησή τους ή 
έγινε αποδεκτή σε οποιοδήποτε χρόνο απ’ αυτούς, έστω και σιωπηρά, (βλ. ΟλΑΠ 
228/1983 ΝοΒ 31. 1554 και ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1708/2008 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 163/1995 Ελ∆νη 
37. 658, ΕφΑθ 1298/2000 Ελ∆νη 43. 1492, ∆ΕφΘεσ377/2011 Αρµενόπουλος 2011. 
1390 και ΝΟΜΟΣ).  
- Με τα άρθρα 10 παρ. 1-3 του N. 2882/2001 που ισχύει από 6.5.2001, 10 του 
προϊσχύσαντος, από 1.2.1971, Ν∆ 797/1971 και 39 παρ. 1-2 του ακόµη 
προγενεστέρου ΑΝ 1731/1939, (όπως κωδικοποιήθηκε µε το Β∆ της 29/30.4.1953), 
ορίσθηκε, για τα αντίστοιχα χρονικά όρια ισχύος των νόµων αυτών, βραχυχρόνια 
παραγραφή, (5ετής βάσει του προγενέστερου νόµου και 10ετής βάσει των 
µεταγενέστερων), για την αξίωση του δικαιούχου αποζηµιώσεως λόγω 
απαλλοτριώσεως ακινήτου προς είσπραξη αυτής, µετά τον δικαστικό καθορισµό της 
και την συντέλεση της απαλλοτριώσεως µε την δηµοσίευση στο ΦΕΚ 
γνωστοποιήσεως περί καταθέσεως της αποζηµιώσεως στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων, παράλληλα δε ορίσθηκε ότι το δικαίωµα για δικαστικό προσδιορισµό 
της αποζηµίωσης, που είναι διάφορο από την προηγούµενη αξίωση, δεν υπόκειται 
στην ίδια παραγραφή. Ήδη γίνεται δεκτό ότι επί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως 
ακινήτου, υπό την ισχύ οιουδήποτε των ανωτέρω νόµων, το δικαίωµα του 
ενδιαφεροµένου για τον δικαστικό προσδιορισµό της οφειλόµενης αποζηµιώσεως 
υπόκειται, µετά την εισαγωγή του ΑΚ, (23-2-1946), στην γενική 20ετή παραγραφή 
του άρθρου 249 αυτού, που αρχίζει από την κατάληψη του ακινήτου από τον υπέρ ου 
η απαλλοτρίωση, (βλ. ΟλΑΠ 1020/1980 ΝοΒ 29.337, ΑΠ 1247/2007, ΑΠ 528/2005 
Ελ∆νη 46.1407-08, ΑΠ 800/1999 ΝοΒ 49.25, ΑΠ 1085/1994 Ελ∆νη 37.84 και ΕΕΝ 
1995.645, ΕφΑθ 4595/2008). Λόγοι διακοπής της παραγραφής αυτής, σύµφωνα µε τις 
προαναφερθείσες διατάξεις, είναι κάθε ενέργεια πράξεων του δικαιούχου που 
αποβλέπει στη δικαστική ή διοικητική αναγνώριση, τον προσδιορισµό και την 
είσπραξη µέρους ή του συνόλου της αποζηµίωσης, καθώς και οι γενικοί λόγοι 
διακοπής που προβλέπονται στον ΑΚ, µεταξύ των οποίων και η αναγνώριση της 
αξίωσης από τον υπόχρεο, (άρθρο 260 ΑΚ).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 260, 1033, 1134, 1169, 1187, 1319,  
ΚΠολ∆: 276, 495 επ., 518, 532, 533, 623 επ., 624, 904,  
Σ: 20, 94, 95,  
Νόµοι: 797/1971, άρθ. 8, 9, 26, 27, 39,  
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Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 10, 26, 29,  
Νόµοι: 3301/2004, άρθ. 20,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ιδιαίτερη αποζηµίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 961 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ιδιαίτερη αποζηµίωση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά την διάταξη δε του άρθρου 13 παρ. 4 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), εάν 
απαλλοτριωθεί τµήµα ακινήτου µε αποτέλεσµα η αξία του τµήµατος που αποµένει 
στον ιδιοκτήτη να µειωθεί ή το τµήµα αυτό να είναι άχρηστο για τη χρήση που 
προορίζεται, µε την απόφαση του προσδιορισµού της αποζηµίωσης για το 
απαλλοτριούµενο τµήµα προσδιορίζεται και ιδιαίτερη αποζηµίωση για το τµήµα που 
αποµένει στον ιδιοκτήτη, η οποία καταβάλλεται µαζί µε την αποζηµίωση για το 
απαλλοτριούµενο". Εξ άλλου, κατά το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου 
Πρωτοκόλλου της από 4.11.1950 Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προάσπιση των 
δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των θεµελιωδών Ελευθεριών (ΕΣ∆Α), που 
κυρώθηκε αρχικώς µαζί µε την σύµβαση, µε τον Ν. 2329/1953 και εκ νέου µε το Ν∆ 
53/1974 και έχει αυξηµένη ισχύ έναντι των κοινών νόµων, κατ' άρθρο 28 του 
Συντάγµατος, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται σεβασµού της περιουσίας 
του και κανένας δεν µπορεί να στερηθεί της ιδιοκτησίας του, παρά µόνο για λόγους 
δηµόσιας ωφέλειας και υπό τους όρους, που προβλέπονται από τον νόµο και τις 
γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Με την διάταξη αυτή προστατεύονται και τα 
ενοχικά δικαιώµατα του προσώπου, όπως και το δικαίωµα αποζηµιώσεως για την 
προσγενόµενη ζηµία στην περιουσία του. Έλλειψη δε σεβασµού της περιουσίας του 
στην περίπτωση αυτή υπάρχει όταν η συνεπεία του λόγου της αποζηµιώσεως µείωση 
της περιουσιακής δυναµικότητας του προσώπου δεν αποκαθίσταται πλήρως. 
Εποµένως, στην περίπτωση, κατά την οποία, λόγω απαλλοτριώσεως µέρους του 
ακινήτου, το αποµένον τµήµα αυτού, που εξακολουθεί να αποτελεί στοιχείο της 
περιουσίας του ιδιοκτήτου, υφίσταται σηµαντική υποτίµηση της αξίας του ή 
καθίσταται άχρηστο για την χρήση για την οποία προορίζεται, το αναγνωριζόµενο, 
από την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 13 παρ. 4 του Ν. 2882/2001, δικαίωµα 
αποζηµιώσεως ικανοποιείται πλήρως και εντεύθεν διασφαλίζεται ο σεβασµός στην 
περιουσία του ιδιοκτήτου, όταν η αποζηµίωση καλύπτει όχι µόνον την εκ της 
αποµειώσεως και µόνον της εκτάσεως του όλου ακινήτου ζηµία, αλλά και εκείνη που 
επήλθε από την εκτέλεση του έργου για το οποίο κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση του 
µέρους του ακινήτου. ∆ιότι, άλλως, ως προς την τελευταία αυτή ζηµία, το παραµένον 
στον ιδιοκτήτη µέρος του ακινήτου και εποµένως η περιουσία του θα παρέµενε χωρίς 
αποκατάσταση (ΟλΑΠ 31/2005).  
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- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 17 παρ. 2 και 3 του Συντάγµατος 
και 1 του ως άνω Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, συνάγεται ότι, για 
τον προσδιορισµό της πλήρους αποζηµιώσεως απαλλοτριωθέντος ακινήτου, 
λαµβάνεται υπ' όψη η αξία τούτου, κατά τον χρόνο της συζητήσεως ενώπιον του 
δικαστηρίου της αιτήσεως για τον προσωρινό καθορισµό της αποζηµιώσεως ή για τον 
οριστικό καθορισµό, σε περίπτωση παραλείψεως του προσωρινού. Ως πλήρης δε 
αποζηµίωση νοείται η αποζηµίωση, που παρέχει στον ιδιοκτήτη την δυνατότητα 
αντικαταστάσεως του απαλλοτριωθέντος µε άλλο ισάξιο. Εξ άλλου, κατά την διάταξη 
του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. τελευταίο του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), όπως αυτό 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 παρ.1 του Ν. 3193/2003, "ως κριτήριο για την 
εκτίµηση της αξίας του απαλλοτριουµένου ακινήτου, λαµβάνεται υπ' όψη, ιδίως, η 
αξία που έχουν κατά τον κρίσιµο χρόνο παρακείµενα και οµοειδή ακίνητα, που 
προσδιορίζεται κυρίως από την αντικειµενική αξία, και τιµήµατα σε συµβόλαια 
µεταβιβάσεως κυριότητας ακινήτων, το οποίο συντάχθηκαν το χρόνο κήρυξης της 
απαλλοτρίωσης, καθώς και η πρόσοδος του απαλλοτριουµένου".  
- Έλλειψη νοµίµου βάσεως της αποφάσεως, κατά την έννοια της διατάξεως του 
άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆, υπάρχει και όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως, 
που αποτελεί την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται 
καθόλου ή δεν αναφέρονται µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα 
πραγµατικά περιστατικά εκείνα, τα οποία είναι αναγκαία για να κριθεί, αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι όροι του κανόνα δικαίου που 
εφαρµόσθηκε. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 335, 338-340, 346, 591§1 του 
ΚΠολ∆, 19§9 και 10, 20§6 και 8 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), προκύπτει ότι, και στην 
ειδική διαδικασία των απαλλοτριώσεων, το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να 
σχηµατίσει την κρίση του για το αποδεικτικό του πόρισµα, αναφορικώς προς τους 
πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα τα 
οποία επικαλούνται και προσκοµίσουν οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρεώσεως 
αυτής ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως από τον αριθµό 11 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆. Ο 
λόγος αυτός θεµελιώνεται όχι µόνον όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν βεβαιώνει ότι 
έλαβε υπ' όψη του και τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι 
διάδικοι, αλλά και όταν, παρά την βεβαίωση αυτή, από το περιεχόµενο της 
αποφάσεως και την αιτιολογία της δεν καθίσταται απολύτως βέβαιο ότι αυτά 
ελήφθησαν υπόψη, προκειµένου δε περί εγγράφων ότι όλα ή ορισµένα από αυτά 
ελήφθησαν υπ' όψη.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 8 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως και 
αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπ' όψη πράγµατα, που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα", κατά την έννοια της διατάξεως 
αυτής, θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων, που 
συγκροτούν την ιστορική βάση (και συνεπώς θεµελιώνουν το αίτηµα) αγωγής, 
ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 286, 287, 290, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 573,  
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ΕΣ∆Α: 1, 
Σ: 17, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13,  
Νόµοι: 3193/2003, άρθ. 9,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1045 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισµός αποζηµίωσης. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.1, 2 και 4 του Συντάγµατος, η ιδιοκτησία 
τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώµατα όµως που απορρέουν από αυτή 
δεν µπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συµφέροντος. Κανένας δεν 
στερείται την ιδιοκτησία του, παρά µόνο για δηµόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί µε 
τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόµος ορίζει και πάντοτε αφού προηγηθεί 
πλήρης αποζηµίωση, που ανταποκρίνεται στην αξία, την οποία είχε το 
απαλλοτριούµενο κατά τον χρόνο της συζήτησης 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. Η 
αποζηµίωση ορίζεται από τα αρµόδια δικαστήρια. Νόµος µπορεί να προβλέπει την 
εγκαθίδρυση ενιαίας δικαιοδοσίας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94, για όλες τις 
διαφορές και υποθέσεις που σχετίζονται µε απαλλοτρίωση καθώς και την κατά 
προτεραιότητα διεξαγωγή των σχετικών δικών.  
Κατά την διάταξη δε του άρθρου 17 παρ.1 του Ν.∆. 797/1971 και ήδη του άρθρου 18 
του Ν. 2882/2001 (Κ.Α.Α.Α.), ο προσδιορισµός της αποζηµιώσεως γίνεται µε 
δικαστική απόφαση. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, ερµηνευοµένης, εν όψει 
της, ως άνω, διατάξεως του Συντάγµατος, καθώς και του άρθρου 1 του πρώτου 
Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Συµβάσεως της Ρώµης, που κυρώθηκε µε το Ν.∆. 
53/1974 (και κατά το άρθρο 28 του Συντάγµατος έχει αυξηµένη ισχύ έναντι των 
κοινών νόµων), σύµφωνα µε το οποίο "παν φυσικόν ή νοµικόν πρόσωπον δικαιούται 
σεβασµού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας του ειµή 
δια λόγους δηµοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεποµένους, υπό του νόµου και των 
γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου, όρους", αντικείµενο της δίκης του καθορισµού 
της αποζηµιώσεως και της αρµοδιότητος του Εφετείου, είναι η αποζηµίωση εν 
συνόλω λαµβανοµένη, δηλαδή η χορήγηση αποζηµιώσεως, σε σχέση µε την αξία του 
απαλλοτριωθέντος ακινήτου, ο προσδιορισµός της ωφέλειας του ιδιοκτήτου αυτού, 
όπου η ύπαρξή της επηρεάζει τις εκ της απαλλοτριώσεως αξιώσεις του, κάθε άλλο 
θέµα συναφές µε την απαλλοτρίωση και η δικαστική δαπάνη (ΟλΑΠ 10-11/2004). 
Όµως, θέµα συναφές µε την απαλλοτρίωση και αντικείµενο της δίκης του 
καθορισµού της αποζηµιώσεως δεν αποτελεί η διαφορά, η οποία γεννάται επ' 
ευκαιρία της απαλλοτριώσεως και έχει ως αντικείµενο αξίωση αποζηµιώσεως για 
ζηµία από παράνοµες πράξεις των οργάνων της διοικήσεως, κατά την άσκηση των 
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αρµοδιοτήτων των, στα πλαίσια της διαδικασίας της απαλλοτριώσεως. Η αγωγή, µε 
το ανωτέρω αντικείµενο, ερείδεται στις διατάξεις του άρθρου 105 του ΕισΝΑΚ και 
υπάγεται στην δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Εποµένως, τα πολιτικά 
δικαστήρια στερούνται δικαιοδοσίας προς εκδίκαση αυτής. (ΑΕ∆ 13/1992), η δε 
εσφαλµένη απόρριψη της αγωγής για έλλειψη δικαιοδοσίας ελέγχεται µε βάση τον 
αριθµό 14 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 14, 
Ν∆: 797/1971, άρθ. 17,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 18, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 998 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Καθορισµός αποζηµίωσης. Αδίκαστη αίτηση. 
- Κατά το άρθρο 17 παρ. 2 του Συντάγµατος "κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία 
του παρά µόνο για δηµόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί µε τον προσήκοντα τρόπο, 
όταν και όπως ο νόµος ορίζει και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζηµίωση, που 
να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριούµενο κατά το χρόνο 
συζήτησης στο δικαστήριο ...". Κατά δε την παρ. 4 του ίδιου άρθρου "η αποζηµίωση 
ορίζεται από τα δικαστήρια ... πριν καταβληθεί η οριστική ή προσωρινή αποζηµίωση 
διατηρώντας ακέραια τα δικαιώµατα του ιδιοκτήτη και δεν επιτρέπεται κατάληψη". 
Ως καταβλητέα αποζηµίωση για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης και τη δυνατότητα 
κατάληψης νοείται η κατά την ως άνω διάταξη της παρ. 2 "πλήρης", η οποία πρέπει 
συνεπώς να περιλαµβάνει και την αξία των κατά το άρθρο 953 ΑΚ συστατικών του 
ακινήτου, τα οποία συναπαλλοτριώνονται αυτοδικαίως, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του 
Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), ανεξάρτητα από τη µνεία της στην απόφαση κήρυξης της 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή στο κτηµατολογικό διάγραµµα ή στον 
κτηµατολογικό πίνακα. Την έννοια του συστατικού καθορίζουν οι διατάξεις των 
άρθρων 953, 954, και 955 ΑΚ, µε τις οποίες ορίζεται, ότι α) συστατικό που δεν 
µπορεί ν' αποχωρισθεί από το κύριο πράγµα χωρίς βλάβη αυτού του ίδιου ή του 
κυρίου πράγµατος ή χωρίς αλλοίωση της ουσίας ή του προορισµού του δεν µπορεί να 
είναι αντικείµενο κυριότητας ή άλλου εµπραγµάτου δικαιώµατος, β) συστατικά 
ακινήτου µε την έννοια του προηγούµενου άρθρου είναι, εκτός των άλλων, τα 
πράγµατα που έχουν συνδεθεί σταθερά µε το έδαφος, ιδίως τα οικοδοµήµατα, ενώ 
συστατικά οικοδοµήµατος είναι όλα τα κινητά που χρησιµοποιήθηκαν για την 
ανέγερση ή τα προσαρµοσµένα µε αυτό για σκοπό µόνιµο και όχι παροδικό. Ενόψει 
των ανωτέρω, το δικαστήριο, ως προς τα συστατικά που δεν περιλαµβάνονται στον 
κτηµατολογικό πίνακα, έχει εξουσία να προσδιορίζει την τιµή µονάδας αποζηµίωσης, 
εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα. Έχει δε το δικαστήριο την ευχέρεια, είτε να 
διατάξει συµπλήρωση του πίνακα είτε να προχωρήσει στον καθορισµό τιµής για τα 
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παραλειφθέντα συστατικά βάσει των προσκοµιζοµένων ή τασσοµένων και 
διεξαγοµένων αποδείξεων (ΟλΑΠ 5/2002).  
- Κατά τον αριθµό 9 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα 
ζητήθηκαν ή άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως αίτηση νοείται κάθε αυτοτελής αίτηση των 
διαδίκων, µε την οποία ζητείται η παροχή έννοµης προστασίας, υπό οποιαδήποτε 
νόµιµη µορφή αυτής, που δηµιουργεί αντίστοιχη εκκρεµότητα της δίκης, είναι 
δηλαδή η αίτηση που αποτελεί αυτοτελές, ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 953, 954,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 9,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 4, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 420 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Καθορισµός τιµής µονάδας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. ∆ικαστική δαπάνη. 
∆ικηγορική αµοιβή. 
- Με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. β' του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ) όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 § 1 του Ν. 3193/2003 ορίζεται: "Ως κριτήριο για την 
εκτίµηση της αξίας του απαλλοτριωµένου ακινήτου λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, η 
αξία που έχουν κατά τον κρίσιµο χρόνο παρακείµενα και οµοειδή ακίνητα, που 
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". Από τις 
διατάξεις αυτές συνάγεται ότι το δικαστήριο για τον καθορισµό τιµής µονάδας 
αποζηµίωσης ακινήτου που εµπίπτει στο σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού 
της αξίας του, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη και την αντικειµενική αξία αυτού, 
καθώς και των οµόρων και οµοειδών προς αυτό ακινήτων κατά τον κρίσιµο χρόνο, ως 
ασφαλές, και αντικειµενικό µέτρο κρίσης για την εξεύρεση της πραγµατικής αξίας 
του απαλλοτριωµένου ακινήτου, η οποία πάντως σε καµιά περίπτωση δεν δεσµεύει τη 
δικαστική κρίση για την πραγµατική αξία του. Κατά δε την έννοια της τελευταίας 
αυτής διάταξης (13 ΚΑΑΑ) τα διαγραφόµενα κριτήρια δεν είναι αποκλειστικά και 
υποχρεωτικά για το δικαστήριο για τη διάγνωση της πραγµατικής αξίας του 
απαλλοτριωµένου ακινήτου, ενόψει της χρησιµοποιήσεως στην ανωτέρω διάταξη της 
λέξεως "ιδίως" σε κάθε πρόσφορο συγκριτικό στοιχείο, αφού το αξιολογήσει 
προσηκόντως. Η δε σχετική για το πρόσφορο ή όχι του συγκριτικού στοιχείου κρίση 
του ανάγεται στην εκτίµηση πραγµάτων και ως εκ τούτου δεν υπόκειται στον έλεγχο 
του Αρείου Πάγου σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 ΚΠολ∆ (ΑΠ 
1782/2008, ΑΠ 877/2007).  
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- Κατά την έννοια 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 είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη 
περίπτωση περί της συνδροµής των νοµικών όρων και προϋποθέσεων για την 
εφαρµογή της διάταξης που εφαρµόσθηκε ή της µη συνδροµής των όρων αυτών που 
αποκλείει την εφαρµογή της, όπως και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές 
αιτιολογίες ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών. 
Αντίθετα δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις που 
πλήττουν την ουσία της υπόθεσης που δεν υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο (άρθρ. 
561 παρ. 1 ΚΠολ∆).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 2892/2001 (ΚΑΑΑ) η δικαστική 
δαπάνη βαρύνει τον υπόχρεο προς αποζηµίωση και επιδικάζεται από το δικαστήριο 
µε την ίδια απόφαση εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τον παρόντα νόµο. Η 
εκκαθάριση της δικαστικής δαπάνης γίνεται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις που 
ισχύουν κάθε φορά. Προκειµένου περί απαλλοτριώσεων δεν εφαρµόζεται το άρθρο 
22 του Ν. 3693/1957. Η απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου, µε την οποία 
καθορίζεται η προσωρινή τιµή µονάδος, αποτελεί ως προς τη δικαστική δαπάνη 
εκτελεστό τίτλο σε βάρος του υποχρέου προς αποζηµίωση εάν και οι δύο διάδικοι 
αποδέχθηκαν την απόφαση αυτή ή πέρασε άπρακτη η προθεσµία της παραγράφου 2 
του άρθρου 20. Σε περίπτωση εµπρόθεσµης αίτησης, το εφετείο αποφαίνεται ενιαίως 
τόσο για την δικαστική δαπάνη της ενώπιον αυτού διαδικασίας όσο και για τη 
δικαστική δαπάνη του προσωρινού προσδιορισµού της αποζηµίωσης. Από τη διάταξη 
αυτή προκύπτει ότι στη δίκη του προσωρινού ή οριστικού προσδιορισµού της 
αποζηµίωσης του απαλλοτριουµένου σύµφωνα µε τα άρθρα 18, 19 και 20 του άνω 
νόµου (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 σύµφωνα και µε τις 
διατάξεις των άρθρων 100 παρ. 1 και 114 παρ. 5 του Κώδικα ∆ικηγόρων. Έτσι σε 
περίπτωση εµπρόθεσµης αίτησης για τον οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης 
στο Εφετείο, µετά τον προσωρινό προσδιορισµό αυτής, η δικαστική δαπάνη 
περιλαµβάνει 1) τα γενόµενα για την διεξαγωγή και υπεράσπιση της δίκης έξοδα που 
ήταν απαραίτητα (άρθρ. 189 παρ. 1 ΚΠολ∆), 2) την αµοιβή του δικηγόρου του 
δικαιούχου για την παράσταση του ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου και 
ενώπιον του Εφετείου (άρθρα 109 και 111 του Κώδικα ∆ικηγόρων) και 3) την αµοιβή 
του δικηγόρου του δικαιούχου σε ποσοστό επί της καθοριζόµενης οριστικής 
αποζηµίωσης και δη 2% για τη σύνταξη αιτήσεως, ανταιτήσεως ή παρεµβάσεως και 
1% για τη σύνταξη προτάσεων επί της αιτήσεως, ανταιτήσεως ή παρεµβάσεως.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 17 του Συν/τος, 9 παρ. 1, 1α, 5 και 6 του Ν. 
1093/1980, όπως αυτό διαµορφώθηκε µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 22 παρ. 
10 του Ν. 1868/1989, 189 ΚΠολ∆ και 100 επ. του Κώδικα ∆ικηγόρων, συνάγεται ότι 
η αµοιβή την οποία καταβάλλει ο δικαιούχος της αποζηµίωσης στον 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 
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αυτής και πρέπει να επιδικάζεται σε βάρος του τελευταίου και να περιέρχεται στο 
δικαιούχο, ώστε να µην επέρχεται φαλκίδευση της πλήρους αποζηµιώσεως (ΟλΑΠ 
17/2000).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
Κωδ∆ικ: 100, 103, 107, 109, 111, 114,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13, 18, 20, 
Νόµοι: 3193/2003, άρθ. 9,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγνώριση χρέους - Αιτιώδης και αναιτιώδης αναγνώριση χρέους 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1017 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αναγνώριση χρέους. Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Η σύµβαση µε την οποία αναγνωρίζει κάποιος το χρέος που έχει από ορισµένη 
αιτία, δεν προβλέπεται ρητά από τον ΑΚ, ισχύει όµως, διεπόµενη από το άρθ. 361 του 
ίδιου κώδικα, το οποίο παρέχει ελευθερία σύναψης, ποικίλου περιεχοµένου 
συµβάσεων, δεσµευτικά για τους συµβαλλοµένους, αρκεί το περιεχόµενό τους να µην 
προσκρούει σε απαγορευτικό νόµο ή στα χρηστά ήθη. Η σύµβαση αυτή, η οποία 
διαφέρει από τη ρυθµιζόµενη από το άρθρο 873 του ΑΚ αφηρηµένη υπόσχεση ή 
αναγνώριση χρέους, καταρτίζεται σε αντίθεση µε εκείνη, κατ` αρχή άτυπα, και ιδρύει 
νέα ενοχική σχέση που αποτελεί νέα αυτοτελή βάση υποχρέωσης προς εκπλήρωση 
της παροχής, δηλαδή ενοχή αυτοτελή και ανεξάρτητη από την υποκείµενη αιτία (όταν 
αυτό θελήσουν οι συµβαλλόµενοι και δεν απέβλεψαν µόνο στην παροχή 
αποδεικτικού µέσου για την ύπαρξη του χρέους ή στην επιβεβαίωση µίας υπάρχουσας 
έννοµης σχέσης που διασφαλίζουν έτσι από ενδεχόµενα ελαττώµατα), µε συνέπεια 
αυτός που αναγνωρίζει την από ορισµένη αιτία οφειλή του να µη µπορεί πλέον να 
προτείνει τις ενστάσεις που είχε από την κύρια αιτία. Εάν δε σκοπός της αιτιώδους 
αναγνώρισης χρέους είναι, µεταξύ άλλων, και ο καθορισµός του ύψους της οφειλής, 
δεν επιτρέπεται η επάνοδος των µερών στο ύψος της οφειλής, αφού το ύψος εκείνου 
που αναγνωρίσθηκε µε την αιτιώδη αναγνώριση είναι το εφεξής οφειλόµενο.  
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του Κ.Πολ.∆. αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005). Στους 
κανόνες του ουσιαστικού δικαίου η παραβίαση των οποίων ιδρύει τον από τη διάταξη 
αυτή προβλεπόµενο λόγο περιλαµβάνονται όπως προεκτέθηκε και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών, δηλαδή οι διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, µέσα 
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από την εφαρµογή των οποίων θα ανευρεθεί και θα κατανοηθεί το πραγµατικό 
περιεχόµενο µιας δικαιοπραξίας, κατά τρόπο ώστε τούτο να ανταποκρίνεται στην 
πραγµατική θέληση των δικαιοπρακτούντων. Η προσφυγή στις διατάξεις αυτές 
προϋποθέτει την ύπαρξη κενού ή ασάφειας στη δικαιοπραξία, που διαπιστώνεται από 
το δικαστήριο, έστω και έµµεσα, οπότε, σε περίπτωση µη αναζήτησης του αληθινού 
περιεχοµένου της δικαιοπραξίας βάσει των διατάξεων αυτών ιδρύεται ο ως άνω λόγος 
αναίρεσης. Ο ίδιος λόγος επίσης ιδρύεται και όταν µε τη δοθείσα ερµηνεία 
παραβιάζονται οι αρχές της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών. Η 
διαπίστωση εξάλλου από το δικαστήριο της ύπαρξης κενού ή αµφιβολίας δεν 
υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου.  
- 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 361, 873,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγνώριση χρέους - Αιτιώδης και αναιτιώδης αναγνώριση χρέους 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 901 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αναγνώριση χρέους. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων. 
- Η σύµβαση µε την οποία αναγνωρίζει κάποιος το χρέος που έχει από ορισµένη 
αιτία, δεν προβλέπεται ρητά από τον ΑΚ, ισχύει όµως, διεπόµενη από το άρθρο 361 
του ίδιου κώδικα, το οποίο παρέχει ελευθερία σύναψης ποικίλου περιεχοµένου 
συµβάσεων, δεσµευτικά για τους συµβαλλόµενους, αρκεί το περιεχόµενό τους να µην 
προσκρούει σε απαγορευτικό νόµο ή στα χρηστά ήθη. Η σύµβαση αυτή, η οποία 
διαφέρει από τη ρυθµιζόµενη από το άρθρο 873 του ΑΚ αφηρηµένη υπόσχεση ή 
αναγνώριση χρέους, καταρτίζεται σε αντίθεση µε εκείνη, κατ' αρχή άτυπα, και ιδρύει 
νέα ενοχική σχέση που αποτελεί νέα αυτοτελή βάση υποχρέωσης προς εκπλήρωση 
της παροχής, δηλαδή ενοχή αυτοτελή και ανεξάρτητη από την υποκείµενη αιτία (όταν 
αυτό θελήσουν οι συµβαλλόµενοι και δεν απέβλεψαν µόνο στην παροχή 
αποδεικτικού µέσου για την ύπαρξη του χρέους ή στην επιβεβαίωση µίας υπάρχουσας 
έννοµης σχέσης που διασφαλίζουν έτσι από ενδεχόµενα ελαττώµατα), µε συνέπεια 
αυτός που αναγνωρίζει την από ορισµένη αιτία οφειλή του να µην µπορεί πλέον να 
προτείνει τις ενστάσεις που είχε από την κύρια αιτία. Εάν δε ο σκοπός της αιτιώδους 
αναγνώρισης χρέους είναι, µεταξύ άλλων, και ο καθορισµός του ύψους της οφειλής, 
δεν επιτρέπεται η επάνοδος των µερών στο ύψος της οφειλής, αφού το ύψος εκείνου 
που αναγνωρίσθηκε µε την αιτιώδη αναγνώριση είναι το εφεξής οφειλόµενο (ΑΠ 
678/2010, 1481/2009). 
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- 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 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 νοµικού συλλογισµού 
δεν εκτίθενται καθόλου 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 (ανεπαρκή αιτιολογία), ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ 
τους (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση 
περιέχει συνοπτικές, αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Το κατά νόµο 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 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.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 340 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το 
δικαστήριο για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιµότητα ή 
µη των προβαλλόµενων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων που ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα 
νόµιµα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για άµεση 
ή έµµεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή 
αξιολόγηση του καθενός από αυτά, από δε την αναφορά στην απόφαση µερικών από 
τα προσκοµιζόµενα έγγραφα, γιατί έχουν ιδιαίτερη σηµασία, δεν συνάγεται 
αναγκαστικά ότι δεν εκτιµήθηκαν και τα µη αναφερόµενα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 873, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγνώριση χρέους - ∆ιακοπή παραγραφής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 794 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αναγνώριση χρέους. ∆ιακοπή παραγραφής. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση 
ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. 
- Από το άρθρο 260 ΑΚ που ορίζει ότι "η παραγραφή διακόπτεται όταν ο υπόχρεος 
αναγνωρίζει την αξίωση µε οποιοδήποτε τρόπο", σαφώς συνάγεται ότι δεν απαιτείται 
µεν δικαιοπρακτική δήλωση βούλησης του οφειλέτη γενόµενη προς το σκοπό 
δέσµευσης και παραγωγής υποχρέωσης, ήτοι αναγνώριση κατά τους όρους του 
άρθρου 873 ΑΚ, αλλά αρκεί οποιαδήποτε πραγµατική ενέργεια και συµπεριφορά του 
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οφειλέτη απέναντι στον δανειστή από την οποία προκύπτει ότι ο πρώτος, 
βρισκόµενος σε πλήρη επίγνωση της αξίωσης του τελευταίου, θεωρεί αυτήν ότι 
υπάρχει (ΑΠ 1018/2011). Αλλά και η µερική καταβολή από τον οφειλέτη του 
οφειλοµένου χρέους στον δανειστή, ενέχει αναγνώριση του χρέους, διότι είναι 
ενέργεια απέναντι στον δανειστή, εµφαίνουσα γνώση του οφειλέτη σχετικά µε την 
ύπαρξη του χρέους του (ΑΠ 924/1977). Για τον εξώδικο τρόπο διακοπής της 
παραγραφής που προβλέπεται από την ανωτέρω διάταξη, αρκεί πάσα εκδήλωση του 
υποχρέου έναντι του δικαιούχου αναγνωριστική του υποστατού της υποχρεώσεώς 
του, είτε ρητή, είτε σιωπηρή, χωρίς να περιβληθεί κάποιο τύπο, έστω και αν δεν γίνει 
σκόπιµα προς ανάληψη της υποχρέωσης (ΑΠ 68/2001).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). Ο 
προβλεπόµενος από το άρθρο 559, αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης 
βάσης µε την έννοια της ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες 
αποκλειστικά στη διατύπωση του αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη 
συνδροµή ή µη γεγονότων, που στη συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το 
πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την 
ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεσή 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 π ρέπει να προκύπτουν αµέσως από την προσβαλλόµενη 
απόφαση, ο δε Άρειος Πάγος διαπιστώνει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του 
προκειµένου λόγου αναίρεσης, ελέγχοντας µόνο την προσβαλλόµενη απόφαση και το 
αιτιολογικό της και όχι το περιεχόµενο άλλων εγγράφων ή αποφάσεων σε εφαρµογή 
της διάταξης του άρθρου 561 παρ. 2 του ΚΠολ∆. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη 
νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου 
από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανέλεγκτα, κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα 
και για το λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ επιτρέπεται η αναίρεση αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Η παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού 
δικαίου, κατά το λόγο αναίρεσης αυτόν, είναι δυνατό να έχει ως περιεχόµενο και την 
αιτίαση ότι παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, µε αποτέλεσµα να 
απορριφθεί η ένδικη αγωγή ως αβάσιµη στην ουσία ή να γίνει δεκτή αυτή ως αβάσιµη 
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στην ουσία. Στην προκειµένη περίπτωση µε το δεύτερο λόγο της αίτησης αναίρεσης 
προβάλλει η αναιρεσείουσα ότι το Εφετείο παρέλειψε να προσφύγει στην εφαρµογή 
των ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών ως αποτέλεσµα της παραγραφής 
ύστερα από την προηγηθείσα αναγνώριση εκ µέρους της αναιρεσείουσας µε τις 
συνθήκες που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη σκέψη, χωρίς την ορθή εφαρµογή 
των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, αν και εµµέσως διέγνωσε ότι υπήρχε αµφιβολία ως 
προς τις δηλώσεις αναγνώρισης της αξίωσης εκ µέρους της αναιρεσείουσας. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 260, 873,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1034, σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς * ΧρΙ∆ 
2012.731  
 
Αρραβώνας και Ποινική ρήτρα - Ποινική ρήτρα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1011 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Ποινική ρήτρα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης.∆ιδάγµατα της κοινής πείρας. Αοριστία αγωγής. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Η διάταξη του άρθρου 404 ΑΚ ορίζει ότι: "Ο οφειλέτης µπορεί να υποσχεθεί στο 
δανειστή ως ποινή χρηµατικό ποσό ή κάτι άλλο (ποινική ρήτρα), για την περίπτωση 
που δεν θα εκπλήρωνε ή που δεν θα εκπλήρωνε προσηκόντως την παροχή" ενώ κατά 
το άρθρο 405 ΑΚ: "Η ποινή καταπίπτει αν ο οφειλέτης αδυνατεί υπαίτια να 
εκπληρώσει την παροχή ή αν περιέλθει σε υπερηµερία. Η κατάπτωση της ποινής 
επέρχεται και αν ακόµη ο δανειστής δεν έχει υποστεί καµιά ζηµία". Περαιτέρω η 
διάταξη του άρθρου 342 ΑΚ ορίζει ότι: "Ο οφειλέτης δεν γίνεται υπερήµερος, αν η 
καθυστέρηση της παροχής οφείλεται σε γεγονός για το οποίο δεν έχει ευθύνη". Από 
τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι την έλλειψη της υποκειµενικής προϋποθέσεως 
της ευθύνης του πρέπει σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις των άρθρων 336, 342 ΑΚ, 
να επικαλεστεί και να αποδείξει ο οφειλέτης, όπως άλλωστε συµβαίνει και στην 
περίπτωση της υπερηµερίας, που επέρχεται κατ' άρθρο 341 παρ.1 ΑΚ και µε την 
παρέλευση της δήλης ηµέρας που συµφωνήθηκε, κατά την οποία ο οφειλέτης 
καταλύει τις στηριζόµενες στην υπερηµερία του απαιτήσεις του δανειστή µε την 
ένσταση ότι η καθυστέρηση της παροχής του οφείλεται σε γεγονός για το οποίο δεν 
έχει ευθύνη. 
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006).  



 

[112] 
 

- 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 προβλε-
πόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983).  
- Το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από 
τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό 
πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της 
πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες (ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 
1547/1997). Τα επιχειρήµατα δε του ∆ικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση 
των αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το 
αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, 
ώστε στο πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ.19 ΚΠολ∆ να 
επιδέχεται αυτή µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο 
ίδιος λόγος αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του 
ότι το δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος (ΑΠ 465/1988). Τέλος, από τη διάταξη του άρθρου 
561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η εκτίµηση από το δικαστήριο της 
ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες 
ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον 
η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του 
άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος 
λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία 
από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, 
εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό 
έλεγχο (ΑΠ 1987/2007. 
- Τα διδάγµατα της κοινής πείρας, δηλαδή οι αρχές για την εξέλιξη των πραγµάτων, 
που συνάγονται από την παρατήρηση του καθηµερινού βίου, την επιστηµονική 
έρευνα και την εν γένει επαγγελµατική ενασχόληση, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
είτε για να εξακριβωθεί η βασιµότητα πραγµατικών περιστατικών που αποτέλεσαν το 
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αντικείµενο της απόδειξης (ΚΠολ∆ 336 παρ. 4), είτε για να γίνει, µετά την 
εξακρίβωση της βασιµότητας αυτών, υπαγωγή τους σε νοµικούς κανόνες (ΚΠολ∆ 
559 αριθ. 1) (ΟλΑΠ 8/2005). Κατά δε το άρθρο 559 αριθ. 1 περ. β' του ΚΠολ∆, η 
παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας δηµιουργεί λόγο αναίρεσης αν το 
δικαστήριο της ουσίας παρέβη δίδαγµα της κοινής πείρας, που αφορά την ερµηνεία 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ή την υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σ' 
αυτόν. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, που να για να 
είναι ορισµένος θα πρέπει να αναφέρονται σ' αυτόν τα διδάγµατα της κοινής πείρας 
που παραβιάστηκαν, όταν το δικαστήριο εσφαλµένα χρησιµοποιεί ή παρέλειψε να 
χρησιµοποιήσει διδάγµατα από την κοινή πείρα, έστω και αυτεπάγγελτα, για την 
ανεύρεση της αληθινής έννοιας κανόνα δικαίου, ή για την υπαγωγή σε αυτόν των 
πραγµατικών γεγονότων, όχι όµως όταν το ∆ικαστήριο παραβαίνει τα διδάγµατα αυτά 
κατά την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 120/2004), οπότε ο σχετικός λόγος 
αναίρεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτος. 
- 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 τη 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 δεν απορρίπτει την αγωγή, αν και το δικόγραφό της 
σε ό,τι αφορά την έκθεση των πραγµατικών περιστατικών που απαρτίζουν την 
ιστορική αιτία, είναι αόριστο, αλλά προβαίνει στην κατ' ουσία εξέτασή της, 
παραλείπει κατά παράβαση της άνω δικονοµικής διάταξης του άρθρου 216 ΚΠολ∆ 
να κηρύξει ακυρότητα του δικογράφου και ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως από τον 
αριθ. 14 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (Α.Π. 1330/2002), ή από τον αριθµό 8 του άρθρου 
559 του ΚΠολ∆, εάν η αοριστία προβλήθηκε µε λόγο έφεσης, που δεν ερευνήθηκε, 
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∆ (Α.Π. 571/2004). Ο περί ποιοτικής ή ποσοτικής 
αοριστίας ισχυρισµός, ως παραβίαση της διάταξης του άρθρου 216 του ΚΠολ∆, 
πρέπει, κατ' άρθρο 562 παρ. 2 του ΚΠολ∆, για το παραδεκτό της προβολής του, 
επειδή δεν αφορά τη δηµόσια τάξη, να προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας και να 
γίνεται µνεία περί τούτου στο αναιρετήριο (ΑΠ 1676/2001).  
Περαιτέρω, 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, που αφορά 
όλους τους λόγους του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ (ΑΠ 115/2007), αποτελεί εκδήλωση 
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της αρχής ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη νοµιµότητα της προσβαλλόµενης απόφασης 
µε βάση τα πραγµατικά γεγονότα και τους ισχυρισµούς που τέθηκαν υπόψη του 
δικαστηρίου από τους διαδίκους (Α.Π. 1055/2005). Προς τους µη προταθέντες 
εξοµοιώνονται και οι απαραδέκτως προταθέντες ισχυρισµοί στο πρωτοβάθµιο 
∆ικαστήριο (Ολ.ΑΠ 2/2005, ΑΠ 1055/2005), αλλά και στο δευτεροβάθµιο 
∆ικαστήριο, άρα και αυτοί που για την επαναφορά τους από προηγούµενη συζήτηση 
δεν τηρήθηκε η προβλεπόµενη στο άρθρο 240 του ΚΠολ∆ διαδικασία (ΑΠ 
1933/2006). Ενόψει αυτών, πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο, ότι ο ισχυρισµός 
που στηρίζει τον λόγο αναίρεσης είχε προταθεί νοµίµως στο ∆ικαστήριο το οποίο 
εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση (ΑΠ 760/2004).  
- Ο ισχυρισµός πρέπει να παρατίθεται στο αναιρετήριο, όπως προτάθηκε στο 
∆ικαστήριο της ουσίας και να αναφέρεται ο τρόπος και χρόνος της πρότασής του ή 
της επαναφοράς του, ώστε να µπορεί να κριθεί µε βάση το αναιρετήριο αν ήταν 
παραδεκτός και νόµιµος. Εξάλλου, ο λόγος αναίρεσης του αριθ. 8 του άρθρου 559 
του ΚΠολ∆ δίδεται όταν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα που 
δεν προτάθηκαν, ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, ως 
"πράγµατα" θεωρούνται οι πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και 
τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού 
δικαιώµατος, που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα 
στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, όχι δε οι 
αιτιολογηµένες αρνήσεις τους, ούτε οι ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται από την 
εκτίµηση των αποδείξεων, αλλά ούτε και οι απαράδεκτοι ή αβάσιµοι, κατά νόµον, 
ισχυρισµοί (Ολ.ΑΠ 3/1997, ΑΠ 1933/2006). Εξάλλου, δεν στοιχειοθετείται ο λόγος 
αυτός αναίρεσης, όταν το δικαστήριο έλαβε υπόψη προταθέντα ισχυρισµό (πράγµα) 
και τον απέρριψε ευθέως για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (Ολ.ΑΠ 
12/1997), αλλά και όταν το δικαστήριο αντιµετωπίζει και απορρίπτει στην ουσία εκ 
των πραγµάτων προβληθέντα ισχυρισµό, µε την παραδοχή ως αποδειχθέντων 
γεγονότων αντίθετων προς αυτά που τον συγκροτούν (Ολ.ΑΠ 11/1996). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 20 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου µε το να δεχθεί πραγµατικά 
γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. 
Από τη διατύπωσή της, η διάταξη αυτή αφορά έγγραφο, από όσα προβλέπονται από 
τα άρθρα 339 και 432 επ. του ΚΠολ∆. Για να δηµιουργηθεί ο λόγος αυτός αναίρεσης, 
πρέπει να έχει γίνει επίκληση του εγγράφου στην κατ' έφεση δίκη, διαφορετικά ο 
λόγος αυτός είναι απαράδεκτος. Περαιτέρω, ως παραµόρφωση του περιεχοµένου 
εγγράφου που ιδρύει τον ίδιο λόγο αναίρεσης, και η οποία πρέπει να είναι προφανής, 
υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο από εσφαλµένη ανάγνωση του εγγράφου δέχθηκε ως 
περιεχόµενό του κάτι το διαφορετικό από το πραγµατικό. (Ολ.ΑΠ 1/1999). Πάντως, 
για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος αναίρεσης, θα πρέπει το ∆ικαστήριο της 
ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του πόρισµα αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο 
στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι παραµορφώθηκε, όχι δε όταν το 
έχει απλώς συνεκτιµήσει µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρει το 
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έγγραφο αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο κατέληξε για την ύπαρξη ή µη 
αποδεικτικού γεγονότος (ΑΠ 442/1993). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 336, 341, 342, 404, 405, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Γειτονικό δίκαιο - Ενοικοδόµηση σε γειτονικό ακίνητο 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 6461 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Ενοικοδόµηση κατά ένα µέρος σε γειτονικό ακίνητο. 
- Κατά το άρθρο 1010 του ΑΚ, αν ο κύριος ακινήτου, ανεγείροντας πάνω σ΄ αυτό 
οικοδοµή, την επεκτείνει καλόπιστα στο γειτονικό γήπεδο και ο κύριος του γηπέδου 
δεν διαµαρτυρήθηκε καθόλου πριν από την ανέγερση της οικοδοµής κατά µεγάλο 
µέρος, το δικαστήριο µπορεί, κατά εύλογη κρίση, να επιδικάσει την κυριότητα του 
γηπέδου που καταλήφθηκε, στον κύριο του ακινήτου που οικοδοµήθηκε. Η επιδίκαση 
γίνεται έναντι καταβολής της αξίας του γηπέδου κατά το χρόνο της κατάληψης του 
και αποκατάστασης κάθε άλλης ζηµίας, ιδίως από την τυχόν µείωση της αξίας του 
υπολοίπου. Από τη διάταξη αυτή, στην οποία δε γίνεται καµιά διάκριση µεταξύ 
αστικών ή αγροτικών ακινήτων, άρα, έχει εφαρµογή και επί των δύο, προκύπτει ότι 
όροι για την επιδίκαση του γειτονικού γηπέδου που καταλήφθηκε µε την επέκταση 
της οικοδοµής είναι: 1) ανέγερση οικοδοµής. Ως οικοδοµή νοείται κτίσµα νέο, ενιαίο 
και αυτοτελές, όπως και το αυτοτελές οικοδόµηµα που αποτελεί επέκταση ή 
προσθήκη σε υπάρχουσα οικοδοµή, 2) κυριότητα αυτού που ανεγείρει την οικοδοµή 
πάνω στο γήπεδο, επί του οποίου επιχειρεί να οικοδοµήσει, 3) η οικοδοµή αυτή, κατά 
την ανέγερση της, να εισέρχεται, κατά ένα µέρος, στο έδαφος του γειτονικού 
γηπέδου, 4) καλή πίστη αυτού που ανεγείρει την οικοδοµή κατά το χρόνο της 
ανέγερσης και επέκτασης αυτής στο γειτονικό γήπεδο, η οποία υπάρχει όταν αυτός 
όχι από αµέλεια, οποιαδήποτε και εποµένως και ελαφρά, έχει την πεποίθηση ότι 
οικοδοµεί µέσα στα όρια του δικού του κτήµατος, χωρίς ν΄ αρκεί ότι έχει την 
πεποίθηση αυτή όχι από βαριά αµέλεια και 5) έλλειψη έγκαιρης διαµαρτυρίας, 
δηλαδή πριν συντελεστεί, κατά µεγάλο (= σηµαντικό) µέρος, η οικοδοµή, από τον 
κύριο του γειτονικού γηπέδου, στο οποίο επεκτάθηκε η οικοδοµή. Αν συντρέχουν οι 
όροι αυτοί, γίνεται, ύστερα από αίτηση αυτού που ανεγείρει την οικοδοµή, επιδίκαση 
σ΄ αυτόν του τµήµατος που καταλήφθηκε από το γειτονικό ακίνητο, αντί καταβολής 
πλήρους αποζηµίωσης στον κύριο του γηπέδου, η οποία καθορίζεται κατ΄ εύλογη 
κρίση, µη υποκείµενης στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, της άνω κρίσης του 
δικαστηρίου. Η αποζηµίωση περιλαµβάνει την αξία του γηπέδου που καταλήφθηκε 
κατά το χρόνο της κατάληψης, καθώς και κάθε άλλη ζηµία, όπως η ενδεικτικά 
αναφερόµενη στο παραπάνω άρθρο 1010 ΑΚ, η προερχόµενη από τη µείωση της 
αξίας του υπόλοιπου τµήµατος του γειτονικού γηπέδου. Την συνδροµή των 
προϋποθέσεων που ορίζει το άρθρο 1010 ΑΚ, δηλαδή την καλή πίστη, την έλλειψη 
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διαµαρτυρίας και την αξία του καταληφθέντος γηπέδου, κατά το χρόνο της 
κατάληψης, έχει το βάρος να επικαλεστεί και αποδείξει ο κύριος της οικοδοµής που 
επεκτάθηκε στο γειτονικό ακίνητο, ενώ τη ζηµία που τυχόν προξενήθηκε στον κύριο 
του καταληφθέντος ακινήτου ή την τυχόν ζηµία από τη µείωση της αξίας του 
υπολοίπου ακινήτου του έχει το βάρος να επικαλεστεί και αποδείξει ο ίδιος - κύριος 
του καταληφθέντος ακινήτου. Επισηµαίνεται, πάντως, ότι και αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 1010 ΑΚ, η επιδίκαση δεν είναι υποχρεωτική για το 
δικαστήριο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1010, 
∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2011.1665 
 
Γειτονικό δίκαιο - Ενοικοδόµηση σε γειτονικό ακίνητο 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 23114 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Ενοικοδόµηση κατά ένα µέρος σε γειτονικό ακίνητο. Καταχρηστική άσκηση 
δικαιώµατος. 
- Η ανέγερση, όµως, οικοδοµήµατος (πολύ δε περισσότερο τοιχίου περίφραξης) κατά 
ένα µέρος σε γειτονικό ακίνητο, δεν αποκλείει, κατά νόµο, την απόδοση του 
καταληφθέντος τµήµατος και ο κύριος αυτού µπορεί, ασκώντας τη διεκδικητική 
αγωγή σε βάρος του κυρίου του ακινήτου που οικοδοµήθηκε, να ζητήσει την 
απόδοσή του, όπως ζητούν εν προκειµένω οι ενάγοντες από την εναγόµενη, µε το υπό 
στοιχ. β' αίτηµά τους. Στο δε κύριο του γηπέδου που οικοδοµήθηκε, παρέχεται, 
µεταξύ άλλων, το δικαίωµα, προς απόκρουση της διεκδικητικής αγωγής, 
επικαλούµενος τις ειδικότερα εκτιθέµενες στο άρθρο 1010 ΑΚ προϋποθέσεις, να 
ζητήσει, µε αγωγή ή ανταγωγή, την επιδίκαση του γηπέδου έναντι καταβολής της 
αξίας του και αποκατάστασης κάθε άλλης ζηµίας του κυρίου του γηπέδου που 
καταλήφθηκε. Το δικαίωµα, όµως, που η ανωτέρω διάταξη προβλέπει, ανήκει µόνο 
στον κύριο του γηπέδου που οικοδοµήθηκε (σχετ. Γεωργιάδης σε Γεωργιάδη - 
Σταθόπουλου ΑΚ, άρθρο 1010 αρ. 1 επ., ΑΠ 614/2007, ΑΠ 111/2005 Ελ∆νη 
2005.1679) και, συνεπώς, δεν θα µπορούσε να ασκηθεί από τους ενάγοντες, ως 
συγκυρίους του καταληφθέντος τµήµατος, όπως οι ως άνω διάδικοι εµµέσως 
επικαλούνται (βλ. 11η σελ. της αγωγής όπου παρατίθεται το κείµενο του άρθρου 
1010 ΑΚ). 
- Κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ το δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται 
καταχρηστικά, όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου που προηγήθηκε της άσκησης και 
η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε, όχι µόνο δεν δικαιολογούν τη 
µεταγενέστερη άσκησή του, αλλά αυτή γίνεται ύστερα από προφανή υπέρβαση των 
ορίων που επιβάλλονται από την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή από τον κοινωνικό ή 
οικονοµικό σκοπό του δικαιώµατος και προκαλείται έτσι το συναίσθηµα της αδικίας. 
Ειδικώς στην περίπτωση µακράς αδρανείας του δικαιούχου να ασκήσει το δικαίωµά 
του, για να υπάρχει κατάχρηση πρέπει να συντρέχουν και άλλα περιστατικά, από τα 
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οποία δηµιουργείται ευλόγως στον υπόχρεο η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν 
πρόκειται να ασκήσει αυτό, έτσι ώστε η ανατροπή της κατάστασης που 
δηµιουργήθηκε να περιάγει την άσκησή του σε αντίθεση µε τις περί δικαίου και 
ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΟλΑΠ 1/97, ΑΠ 111/2005 
Ελ∆νη 2005.1679). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 1010, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008  
 
∆ηµόσια κτήµατα - Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής & 
αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1341 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- ∆ηµόσια κτήµατα. Ο αιγιαλός και η παραλία είναι δηµόσιο κτήµα. Πρωτόκολλο 
αποζηµίωσης. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται µερικώς η προσβαλλόµενη 
απόφαση.  
- Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 115 του προεδρικού διατάγµατος της 11/12-11- 
1929 "περί διοικήσεως δηµοσίων κτηµάτων", το οποίο εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση 
του άρθρου 2 N. 4266/1929 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 N. 5895/1933, όπως 
περαιτέρω τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 20 AN 1540/1938, 19 AN 
1919/1939, 2 AN 1925/1951 και 5 παρ.4 AN 263/1968, σε βάρος εκείνων που χωρίς 
συµβατική σχέση καρπώνονται ή κάνουν χρήση δηµοσίων κτηµάτων, βεβαιώνεται 
αποζηµίωση για το χρονικό διάστηµα που έκαναν χρήση. Κατά την παράγραφο 2 του 
ίδιου πιο πάνω άρθρου η αποζηµίωση ορίζεται κατά κρίση αγαθού ανδρός µε 
πρωτόκολλο το οποίο κοινοποιείται σε αυτόν που καρπώνεται ή χρησιµοποιεί το 
ακίνητο, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου κατά τα 
ειδικότερα εκτιθέµενα στην παράγραφο αυτή. Η αποζηµίωση που καθορίζεται µε το 
πρωτόκολλο συνίσταται στην ωφέλεια την οποία εκείνος που καρπούται ή κάνει 
αυθαίρετα χρήση του δηµοσίου κτήµατος αδικαιολογήτως απεκόµισε, ήτοι ό,τι θα 
κατέβαλε οποιοσδήποτε τρίτος στο ∆ηµόσιο ως αντάλλαγµα, αν µε έγκυρη σύµβαση 
χρησιµοποιούσε το αυθαιρέτως χρησιµοποιούµενο δηµόσιο κτήµα. Από τα πιο πάνω 
σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 N. 1539/1938, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 AN 263/1968, µε το οποίο ορίζεται ότι "ο 
αυτογνωµόνως επιλαµβανόµενος οιουδήποτε δηµοσίου κτήµατος ευρισκοµένου 
αναµφισβητήτως υπό την κατοχήν του ∆ηµοσίου, τιµωρείται ...", προκύπτει ότι η 
καθοριζόµενη υπέρ του ∆ηµοσίου µε το πρωτόκολλο αποζηµίωση εις βάρος εκείνου 
που καρπούται ή αυθαιρέτως χρησιµοποιεί δηµόσιο κτήµα, έχει ως γενεσιουργό αιτία 
την αδικοπραξία (υπό την έννοια των άρθρων 914 επ. Α.Κ.), συνεπεία της οποίας 
καθίσταται αδικαιολογήτως πλουσιότερος χωρίς νόµιµη αιτία επί ζηµία του 
∆ηµοσίου. Περαιτέρω, τόσον κατά το άρθρο 1 του προϊσχύσαντος AN 2344/1940 
"Περί αιγιαλού και παραλίας", όσον και κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του ήδη ισχύοντος N. 
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2971/19-12-2001 "Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις", ο αιγιαλός και η παραλία 
είναι δηµόσιο κτήµα.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές 
ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα το οποίο ασκεί ουσιώδη επίδραση την έκβαση της δίκης. 
Έλλειψη νόµιµης βάσεως υπάρχει, όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά ή τα εκτιθέµενα δεν 
καλύπτουν όλα τα στοιχεία, τα οποία απαιτούνται, βάσει του πραγµατικού του 
κανόνος δικαίου, για την επέλευση της απαγγελθείσης έννοµης συνέπειας ή την 
άρνησή της ή αντιφάσκουν µεταξύ τους.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 5895/1933, άρθ. 5,  
ΑΝ: 1540/1938, άρθ. 20,  
Νόµοι: 1539/1938, άρθ. 23,  
ΑΝ: 1919/1939, άρθ. 19, 
ΑΝ: 1925/1951, άρθ. 2, 
ΑΝ: 263/1968, άρθ. 1, 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 450 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Ισχυρός κλονισµός. Τετραετής διάσταση. Στοιχεία αγωγής. Αναιρετικοί 
λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρ. 16 του ν. 1329/1983 "εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από 
τέσσερα τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισµός τεκµαίρεται αµάχητα και το διαζύγιο 
µπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισµού αφορά το πρόσωπο του 
ενάγοντος. Η συµπλήρωση του χρόνου διάστασης δεν εµποδίζεται από µικρές 
διακοπές, που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων ανάµεσα στους 
συζύγους". Από τη διάταξη αυτή, που καθιερώνει ως λόγο διαζυγίου τον 
αντικειµενικό κλονισµό της έγγαµης σχέσης των συζύγων προκύπτει ότι, εφόσον 
αποδειχθεί η τετραετής διάσταση, η οποία υπολογίζεται αναδροµικά από το χρόνο της 
πρώτης στο ακροατήριο συζήτησης της αγωγής, κατά τον οποίο σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 68, 69, 224, 269 και 281 ΚΠολ∆ κρίνεται το κεκτηµένο του 
καταγόµενου στη δίκη δικαιώµατος, τεκµαίρεται αµάχητα ο κλονισµός των σχέσεων 
των συζύγων και το δικαστήριο χωρεί, στη λύση του γάµου. Ως διάσταση, κατά την 
έννοια της διάταξης αυτής, νοείται εκείνη κατά την οποία οι σύζυγοι αποµακρύνονται 
φυσικώς και ψυχικώς µεταξύ τους, µε τη θέληση να µην έχουν πλέον κοινωνία βίου, 
ανεξάρτητα από το εάν η αποµάκρυνση αυτή, ως πραγµατικό γεγονός, είναι 
αποτέλεσµα της πρωτοβουλίας του ενός από τους συζύγους ή και των δύο και 
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ανεξάρτητα από το εάν διαµένουν στην ίδια κατοικία, αλλά υπό καθεστώς χωρισµού 
από τραπέζης και κοίτης. Η υποκειµενική πρόθεση διακοπής της έγγαµης συµβίωσης 
(ψυχικό στοιχείο) που δεν αφορά υποχρεωτικά τον ενάγοντα ή µπορεί να αφορά και 
τους δύο, δεν αρκεί να αποτελεί ενδόµυχη διάθεση ή επιθυµία, αλλά πρέπει να 
εκδηλώνεται και εξωτερικά. (ΑΠ 1325/2008). Εξάλλου, από το συνδυασµό των 
διατάξεων των άρθρων 1438, 1439 παρ. 3 ΑΚ και 216 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι για την 
πληρότητα της αγωγής διαζυγίου λόγω τετραετούς διαστάσεως των συζύγων αρκεί να 
αναφέρεται σ' αυτή, ότι οι διάδικοι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση, η οποία 
διήρκεσε συναπτώς επί µία τετραετία, υπολογιζόµενη αναδροµικώς από το χρόνο της 
πρώτης συζητήσεως. Άλλη περαιτέρω εξειδίκευση του νοµικού όρου "διάσταση" δεν 
είναι απαραίτητη και συγκεκριµένα η ειδική αναφορά του ψυχικού στοιχείου, ότι 
δηλαδή υφίσταται βούληση των διισταµένων συζύγων να αποστούν της έγγαµης 
σχέσης, αφού υπό τον όρο αυτό (διάσταση) νοείται τόσο η φυσική, όσο και η ψυχική 
αποξένωση των συζύγων µε τη θέληση να µη έχουν πλέον κοινωνία βίου, ούτε είναι 
απαραίτητο να αναφέρεται (στην αγωγή), ότι συνεπεία της διαστάσεως κλονίσθηκε 
τόσο ισχυρά η έγγαµη σχέση, ώστε αυτή κατέστη αφόρητη, αφού επί τετραετούς 
διαστάσεως ο κλονισµός της έγγαµης σχέσης, που συνιστά λόγο διαζυγίου, 
τεκµαίρεται αµαχήτως. 
Συνεπώς, για το ορισµένο της αγωγής διαζυγίου, που στηρίζεται στη διάταξη του 
άρθρου 1439 παρ. 2 ΑΚ, δεν είναι αναγκαία η επίκληση, ότι επήλθε τόσο ισχυρός 
κλονισµός στις µεταξύ των συζύγων σχέσεις, ώστε βασίµως η εξακολούθηση της 
έγγαµης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα, ούτε ειδική αναφορά της 
βούλησης των διισταµένων συζύγων να αποστούν της έγγαµης συµβίωσης (ΑΠ 
1668/2003). 
- Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρ. 216 ΚΠολ∆, η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία 
που ορίζονται στα άρθρα 118 και 117, πρέπει να περιέχει σαφή έκθεση των 
γεγονότων που τη θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο και δικαιολογούν την άσκησή 
της από τον ενάγοντα κατά του εναγοµένου, διαφορετικά 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 άρθρ. 111 ΚΠολ∆, των οποίων η τήρηση ερευνάται αυτεπαγγέλτως 
από το δικαστήριο. Αν δε το δικαστήριο δεν απορρίπτει την αγωγή, αν και το 
δικόγραφο της σε ό,τι αφορά την έκθεση των πραγµατικών περιστατικών που 
απαρτίζουν την ιστορική αιτία, είναι αόριστο, αλλά προβαίνει στην κατ' ουσία 
εξέταση της, παραλείπει, κατά παράβαση της ως άνω δικονοµικής διάταξης του 
άρθρου 216 ΚΠολ∆, να κηρύξει ακυρότητα του δικογράφου και ιδρύεται ο λόγος 
αναιρέσεως από τον αριθ. 14 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1330/2002) ή ο από τον 
αριθ. 8 του ίδιου άρθρου λόγος, αν ανεπίτρεπτα συµπληρώθηκαν µε την απόφαση τα 
ελλείποντα αναγκαία στοιχεία, και όχι από τον αριθ. 1 του ίδιου άρθρ. 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). Ο 
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περί ποιοτικής ή ποσοτικής αοριστίας ισχυρισµός, ως παραβίαση της διάταξης του 
άρθρ. 216 ΚΠολ∆ πρέπει, κατ' άρθρο 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, για το παραδεκτό της 
προβολής του, διότι δεν αφορά τη δηµόσια τάξη, να προταθεί στο δικαστήριο της 
ουσίας και να γίνεται µνεία περί τούτου στο αναιρετήριο (ΑΠ 1676/2001). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1438, 1439,  
ΚΠολ∆: 68, 69, 117, 118, 216, 224, 269, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1364 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Τετραετής διάσταση. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 16 του Ν. 1329/1983 "εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από 
τέσσερα τουλάχιστον χρόνια ο κλονισµός τεκµαίρεται αµάχητα και το διαζύγιο 
µπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισµού αφορά το πρόσωπο του 
ενάγοντος. Η συµπλήρωση του χρόνου διάστασης δεν εµποδίζεται από µικρές 
διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων ανάµεσα στους 
συζύγους". Από τη διάταξη αυτή, που καθιερώνει ως λόγο διαζυγίου τον 
αντικειµενικό κλονισµό της έγγαµης σχέσεως των συζυγών, προκύπτει ότι, εφόσον 
αποδειχθεί η τετραετής διάσταση, η οποία υπολογίζεται αναδροµικά από το χρόνο της 
συζήτησης της αγωγής ενώπιον του πρωτόδικου δικαστηρίου, τεκµαίρεται αµάχητα ο 
κλονισµός των σχέσεων των συζύγων και το δικαστήριο χωρεί στη λύση του γάµου. 
Τα όποια διακοπτικά της ψυχικής και σωµατικής αποµάκρυνσης περιστατικά, που 
τυχόν επικαλείται ο εναγόµενος, στον εκ του άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ λόγο διαζυγίου, 
τείνουν σε αποδυνάµωση της έννοιας της διάστασης, που αποτελεί στοιχείο της 
βάσης της αγωγής και συνιστούν άρνηση, αν δε, κατά το στάδιο της αποδεικτικής 
διαδικασίας προκύψουν τέτοια διακοπτικά περιστατικά, εκτιµώνται ανελέγκτως από 
το δικαστήριο της ουσίας αν αναιρούν ή όχι το στοιχείο της διάστασης (ΟλΑΠ 
20/1990, ΑΠ 586/2009, ΑΠ 635/2002, ΑΠ 621/1999).  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.11 περ.γ' ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται, αν το δικαστήριο της ουσίας, για το σχηµατισµό της κρίσης του, 
επί ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ζητήµατος, δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά 
µέσα τα οποία ο αναιρεσείων επικαλέστηκε και προσκόµισε νοµίµως, για άµεση ή 
έµµεση απόδειξη ή ανταπόδειξη. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνες των 
άρθρων 106, 237 παρ.1, 453 και 524 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι το δικαστήριο 
οφείλει να λάβει υπόψη τα νοµίµως προσκοµιζόµενα αποδεικτικά µέσα. Και έχει µεν 
υποχρέωση το δικαστήριο της ουσίας να αιτιολογήσει την απόφασή του, να αναφέρει 
δηλαδή τους λόγους που το οδήγησαν στο σχηµατισµό της δικανικής του πεποίθησης, 
επί ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ισχυρισµού των διαδίκων, όχι όµως και να 
κάνει ειδική µνεία καθενός από τα αποδεικτικά µέσα. Αν όµως από το όλο 
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περιεχόµενο της απόφασης δεν καθίσταται απολύτως βέβαιο ότι αυτό έλαβε υπόψη 
και συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά µέσα, υποπίπτει στην από το άρθρο 559 αρ. 11 γ' 
ΚΠολ∆ πληµµέλεια. Για να είναι ορισµένος ο λόγος αυτός αναίρεσης πρέπει να 
εξειδικεύεται στο αναιρετήριο το φερόµενο ως µη ληφθέν υπόψη αποδεικτικό µέσο, 
κατά τρόπο που να προκύπτει η ταυτότητά του, να προσδιορίζεται το περιεχόµενό 
του, ώστε να είναι δυνατό να κριθεί αν αυτό είναι κρίσιµο για την απόδειξη ή 
ανταπόδειξη του ισχυρισµού, ο οποίος και πρέπει να προσδιορίζεται, καθώς και οι 
κρίσιµες παραδοχές του δικαστηρίου (ΑΠ 324/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1491 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Συµµετοχή στα αποκτήµατα. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Μη λήψη 
υπόψη δικαστικής οµολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το άρθρο 1400 ΑΚ, όπως ισχύει µετά το Ν. 1329/1983 και εφαρµόζεται, κατ' 
άρθρο 12 του ν. 1649/1986, και για περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν πριν από 
την έναρξη της ισχύος του ως άνω νόµου, αλλά και επί γάµων που τελέσθηκαν πριν 
από την έναρξη ισχύος του ίδιου νόµου, συνάγεται ότι σε περίπτωση λύσης ή 
ακύρωσης του γάµου ή διάστασης των συζύγων, που διάρκεσε περισσότερο από τρία 
χρόνια, κάθε σύζυγος που συνέβαλε µε οποιοδήποτε τρόπο στην αύξηση της 
περιουσίας του άλλου δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του µέρους της αύξησης 
που προέρχεται από τη δική του συµβολή. Η αξίωση αυτή είναι ενοχικής φύσεως και 
προσωποπαγής, γεννιέται δε από τη στιγµή που θα λυθεί ή ακυρωθεί αµετάκλητα ο 
γάµος ή που θα συµπληρωθεί τριετία στη διάσταση των συζύγων. Πριν από την 
επέλευση των χρονικών αυτών σηµείων ο σύζυγος έχει απλώς δικαίωµα προσδοκίας, 
το οποίο δεν εξοµοιώνεται προς το υπό αίρεση δικαίωµα και γι' αυτό δεν είναι 
δυνατόν να εγερθεί προκαταβολικά από το µέλλοντα δικαιούχο η σχετική αγωγή για 
την επιδίκαση της εν λόγω απαίτησης του ή και την κατ' άρθρο 70 ΚΠολ∆ 
αναγνώριση αυτής. Συνακόλουθα, εφόσον κάθε σύζυγος δεν είναι ούτε υπό 
προθεσµία ούτε υπό αίρεση δικαιούχος, αλλ' έχει απλή προσδοκία κτήσης 
µελλοντικού δικαιώµατος, στην περίπτωση της τριετούς διάστασης, η σχετική για τα 
αποκτήµατα αγωγή δεν ασκείται νοµίµως πριν από τη συµπλήρωση της τριετίας, 
καθόσον δεν έχει εφαρµογή η διάταξη του άρθρου 69 ΚΠολ∆ ενόψει του ότι δεν είναι 
γεννηµένο το δικαίωµα όπως απαιτείται κατά νόµο. (ΑΠ 1590/2005). Ως διάσταση, 
κατά την έννοια της διάταξης αυτής, ταυτόσηµης και µε τη διάταξη του αρθ.1439 εδ. 
γ' του Α.Κ., νοείται εκείνη κατά την οποίαν οι σύζυγοι αποµακρύνονται φυσικώς και 
ψυχικώς µεταξύ τους, µε τη θέληση να µην έχουν πλέον κοινωνία βίου, ανεξάρτητα 
από το εάν η αποµάκρυνση αυτή, ως πραγµατικό γεγονός, είναι αποτέλεσµα της 
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πρωτοβουλίας του ενός από τους συζύγους ή και των δύο και ανεξάρτητα από το εάν 
διαµένουν στην ίδια κατοικία αλλά υπό καθεστώς χωρισµού από τραπέζης και κοίτης 
(ΟλΑΠ 20/1990). Η υποκειµενική πρόθεση διακοπής της έγγαµης συµβίωσης (ψυχικό 
στοιχείο) που δεν αφορά υποχρεωτικά τον ενάγοντα ή µπορεί να αφορά και του δύο, 
δεν αρκεί να αποτελεί ενδόµυχη διάθεση ή επιθυµία, αλλά πρέπει να εκδηλώνεται και 
εξωτερικά. (Α.Π. 1325/2008).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, και 338 έως 341 του ΚΠολ∆ συνάγεται ότι το 
δικαστήριο για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιµότητα ή 
µη των προβαλλόµενων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων που ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη όλα τα 
νόµιµα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για άµεση 
και έµµεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή 
αξιολόγηση του καθενός από αυτά, κατ' αντιδιαστολή προς τα λοιπά έγγραφα και εν 
γένει προς τα άλλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία φέρονται ότι ελήφθησαν υπόψη προς 
σχηµατισµό της κρίσης του. Βέβαια δεν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας να 
µνηµονεύει και να εξαίρει µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της κατά την 
ελεύθερη κρίση του µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να γίνεται αδίστακτα βέβαιο 
από το όλο περιεχόµενο της απόφασης ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα 
που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν νόµιµα οι διάδικοι. Η παράβαση της 
υποχρέωσης αυτής ιδρύει το λόγο της αναίρεσης του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' του 
ΚΠολ∆ υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός που 
επικαλείται ο διάδικος ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα 
τέτοιο (ουσιώδες) γεγονός καθίσταται αντικείµενο απόδειξης (ΟλΑΠ 14/2005 και 
2/2008).  
Περαιτέρω, ο ίδιος εκ του άρθρου 559 αριθ. 11 του ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ειδικά 
όταν µε αυτόν προβάλλεται µη λήψη υπόψη εξώδικης οµολογίας, δεν ιδρύεται αν από 
την προσβαλλόµενη απόφαση προκύπτει σαφώς ότι το δικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη το έγγραφό το οποίο και µνηµονεύει ρητά από το οποίο συνάγεται, κατά το 
λόγο αναίρεσης η εξώδικη οµολογία (ΑΠ 545/1993). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1400, 1439, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ιαθήκη - Ιδιόγραφη διαθήκη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1452 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Ιδιόγραφη διαθήκη. Τρόπος σύνταξης. Η διάταξη της διαθήκης είναι ακυρώσιµη, αν 
είναι προϊόν απάτης. Έννοια απάτης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1721 παρ. 1 και 2 ΑΚ, "η ιδιόγραφη διαθήκη γράφεται 
ολόκληρη µε το χέρι του διαθέτη, χρονολογείται και υπογράφεται απ' αυτόν. Από τη 
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χρονολογία πρέπει να προκύπτει η ηµέρα, ο µήνας και το έτος". Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει µε σαφήνεια, ότι για να είναι έγκυρη η ιδιόγραφη διαθήκη πρέπει να έχει 
στο σύνολό της γραφεί µε το χέρι του διαθέτη και να έχει χρονολογηθεί και 
υπογραφεί από τον ίδιο. Από την ίδια διάταξη προκύπτει, επίσης, µε σαφήνεια, ότι 
εκείνο που θέλησε να αποκλείσει ο νοµοθέτης, είναι η χρησιµοποίηση µηχανικών 
µέσων γραφής, τα οποία δεν επιτρέπουν τον έλεγχο της γνησιότητας της διαθήκης, 
διότι οι γραφικοί χαρακτήρες που αποτυπώνονται µε αυτά είναι στερεότυποι και 
δεδοµένοι, οποιοσδήποτε και αν κάνει χρήση του µέσου, και, έτσι, ατοµικά 
χαρακτηριστικά γραφής κάθε ανθρώπου δεν διακρίνονται στο κείµενο. ∆εν 
αποκλείεται όµως η χρησιµοποίηση από το διαθέτη σχεδίου που περιέχει τις διατάξεις 
της τελευταίας βούλησής του και η αντιγραφή του. Στην περίπτωση αυτή, που τρίτος 
(συνήθως δικηγόρος ή συµβολαιογράφος, του οποίου τη συµβουλή ζήτησε ο διαθέτης 
για να συντάξει έγκυρη διαθήκη) συνέταξε σχέδιο διαθήκης και ο διαθέτης το 
αντέγραψε ιδιοχείρως, έθεσε χρονολογία και το υπέγραψε, η διαθήκη είναι έγκυρη, 
αφού αυτός µπορούσε να ελέγξει αν το σχέδιο που συντάχθηκε από τρίτο αποτυπώνει 
την πραγµατική δική του θέληση. Η υπογραφή είναι σηµείωση του προσδιοριστικού 
του ονοµατεπώνυµου του διαθέτη, γι' αυτό µπορεί να αποτελείται από την παράθεση 
ευανάγνωστα όλων των στοιχείων της ταυτότητάς του, έστω και αν στις συναλλαγές 
δεν υπογράφει µε αυτόν τον τρόπο. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 1782 
παρ. 2 Α.Κ. "η διάταξη της διαθήκης είναι ακυρώσιµη, αν είναι προϊόν απάτης, χωρίς 
την οποία ο διαθέτης δεν θα διατύπωνε τη διάταξη". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει 
µε σαφήνεια, ότι στην έννοια της απάτης περιλαµβάνονται ψευδείς και υποβολιµαίες 
ή δελεαστικές παραστάσεις, οι οποίες έγιναν µε δόλο, έχουν δε ως αποτέλεσµα να 
πείσουν και παρασύρουν το διαθέτη να περιλάβει στη διαθήκη του διάταξη που δεν 
θα περιλάµβανε, αν δεν µεσολαβούσε η κατά τα ως άνω συµπεριφορά του 
µετελθόντος την απάτη. Στην προκειµένη αυτή η από την απάτη προκαλούµενη 
πλάνη του διαθέτη καθιστά ακυρώσιµη την τελευταία διάταξη, τόσον όταν έχει ως 
αποτέλεσµα τη διάσταση της βούλησης και της δήλωσης του διαθέτη, όσο και όταν 
εντοπίζεται στα παραγωγικά της βούλησής του αίτια.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 παρ. 1 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης για 
ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, όταν το δικαστήριο παρέλειψε να 
εφαρµόσει ένα ουσιαστικό κανόνα δικαίου, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του, ή αν τον εφάρµοσε, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν τον εφάρµοσε 
εσφαλµένα (ΟλΑΠ 36/1988). Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσία 
την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχτηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός όταν το 
δικαστήριο εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι 
αποδείχτηκαν δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, 
παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, 
καθώς και όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε 
διάταξη στο πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
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δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, και, έτσι, 
δεν µπορεί να ελεγχθεί, αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν οι όροι του 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που 
δεν εφαρµόσθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1721, 1782, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΧρΙ∆ 2012.349 
 
∆ιαθήκη - Ιδιόγραφη διαθήκη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 960 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Ιδιόγραφη διαθήκη. ∆ηµοσίευση και κήρυξη κυρίας. Κήρυξη ή µη ακυρότητας, 
έκπτωσης από δικαίωµα ή απαραδέκτου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Στοιχεία ορισµένου λόγων αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 1776 του ΑΚ, αυτός που ζητεί να δηµοσιευτεί ιδιόγραφη διαθήκη 
ενώπιον δικαστηρίου µπορεί κατά τη δηµοσίευση της να προσαγάγει τρεις µάρτυρες, 
οι οποίοι µαρτυρούν ενόρκως για την γνησιότητα της γραφής ή της υπογραφής του 
διαθέτη. Το δικαστήριο, αφού ακούσει τους µάρτυρες, µπορεί κατά τη δηµοσίευση 
της ιδιόγραφης διαθήκης να την κηρύξει επιπλέον κυρία. Η διάταξη αυτή ως προς τον 
αριθµό των µαρτύρων που απαιτούνται για την κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης από το 
δικαστήριο ως κυρίας καταργήθηκε µε τις διατάξεις των άρθρων 1 περ. ε' και στ' και 
4 του ΕισΝΚΠολ∆ από την έναρξη ισχύος του εν λόγω Κώδικα και έκτοτε ισχύουν οι 
διατάξεις αυτού, σύµφωνα µε τις οποίες ο καθορισµός του αριθµού των µαρτύρων, 
που απαιτούνται να εξεταστούν, γίνεται κατά την ανέλεγκτη αναιρετικά κρίση του 
δικαστηρίου, που δικάζει την υπόθεση και δεν ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν ο 
αριθµός αυτός είναι µικρότερος εκείνου των τριών που ορίζεται από τη διάταξη του 
άρθρου 1776 ΑΚ.(ΑΠ 582/2010). Εποµένως, το Εφετείο το οποίο στήριξε την κρίση 
του ότι για την κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας ήταν αρκετή η κατάθεση ενός 
µόνο µάρτυρα, ορθά εφάρµοσε την ως άνω διάταξη ουσιαστικού δικαίου, δεν 
υπέπεσε στην πληµµέλεια από τον αριθ.1 περ.α' του άρθρου 559 ΚΠολ∆, που 
αποδίδεται στην προσβαλλόµενη απόφαση µε τους δεύτερο κύριο και πρώτο 
πρόσθετο λόγους αναιρέσεως, οι οποίοι είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 744 ΚΠολ∆ το δικαστήριο µπορεί και αυτεπαγγέλτως 
να διατάξει κάθε µέτρο πρόσφορο για την εξακρίβωση πραγµατικών γεγονότων, 
ακόµη και εκείνων που δεν έχουν προταθεί και ιδιαίτερα γεγονότων που συντελούν 
στην προστασία των ενδιαφεροµένων ή της έννοµης σχέσης ή του γενικότερου 
κοινωνικού συµφέροντος. Με τη διάταξη αυτή εισάγεται απόκλιση από τη ρύθµιση 
του άρθρου 106 ΚΠολ∆ και καθιερώνεται για τις υποθέσεις της εκούσιας 
δικαιοδοσίας το ανακριτικό σύστηµα, το οποίο παρέχει στο δικαστήριο ελευθερία 
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αυτεπάγγελτης ενέργειας και συλλογής του αποδεικτικού υλικού και εξακρίβωσης 
πραγµατικών γεγονότων, ακόµη και µη προταθέντων, που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Έτσι, το δικαστήριο, που δικάζει κατά την ειδική διαδικασία 
της εκούσιας δικαιοδοσίας, µπορεί και αυτεπαγγέλτως να λάβει υπόψη πραγµατικούς 
ισχυρισµούς που δεν προτάθηκαν από τους διαδίκους για εξακρίβωση της αλήθειας 
των πραγµατικών γεγονότων.  
Συνεπώς, κατά την ανωτέρω διαδικασία δεν ιδρύονται οι λόγοι αναιρέσεως από τον 
αριθ. 11 του άρθρου 559 ΚΠολ∆. Επίσης, κατά την ως άνω διαδικασία, δεν ιδρύονται 
οι λόγοι αναιρέσεως από τους αριθ.10, 12 και 13 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, διότι το 
δικαστήριο εδώ δεν είναι υποχρεωµένο να εκδώσει προδικαστική απόφαση και να 
διατάξει αποδείξεις, επιπλέον ισχύει στην εκούσια αυτή διαδικασία η ελεύθερη 
απόδειξη και στο πλαίσιο αυτής ο δικαστής για τη δικανική του πεποίθηση λαµβάνει 
υπόψη του κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, ακόµη και άκυρα ή ανυπόστατα 
αποδεικτικά µέσα, µη πληρούντα τους όρους του νόµου αποδεικτικά µέσα ή 
αποδεικτικά µέσα εκτός του καταλόγου του άρθρου 339 ΚΠολ∆, και αποδεσµεύεται 
από τους αποδεικτικούς τύπους της αυστηρής απόδειξης (άρθρα 744 και 759 
Κ.Πολ.∆.) (ΑΠ 2228/2007).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 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 λόγος 
αναίρεσης αναφέρεται µόνο στις δικονοµικές ακυρότητες, δηλαδή εκείνες 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 προβλεπόµενο από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγο 
(ΟλΑΠ 12/2000, ΟλΑΠ 1/1999, ΑΠ 2001/2009).  
- Κατά τις διατάξεις των αριθ. 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται 
αν παραβιάστηκαν ευθέως ή εκ πλαγίου οι ερµηνευτικοί ως άνω κανόνες των 
δικαιοπραξιών. Το δικαστήριο παραβιάζει τους ερµηνευτικούς αυτούς κανόνες όταν, 
καίτοι ανέλεγκτα διαπιστώνει, έστω και εµµέσως, την ύπαρξη κενού ή αµφιβολίας 
στις δηλώσεις βουλήσεως των δικαιοπρακτούντων κι εντεύθεν την ανάγκη 
συµπληρώσεως ή ερµηνεία τους, παραλείπει να προσφύγει για την συµπλήρωση ή 
ερµηνεία τους στις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων ή προσφεύγει στην εφαρµογή των 
διατάξεων αυτών και τη συµπλήρωση ή ερµηνεία της δικαιοπραξίας, καίτοι δέχεται, 
επίσης ανελέγκτως, ότι η δικαιοπραξία είναι πλήρης και σαφής και δεν έχει ανάγκη 
συµπληρώσεως ή ερµηνείας.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ. 4, 566 παρ.1 και 577 παρ.3 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι εις το έγγραφο της αναίρεσης πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή, 
ορισµένο και ευσύνοπτο η νοµική πληµµέλεια που αποδίδεται στο δικαστήριο της 
ουσίας, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, ώστε να είναι δυνατό να 
διαπιστωθεί αν και ποίο λόγο αναίρεσης, από τους περιοριστικώς αναφεροµένους στο 
άρθρο 559 ΚΠολ∆ θεµελιώνει η προβαλλόµενη αιτίαση. Ειδικότερα, για να είναι 
ορισµένος ο λόγος αναίρεσης, µε τον οποίο αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας 
παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ.1, 562 παρ.1 ΚΠολ∆), 
πρέπει να καθορίζεται, πλην των άλλων, η συγκεκριµένη διάταξη του ουσιαστικού 
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νόµου που παραβιάσθηκε και το αποδιδόµενο στο δικαστήριο νοµικό σφάλµα περί 
την ερµηνεία και εφαρµογή του ουσιαστικού νόµου, καθώς επίσης, εφόσον το 
δικαστήριο έκρινε επί της ουσίας της υπόθεσης, η ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
του συλλογισµού, ήτοι τα πραγµατικά γεγονότα που αυτό δέχθηκε, υπό τα οποία και 
συντελέσθηκε η προβαλλόµενη παραβίαση των κανόνων δικαίου, εάν δε απέρριψε 
την αγωγή ή γενικώς τον ισχυρισµό ως µη νόµιµο, το περιεχόµενο της αγωγής ή του 
ισχυρισµού, ώστε από το αναιρετήριο να προκύπτει η προβαλλόµενη πληµµέλεια, 
δοθέντος ότι η αοριστία του λόγου ανάθεσης δεν µπορεί να συµπληρωθεί µε 
παραποµπή σε άλλο διαδικαστικό έγγραφο (ΟλΑΠ  27/1998, ΟλΑΠ 32/1996, ΑΠ 
1398/2008).  
- 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 δίκαιου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). Ο 
προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ.19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης 
βάσης µε την έννοια της ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες 
αποκλειστικά στη διατύπωση του αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη 
συνδροµή ή µη γεγονότων, που στη συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το 
πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την 
ανεπαρκή ή αντιφατική 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 η 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: 1721, 1776, 
ΚΠολ∆: 76, 118, 226, 339, 566, 568, 576, 577, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 
19, 744,  
ΕισΝΚΠολ∆: 4, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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∆ιαθήκη - Ιδιόγραφη διαθήκη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 993 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Ιδιόγραφη διαθήκη. Στοιχεία διαθήκης. Αρνητική αναγνωριστική αγωγή για 
ακυρότητα της διαθήκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 1721 παρ.1 ΑΚ, η ιδιόγραφη διαθήκη γράφεται 
ολόκληρη µε το χέρι του διαθέτη, χρονολογείται και υπογράφεται από αυτόν. Από τη 
χρονολογία πρέπει να προκύπτει η ηµέρα, ο µήνας και το έτος, κατά δε τη διάταξη 
της παρ.3 του ίδιου άρθρου, ψευδής ή εσφαλµένη χρονολογία δεν επάγεται µόνη της 
ακυρότητα της ιδιόγραφης διαθήκης. Από τις διατάξεις αυτές και το συνδυασµό τους 
µε τη διάταξη του άρθρου 1718 του ίδιου Κώδικα, µε την οποία ορίζεται, ότι διαθήκη, 
για τη σύνταξη της οποίας δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1719 έως 1757 
ΑΚ είναι άκυρη, εφόσον ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, συνάγεται ότι, η ατελής ή 
ελλιπής, ως προς ένα ή περισσότερα από τα αναγκαία στοιχεία της, όπως είναι και η 
χρονολογία της ιδιόγραφης διαθήκης, εξοµοιώνεται προς την παντελώς ελλείπουσα 
χρονολογία και συνεπάγεται την ακυρότητα της διαθήκης, εκτός αν το στοιχείο που 
λείπει µπορεί να αναπληρωθεί επιτρεπτώς από το όλο περιεχόµενο της διαθήκης 
καθεαυτό ή σε συνάρτηση µε άλλα εκτός αυτού στοιχεία, τα οποία χρειάζεται να 
αποδειχθούν και λαµβάνονται υπόψη προς αποσαφήνιση εκείνων που είτε 
αναφέρονται ως προς τη χρονολογία, είτε συνάγονται από το κείµενο της διαθήκης 
(ΟλΑΠ 97/1979, ΟλΑΠ 1234/1982).  
- Στην περίπτωση της αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής για ακυρότητα της 
διαθήκης, λόγω της µη ιδιόχειρης γραφής, υπογραφής και της έλλειψης χρονολογία 
αρκεί µόνο η µε την αγωγή αντιτασσόµενη γενική άρνηση του ενάγοντος κατά του 
προβαλλόµενου, από τη διαθήκη, δικαιώµατος του εναγοµένου. Στην περίπτωση 
δηλαδή αυτή δεν είναι υποχρεωµένος ο ενάγων ν' αποδείξει την αναλήθεια των 
πραγµατικών περιστατικών που στηρίζουν το δικαίωµα του εναγοµένου, αλλά ο 
τελευταίος είναι υποχρεωµένος ν' αποδείξει την αλήθεια των περιστατικών αυτών, 
δηλαδή ιδιόχειρη από το διαθέτη γραφή, υπογραφή και χρονολόγηση της διαθήκης.  
- 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. Ο σχετικός αναιρετικός λόγος 
ιδρύεται και όταν η διατύπωση της απόφασης είναι ενδοιαστική, ώστε το πόρισµα να 
µην είναι αναµφίβολο.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 335, 338-341 και 346 ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει τη δικανική του 
πεποίθηση για τη βασιµότητα των πραγµατικών ισχυρισµών των διαδίκων, που 
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ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη 
όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, η 
παράβαση δε της υποχρέωσης αυτής του δικαστηρίου ιδρύει τον αναιρετικό λόγο από 
τον αριθµό 11 περίπτ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆. Για την ίδρυση του αναιρετικού 
αυτού λόγου απαιτείται όχι µόνο η προσκοµιδή, αλλά και η σαφής και ορισµένη 
επίκληση των αποδεικτικών µέσων στο δικαστήριο της ουσίας από µέρους του 
αναιρεσείοντα (ΟλΑΠ 14/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1718, 1719, 1721, 1757, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαιοπραξία - Ακύρωση δικαιοπραξίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 194 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Απόσβεση δικαιώµατος για ακύρωση δικαιοπραξίας. ∆ιετής αποσβεστική 
προθεσµία. 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 
προσθέτων λόγων της έφεσης (σε όσες διαδικασίες οι πρόσθετοι λόγοι εφέσεως 
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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 
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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: 
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 2012.1041 * Ελ∆νη 2012.1059, σχολιασµός Ι. 
Ν. Κ. * ΧρΙ∆ 2012.657  
 
∆ουλεία - Κτήση δουλείας µε χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 929 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Πραγµατική δουλεία. Χρησικτησία. Αρνητική αγωγή. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1118, 1119 και 1121 ΑΚ, επί ακινήτου µπορεί να 
αποκτηθεί εµπράγµατο δικαίωµα υπέρ του εκάστοτε κυρίου άλλου ακινήτου που να 
του παρέχει κάποια ωφέλεια, δηλαδή πραγµατική δουλεία, όπως είναι και η δουλεία 
οδού. Η σύσταση του εµπραγµάτου αυτού δικαιώµατος µπορεί να γίνει και µε 
έκτακτη χρησικτησία, ως προς την οποία εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για 
την κτήση κυριότητας ακινήτων µε έκτακτη χρησικτησία. Από τις διατάξεις αυτές, σε 
συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 1045, 974 και 975 του ίδιου Κώδικα, συνάγεται 
ότι η φυσική εξουσία επί ακινήτων επί συνεχή εικοσαετία επιφέρει την, µε έκτακτη 
χρησικτησία, κτήση µεν κυριότητας, αν είναι καθολική, περιλαµβάνει δηλαδή όλες 
τις χρησιµότητες του πράγµατος και ασκείται µε διάνοια κυρίου (νοµή), κτήση δε 
πραγµατικής δουλείας αν είναι µερική, περιλαµβάνει δηλαδή µία ή ορισµένες µόνο 
χρησιµότητες του πράγµατος που αποτελούν περιεχόµενο τέτοιας δουλείας και 
ασκείται υπέρ του δεσπόζοντος ακινήτου από τον κύριο αυτού µε διάνοια δικαιούχου 
(οιονεί νοµή). Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται περαιτέρω, ότι για την κτήση 
πραγµατικής δουλείας µε τον πρωτότυπο τρόπο της έκτακτης χρησικτησίας, 
απαιτείται εκείνος που ασκεί την οιονεί νοµή δουλείας πάνω στο δουλεύον, να είναι 
κύριος του δεσπόζοντος ακινήτου. Η δε διάταξη του άρθρου 1051 ΑΚ, κατά την 
οποία εκείνος που απέκτησε τη νοµή του πράγµατος µε καθολική ή ειδική διαδοχή 
µπορεί να συνυπολογίσει το δικό του χρόνο χρησικτησίας στον χρόνο χρησικτησίας 
του δικαιοπαρόχου του, εφαρµόζεται αναλόγως και στην απόκτηση πραγµατικής 
δουλείας µε χρησικτησία και συνεπώς ο επικαλούµενος τέτοια κτήση µπορεί να 
συνυπολογίσει το χρόνο της οιονεί νοµής του στο χρόνο της οιονεί νοµής του 
δικαιοπαρόχου του.  
- Κατά τη σαφή έννοια του άρθρου 1108 του ΑΚ,. η αρνητική αγωγή βάση έχει την 
κυριότητα του ενάγοντος και την προσβολή αυτής µε πράξεις διαταράξεως ή 
επεµβάσεως, ο δε εναγόµενος µε την αγωγή αυτή µπορεί αφ' ενός µεν να 
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αµφισβητήσει την κυριότητα του ενάγοντος, ο οποίος στην περίπτωση αυτή πρέπει να 
αποδείξει την κυριότητά του, αφ' ετέρου δε να αντιτάξει, ότι την επέµβαση ενήργησε 
δυνάµει ενοχικού ή εµπραγµάτου δικαιώµατος που ανήκει σ' αυτόν, οπότε, και σε 
περίπτωση αποδείξεώς του, καταλύεται η αρνητική αγωγή. Έτσι, από το συνδυασµό 
των άρθρων 1033, 1108 και 1118 AΚ, 224, 262 παρ. 1 και 269 παρ. 1 ΚΠολ∆ 
συνάγεται, ότι, για την κατάλυση της, στηριζόµενης στην κυριότητα σε ακίνητο, 
αρνητικής αγωγής, ο εναγόµενος µπορεί να προτείνει, µε τις προτάσεις του της 
πρώτης στο πρωτόδικο δικαστήριο συζήτησης της αγωγής, την ένσταση, ότι αυτός 
ενήργησε την προσβολή της κυριότητας του ενάγοντος δυνάµει δικαιώµατός του, 
συνισταµένου σε πραγµατική δουλεία σε βάρος του ακινήτου του ενάγοντος και υπέρ 
του δικού του ακινήτου. Για το ορισµένο και βάσιµο κατά νόµο της ένστασης πρέπει, 
στην ιστορική βάση αυτής, να αναφέρεται, ότι σε βάρος του ακινήτου, που στην 
αγωγή αναφέρεται ως ανήκον στον ενάγοντα, έχει συσταθεί, µε ορισµένο νόµιµο 
τρόπο, πραγµατική δουλεία µε ορισµένο περιεχόµενο, αντίστοιχο της στην αγωγή 
προβαλλόµενης προσβολής, υπέρ ορισµένου ακινήτου, του οποίου έγινε κύριος o 
εναγόµενος µε ορισµένο νόµιµο τρόπο (ΑΠ 214/2008).  
- 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 
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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: 974, 975, 1033, 1045, 1051, 1108, 1118, 1119, 1121, 
ΚΠολ∆: 224, 262, 269, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ωρεά - Ανάκληση δωρεάς 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1313 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Ανάκληση δωρεάς. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αποδοχή πραγµάτων που έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς 
απόδειξη.Παραµόρφωησ του περιεχοµένου εγγράφου. Αντιφατικές διατάξεις της 
απόφασης. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 510 εδ. α ΑΚ η ανάκληση της δωρεάς αποκλείεται αν ο δωρητής 
έδωσε συγγνώµη στο δωρεοδόχο ή αν πέρασε ένα έτος αφότου ο δωρητής, έχοντας 
δικαίωµα να ανακαλέσει, πληροφορήθηκε το λόγο της ανακλήσεως. Κατά την έννοια 
της διατάξεως αυτής η τιθέµενη µε αυτήν ετήσια αποσβεστική προθεσµία προς 
ανάκληση της δωρεάς δεν αρχίζει εφόσον τα πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν 
το λόγο της αχαριστίας είναι εξακολουθητικά και φθάνουν µέχρι την πράξη 
ανακλήσεως της δωρεάς, µπορεί δε να λήγει και µε την άσκηση της αγωγής 
ανακλήσεως, διότι στην περίπτωση αυτή τα ανωτέρω περιστατικά θεωρούνται και 
λαµβάνονται υπόψη ως ενιαίο σύνολο, οπότε η προθεσµία προς ανάκληση αρχίζει 
από την τέλεση του τελευταίου παραπτώµατος (ΑΠ 248/2009). Εξάλλου επί 
επαλλήλων αιτιολογιών (κύριων ή επικουρικών) κάθε µία από τις οποίες στηρίζει 
αυτοτελώς το διατακτικό της προσβαλλόµενης αποφάσεως, αν έστω και µία δεν 
πλήττεται ή δεν πλήττεται επιτυχώς, οι λόγοι που πλήττουν τις υπόλοιπες είναι 
αλυσιτελείς και εποµένως απορριπτέοι ως απαράδεκτοι (ΟλΑΠ 25/2003, ΑΠ 
1101/2008).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται 
όταν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν 
(περ.α) ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν (περ.β) και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Με τον όρο πράγµατα νοούνται οι αυτοτελείς 
ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση (εποµένως στηρίζουν το 
αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως και όχι οι ισχυρισµοί που 
αποτελούν άρνηση της αγωγής ή επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά τα οποία 
αντλούνται από το νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων ή τα αποδεικτικά µέσα 
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(Α.Π. 100/2010, Α.Π. 694/2009). Για να είναι ορισµένος ο σχετικός λόγος 
αναιρέσεως πρέπει να αναφέρεται ο συγκεκριµένος ισχυρισµός που ελήφθη ή δεν 
ελήφθη υπόψη από το δικαστήριο, καθώς και ότι αυτός ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, δεν αρκεί δε η γενική αναφορά ότι δεν ελήφθη υπόψη ολόκληρο το 
δικόγραφο.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.10 ΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά την 
τροποποίησή του µε το άρθρο 17 παρ. 2 Ν. 2915/2001, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο δέχτηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής 
καθιερώνεται λόγος αναιρέσεως όταν το δικαστήριο για πράγµατα που δέχθηκε ως 
αληθινά δεν εκθέτει από ποια αποδεικτικά µέσα έχει αντλήσει την απόδειξη ή δεν έχει 
προσκοµισθεί καµιά απόδειξη. Ως πράγµατα νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί 
ισχυρισµοί που συγκροτούν την αγωγή ή ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (Α.Π. 39/2010).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου µε το να δεχθεί πραγµατικά 
γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. 
Από τη διατύπωση της πιο πάνω διατάξεως προκύπτει ότι ως έγγραφα κατ' αυτήν 
νοούνται µόνο τα αποδεικτικά έγγραφα που προβλέπονται από τα άρθρα 339 και 432 
επ. ΚΠολ∆ και όχι τα διαδικαστικά έγγραφα της δίκης (όπως η αγωγή) ούτε άλλα 
αποδεικτικά µέσα, όπως οι ένορκες βεβαιώσεις ή οι µαρτυρικές καταθέσεις (ΑΠ 
1009/2010, 1030/2010).  
- Ο λόγος αναιρέσεως από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.17 ΚΠολ∆ δηµιουργείται 
αν η ίδια απόφαση περιέχει αντιφατικές διατάξεις. Προκειµένου να ιδρυθεί ο πιο 
πάνω λόγος αναιρέσεως πρέπει η αντίφαση µεταξύ των διατάξεων της 
προσβαλλόµενης αποφάσεως να υπάρχει στο διατακτικό της, έτσι ώστε να καθίσταται 
εξαιτίας αυτής αδύνατη η εκτέλεσή της ή να εµποδίζεται η παραγωγή και η ενέργεια 
του δεδικασµένου. Εάν η αντίφαση υπάρχει στο αιτιολογικό ή ανάµεσα στο 
αιτιολογικό και το διατακτικό της αποφάσεως και έχει τη µορφή ανεπαρκών ή 
αντιφατικών αιτιολογιών, µπορεί να θεµελιωθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 
αριθ.19 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως (ΑΠ 1153/2010).  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 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 εφάρµοσε στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
όχι όµως και όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων 
και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει 
εξαχθεί από αυτές, εφόσον τούτο εκτίθεται σαφώς (ΑΠ 1/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 510, 
ΚΠολ∆: 339, 432, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 17, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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∆ωρεά - Ανάκληση δωρεάς 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 232 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Ανάκληση δωρεάς. Αχαριστία. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 503, 505, 507, 509 ΑΚ, προκύπτει 
ότι ο δωρητής έχει δικαίωµα να ανακαλέσει τη δωρεά αν ο δωρεοδόχος παραλείπει 
υπαίτια να εκτελέσει τον τρόπο υπό τον οποίο έγινε η δωρεά, καθώς επίσης και αν ο 
δωρεοδόχος φάνηκε µε βαρύ του παράπτωµα αχάριστος απέναντι στο δωρητή ή στο 
σύζυγό του ή σε στενό συγγενή του και ιδία αν αθέτησε την υποχρέωσή του να 
διατρέφει το δωρητή. Τρόπος, κατά την έννοια του άρθρου 503 ΑΚ, είναι ο όρος υπό 
τον οποίο παρέχεται η δωρεά, µε τον οποίο ο δωρητής επιβάλλει στο δωρεοδόχο 
υποχρέωση προς παροχή (πράξη ή παράλειψη). Ο τρόπος δεν είναι απαραίτητο να 
έχει περιουσιακή αξία, πρέπει όµως να µην αντιτίθεται προς το νόµο ή τα χρηστά 
ήθη.  
Εξάλλου αχαριστία, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 509 ΑΚ, ικανή να 
δικαιολογήσει την ανάκληση της δωρεάς, θεωρείται η βαρεία αντικοινωνική 
συµπεριφορά ή διαγωγή του δωρεοδόχου, η οποία συνιστά παράβαση των κανόνων 
του δικαίου ή των αντιλήψεων περί ηθικής και ευπρέπειας, η οποία οφείλεται σε 
υπαιτιότητά του και µπορεί να καταλογιστεί σ’ αυτόν. Έτσι αχαριστία µπορεί, κατά 
τις περιστάσεις ν’ αποτελεί και η χωρίς σοβαρό λόγο αδιαφορία του δωρεοδόχου 
γενικώς για την τύχη του δωρητή, όταν ο τελευταίος έχει ανάγκη για περίθαλψη, στην 
οποία περιλαµβάνεται και η διατροφή του. Η αδιαφορία αυτή, λόγω των συνθηκών 
κάτω από τις οποίες βρίσκεται ο δωρητής, είναι κοινωνικώς αποδοκιµαστέα, σε τρόπο 
ώστε, όταν συντρέχει, να δικαιούται ο δωρητής να ανακαλέσει τη δωρεά έστω και αν 
ο δωρεοδόχος που αδιαφορεί για την τύχη του, δεν ανέλαβε µε τη σύµβαση της 
δωρεάς τέτοια υποχρέωση (ΑΠ 648/2008, ΑΠ 1714/2007, ΑΠ 1982/2006, ΕφΑθ 
7893/2006). Η ανάκληση της δωρεάς, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 509 ΑΚ, 
γίνεται µε άτυπη (ακόµη και όταν το αντικείµενο της δωρεάς είναι ακίνητο) δήλωση 
του δωρητή του προς το δωρεοδόχο, που επιφέρει τα έννοµα αποτελέσµατά της από 
την περιέλευσή της στο δωρεοδόχο, και υπό την προϋπόθεση ότι ο λόγος της 
ανάκλησης είναι αληθινός και µπορεί να δικαιολογήσει την ανάκληση (ΕφΑθ 
298/2008, ΕφΑθ 7893/2006, ΕφΙωαν 307/2004). Από την περιέλευση στο δωρεοδόχο 
της δήλωσης του δωρητή για ανάκληση της δωρεάς, η εµπράγµατη κατάσταση που 
υπάρχει στο αντικείµενο της δωρεάς δεν µεταβάλλεται, δηλαδή ο δωρητής δεν 
αποκτά την κυριότητά του, αλλά ανατρέπονται αυτοδικαίως τα αποτελέσµατα της 
ενοχικής συµβάσεως της δωρεάς για το µέλλον, και ο δωρητής δικαιούται να 
αναζητήσει το αντικείµενο αυτής κατά τις διατάξεις επί αδικαιολόγητου πλουτισµού 
και ειδικότερα λόγω λήξεως της αιτίας για την οποία δόθηκε το πράγµα (ΑΠ 
840/1994).  
Η αγωγή αυτή είναι προσωπική, ενοχική και όχι εµπράγµατη και στηρίζεται στην 
ενοχική υποχρέωση του δωρεοδόχου προς απόδοση του µετά την ανάκληση της 
δωρεάς χωρίς αιτία κατεχοµένου εκ µέρους του πράγµατος. Έτσι, αν το αντικείµενο 
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της δωρεάς είναι ακίνητο και µεταβιβάστηκε στο δωρεοδόχο κατά κυριότητα, η 
αναµεταβίβαση της κυριότητας, µετά τη νόµιµη ανάκληση της δωρεάς, που αποτελεί 
προδικαστικό ζήτηµα στη σχετική δίκη (ΕφΑθ 298/2008 ό.π.), εφόσον αρνείται αυτήν 
ο δωρεοδόχος, επιτυγχάνεται µε την καταδίκη του τελευταίου σε δήλωση βούλησης 
και µεταγραφή της σχετικής τελεσίδικης απόφασης και της δήλωσης του δωρητή 
ενώπιον συµβολαιογράφου για αποδοχή της απόφασης αυτής (ΕφΑθ 298/2008, 
Εφ∆ωδ 340/2005, ΕφΠειρ 678/2005, ΕφΛαρ 361/2001). Το δικαίωµα ανάκλησης της 
δωρεάς, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 510 ΑΚ, υπόκειται σε αποσβεστική 
προθεσµία ενός έτους, η οποία κατ’ άρθρο 280 ΑΚ, ερευνάται αυτεπάγγελτα από το 
∆ικαστήριο και η άπρακτη παρέλευσή της θα έχει ως συνέπεια την απόσβεση του 
σχετικού δικαιώµατος (ΕφΑθ 6002/2009, ΕφΑθ 298/2008). Εξάλλου, επί ανάκλησης 
της συµφωνηθείσας δωρεάς υπό τρόπο και ειδικότερα υπό τον όρο της διατροφής, 
φροντίδας, περιποίησης και περίθαλψης του δωρητή, απόκειται στον δωρεοδόχο να 
επικαλεσθεί και αποδείξει προς απαλλαγή του, είτα ότι εξεπλήρωσε τον τρόπο, είτε 
ότι η µη εκπλήρωση οφείλεται σε γεγονός για το οποίο δεν έχει αυτός 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 (ΑΠ 
164/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 280, 336, 342, 503, 505, 507, 509, 510, 
∆ηµοσίευση: ∆ικογραφία 2012.30 
 
∆ωρεά - Ανάκληση δωρεάς 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 941 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- ∆ωρεά. Ανάκληση δωρεάς. Παραβιάση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Μη λήωη υπόωη πραγµάτων.Παραµόρφωση του περιεχοµένου 
εγγράφου. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παράβαση των διδαγµάτων της 
κοινής πείρας. 
- Κατά το άρθρο 505 ΑΚ ο δωρητής έχει το δικαίωµα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο 
δωρεοδόχος φάνηκε µε βαρύ παράπτωµα αχάριστος απέναντι στο δωρητή ή στο 
σύζυγο ή σε στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή του να 
διατρέφει το δωρητή. Ως αχαριστία, κατά την έννοια της ως άνω διάταξης, 
δικαιολογούσα την ανάκληση της δωρεάς, νοείται η έλλειψη στο δωρεοδόχο 
συναισθήµατος ευγνωµοσύνης προς το δωρητή, που εκδηλώνεται µε βαριά, υπαίτια 
και δυνάµενη να καταλογισθεί αντικοινωνική συµπεριφορά ή διαγωγή του 
δωρεοδόχου προς τον δωρητή ή τον σύζυγο ή το στενό συγγενή του, αντιβαίνουσα σε 
κανόνες δικαίου ή σε κρατούσες στην κοινωνία αντιλήψεις περί ηθικής και 
ευπρέπειας. Το αν η καταδεικνύουσα την αχαριστία συµπεριφορά ή διαγωγή του 
δωρεοδόχου συνιστά η όχι βαρύ παράπτωµα αυτού, κρίνεται από το δικαστή, ο 
οποίος, για τη µόρφωση της κρίσης του, εκτιµά την εν λόγω συµπεριφορά, βάσει 
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αντικειµενικών κριτηρίων και λαµβάνοντας υπόψη και τον βαθµό υπαιτιότητας του 
δωρεοδόχου, καθώς και τυχόν συντρέχον πταίσµα του δωρητή ή του συζύγου ή του 
στενού συγγενούς του, και αποφαίνεται, αν η υπ' αυτού γενόµενη δεκτή, ως 
εµπίπτουσα, κατά αντικειµενική κρίση, στις νοµικές έννοιες του βαρέως 
παραπτώµατος και της αχαριστίας συµπεριφορά του δωρεοδόχου, συνιστά και στην 
κρινόµενη από αυτόν συγκεκριµένη υπόθεση βαρύ παράπτωµα και αχαριστία. Η 
αντικοινωνική συµπεριφορά µπορεί να είναι και συνδυασµός περισσοτέρων πράξεων 
ή παραλείψεων, έστω και αν καθεµία χωριστά δεν συνιστά βαρύ παράπτωµα.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι λόγος αναίρεσης για 
ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόστηκε, 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµόστηκε ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική 
από την αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας 
και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης αν οι 
πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση και τούτο 
συµβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά 
που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν 
εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για την 
εφαρµογή του καθώς και όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των περιστατικών 
στην διάταξη στο πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ.19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, ιδρύεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, υπάρχει έλλειψη νόµιµης 
βάσης, λόγω ανεπαρκών ή αντιφατικών αιτιολογιών, όταν από το αιτιολογικό της 
απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν 
προκύπτουν, κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά 
περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση στη 
συγκεκριµένη περίπτωση ότι συντρέχουν οι όροι εφαρµογής της διάταξης που 
εφαρµόστηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο 
λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για 
το αν ορθώς εφαρµόστηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 περ. β' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
το δικαστήριο, παρά το νόµο, δεν έλαβε υπόψη πράγµατα, που προτάθηκαν και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα", κατά την ανωτέρω 
διάταξη, νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που τείνουν στη θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή 
αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 3/1997). ∆εν 
αποτελούν, όµως, πράγµατα, κατά την έννοια της εν λόγω διάταξης, οι αλυσιτελείς 
και οι επουσιώδεις ισχυρισµοί, η µη λήψη υπόψη των οποίων δεν ιδρύει τον 
παραπάνω λόγο αναίρεσης, αφού δεν ασκούν επίδραση στην έκβαση της (ΟλΑΠ 
2/1989).  
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- Κατά το άρθρο 559 αριθ.20 ΚΠολ∆, ως έγγραφα, η παραµόρφωση του 
περιεχοµένου των οποίων ιδρύει τον άνω λόγο αναίρεσης, νοούνται τα προβλεπόµενα 
ως αποδεικτικά µέσα, κατά τα άρθρα 339 και 432 επ. του ίδιου Κώδικα, στα οποία 
δεν περιλαµβάνονται τα έγγραφα στα οποία αποτυπώνεται άλλο αποδεικτικό µέσο, 
όπως είναι τα πρακτικά συνεδρίασης των δικαστηρίων, κατά το µέρος τους που 
περιέχουν καταθέσεις εξετασθέντων µαρτύρων, ούτε οι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον 
Ειρηνοδίκη ή Συµβολαιογράφου, κατά το µέρος τους που περιλαµβάνουν τα υπό του 
µάρτυρος ενόρκως βεβαιωθέντα.  
- 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 απ' 
αυτά, αρκεί να καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο από όλο το περιεχόµενο της απόφασης, 
ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που µε επίκληση προσκοµίστηκαν 
νόµιµα από τους διαδίκους.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 εδ. β' ΚΠολ∆ η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής 
πείρας αποτελεί λόγο αναίρεσης µόνον αν τα διδάγµατα αυτά αφορούν την ερµηνεία 
κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σ αυτούς. 
Αντιθέτως αν η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας γίνεται κατά την 
εκτίµηση των αποδείξεων, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας δεν υπόκειται στον 
έλεγχο του Αρείου Πάγου. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 505, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 2, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 
20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ωρεά - Ανάκληση δωρεάς 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1237 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Ανάκληση δωρεάς. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Κατά το άρθρο 505 ΑΚ: "Ο δωρητής έχει δικαίωµα να ανακαλέσει την δωρεά, αν ο 
δωρεοδόχος φάνηκε µε βαρύ παράπτωµα αχάριστος απέναντι στον δωρητή, στον 
σύζυγο ή σε στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή του να 
διατρέφει τον δωρητή". Ως αχαριστία κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, 
δικαιολογούσα την ανάκληση της δωρεάς, νοείται η έλλειψη συναισθήµατος 
ευγνωµοσύνης του δωρεοδόχου προς τον δωρητή, η οποία εκδηλώνεται µε βαριά 
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υπαίτια και δυναµένη να καταλογισθεί αντικοινωνική συµπεριφορά ή διαγωγή του 
δωρεοδόχου προς τον δωρητή ή τον σύζυγο ή στενό συγγενή του και αντιβαίνει σε 
κανόνες δικαίου ή σε κρατούσες στην κοινωνία αντιλήψεις περί ηθικής και 
ευπρέπειας. Έτσι, αχαριστία µπορεί κατά τις περιστάσεις να αποτελεί και η χωρίς 
σοβαρό λόγο αδιαφορία του δωρεοδόχου γενικώς για την τύχη του δωρητού, όταν ο 
τελευταίος έχει ανάγκη για περίθαλψη. Η αδιαφορία αυτή, λόγω των συνθηκών υπό 
τις οποίες ευρίσκεται ο δωρητής είναι κοινωνικώς αποδοκιµαστέα, εις τρόπον ώστε, 
όταν συντρέχει, να δικαιούται ο δωρητής να ανακαλέσει την δωρεά, έστω και αν ο 
δωρεοδόχος, ο οποίος αδιαφορεί για την τύχη του, δεν ανέλαβε µε την σύµβαση της 
δωρεάς τέτοια υποχρέωση. Κριτήρια της βαρύτητος του παραπτώµατος υπό 
αντικειµενική άποψη είναι ο δεσµός δωρητού και δωρεοδόχου, τα ελατήρια της 
δωρεάς, η αξία του αντικειµένου της, ενώ από υποκειµενική άποψη πρέπει να 
αποτελεί εκδήλωση αξιόµεµπτης συµπεριφοράς, η οποία δείχνει έλλειψη 
ευγνωµοσύνης στην αφιλοκερδή χειρονοµία του δωρητού. Το ζήτηµα αν η 
καταδεικνύουσα την αχαριστία συµπεριφορά ή διαγωγή του δωρεοδόχου συνιστά ή 
όχι βαρύ παράπτωµα αυτού, κρίνεται από τον δικαστή, ο οποίος για την διαµόρφωση 
της κρίσεώς του εκτιµά την συµπεριφορά αυτήν µε βάση αντικειµενικά κριτήρια, 
λαµβάνων υπόψη και τον βαθµό της υπαιτιότητος του δωρεοδόχου και τυχόν 
συντρέχον πταίσµα του δωρητού ή του συζύγου ή στενού συγγενούς του και 
αποφαίνεται αν η υπ' αυτού γενόµενη δεκτή, ως εµπίπτουσα κατά αντικειµενική 
κρίση στις νοµικές έννοιες του βαρέως παραπτώµατος και της αχαριστίας, 
συµπεριφορά του δωρεοδόχου συνιστά στην συγκεκριµένη περίπτωση βαρύ 
παράπτωµα και αχαριστία. Η κρίση αυτή του δικαστού της ουσίας ελέγχεται 
αναιρετικώς, όχι ως προς το εάν έλαβαν χώρα τα συνιστώντα το βαρύ παράπτωµα και 
την αχαριστία πραγµατικά περιστατικά, αλλ'ως προς την περαιτέρω αξιολόγηση αν τα 
περιστατικά, όπως τα δέχθηκε ο δικαστής της ουσίας ότι απεδείχθησαν, πληρούν ή 
όχι το πραγµατικό των νοµικών εννοιών του βαρέως παραπτώµατος και της 
αχαριστίας και κατά συνέπειαν δικαιολογούν ή αποκλείουν την εφαρµογή του άρθρου 
505 ΑΚ (πρβλ. ΑΠ 109/2010, ΑΠ 1719/2009, ΑΠ 982/2004).  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται 
αν παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών (άρθρα 173 και 200 ΑΚ). 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).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη 
νόµιµης βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το 
αιτιολογικό της τα περιστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την κρίση του 
δικαστηρίου, στην συγκεκριµένη περίπτωση, περί της συνδροµής των νοµίµων όρων 
και προϋποθέσεων της εφαρµοσθείσης διατάξεως ή περί της µη συνδροµής τούτων, η 
οποία αποκλείει την εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή 
αντιφατικές αιτιολογίες ως προς τον νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών τα 
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οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 
28/1997, ΟλΑΠ 30/1997).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 505, 512, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ωρεά - Ανάκληση δωρεάς 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 781 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Ανάκληση δωρεάς. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσωνπου ο νόµος δεν επιτρέπει. 
- Κατά το άρθρο 505 ΑΚ, ο δωρητής έχει δικαίωµα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο 
δωρεοδόχος φάνηκε µε βαρύ παράπτωµα αχάριστος απέναντι στον δωρητή, στον 
σύζυγο ή σε στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή του να 
διατρέφει τον δωρητή. Ως αχαριστία, κατά την έννοια της άνω διατάξεως, 
δικαιολογούσα την ανάκληση της δωρεάς νοείται η έλλειψη στον δωρεοδόχο 
συναισθήµατος ευγνωµοσύνης προς τον δωρητή, που εκδηλώνεται µε βαριά υπαίτια 
και δυναµένη να καταλογισθεί αντικοινωνική συµπεριφορά ή διαγωγή του 
δωρεοδόχου προς τον δωρητή ή τον σύζυγο ή στενό συγγενή του, αντιβαίνουσα 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 τον δικαστή, ο 
οποίος, για την µόρφωση της κρίσεως του, εκτιµά την εν λόγω συµπεριφορά βάσει 
αντικειµενικών κριτηρίων και λαµβάνοντας υπόψη και τον βαθµό της υπαιτιότητας 
του δωρεοδόχου και τυχόν συντρέχον πταίσµα του δωρητή ή του συζύγου ή του 
στενού συγγενούς του αποφαίνεται αν η υπ' αυτού γενοµένη δεκτή, ως εµπίπτουσα, 
κατά αντικειµενική κρίση, στις νοµικές έννοιες του βαρέος παραπτώµατος και της 
αχαριστίας, συµπεριφορά του δωρεοδόχου συνιστά και στη συγκεκριµένη περίπτωση 
βαρύ παράπτωµα και αχαριστία. Η κρίση αυτή του δικαστή της ουσίας ελέγχεται 
αναιρετικώς όχι ως προς την παραδοχή του αν έλαβαν χώρα τα συνιστώντα το βαρύ 
παράπτωµα και την αχαριστία πραγµατικά περιστατικά ούτε ως προς την εκτίµησή 
του αν τα περιστατικά αυτά, εν όψει του χαρακτήρος των συγκεκριµένων διαδίκων, 
του τρόπου και των συνθηκών υπό τις οποίες τελέσθηκαν, συνιστούν ή δεν συνιστούν 
στην συγκεκριµένη περίπτωση βαρύ παράπτωµα και αχαριστία, αφού και στις δύο 
περιπτώσεις πρόκειται περί εκτιµήσεως πραγµάτων, αλλ' ως προς την περαιτέρω 
αξιολόγηση αν τα εν λόγω περιστατικά, όπως τα δέχθηκε ο δικαστής της ουσίας ως 
αποδειχθέντα, πληρούν ή όχι το πραγµατικό των νοµικών εννοιών του βαρέος 
παραπτώµατος και της αχαριστίας και κατά συνέπεια δικαιολογούν ή αποκλείουν 
γενικώς την εφαρµογή του άρθρου 505 ΑΚ, περαιτέρω δε και για έλλειψη νοµίµου 
βάσεως, όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού εµφιλοχωρούν 
ασάφειες ή αντιφάσεις ή ανεπάρκειες.  
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- Κατά το άρθρο 510 του ΑΚ "η ανάκληση αποκλείεται, αν ο δωρητής έδωσε 
συγνώµη στο δωρεοδόχο ή αν πέρασε ένα έτος, αφότου ο δωρητής, έχοντας δικαίωµα 
να ανακαλέσει, πληροφορήθηκε το λόγο της ανάκλησης. ∆εν επιτρέπεται ανάκληση 
ύστερα από το θάνατο του δωρεοδόχου". Κατά την έννοια της τελευταίας διατάξεως, 
η τιθέµενη µε αυτή ετήσια αποσβεστική προθεσµία προς ανάκληση της δωρεάς δεν 
αρχίζει, εφόσον τα πραγµατικά περιστατικά, που συνιστούν το λόγο της αχαριστίας 
είναι εξακολουθητικά και φθάνουν µέχρι την πράξη ανάκλησης της δωρεάς, η οποία, 
µπορεί να λήγει και µε την άσκηση της αγωγής ανάκλησης, διότι στη περίπτωση αυτή 
τα ανωτέρω περιστατικά θεωρούνται και λαµβάνονται υπόψη ως ενιαίο σύνολο, 
οπότε η προθεσµία προς ανάκληση αρχίζει από την τέλεση του τελευταίου 
παραπτώµατος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 510 εδ.α ΑΚ, που προµνηµονεύθηκε, προκύπτει, ότι 
µετά την άσκηση του δικαιώµατος ανάκλησης δεν µπορεί να παρασχεθεί συγγνώµη. 
Μετά την ανάκληση της δωρεάς µόνο συµβατική άφεση χρέους, συντρεχόντων των 
σχετικών όρων, µπορεί να γίνει.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.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 ή 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), έστω και αν τα τελευταία 
διατυπώνονται υπό τη µορφή λόγου έφεσης. Πράγµατα, επίσης, κατά την έννοια της 
αµέσως πιο πάνω διάταξης, αποτελούν και οι λόγοι έφεσης που περιέχουν παράπονα 
κατά της προσβαλλόµενης απόφασης (ΟλΑΠ 11/1996).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. α ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και 
αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει. 
Εξάλλου, ο λόγος αυτός δεν ιδρύεται, αν το δικαστήριο, χωρίς να εξετάσει την 
πλαστότητα του εγγράφου και χωρίς να το λάβει υπόψη του, βεβαιώνει ότι θα 
κατέληγε στο ίδιο αποδεικτικό πόρισµα, αδιάφορα αν ελάµβανε ή όχι υπόψη το 
έγγραφο αυτό.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 505, 510,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 *ΧρΙ∆ 2012.735 
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Εγγύηση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 963 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Εγγύηση. Ειδική εκκαθάριση επιχείρησης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 847 ΑΚ, µε την οποία ορίζεται ότι "µε τη σύµβαση της 
εγγυήσεως ο εγγυητής αναλαµβάνει απέναντι στο δανειστή την ευθύνη ότι θα 
καταβληθεί η οφειλή", περιεχόµενο της εγγυήσεως είναι η ανάληψη από τον εγγυητή 
της υποχρεώσεως απέναντι στο δανειστή να εκπληρώσει την παροχή του 
πρωτοφειλέτη, που παραλείπει να το πράξει. Η εγγύηση είναι σύµβαση συναινετική, 
αφηρηµένη και ετεροβαρής, µε παρεπόµενο και επικουρικό χαρακτήρα, καταρτίζεται 
δε µεταξύ εγγυητή και δανειστή χωρίς να απαιτείται η σύµπραξη ή συναίνεση του 
οφειλέτη. Σύµφωνα µε το άρθρο 851 του ΑΚ ο εγγυητής ευθύνεται για την εκάστοτε 
έκταση της κύριας οφειλής (νοούµενη.- χωρίς τυχόν επαύξηση της δια δικαιοπραξίας 
δανειστή και πρωτοφειλέτη µεταγενέστερης της εγγυήσεως). Η διάταξη αυτή έχει 
εφαρµογή και επί αντεγγυήσεως, µε την οποία ο αντεγγυητής αναλαµβάνει έναντι του 
εγγυητή την ευθύνη ότι θα ικανοποιηθεί η κατά του πρωτοφειλέτη απαίτηση του, που 
θα κτηθεί τυχόν δια της εκ µέρους αυτού (του εγγυητή) ικανοποιήσεως του δανειστή, 
από την γένεση αντιστοίχου δικαιώµατος αναγωγής ή από υποκατάσταση, κατά το 
άρθρο 858 του ΑΚ, στα δικαιώµατα του δανειστή. 
Συνεπώς ο αντεγγυητής ευθύνεται έναντι του εγγυητή που ικανοποίησε την κατά του 
πρωτοφειλέτη απαίτηση, στην έκταση της έναντι του εγγυητή, λόγω ικανοποιήσεως 
αυτής της απαιτήσεως, οφειλής του πρωτοφειλέτη (ως κύριας, µε την έννοια του 
άρθρου 851 του ΑΚ, οφειλής στην περίπτωση της αντεγγυήσεως), εκτός αν, ενόψει 
του χαρακτήρα της διατάξεως του άρθρου 851 του ΑΚ ως κανόνα ενδοτικού δικαίου, 
έχει συµφωνηθεί µεταξύ αντεγγυητή και εγγυητή, ότι η έναντι του δευτέρου ευθύνη 
του πρώτου θα υπολείπεται, κατά το περιεχόµενο, εκείνης του πρωτοφειλέτη έναντι 
του εγγυητή. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 44 παρ.1 του Ν. 1892/1990 "για τον εκσυγχρονισµό 
και την ανάπτυξη", συµφωνίες µεταξύ των πιστωτών και επιχειρήσεως, 
περιλαµβανόµενες σε µία από τις περιπτώσεις α, β, γ ή δ της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
Ν. 1386/1983, που ρυθµίζουν ή περιορίζουν χρέη αυτής, δεσµεύουν και τους µη 
συµβεβληµένους πιστωτές, το ∆ηµόσιο, τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 
κύριας ή επικουρικής, τις τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, δανειστές της 
επιχειρήσεως, εφόσον: α) οι συµβεβληµένοι πιστωτές εκπροσωπούν το 60% του 
συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο πρέπει να περιλαµβάνεται το 40% των τυχόν 
εµπραγµάτως ασφαλισµένων, όπως οι απαιτήσεις αυτές εµφανίζονται στα τηρούµενα 
από την επιχείρηση βιβλία και στον ισολογισµό της τελευταίας, πριν από την 
συµφωνία, εταιρικής χρήσεως, β) συναινούν γραπτά εταίροι ή µέτοχοι, στους οποίους 
ανήκει κατά πλειοψηφία το καταβεβληµένο εταιρικό ή µετοχικό κεφάλαιο της 
επιχειρήσεως, γ) επικυρωθούν από το Εφετείο της έδρας της επιχειρήσεως, µε 
απόφαση εκδιδόµενη κατά την διαδικασία των άρθρων 739 επ. Κ.Πολ.∆., ύστερα από 
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αίτηση της επιχειρήσεως. Ενόψει του επιδιωκόµενου, µε τις ανωτέρω διατάξεις, 
σκοπού της εξυγίανσης των υπερχρεωµένων αλλά βιώσιµων επιχειρήσεων, κρίθηκε 
αναγκαίος ο περιορισµός στο µέτρο του επιτευχθέντος συµβιβασµού των απαιτήσεων 
όλων των πιστωτών, ακόµα και αν δεν έλαβαν µέρος ή αντιτάχθηκαν στο συµβιβασµό 
(βλ. ΟλΑΠ 1/2000). Με το άρθρο δε 46 του ίδιου Ν. 1892/1990, όπως ίσχυε πριν από 
την έναρξη εφαρµογής του Ν. 3588/2007 (ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ) προβλέπεται 
ο τρόπος εκκαθάρισης, τα ποσοστά και η προτίµηση στην ικανοποίηση των 
απαιτήσεων των δανειστών των επιχειρήσεων που υποβάλλονται στη διαδικασία της 
ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 44 του ίδιου νόµου.  
- Σύµφωνα µε 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, είτε µε 
εσφαλµένη εφαρµογή, που υπάρχει όταν ο κανόνας δικαίου εφαρµόζεται ενώ δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή δεν εφαρµόζεται ενώ συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και όταν εφαρµόζεται εσφαλµένα (ΟλΑΠ 7/2006, 
4/2005).  
- Κατά την έννοια δε του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
έλλειψη νόµιµης βάσης της αποφάσεως ιδρύεται, όταν από τις αιτιολογίες της δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για να κριθεί, αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της ουσιαστικής διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, καθώς και 
όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το νοµικό 
χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 1/1999, 28/1997, 12/1995).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 864, 847, 851, 858, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 739,  
Νόµοι: 1892/1990, άρθ. 44,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εικονικότητα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1307 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Εικονικότητα της δικαιοπραξίας. Αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το 
νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως 
αληθινά χωρίς απόδειξη. Επιδίκαση σε κάτι που δεν ζητήθηκε. Προσεπίκληση. 
Οµοδικία. 
- Κατά µεν το άρθρο 138 παρ. 1 ΑΚ δήλωση βουλήσεως που δεν έγινε στα σοβαρά 
παρά µόνο φαινοµενικά (εικονική) είναι άκυρη, κατά δε το άρθρο 180 του ίδιου 
κώδικα η άκυρη δικαιοπραξία θεωρείται σαν να µην έγινε. Από την πρώτη από τις 
ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι για την εικονικότητα της δικαιοπραξίας αρκεί το 
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γεγονός ότι η δηλωθείσα βούληση των δικαιοπρακτούντων βαρύνεται µε ελάττωµα, 
το οποίο συνίσταται στο ότι δεν αποσκοπεί πράγµατι στην παραγωγή των εννόµων 
αποτελεσµάτων της δικαιοπραξίας που καταρτίζεται (ΑΠ 682/2009).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.10 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής 
ο σχετικός λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν το δικαστήριο δέχεται πράγµατα, δηλαδή 
αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του δικαιώµατος που ασκείται µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, 
χωρίς να έχει προσκοµισθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα πράγµατα αυτά ή όταν δεν 
εκθέτει από ποια αποδεικτικά µέσα άντλησε απόδειξη γι' αυτά.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 9 περ. α και β ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα 
ζητήθηκαν. Ο λόγος αυτός ιδρύεται και όταν το εφετείο δέχθηκε ως βάσιµη και 
επιδίκασε αίτηση (κεφάλαιο) της αγωγής που όµως δεν είχε εκκληθεί και συνεπώς 
δεν είχε κατά το άρθρο 522 ΚΠολ∆ µεταβιβασθεί σ' αυτό (ΑΠ 286/2010).  
- Κατά το άρθρο 90 εδ.α ΚΠολ∆ αν υπάρχει περίπτωση να προσεπικαλέσει ένας 
διάδικος κάποιον τρίτο και το δικαστήριο κρίνει αναγκαία την παρέµβασή του στη 
δίκη, έχει εξουσία να διατάξει αυτεπαγγέλτως την προσεπίκλησή του, µε απόφαση 
που ορίζει µε την επιµέλεια ποιου διαδίκου θα γίνει η προσεπίκληση, καθώς και το 
χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να γίνει. Από την τελευταία διάταξη και ιδίως από τη 
χρήση της φράσεως "έχει την εξουσία" σαφώς προκύπτει ότι η προσεπίκληση που 
διατάσσεται κατ' εφαρµογή της απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου, η 
τυχόν δε µη χρήση της διακριτικής αυτής ευχέρειας δεν συνεπάγεται απαράδεκτο.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 76, 86 και 90 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι 
επί αναγκαστικής οµοδικίας δεν καθίσταται αναγκαία η συµµετοχή όλων των 
οµοδίκων στο δικόγραφο της αγωγής, υπό την έννοια της εκ τούτου εξαρτήσεως του 
παραδεκτού αυτής αλλά µόνο στην περίπτωση του άρθρου 76 παρ.1 περ.γ ΚΠολ∆, 
όπου ο νόµος επιτάσσει ρητώς την κοινή νοµιµοποίηση όλων των οµοδίκων, πράγµα 
που δεν συµβαίνει στην περίπτωση προσβολής διµερούς δικαιοπραξίας ως εικονικής 
(ΟλΑΠ 860/1984, ΑΠ 1403/2003).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 138, 180,  
ΚΠολ∆: 90, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 10, 561,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Εκχώρηση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 32 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Εκχώρηση απαίτησης.Ενεχύραση απαίτησης για την εξασφάλιση πίστωσης. 
Αλληλόχρεος λογαριασµός. Έννοια ηλεκτρονικού εγγράφου. Απόδειξη συµβάσεων 
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µε µάρτυρες. Περιεχόµενο έφεσης. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. Κύρια 
παρέµβαση. 
- Από τα άρθρα 455, 460 έως 467 Α.Κ προκύπτει, ότι ο δανειστής µπορεί µε σύµβαση 
να µεταβιβάσει σε άλλον την απαίτησή του χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη, αλλά ο 
εκδοχέας δεν αποκτά δικαίωµα απέναντι στον οφειλέτη, πριν ο ίδιος ή ο εκχωρητής 
αναγγείλει την εκχώρηση στον οφειλέτη. Μετά την αναγγελία της εκχωρήσεως 
αποκόπτεται οριστικά κάθε δεσµός του εκχωρηθέντος οφειλέτη προς τον εκχωρητή ή 
και η απαίτηση αποκτάται από τον εκδοχέα, ο οποίος καθίσταται αποκλειστικός 
δικαιούχος της εκχωρηθείσας απαίτησης δικαιούµενη να εισπράξει και να επιδιώξει 
δικαστικώς την είσπραξη αυτής από τον εκχωρηθέντα οφειλέτη. Ο τελευταίος 
υποχρεούται να καταβάλει τα οφειλόµενα µόνο στον εκδοχέα, ως αποκλειστικό 
δικαιούχο και όχι στον εκχωρητή. Σύµφωνα µε το άρθρο 459 Α.Κ. µε την εκχώρηση 
της κυρίας απαίτησης, αν δεν συµφωνήθηκε διαφορετικά, µεταβιβάζεται και η 
απαίτηση για τους καθυστερούµενους τόκους. Η ίδια ρύθµιση αρµόζει και για τους 
µη δεδουλευµένους τόκους, οι οποίοι, εφ όσον δεν υπάρχει αντίθετη συµφωνία, 
ακολουθούν την εκχωρηθείσα κυρία απαίτηση (βλ. ΑΠ 1463/1998). Από τις διατάξεις 
των άρθρων 35, 36, 39, 44 και 47 του Ν ∆ από 17.7.1923 προκύπτει ότι, επί 
ενεχύρασης απαίτησης για την εξασφάλιση πίστωσης ανώνυµης εταιρίας από παροχή 
δανείου µε ανοιχτό λογαριασµό, η απαίτηση αυτή εκχωρείται προς την πιστώτρια, η 
οποία ως εκδοχέας δικαιούται να την εισπράξει για την εξόφληση του πιστώµατός της 
και να αποδώσει το τυχόν υπόλοιπο στον ενεχυράσαντα. Η επίδοση της σύµβασης 
ενεχύρασης στον τρίτο έχει τα αποτελέσµατα της εκχώρησης, έτσι ώστε µετά την 
αναγγελία της εκχώρησης στον οφειλέτη, η οποία είναι ένα είδος καταπιστευτικής 
(εξασφαλιστικής) εκχώρησης, αποκόπτεται κάθε δεσµός του τελευταίου µε τον 
εκχωρητή, που αποξενώνεται εντελώς και δεν µπορεί να αναµειχθεί στην απαίτηση. 
Έκτοτε αποκτά την απαίτηση η πιστώτρια ανώνυµη εταιρία (εκδοχέας), στην οποία 
εκχωρείται η απαίτηση και µόνον αυτή νοµιµοποιείται να εγείρει τη σχετική αγωγή 
για την απαίτηση, να την εισπράξει για την εξόφληση του ασφαλιζόµενου 
πιστώµατός της και να αποδώσει στον ενεχυραστή το τυχόν υπόλοιπο (ΑΠ 108/1997, 
Ελ∆νη 1998 107, ΑΠ 1669/1995 Ελ∆νη 1998,378, ΕφΑθ 4510/1998 Ελ∆νη 
1998,1657, ΕφΑθ 1112/2004, ΤΝΠ Νοµος). Αν δεν υπάρχει έγκυρη απαίτηση του 
δανειστή τότε η εκχώρησή της δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσµα στις σχέσεις εκδοχέα 
και οφειλέτη, κατά τη γενική αρχή ότι κανείς δεν µπορεί να µεταβιβάσει δικαίωµα 
που δεν έχει, για το λόγο ότι καλόπιστη (για τον εκδοχέα) κτήση απαίτησης από 
τρίτον δεν προβλέπεται, όπως προβλέπει για την µεταβίβαση κινητών η ΑΚ 1036 (βλ. 
Σταθόπουλο, Γενικό Ενοχικό ∆ίκαιο 2004, σελ. 1381), ενώ, σύµφωνα µε τη διάταξη 
του άρθρου 463 ΑΚ, ο οφειλέτης µπορεί και µετά την αναγγελία να αντιτάξει κατά 
του εκδοχέα ενστάσεις που είχε κατά του εκχωρητή, αρκεί να θεµελιώνονται σε 
γεγονότα που υπήρχαν ήδη κατά το χρόνο της αναγγελίας. Τέλος, ως προς τις σχέσεις 
µεταξύ εκχωρητή και εκδοχέα, εφαρµογής θα τύχει η διάταξη του άρθρου 467 ΑΚ. 
- Ως ηλεκτρονικό έγγραφο θεωρείται το σύνολο των εγγραφών δεδοµένων στο 
µαγνητικό δίσκο ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα οποία αφού γίνουν αντικείµενο 
επεξεργασίας από την κεντρική µονάδα επεξεργασίας, αποτυπώνονται µε βάση τις 
εντολές του προγράµµατος, κατά τρόπο αναγνώσιµο από τον άνθρωπο, είτε στην 
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οθόνη του µηχανήµατος, είτε στον προσαρτηµένο εκτυπωτή του. Το ηλεκτρονικό 
έγγραφο δεν συγκεντρώνει µεν τα στοιχεία του (παραδοσιακού) εγγράφου κατά τον 
ΚΠολ∆, λόγω κυρίως της έλλειψης του στοιχείου της σταθερότητας κατά την 
ενσωµάτωσή του σε υλικό που παρουσιάζει διάρκεια ζωής, αλλά δεν αποτελεί 
αντικείµενο αυτοψίας (όπως κατά µία άποψη υποστηρίζεται), αλλά πρόκειται για µια 
ενδιάµεση µορφή, την οποία ο νοµοθέτης ορθώς εξοµοίωσε προς τα ιδιωτικά 
έγγραφα, εν όψει της εγγύτητας προς αυτά (βλ. Κουσούλη, Σύγχρονες Μορφές 
Έγγραφης Συναλλαγής 1992, 138-142). Σύµφωνα µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας 
για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) ως µέσου επικοινωνίας 
στο διαδίκτυο, απαιτείται, εκτός της συνδέσεως µε κάποιον διαµετακοµιστή, ο οποίος 
παρέχει την υπηρεσία αυτή, µέσω ειδικού λογισµικού το οποίο έχει εγκαταστήσει 
µόνιµα ο χρήστης στον υπολογιστή του, η χρήση ενός ειδικού κωδικού, βάσει του 
οποίου αναγνωρίζεται (ο χρήστης) στο σύστηµα, είτε ως αποστολέας, είτε ως λήπτης 
ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Ο κωδικός αυτός αποτελεί την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-
mail) του χρήστη, έτσι όπως αυτή διαµορφώνεται κατά πρωτότυπο τρόπο από τον 
ίδιο µε την χρήση χαρακτήρων της επιλογής του, οι οποίοι συνδυάζονται µε το 
σύµβολο '@' και µε χαρακτήρες που θέτει ο διαµετακοµιστής, κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε ο συγκεκριµένος συνδυασµός να αφορά µόνο στον χρήστη που τον έχει ορίσει, 
χωρίς να είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί νόµιµα από άλλον. Η απεικόνιση της 
διεύθυνσης του αποστολέα πάνω στο µήνυµα, καθιστά αυτόν απολύτως 
συγκεκριµένο για τον παραλήπτη έτσι ώστε να µην είναι δυνατόν να επέλθει σύγχυσή 
του µε άλλο χρήστη του ιδίου συστήµατος, ενώ η ταύτισή του µε το περιεχόµενο του 
µηνύµατος είναι άρρηκτη. Κρίσιµο στοιχείο για την υπαγωγή του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου στους κανόνες των αρ. 443 και 444 του ΚΠολ∆ αποτελεί η κατανόηση 
του τρόπου λειτουργίας του, διότι αυτό δεν είναι απλά ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το 
οποίο υπάρχει αποθηκευµένο στο λογισµικό ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ή ενός 
εγγράφου του οποίου η απεικόνιση µεταφέρεται ενσύρµατα ή ασύρµατα 
(τηλεοµοιοτυπία, τηλετύπηµα). Η τεχνική της αποστολής οδηγεί υποχρεωτικά στην 
ταύτιση µηνύµατος και αποστολέα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι µη µεταβιβάσιµο 
το µήνυµα, αν δεν συνοδεύεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα και 
βεβαίως αν δεν έχει και συγκεκριµένο, υπαρκτό παραλήπτη. Αυτό έχει ως λογική 
συνέπεια ότι κατά την αποστολή ενός µηνύµατος µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
η δήλωση βουλήσεως του αποστολέα ταυτίζεται µε την ηλεκτρονική του διεύθυνση, 
αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, ώστε να καταστή δυνατή τεχνικά η παραλαβή της από 
τον παραλήπτη και φυσικά είναι ήσσονος σηµασίας η µορφή ή η διάταξη µε την 
οποία απεικονίζεται µηχανικά στο έντυπο. Ο καθορισµός συνεπώς της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης κατά τρόπο µοναδικό, από τον ίδιο το χρήστη και η δήλωση της σε κάθε 
αποστελλόµενο ηλεκτρονικό µήνυµα συνιστά απόδειξη της ταυτότητας του εκδότη 
του και κατ" αναλογίαν µε τα οριζόµενα για το παραδοσιακό έγγραφο του αρ. 443 
του ΚΠολ∆, η µηχανική του απεικόνιση του σε έντυπο, σύµφωνα µε την διάταξη του 
αρ. 444 περ. 3 του ΚΠολ∆ εµπίπτει στην έννοια του ιδιωτικού εγγράφου, µε 
αποδεικτική δύναµη εις βάρος του εκδότη του (συνδυασµός των αρ. 443, 444, 445 
του ΚΠολ∆), διότι αυτή ακριβώς η µοναδική για κάθε χρήστη ηλεκτρονική 
διεύθυνση, που έχει ορισθεί και εφαρµοστεί από τον ίδιο τον αποστολέα, έχει τον 
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χαρακτήρα της ιδιόχειρης υπογραφής ,έστω και αν δεν έχει την παραδοσιακή µορφή 
της τελευταίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξαρτήτως της θέσεως στην οποία 
εµφανίζεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του αποστολέα σε σχέση µε το κείµενο, το 
οποίο συνοδεύει, κατά την εµφάνισή του στην οθόνη του υπολογιστή, ή τη µηχανική 
του απεικόνιση σε χαρτί, και αυτό διότι θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψη ότι η 
πιστοποίηση του προσώπου του αποστολέα και η δέσµευσή του µε την δήλωση 
βουλήσεως που περιλαµβάνει το µήνυµα, προκαλείται από την συνολική οργάνωση 
της συγκεκριµένης διαδικασίας, µε την έννοια ότι το οποιοδήποτε κείµενο ως 
ηλεκτρονικό σήµα συνδυάζεται µόνο µε την συγκεκριµένη ηλεκτρονική διεύθυνση σε 
ένα ενιαίο σύνολο, ανεξάρτητα µε το µε ποιες µορφές µπορεί αυτό να απεικονισθεί µε 
µηχανικό τρόπο και η οποία ουσιωδώς διαφέρει από την παραδοσιακή έννοια του 
εγγράφου. Έτσι το επικυρωµένο κατά το νόµο αντίγραφο του αποσταλέντος 
ηλεκτρονικού µηνύµατος, το οποίο περιέχεται στο σκληρό δίσκο του παραλήπτη 
αποτελεί πλήρη απόδειξη ότι η περιλαµβανόµενη σε αυτό δήλωση προέρχεται από 
τον εκδότη - αποστολέα του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρ. 445 του ΚΠολ∆. 
Σύµφωνα µε όσα εκτέθηκαν παραπάνω, ο ισχυρισµός της κυρίως παρεµβαίνουσας ότι 
το ηλεκτρονικό µήνυµα δε αποτελεί έγγραφο και δεν έχει πλήρη αποδεικτική δύναµη 
είναι µη νόµιµος (βλ. επίσης σχετ. και άρθρο 14 του Ν. 2672/1998 και Π∆ 342/2002).  
- Κατά το άρθρο 393 παρ. 1 ΚΠολ∆ "συµβάσεις και συλλογικές πράξεις δεν µπορούν 
να αποδειχθούν µε µάρτυρες εφόσον η αξία του αντικειµένου τους υπερβαίνει τα 
πέντε χιλιάδες εννιακόσια (5.900) ευρώ". Τέλος, κατά το άρθρο 394 παρ. 1 περ. δ "Η 
απόδειξη µε µάρτυρες επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση, α)..., β..., γ..., δ) αν από τη 
φύση της δικαιοπραξίας ή τις ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε, και ιδίως 
αν πρόκειται για εµπορικές συναλλαγές, δικαιολογείται η απόδειξη µε µάρτυρες". 
Από το συνδυασµό των ως άνω διατάξεων 393 και 394 παρ. 1 εδ. δ" και α" ΚΠολ∆ 
συνάγεται ότι επί εµπορικών συναλλαγών δεν ισχύουν οι απαγορεύσεις λόγω ποσού 
της µαρτυρικής αποδείξεως και συνεπώς στην περίπτωση αυτή επιτρέπονται 
µάρτυρες και όταν πρόκειται να αποδειχθούν συµβάσεις ή συλλογικές πράξεις και αν 
η αξία του αντικειµένου τους υπερβαίνει το ποσόν που ορίζεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 393 ΚΠολ∆, όπως επίσης και κατά του περιεχοµένου εγγράφου έστω και αν η 
αξία του αντικειµένου της δικαιοπραξίας είναι µικρότερη του ποσού που ορίζεται 
στην παρ. 2 του αυτού άρθρου, ακόµη δε και πρόσθετα σύµφωνα τροποποιητικά 
δικαιοπραξίας που έχει συνταχθεί εγγράφως (βλ. Ολ ΑΠ 487/1982, ΑΠ 1432/2005 
ΤΝΠ Νόµος).  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 270 παρ. 2 εδάφ. α" και β" Κ,Πολ.∆, όπως 
ήδη ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε εκείνη του άρθρου 12 του ν. 2915/2001 
από 1.1.2002 (άρθρο 15 του ν. 2943/2001), στις υποθέσεις που εκδικάζονται κατά την 
τακτική διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων (ειρηνοδικείων, 
µονοµελών και πολυµελών πρωτοδικείων), λαµβάνοντας υπόψη τόσο αποδεικτικά 
µέσα που πληρούν τους όρους του νόµου, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη 
αποδεικτική αξία του καθενός, όσο και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους 
όρους του νόµου, τα οποία, µε την επιφύλαξη των άρθρων 393 και 394 Κ.Πολ,∆, 
δηλαδή µόνο εφόσον είναι επιτρεπτή η εµµάρτυρη απόδειξη, εκτιµώνται και 
αξιολογούνται ελεύθερα, όχι απλώς επικουρικά, αλλά παράλληλα µε τα πληρούντα 
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τους όρους του νόµου αποδεικτικά µέσα, αφού αυτή είναι η πραγµατική έννοια του 
όρου "συµπληρωµατικά" στην παρ. 2 εδαφ. β του αµέσως πιο πάνω άρθρου - 270. 
Έτσι, στην πρωτοβάθµια τακτική διαδικασία λαµβάνονται υπόψη, αδιακρίτως πλέον, 
και έγγραφα αχρονολόγητα, ανεπικύρωτα, άκυρα και µη συντεταγµένα κατ" 
αποδεικτικό τύπο, καθώς και ιδιωτικά ανυπόγραφα ή υπέρ του εκδότη τους, γενικά δε 
κάθε είδους έγγραφα. ∆εν λαµβάνονται υπόψη µόνο τα πλαστά ή µη γνήσια έγγραφα, 
γιατί δεν συγχωρείται η χρησιµοποίηση ψευδών αποδεικτικών στοιχείων και ένορκες 
βεβαιώσεις για τις οποίες δεν τηρήθηκε η προβλεπόµενη νοµική διαδικασία (άρθρο 
270 παρ. 2 εδάφ. γ ΚΠολ∆) [βλ. σχετ ΑΠ 1707/2009 ΤΝΠ Νόµος]. 
- Κατά το άρθρο 520 παρ. 1 ΚΠολ∆, το δικόγραφο της εφέσεως πρέπει να περιέχει τα 
κατά τα άρθρα 118-120 του ίδιου κώδικα απαιτούµενα στοιχεία και τους λόγους 
έφεσης, δηλαδή τις πληµµέλειες της προσβαλλόµενης απόφασης και αν δεν υπάρχει 
λόγος έφεσης σαφής και ορισµένος το δικόγραφο κηρύσσεται άκυρο και 
αυτεπαγγέλτως και η έφεση απορρίπτεται. Οι πληµµέλειες της αποφάσεως 
συνίστανται σε νοµικά ή πραγµατικά σφάλµατα του δικαστή. Στα τελευταία ανάγεται 
και η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων, η οποία επαρκώς προσδιορίζεται µε τη 
µνεία ότι από αυτή το δικαστήριο οδηγήθηκε σε εσφαλµένο πόρισµα και διατακτικό, 
χωρίς να είναι αναγκαία η εξειδίκευση των σφαλµάτων για την εκτίµηση των 
αποδείξεων, αφού το Εφετείο, λόγω του µεταβιβαστικού αποτελέσµατος της εφέσεως 
(άρθρο 522 ΚΠολ∆) επανεκτιµά από την αρχή την ουσία της υποθέσεως και κρίνει 
την ορθότητα του διατακτικού (άρθρο 534 ΚΠολ∆) µε βάση την καθολική αυτή 
επανεκτίµηση και όχι µε βάση τα προς αυτή αποδιδόµενα µερικότερα παράπονα του 
εκκαλούντος (βλ. ΑΠ 1855/2006, ΑΠ 1440/2005 Ελ∆νη 47,155, ΑΠ 824/2007). 
Εξάλλου, σε περίπτωση νοµικών σφαλµάτων αρκεί η µνεία ότι το δικαστήριο όχι 
ορθώς και εσφαλµένα εφήρµοσε το νόµο στην δικαζόµενη υπόθεση, λαµβανοµένου 
υπόψη ότι το δικαστήριο ενόψει του µεταβιβαστικού αποτελέσµατος ερευνά από την 
αρχή την νοµιµότητα της αγωγής και των προβαλλοµένων ισχυρισµών (βλ. ΑΠ 
51/1972 ΝοΒ 1972,618).  
- Με την άσκηση της, κατά το άρθρο 79 ΚΠολ∆, κυρίας παρεµβάσεως, µε την οποία 
ο παρεµβαίνων αντιποιείται εν όλω ή εν µέρει το αντικείµενο της µεταξύ άλλων 
εκκρεµούς δίκης, καθίσταται µεν αυτός κύριος διάδικος και αντίδικος των αρχικών 
διαδίκων, χωρίς όµως και να δηµιουργείται και σχέση αναγκαστικής οµοδικίας 
µεταξύ αυτού και των αρχικών διαδίκων ή µεταξύ των τελευταίων τούτων. Το αίτηµα 
της κυρίας παρεµβάσεως δεν µπορεί να είναι διάφορο ή πλέον του αιτήµατος της 
αγωγής, αφού ο παρεµβαίνων αντιποιείται εν όλω ή εν µέρει το επίδικο αντικείµενο, 
η δε κυρία παρέµβαση διευρύνει την δίκη κατά τα υποκειµενικά της όρια (ΑΠ 
651/2004 ΕΕΝ 2004.707), επειδή δε αποτελεί παρεµπίπτουσα αγωγή, πρέπει, κατά το 
άρθρο 216 παρ.1 στοιχ. γ' ΚΠολ∆, να διαλαµβάνει στο δικόγραφο αυτής πέραν των 
αναγκαίων στοιχείων για το ορισµένο αυτής και ιδιαίτερη αίτηση παροχής ένδικης 
προστασίας, είτε δηλαδή καταψηφιστικό αίτηµα ως προς το ανωτέρω αντικείµενο, 
είτε αναγνωριστικό (θετικό ή αρνητικό) αίτηµα, ως προς το αυτό δικαίωµα, άλλως η 
κυρία παρέµβαση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη (ΑΠ 715/1998 Ελ∆νη 40, 630, 
ΕΕΝ 1999, 693, βλ. επίσης σχετ. ΑΠ 204/1975 ΝοΒ 27, 46, ΑΠ 1203/1979 ΝοΒ 28, 
519, ΕφΑθ 8186/1983 ΝοΒ 32,689, ΕφΑθ 7703/1993 Ελ∆νη 37, 433, ΕφΑθ 
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8532/1989 Ελ∆νη 31, 1461, Εφ Αθ 1146/2002 Ελ∆νη 43, 840, Βαθρακοκοίλη 
ΚΠολ∆ εκδ. 1996 στα άρθρα 79 εδαφ. 1-5, 7, 12, και άρθρ. 81 εδαφ. 9, Μπέη Πολ∆ικ 
στο άρθρο 81 εδαφ. 7). Τούτο δε διότι από την άνω διάταξη του άρθρου 79 παρ. 1 
ΚΠολ∆, κατά την οποία αν τρίτος αντιποιείται εν ή εν µέρει το αντικείµενο της δίκης 
η οποία εκκρεµεί µεταξύ άλλων, έχει δικαίωµα να παρέµβει κυρίως σε κάθε στάση 
της πρωτοβάθµιας ή της δευτεροβάθµιος διαδικασίας, συνάγεται ότι ο κυρίως 
παρεµβαίνων, ο οποίος επιδιώκει την υπέρ αυτού έκβαση της δίκης, είτε 
υποβάλλοντας καταψηφιστικό αίτηµα ως προς το αυτό πράγµα, είτε υποβάλλοντας 
αναγνωριστικό αίτηµα ως προς το ίδιον δικαίωµα, καθιστάµενος αντίδικος 
αµφοτέρων των αρχικών διαδίκων, συνάγεται ότι δεν µπορεί το αίτηµα της κυρίας 
παρεµβάσεως, αυστηρώς ως τοιαύτης, (ήτοι ως παρεµπίπτουσας αιτήσεως 
νοµιµοποιούσας ως καθ' ου και τον ενάγοντα της αρχικής δίκης) να είναι διάφορο ή 
ευρύτερο από το αίτηµα της αρχικής δίκης, στην οποία παρεµβαίνει (ΑΠ 1203/1979 
ΝοΒ 28, 519, ΑΠ 1243/1976 ΝοΒ 25, 736, ΕφΑθ 7703/1993 Ελ∆νη 37, 433, ΕφΑθ 
10445/1990 Ελ∆νη 32,1069, ΕφΑθ 13433/1987 ΝοΒ 36,127). Η κυρία παρέµβαση, η 
οποία κατά περιεχόµενο, σκοπό, συνεπείας και δύναµη δεδικασµένου εξοµοιώνεται 
προς την κυρία αγωγή, τυπικά διαφέρει από αυτήν γιατί δεν είναι εισαγωγικό 
δικόγραφο της δίκης αλλά παρεµπίπτουσα αγωγή τρίτου κατά των αρχικών διαδίκων 
ή των υπεισελθόντων στη θέση αυτών, αποτελεί δηλαδή οιονεί παρακολουθηµατική 
διαδικαστική πράξη, µε την οποία αγωγής, καθόσον ο κυρίως παρεµβαίνων 
υποβάλλει αίτηµα παροχής εννόµου προστασίας µε την µορφή της διαγνώσεως ότι 
δικαιούχος του επιδίκου αντικειµένου είναι αυτός. Η κυρία παρέµβαση πρέπει να 
στηρίζεται στο ίδιο δικαίωµα ή στην ίδια έννοµη σχέση ως προς όλους τους κυρίους 
διαδίκους. Το επικαλούµενο δε δικαίωµα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε ο κυρίως 
παρεµβαίνων να µπορεί να στραφεί εναντίον όλων των αρχικών διαδίκων. Η κυρία 
παρέµβαση, µε την οποία εισάγεται αυτοτελής έναντι της κυρίας αγωγής, αίτηση 
παροχής έννοµης προστασίας, για το αντικείµενο της αγωγής, αποτελεί 
παρεµπίπτουσα αγωγή, η οποία απλώς συνεκδικάζεται λόγω συναφείας µε την αγωγή 
(κατ" άρθρο 31 ΚΠολ∆), για την οποία δηµιουργείται νέα παρεµπίπτουσα δίκη, 
αυτοτελής έναντι της αρχικής, µε αντιδίκους του κυρίως παρεµβαίνοντος τους 
αρχικούς διαδίκους, χωρίς τη δηµιουργία σχέσεως οµοδικίας απλής ή αναγκαστικής 
των τελευταίων έναντι του παρεµβαίνοντος (βλ. ΕφΑθ 1146/2002 Ελ∆νη 43 841, 
ΕφΠειρ 160/2003).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 340, 341, 345, 361, 455, 459, 460, 467, 513, 638, 681, 694, 1036, 
ΚΠολ∆: 79, 81, 270, 393, 394, 443, 444, 520, 522, 534, 
Ν∆: 17.7/1923, άρθ. 35, 36, 39, 44, 47, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Αποζηµίωση χρήσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 229 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
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- Εµπορική µίσθωση. Αποζηµίωση χρήσης. Ποινική ρήτρα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 601 του ΑΚ, ο µισθωτής για όσο χρόνο παρακρατεί το µίσθιο µετά 
την λήξη της µίσθωσης, οφείλει ως αποζηµίωση το συµφωνηµένο µίσθωµα, χωρίς 
αυτό να αποκλείει δικαίωµα του εκµισθωτή να απαιτήσει και άλλη περαιτέρω ζηµία. 
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι προϋποθέσεις για την απαίτηση του 
συµφωνηµένου µισθώµατος, ως αποζηµίωσης, είναι η λήξη της µίσθωσης και η µετά 
από αυτή παράνοµη παρακράτηση του µισθίου από το µισθωτή χωρίς να ερευνάται, 
αν o εκµισθωτής υπέστη ζηµία από την καθυστέρηση της απόδοσης του µισθίου. 
Αποτελεί δε παράνοµη παρακράτηση υπό την έννοια της ως άνω διάταξης, η 
γενόµενη χωρίς δικαίωµα από το νόµο, τη σύµβαση ή δικαστική απόφαση, ενώ εκτός 
των ανωτέρω, ο εκµισθωτής δικαιούται να απαιτήσει για την παρακράτηση αυτή του 
µισθίου και την αποκατάσταση κάθε άλλης περαιτέρω ζηµίας, κατά τις γενικές 
διατάξεις περί υπερηµερίας του οφειλέτη (ΑΚ 343 επ. 335) και των θετικών 
παραβάσεων της σύµβασης (ΑΚ 343 επ. 335), η οποία έχει ως προϋπόθεση το 
πταίσµα του µισθωτή, που τεκµαίρεται και την ανυπαρξία του οφείλει να επικαλεστεί, 
κατ' ένσταση, και αποδείξει ο τελευταίος, για να απαλλαγεί. Στην περίπτωση αυτή, 
σύµφωνα µε το άρθρο 298 ΑΚ, αποκαθίσταται και το διαφυγόν κέρδος του 
εκµισθωτή, δηλαδή εκείνο, που θα αποκόµιζε µε πιθανότητα, κατά τη συνήθη 
(κανονική) πορεία των πραγµάτων, αν ο µισθωτής απέδιδε το µίσθιο αµέσως µετά τη 
λήξη της µίσθωσης. Τέτοιο δε διαφυγόν κέρδος αποτελεί και το υψηλότερο από το 
καταβαλλόµενο, ως "αποζηµίωση χρήσης", µίσθωµα, που αποδεδειγµένα θα λάµβανε 
ο εκµισθωτής εκµισθώνοντας σε άλλον το µίσθιο. Από την ως άνω διάταξη του 
άρθρου 601 ΑΚ σαφώς προκύπτει ότι καθιερώνεται µε αυτή υποχρέωση σε βάρος του 
µισθωτή για την παράβαση της υποχρέωσής του να αποδώσει το µίσθιο στον 
εκµισθωτή κατά τη λήξη της µίσθωσης (ΑΚ 599 παρ. 1). Κατά συνέπεια η 
στηριζόµενη στο άρθρο 601 ΑΚ αξίωση αποζηµίωσης του εκµισθωτή, που γεννιέται 
από την επόµενη ηµέρα λήξης της µίσθωσης και διαρκεί µέχρι την ηµέρα αποδόσεως 
της κατοχής του µισθίου, αποτελεί µετενέργεια της µισθωτικής σύµβασης (ΑΠ 
1815/2007, ΑΠ 1470/2009, 1842/2008.  
Περαιτέρω, 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 την προσήκουσα εκπλήρωση. Οι διατάξεις όµως 
περί ποινικής ρήτρας είναι ενδοτικού δικαίου και συνεπώς είναι δυνατόν να 
συµφωνηθεί ότι ο οφειλέτης, σε περίπτωση παραβάσεως των υποχρεώσεων του, θα 
υποχρεούται να καταβάλει προς το δανειστή σωρευτικώς όχι µόνο τη συµφωνηθείσα 
ποινή, αλλά επί πλέον και αποζηµίωση και µάλιστα συγκεκριµένου ποσού (ΑΠ 
1484/2009, ΑΠ 762/2000). 
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- 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).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005, 36/1988). Στην 
περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών, τα οποία ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι 
αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως καθιστούν προφανή την 
παραβίαση (ΑΠ 1522/2011, ΑΠ 633/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 335, 343 επ., 404, 405, 407, 601,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1016  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1786 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Σιωπηρή αναµίσθωση. Σιωπηρή αναµίσθωση στη µίσθωση αγροτικού κτήµατος. 
Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων δικαιοπραξιών. ∆ιαδικασία µισθωτικών 
διαφορών. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 633 ΑΚ η µίσθωση που συνοµολογήθηκε για ορισµένο 
χρόνο λογίζεται ότι ανανεώθηκε για ένα έτος από τη συµφωνηµένη λήξη αν δεν έγινε 
καταγγελία από το ένα µέρος εξι τουλάχιστον µήνες πριν απ' αυτή τη λήξη. Με τη 
διάταξη αυτή ρυθµίζεται κατ' απόκλιση από τη ρύθµιση της ΑΚ 611 η από το νόµο 
επερχόµενη σιωπηρή αναµίσθωση στη µίσθωση αγροτικού κτήµατος µετά τη λήξη 
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του ορισµένου χρόνου διάρκειας της που συνοµολογήθηκε. Ειδικότερα, η διάταξη 
αυτή δεν απαιτεί εξακολούθηση της χρήσης µετά την πάροδο του ορισµένου χρόνου, 
αλλά µη άσκηση καταγγελίας έξι µήνες πριν από τη λήξη. ∆ηλαδή το γεγονός και 
µόνο της παράλειψης της καταγγελίας αρκεί για να επιφέρει την αναµίσθωση για ένα 
όµως χρόνο και όχι για τετραετία ή αορίστως κατά παρέκκλιση από τη γενική 
ρύθµιση της ΑΚ 611, αδιάφορα µάλιστα από τη διάρκεια του συνοµολογηθέντος 
χρόνου της αρχικής µίσθωσης. Μετά τη λήξη της για ένα έτος ανανεωθείσας σιωπηρά 
µίσθωσης δύναται να χωρήσει νέα σιωπηρά αναµίσθωση επίσης για ένα έτος κ.ο.κ εφ' 
όσον δεν υποδηλώνεται έγκαιρα (δηλαδή πριν από έξι µήνες) αντίθετη βούληση στη 
σιωπηρή αναµίσθωση ενός από τα µέρη. Η ρύθµιση της διάταξης περιέχει κανόνα 
δηµόσιας τάξης, γι' αυτό αντίθετου περιεχοµένου συµφωνία των µερών είναι άκυρη. 
Μετά ταύτα όµως τα µέρη µπορούν µε συµφωνία να συµφωνήσουν αναµίσθωση, υπό 
τον όρο τήρησης της προθεσµίας του έτους ανανέωσης.  
- Κατά τη διάταξη του αριθµού 1 εδ. α' του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, επιτρέπεται 
αναίρεση και αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας 
παραβιάζεται, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής είτε µε ψευδή ερµηνεία η οποία 
υπάρχει όταν αποδίδεται στον κανόνας έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε µε 
τη µη ορθή εφαρµογή, η οποία συντελείται, όταν εφαρµόζεται κανόνας, ενώ δεν 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή όταν δεν εφαρµόζεται κανόνας, ενώ 
έπρεπε ή όταν εφαρµόζεται εσφαλµένως.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 591 παρ. 1 εδ. δεύτερο ΚΠολ∆ " αν στις ειδικές 
διατάξεις των ειδικών διαδικασιών δεν ορίζεται διαφορετικά α) οι προτάσεις 
κατατίθενται στο ακροατήριο, β) όλοι οι αυτοτελείς ισχυρισµοί προτείνονται 
προφορικά και όσοι δεν περιέχονται στις προτάσεις καταχωρίζονται στα πρακτικά ... 
"κατά δε τη διάταξη του άρθρου 256 παρ. 1 περ. δ' του ιδίου Κώδικα τα 
συντασσόµενα από το γραµµατέα πρακτικά συνεδριάσεως περιέχουν "όσα έγιναν 
κατά τη συζήτηση και ιδίως ... τους ισχυρισµούς, τις αιτήσεις και τις δηλώσεις των 
διαδίκων ... τις καταθέσεις των µαρτύρων ...". Από την πρώτη των διατάξεων αυτών 
συνάγεται σαφώς, ότι στις υποθέσεις που δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των 
µισθωτικών διαφορών (647 ΚΠολ∆) όπου δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση 
προτάσεων, οι διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς ισχυρισµούς 
τους, όπως είναι και η ένσταση καταχρήσεως δικαιώµατος, προφορικά κατά τη 
συζήτηση στο ακροατήριο και επί πλέον οι ισχυρισµοί αυτοί καταχωρίζονται στα 
πρακτικά µε σαφή (έστω και συνοπτική) έκθεση των γεγονότων που τους 
θεµελιώνουν (άρθρο 262 ΚΠολ∆), εκτός αν περιέχονται στις κατατιθέµενες στο 
ακροατήριο προτάσεις απαιτείται, δηλονότι, σε κάθε περίπτωση προφορική πρόταση 
των ισχυρισµών που "ως γενόµενο κατά τη συζήτηση" σηµειώνεται στα πρακτικά. 
Από τη δεύτερη δε των άνω διατάξεων συνάγεται, ότι η κατά την πρώτη τούτων 
σηµείωση της προφορικής προτάσεως του ισχυρισµού στα πρακτικά πρέπει να 
προκύπτει ευθέως εκ του περί των προτάσεων και των δηλώσεων τµήµατος αυτών 
και δεν επιτρέπεται έµµεση συναγωγή της προτάσεως αυτών, είτε εκ του 
περιεχοµένου των ακολούθως καταχωρουµένων µαρτυρικών καταθέσεων, είτε εκ του 
περιεχοµένου των υποβαλλοµένων εγγράφων.  
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- Έλλειψη νόµιµης βάσεως της αποφάσεως, ήτοι εκ πλαγίου παραβίαση ουσιαστικού 
κανόνα κατά την έννοια της διατάξεως του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ 
υπάρχει όταν στις αιτιολογίες της αποφάσεως που αποτελούν την ελάσσονα πρόταση 
του δικανικού συλλογισµού, δεν περιέχονται καθόλου ή δεν αναφέρονται µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία το 
δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης και έτσι δεν µπορεί να ελεγχθεί, αν στη συγκεκριµένη 
περίπτωση συνέτρεχαν ή όχι οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που 
εφαρµόστηκε. Με τον τρίτο λόγο της αιτήσεως αναιρέσεως προσάπτεται στην 
προσβαλλόµενη απόφαση η πληµµέλεια από τον αριθµό 19 του άρθρου 559 του 
ΚΠολ∆, ότι ουδεµίαν αιτιολογία διαλαµβάνει επί του προταθέντος ισχυρισµού κατά 
τον οποίο η επίµαχη µισθωτική σύµβαση είχε λυθεί για το καλλιεργητικό έτος 2007-
2008 µε εµπρόθεσµη έξι µήνες πριν τη λήξη της καταγγελία κατ' άρθρο 633 ΑΚ. Ο 
λόγος αυτός της αιτήσεως αναιρέσεως αντιφάσκει µε τον ήδη προταθέντα µε το 
δεύτερο λόγο της κρινόµενης αιτήσεως περί µη λήψεως υπόψη του εν λόγω 
ισχυρισµού από το Εφετείο και κατά συνέπεια πρέπει, να απορριφθεί ως 
απαράδεκτος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 611, 633,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 591, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΧρΙ∆ 2011.344  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Υποµίσθωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1226 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Μίσθωση. Παραχώρηση χρήσης. Υπεκµίσθωση. Σύσταση εταιρείας. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. ∆εδικασµένο. Παραβίαση 
δεδικασµένου. 
- Κατά το άρθρο 6 § 1 του Ν. 813/1978, όπως αυτό ίσχυε πριν την αντικατάστασή του 
µε το άρθρο 2 του Ν. 2041/1992, δεν επιτρέπονταν η µε οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή 
εν µέρει, παραχώρηση της χρήσεως του µισθίου σε άλλον, ιδίως µε υπεκµίσθωση ή 
σύσταση εταιρίας καθώς και η µεταβίβαση εν όλω της µισθωτικής σχέσεως, εκτός αν 
περί αυτού υπήρχε αντίθετη συµφωνία των µερών. Με το Ν. 2041/1992 όµως, που 
άρχισε να ισχύει από 1.5.1992, τροποποιήθηκε η διάταξη της παρ.1 του άρθρου 6 Ν. 
813/1978 (ήδη άρθρο 11 του Π∆ 34/1995) και ορίστηκε ότι η ολική ή µερική 
παραχώρηση του µισθίου σε τρίτο δεν επιτρέπεται, εκτός από αντίθετη συµφωνία των 
µερών. Επιτρέπεται πάντως, µετά την παρέλευση τριετίας από τη σύναψη της 
µισθώσεως, η παραχώρηση της χρήσεως του µισθίου σε εταιρία προσωπική ή 
περιορισµένης ευθύνης, που θα συσταθεί µεταξύ µισθωτή και τρίτου, στην οποία ο 
µισθωτής θα συµµετέχει κατά ποσοστό τουλάχιστον 35%, χωρίς τη συναίνεση του 
εκµισθωτή, επιβαλλοµένης γνωστοποιήσεως εντός προθεσµίας 30 ηµερών στον 
εκµισθωτή της παραχωρήσεως αυτής, εγγράφως εκ µέρους του µισθωτή, και 
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αυξανοµένου, στην περίπτωση αυτή της παραχωρήσεως, του µισθώµατος κατά 
ποσοστό 20%. Μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων της εταιρίας που συστήθηκε και 
στην οποία παραχωρήθηκε η χρήση του µίσθιου, επιτρέπεται µόνο µία φορά. Ως 
εταιρία, στην οποία παραχωρείται η χρήση του µισθίου κατά τον προαναφερόµενο 
τρόπο, νοείται προσωπική ή ΕΠΕ που αποκτά νοµική προσωπικότητα και όχι αφανής 
εταιρία (ΑΠ 1420/1999 Ελλ∆νη 41:737). Η παραχώρηση όµως της χρήσεως του 
µισθίου σε τρίτο είτε µε υπεκµίσθωση είτε µε σύσταση εταιρίας, κατά τα 
προαναφερόµενα, είναι σχέση παρεπόµενη, αναφορικά µε την κυρία µίσθωση, και 
δεν αλλοιώνει υποκειµενικά τη µισθωτική σχέση, η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί 
µεταξύ των αρχικών συµβαλλοµένων (εκµισθωτή και µισθωτή και, σε περίπτωση 
θανάτου αυτών, των κληρονόµων τους, που υπεισέρχονται στη µισθωτική σχέση). 
Έτσι η κυρία µισθωτική σχέση δεν επηρεάζεται ούτε αλλοιώνεται, ακόµη και αν ο 
εκµισθωτής συναίνεσε, ή ενέκρινε την παραχώρηση της χρήσεως του µισθίου, είτε µε 
υπεκµίσθωση είτε µε τη σύσταση εταιρίας. Έναντι όµως του εκµισθωτή ευθύνονται 
εις ολόκληρον και ο µισθωτής και η εταιρία στην οποία παραχωρήθηκε η χρήση του 
µισθίου (άρθρ. 481 ΑΚ). Εποµένως και µετά την παραχώρηση της χρήσεως του 
µισθίου, ο εκµισθωτής εξακολουθεί να είναι εκµισθωτής και ο αρχικός µισθωτής και 
αυτοί νοµιµοποιούνται ενεργητικά και παθητικά να ασκήσουν όλα τα δικαιώµατα που 
απορρέουν από την αρχική µισθωτική σύµβαση, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει και 
να λειτουργεί µεταξύ αυτών, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συµφωνία µεταξύ των 
αρχικώς συµβληθέντων (ΑΠ 643/2002 Ελ∆νη 2002.1673).  
Εξάλλου παραχώρηση της χρήσεως του µισθίου σε άλλον υπάρχει, και όταν ακόµη η 
παραχώρηση έγινε στο νοµικό πρόσωπο προσωπικής εταιρείας, µέλη της οποίας είναι 
µόνο οι συµµισθωτές ή συνυποµισθωτές του µισθίου, διότι και στην περίπτωση αυτή 
πρόκειται για παραχώρησε σε πρόσωπο που δεν ταυτίζεται µε τα πρόσωπα των 
δικαιούχων (ΟλΑΠ 23/1992 Ελ∆νη 1992.1440).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθµ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται 
και αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας αυτός 
παραβιάζεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, η οποία υπάρχει αν ο 
κανόνας δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν 
εφαρµοστεί, ενώ δεν έπρεπε ή αν εφαρµοστεί εσφαλµένα. Εξάλλου ως διδάγµατα της 
κοινής πείρας θεωρούνται γενικές αρχές, που συνάγονται επαγωγικώς την 
καθηµερινή παρατήρηση της εµπειρικής πραγµατικότητας, τη συµµετοχή στις 
συναλλαγές και τις γενικές τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις, οι οποίες έχουν γίνει 
κοινό κτήµα και χρησιµοποιούνται από το δικαστήριο για την εξειδίκευση των 
αορίστων νοµικών εννοιών και για την έµµεση απόδειξη κρίσιµων γεγονότων ή την 
εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των προσκοµισθέντων αποδεικτικών στοιχείων. Η 
παραβίαση των διδαγµάτων αυτών ιδρύει τον ως άνω λόγο αναιρέσεως, µόνον αν 
αυτά χρησιµοποιήθηκαν εσφαλµένως από το δικαστήριο κατά την ερµηνεία κανόνων 
του ουσιαστικού δικαίου ή την υπαγωγή σ' αυτούς των αποδειχθέντων πραγµατικών 
περιστατικών και όχι προς έµµεση απόδειξη ή για την εκτίµηση της αποδεικτικής 
αξίας των προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ.19 του ΚΠολ∆ λόγος για αναίρεση απόφασης 
επειδή δεν έχει νόµιµη βάση ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν επαρκώς από τις 
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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 αυτό είναι αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 559 αρ.16 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
κατά παράβαση του νόµου δέχθηκε ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο. ∆εδικασµένο 
υπάρχει, σύµφωνα µε το άρθρο 324 ΚΠολ∆, µεταξύ των ιδίων προσώπων µε την ίδια 
ιδιότητα µόνο για το δικαίωµα που κρίθηκε και εφόσον πρόκειται για το ίδιο 
αντικείµενο και την ίδια ιστορική και νοµική αιτία, εκτείνεται δε κατά το άρθρο 331 
του ίδιου Κώδικα και στα ζητήµατα που κρίθηκαν παρεµπιπτόντως και αποτελούν 
αναγκαία προϋπόθεση του κύριου ζητήµατος, αν το δικαστήριο ήταν καθ' ύλην 
αρµόδιο να αποφασίσει για τα παρεµπίπτοντα αυτά ζητήµατα. Εξάλλου κατά τη 
διάταξη του άρθρου 651 ΚΠολ∆ οι τελεσίδικες αποφάσεις για τις διαφορές του 
άρθρου 17 αρ. 2 αποτελούν δεδικασµένο, ενώ οι αποφάσεις για την παράδοση ή την 
απόδοση της χρήσεως του µισθίου αποτελούν δεδικασµένο µόνο ως προς το ζήτηµα 
της παράδοσης ή της απόδοσης της χρήσης του µισθίου που έχει κριθεί και όχι ως 
προς τα ζητήµατα που κρίθηκαν παρεµπιπτόντως. Κατά την έννοια αυτή ο τιθέµενος 
περιορισµός της εκτάσεως του δεδικασµένου µόνο στο επιλυθέν κύριο ζήτηµα της 
παραδόσεως ή της αποδόσεως της χρήσεως του µισθίου και όχι ως προς τα ζητήµατα 
που κρίθηκαν παρεµπιπτόντως αφορά µόνο τις διαφορές περί παραδόσεως ή 
αποδόσεως της χρήσεως του µισθίου. Αντιθέτως, το δεδικασµένο που απορρέει από 
αποφάσεις επί των υπολοίπων διαφορών που δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία 
των άρθρων 647 επ. ΚΠολ∆, ισχύει χωρίς κανένα περιορισµό της εκτάσεώς του που 
θεσπίζεται γενικά και καταλαµβάνει, εκτός των άλλων, σύµφωνα µε το άρθρο 331 
ΚΠολ∆, και τα ζητήµατα που κρίθηκαν παρεµπιπτόντως και αποτελούν αναγκαία 
προϋπόθεση του κυρίου ζητήµατος, εφόσον το δικαστήριο ήταν καθ' ύλην αρµόδιο να 
αποφασίσει για τα παρεµπίπτοντα αυτά θέµατα καθώς και ως προς εκείνα τα 
ζητήµατα επί των οποίων η κρίση και η απόφαση ήταν αναγκαία προς διάγνωση της 
διαφοράς και όχι ως προς όσα κρίθηκαν χωρίς ανάγκη αλλά πλεοναστικώς και 
παρέργως.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 481, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 16, 559 αριθ. 19, 
Π∆: 34/1995, άρθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Ενοχικό - Αποζηµίωση (θετική ζηµία και διαφυγόν κέρδος) 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 961 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αποζηµίωση. ∆ιαφυγόν κέρδος. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµνεοι µε την αοριστία της 
αγωγής. 
- Κατά το άρθρο 298 ΑΚ "Η αποζηµίωση περιλαµβάνει τη µείωση της υπάρχουσας 
περιουσίας του δανειστού (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 µετρά που έχουν ληφθεί." Κατά την έννοια των διατάξεων 
αυτών, ο αιτούµενος την επιδίκαση αποζηµιώσεως λόγω διαφυγόντος κέρδους πρέπει 
και αρκεί να προσδιορίζει αυτή µε βάση ένα ή περισσότερα αριθµητικά µεγέθη (όπως 
είναι και η αγοραία τιµή ενός εµπορεύµατος ή η αγοραία αµοιβή µιας υπηρεσίας σε 
ορισµένο τόπο και χρόνο ),το οποίο, κατά την κοινή περί τούτου αντίληψη και το 
συνήθως συµβαίνον, είναι ή δύναται να γίνει γνωστό στους συναλλασσοµένους του 
επαγγελµατικού χώρου των διαδίκων και κυρίως εκείνου του εναγοµένου, και, έτσι 
να είναι περαιτέρω δυνατό να αποτελέσει αντικείµενο δικαστικής εκτίµησης και 
απόδειξης (ΑΠ 1403/2010).  
- Η ποσοτική αοριστία της αγωγής, η οποία υπάρχει, όταν δεν συγκεκριµενοποιούνται 
όλα τα στοιχεία, που απαιτούνται κατά τον νόµο για την θεµελίωση του αιτήµατος 
της αγωγής, ελέγχεται, ως παράβαση από το άρθρο 559 αριθµ.8 ή 14 του ΚΠολ∆ 
(πρβλ. ΑΠ 181/2006). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 298, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ενοχικό - Εκπλήρωση της παροχής σύµφωνα µε την καλή πίστη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1801 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Εκπλήρωση της παροχής σύµφωνα µε την καλή πίστη. ∆ήλωση από πλάνη. 
Ερµηνεία συµβάσεων. 
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 288 ΑΚ υπέρ του οφειλέτη, αλλά και του δανειστή, 
αναγκαστικού δικαίου κανόνας, σύµφωνα µε τον οποίο "ο οφειλέτης έχει υποχρέωση 
να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα 
συναλλακτικά ήθη", αφορά την εκπλήρωση κάθε υποχρεώσεως του οφειλέτη ή του 
δανειστή που απορρέει από οποιαδήποτε έγκυρη ενοχική σχέση, εφόσον δεν 
προβλέπεται από το νόµο άλλη προστασία των προσώπων της, κατά την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών τους ή προβλέπεται µεν, αλλά δεν συντρέχουν οι απαιτούµενες 
ειδικές προϋποθέσεις. Η προαναφερόµενη αρχή λειτουργεί, τόσο ως 
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συµπληρωµατική, όσο και ως διορθωτική ρήτρα των δικαιοπρακτικών βουλήσεων 
και χωρίς απαραίτητα τη συνδροµή ειδικών συνθηκών εξ αιτίας των οποίων να 
µεταβλήθηκαν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εκπληρωθούν στο 
συµφωνηµένο µέτρο οι συµβατικές παροχές, αλλά αρκεί ότι απαιτεί τη συµπλήρωση 
ή διόρθωση η καλή πίστη αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. Αν ο 
νοµοθέτης ήθελε ως απαραίτητη προϋπόθεση εφαρµογής του άρθρου 288 ΑΚ 
µεταβολή των περιστατικών στα οποία τα µέρη στήριζαν τη σύναψη αµφοτεροβαρούς 
σύµβασης, ύστερα από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν µπορούσαν να 
προβλεφθούν θα όριζε τούτο ρητώς, όπως το όρισε στη διάταξη του άρθρου 388 ΑΚ. 
Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τον προπαρατιθέµενο 
κανόνα, κατά απόκλιση από όσα έχουν συµφωνηθεί προσδιορίζει την παροχή ή 
αντιπαροχή που συµφωνήθηκε, περιστέλλοντας, επεκτείνοντας ή συµπληρώνοντάς 
την, όταν αυτό επιβάλλει η καλή πίστη, ήτοι µε βάση αντικειµενικά κριτήρια 
αντλούµενα από την έννοµη τάξη και τις αντιλήψεις που κρατούν στις συναλλαγές. 
Εξάλλου η διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ είναι αναλόγως εφαρµοστέα και στις 
διοικητικές συµβάσεις, αν, λαµβανόµενης υπόψη της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών, η εκπλήρωση της παροχής ενόψει και της αντιπαροχής 
κατέστη υπερµέτρως επαχθής. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο δύναται, 
παρεµβαίνον διορθωτικώς να αναγάγει κατ' απόκλιση από τα συµφωνηθέντα την 
παροχή στο προσήκον µέτρο. Η αναπροσαρµογή αυτή της παροχής έναντι της 
αντιπαροχής, αποβλέπουσα στην εξασφάλιση της διατηρήσεως της ισορροπίας της 
συµβάσεως, συνιστά αποζηµίωση, η οποία κατά νόµο περιορίζεται στο προσήκον 
µέτρο (ΣτΕ 1136/1999). 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 140-142 και 144 αρ. 1 ΑΚ, όταν υπάρχει διάσταση 
µεταξύ βουλήσεως και δηλώσεως από ουσιώδη πλάνη η σχετική δικαιοπραξία είναι 
ακυρώσιµη, εκτός εάν ο δέκτης της δηλώσεως την αντιλαµβάνεται όπως τη θέλησε ο 
δηλών. Η περίπτωση αυτή διαφέρει εκείνης κατά την οποία εµφιλοχωρεί εσφαλµένος 
προσδιορισµός του αντικειµένου της δικαιοπραξίας γιατί τότε η σχετική δικαιοπραξία 
δεν έχει ελάττωµα και θα ισχύει για εκείνο που θέλησαν τα µέρη, έστω και αν δεν 
ανταποκρίνεται στις δηλώσεις τους, βάσει του ερµηνευτικού κανόνα της διατάξεως 
του άρθρου 173 ΑΚ, όπου "αναζητείται η αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση στις 
λέξεις". Η αρχή, "falsa demonstratio non nocet", καταλαµβάνει και τις κατά νόµο 
τυπικές δικαιοπραξίες έστω και αν ο τύπος αυτός απαιτείται κυρίως για την 
προστασία των τρίτων όπως συµβαίνει µε την µεταγραφή. Γι' αυτό στη σχετική 
δικαιοπραξία θα παραβλεφθεί το συγκεκριµένο περιεχόµενο της περιβεβληµένης τον 
τύπο δηλώσεως και θα ισχύσει η πραγµατική βούληση των ενδιαφεροµένων µερών, 
αρκεί αυτή να έχει εκφρασθεί κατά κάποιο ασαφή ή ατελή τρόπο, ώστε να είναι 
δυνατόν εντεύθεν να διαπιστωθεί από τους τρίτους. Τυχόν διόρθωση ή συµπλήρωση 
της ελλείψεως µεταγενεστέρως δεν αποτελεί νέα δικαιοπραξία κατά τρόπο που να 
επηρεάζει το χρόνο καταρτίσεως της διορθούµενης ή συµπληρούµενης (ΑΠ 1566/ 
1992).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 140, 141, 142, 144, 173, 288, 388, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΧρΙ∆ 2012.428, σχολιασµός Αντώνης Καραµπατζός  
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Ενοχικό - Ενοχές από συµβάσεις γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 959 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Ενοχή εις ολόκληρον. Λήψη υπόψη πραγµάτων που δεν προτάθηκαν. Αναιρείται εν 
µέρει η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 481 ΑΚ, οφειλή εις ολόκληρον υπάρχει όταν σε περίπτωση 
περισσότερων οφειλετών της ίδιας παροχής καθένας απ΄ αυτούς έχει την υποχρέωση 
να την καταβάλει ολόκληρη, ο δανειστής όµως έχει το δικαίωµα να την απαιτήσει 
µόνο µια φορά, ενώ κατά το άρθρο 480 ΑΚ σε περίπτωση αµφιβολίας η ενοχή δεν 
είναι εις ολόκληρον. Αν περισσότεροι οφείλουν διαιρετή παροχή ή αν περισσότεροι 
έχουν δικαίωµα σε διαιρετή παροχή, σε περίπτωση αµφιβολίας, κάθε οφειλέτης έχει 
την υποχρέωση να καταβάλει και κάθε δανειστής έχει το δικαίωµα να λάβει ίσο 
µέρος. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι εφόσον πρόκειται περί διαιρετής 
παροχής και από τη δικαιοπραξία ή την ιδιαίτερη µεταξύ των µερών σύµβαση ή το 
νόµο δεν συνάγεται ενοχή εις ολόκληρον ή διαίρεση αυτής κατ΄ άνισα µέρη, η 
παροχή διαιρείται σε ίσα µέρη (AΠ 815/2007).  
- Στην προκείµενη περίπτωση το Εφετείο, όπως προκύπτει από την προσβαλλόµενη 
απόφασή του, υποχρέωσε τον αναιρεσείοντα, που είναι ένας από τους δύο αγοραστές, 
να καταβάλει ολόκληρο το οφειλόµενο υπόλοιπο του τιµήµατος, δεχόµενο ότι όταν 
προέκυψε η διαφορά για καταβολή του υπολοίπου τιµήµατος καταρτίσθηκε µεταξύ 
των διαδίκων συµφωνία για καταβολή ολοκλήρου του ποσού από τον αναιρεσείοντα. 
Τέτοια, όµως, συµφωνία, η επίκληση της οποίας προκειµένης διαιρετής παροχής από 
σύµβαση είναι αναγκαία για την υποχρέωση καταβολής εις ολόκληρον, δεν 
επικαλέσθηκε ο ενάγων µε την αγωγή του, ούτε µε τις προτάσεις του. Η αναφορά 
στην αγωγή ότι "από την συνολική αυτή αξία των πωληθέντων προς τους δύο 
πρώτους εναγόµενους φρούτων κατέλιπαν αυτοί ως υπόλοιπο το ποσό των 
994.349,35 ευρώ, το οποίο συµφωνήσαµε µ' αυτούς να µου καταβληθεί ως εξής ..." 
δεν αποτελεί επίκληση συµφωνίας εις ολόκληρον καταβολής του υπολοίπου 
τιµήµατος. Εποµένως, το Εφετείο που δέχθηκε ότι υπήρχε συµφωνία µεταξύ των 
διαδίκων για καταβολή ολοκλήρου του υπολοίπου τιµήµατος από τον αναιρεσείοντα, 
τον οποίο και υποχρέωσε να το καταβάλει ολόκληρο και όχι το ήµισυ, έλαβε υπόψη 
του πράγµατα που δεν προτάθηκαν κατά τον βάσιµο από το άρθρο 559 αριθ.8 ΚΠολ∆ 
τρίτο κατά το δεύτερο µέρος του λόγο του αναιρετηρίου. Κατ' ακολουθίαν, πρέπει να 
αναιρεθεί κατά το παραπάνω κεφάλαιό της η προσβαλλόµενη απόφαση  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 481, 513, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Εντολή - Ευθύνη εντολοδόχου  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 958 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Σύµβαση εντολής. Ισόβια πρόσοδος. Παραβίαση ερµηνευτικών διατάξεων των 
δικαιοπραξιών. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 713 του ΑΚ µε τη σύµβαση της εντολής ο 
εντολοδόχος έχει υποχρέωση να διεξαγάγει χωρίς αµοιβή την υπόθεση που του 
ανέθεσε ο εντολέας, κατά δε το άρθρο 714 ΑΚ ο εντολοδόχος ευθύνεται για κάθε 
πταίσµα. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι στοιχεία της σύµβασης εντολής, 
που καταρτίζεται άτυπα, είναι η ανάθεση από τον εντολέα και η ανάληψη από τον 
εντολοδόχο διεξαγωγής υποθέσεως για λογαριασµό του εντολέα, χωρίς αµοιβή.  
- Κατά δε τις διατάξεις των άρθρων 840 και 842 του ΑΚ η ισόβια πρόσοδος 
συνιστάται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και έχει ως περιεχόµενο την ισόβια 
παροχή χρηµάτων ή άλλων αντικαταστατών πραγµάτων εφόρου ζωής του δικαιούχου 
ή του υποχρέου.  
- 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).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 
ΚΠολ∆: 713, 840, 842,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Εντολή - Ευθύνη εντολοδόχου  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 242 
Έτος: 2012 
Σύντοµη 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 
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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 
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  
 
Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή - Γενικά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 3357 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Τεχνητή γονιµοποίηση.Η δικαστική άδεια παρέχεται µόνο σε γυναίκα και όχι σε 
άνδρα. 
- Το δικαίωµα στην αναπαραγωγή είναι ένα δικαίωµα συνταγµατικά κατοχυρωµένο 
και, κατά την ορθότερη άποψη, αποτελεί µια ειδικότερη έκφανση του δικαιώµατος 
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της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας [Θ. Παπαχρίστου, Εγχειρ. 
Οικογενειακού ∆ικαίου (2005), 215, στον Α.Κ. Γεωργιάδη/Σταθόπουλου VIII2 
(2007), Εισαγ. Παρατ. στα άρθρα 1455 - 1460, αρ. 21], που προστατεύεται στο άρθρο 
5 παρ. 1 του Συντάγµατος. Βέβαια, η σχετική συνταγµατική προστασία είναι σχετική, 
αφού το Σύνταγµα ορίζει ότι «καθένας έχει δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την 
προσωπικότητά του ΧΧΧ, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν 
παραβιάζει το Σύνταγµα και τα χρηστά ήθη». Τίθενται, λοιπόν, περιορισµοί στο 
δικαίωµα της απόκτησης απογόνων, και τέτοιοι είναι και οι περιορισµοί που 
περιλαµβάνονται στα άρθρα 1455 ΑΚ και 2 παρ. 3 εδ. 2 και 4 παρ. 1 του Ν. 
3305/2005. Ο πρώτος από αυτούς τους περιορισµούς είναι η ιατρική αναγκαιότητα 
που προβλέπεται κατά πρώτο λόγο στο άρθρο 1455 παρ. 1 ΑΚ που ορίζει ότι η 
τεχνική γονιµοποίηση επιτρέπεται µόνο για να αντιµετωπίζεται η αδυναµία 
απόκτησης παιδιών µε φυσικό τρόπο, δηλαδή η στειρότητα ή για να αποφεύγεται η 
µετάδοση στο παιδί σοβαρής ασθένειας. Η υποβοήθηση της ιατρικής αναγκαιότητας 
επιβλήθηκε από το νοµοθέτη για να κάµψει τις αντιρρήσεις όσων τυχόν θα 
θεωρούσαν τη µη ιατρικά αναγκαία τεχνητή γονιµοποίηση ως αντίθετη µε τα «χρηστά 
ήθη». Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι σαφές ότι κατά το άρθρο 1455 παρ. 1 εδ. 1 η 
υποβοηθούµενη αναπαραγωγή δεν είναι επιτρεπτή όταν γίνεται για άλλους λόγους 
πέρα από την ιατρική αναγκαιότητα. Στο ως άνω άρθρο υπάρχει ένας άλλος 
περιορισµός του δικαιώµατος απόκτησης απογόνων, που αφορά την ηλικία των 
ενδιαφεροµένων να τεκνοποιήσουν και που φαίνεται να αποσκοπεί στην προστασία 
των «δικαιωµάτων των άλλων», και εδώ του παιδιού που θα γεννηθεί. Συγκεκριµένα 
ορίζεται ότι η τεχνική γονιµοποίηση επιτρέπεται µόνο µέχρι την ηλικία της φυσικής 
ικανότητας αναπαραγωγής του υποβοηθούµενου προσώπου. Κατά το άρθρο 1458 
ΑΚ. η παρένθετη µητρότητα, δηλαδή η µεταφορά γονιµοποιηµένων ωαρίων στο 
σώµα άλλης γυναίκας, ξένων προς την ίδια, και η κυοφορία από αυτή επιτρέπεται µε 
δικαστική άδεια, που παρέχεται πριν από τη µεταφορά, εφόσον υπάρχει έγγραφη και 
χωρίς αντάλλαγµα συµφωνία των προσώπων που επιδιώκουν να αποκτήσουν τέκνο 
και της γυναίκας που θα κυοφορήσει, καθώς και του συζύγου της, αν είναι έγγαµη. Η 
δικαστική άδεια παρέχεται ύστερα από αίτηση της γυναίκας που επιθυµεί να 
αποκτήσει τέκνο, εφόσον αποδεικνύεται ότι αυτή είναι ιατρικώς αδύνατο να 
κυοφορήσει και ότι η γυναίκα που προσφέρεται να κυοφορήσει είναι, εν όψει της 
κατάστασης της υγείας της, κατάλληλη για κυοφορία. Στην ως άνω διάταξη 
επαναλαµβάνεται ο όρος της ιατρικής αναγκαιότητας που απαιτείται και κατά το 
γενικό άρθρο 1455 παρ. 1 εδ. 1 ΑΚ. Κατά το άρθρο 1456 παρ. 1 ΑΚ (σύµφωνα µε το 
άρθρο πρώτο Ν. 3089/2002) κάθε ιατρική πράξη που αποβλέπει στην υποβοήθηση 
της ανθρώπινης αναπαραγωγής, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1455 ΑΚ, 
διενεργείται µε την έγγραφη συναίνεση των προσώπων που επιθυµούν να 
αποκτήσουν τέκνο. Αν η υποβοήθηση αφορά άγαµη γυναίκα, η συναίνεση αυτής και, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση ελεύθερης ένωσης, του άνδρα µε τον οποίο συζεί 
παρέχεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Περαιτέρω στο νέο δίκαιο της συγγένειας, 
µετά το Ν. 3089/2002, η συγγένεια µε τη µητέρα ιδρύεται µε βάση δύο κριτήρια: το 
ένα είναι ο τοκετός, σύµφωνα µε τον κανόνα του άρθρου 1463 εδ. 1 ΑΚ και το 
δεύτερο είναι το βουλητικό ή κοινωνικοσυναισθηµατικό στοιχείο, σύµφωνα µε το 
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τεκµήριο του άρθρου 1464 παρ. 1 ΑΚ, κατά το οποίο, στην περίπτωση της 
παρένθετης µητρότητας, η γυναίκα που επιθυµεί να τεκνοποιήσει και πήρε από το 
δικαστήριο την άδεια να χρησιµοποιήσει µία «δανεική µήτρα», τεκµαίρεται µητέρα 
του παιδιού. Το αποτέλεσµα αυτό αποτελεί έκφραση της αρχής της 
«κοινωνικοσυναισθηµατικής συγγένειας» και, συνακόλουθα, και της αρχής της 
προστασίας του συµφέροντος του παιδιού. Προκειµένου µάλιστα για τη σύνταξη της 
ληξιαρχικής πράξης γέννησης, στο άρθρο 7 του Ν. 3089/2002 (το οποίο προστέθηκε 
στο άρθρο 20 παρ. 1 εδ. 2 του Ν. 344/1976) ορίζεται ότι θα πρέπει να προσκοµίζεται 
στο ληξιαρχείο και η δικαστική άδεια που δόθηκε στην τεκµαιρόµενη µητέρα, ώστε 
να εγγράφεται αυτή ως η µητέρα του παιδιού. (Για τα ανωτέρω βλ. σχ. Ε. 
Κουνουδέρη - Μανωλεδάκη, Οικογενειακό ∆ίκαιο τεύχος ΙΙα, τέταρτη έκδοση, 
Κεφάλαιο Α' Ανθρώπινη αναπαραγωγή και συγγένεια, II. Η ιατρική υποβοήθηση 
στην ανθρώπινη αναπαραγωγή σελ. 3 έως 5, 44, 45, 87, 90).  
- Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στη νοµική σκέψη και ιδίως από τη διάταξη του 
άρθρου 1458 ΑΚ µε το οποίο αναγνωρίζεται το καταρχήν επιτρεπτό και ρυθµίζονται 
οι προϋποθέσεις της παρένθετης µητρότητας σε συνδυασµό µε το γενικότερο άρθρο 
1456 παρ. 1 ΑΚ που ορίζει ότι τα έγγαµα ζευγάρια συναινούν στην τεχνική 
γονιµοποίηση µε απλό έγγραφο και τα άγαµα που ζουν σε ελεύθερη ένωση, καθώς 
και οι άγαµες µοναχικές γυναίκες, συναινούν µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, 
προκύπτει ότι ο νοµοθέτης γενικά δεν επιτρέπει την προσφυγή στην τεχνική 
γονιµοποίηση του άγαµου και µοναχικού άνδρα. Τη διαφορά στη νοµοθετική ρύθµιση 
ως προς τα δύο φύλα τη δηµιουργεί η διαφορετική φύση τους (Παπαχρίστου, Η 
τεχνητή αναπαραγωγή στον αστικό κώδικα, 2003, 55 επ., ο ίδιος στον Α.Κ. 
Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, Εισαγ. παρατ. στα άρθρα 1455 - 1460, αρ. 18, Βιδάλης, Το 
πρόσταγµα της οικογένειας: Η συνταγµατικότητα του νόµου για την «ιατρική 
υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή», Νοµικό Βήµα 2003, 839-840). Μόνο η 
γυναίκα κυοφορεί και γεννά και άρα αυτή µόνο µπορεί να έχει σχετική ιατρική 
αδυναµία, ώστε να επιτρέπεται να προσφεύγει στην παρένθετη µητέρα. Αυτός είναι, 
άλλωστε, και ο λόγος που ο νόµος δεν προβλέπει γενικά τη δυνατότητα της 
υποβοηθούµενης αναπαραγωγής για τους άγαµους και µοναχικούς άνδρες µε τους 
οποίους το τέκνο που θα γεννηθεί δεν θα συνδέεται βιολογικά µαζί τους. Το ότι 
δηλαδή για να αποκτήσουν αυτοί παιδί, θα χρειαζόταν ακριβώς η προσφυγή στην 
παρένθετη µητρότητα που όµως σηµαίνει κάλυψη µιας ιατρικής αδυναµίας που δεν 
είναι δική τους (βλ. σχ. στο Ιατρικό ∆ίκαιο Βιοηθική τεύχος 9ο). Σύµφωνα µε όσα 
προαναφέρθηκαν, αφού σαφώς προκύπτει ότι η προαναφερόµενη δικαστική άδεια 
παρέχεται µόνο σε γυναίκα και όχι σε άνδρα, η ένδικη αίτηση πρέπει να απορριφθεί 
ως µη νόµιµη.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1455, 1456, 1458, 1460, 1463, 1464, 
ΚΠολ∆: 739, 740, 742, 797,  
Νόµοι: 3089/2002, άρθ. 7, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Καταδολίευση ∆ανειστών - Αγωγή διαρρήξεως 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 433 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Αναγκαστική οµοδικία. 
- Η διάταξη του άρθρου 941παρ. 2 ΑΚ εισάγει µαχητό τεκµήριο γνώσης και 
ειδικότερα τεκµαίρεται ότι ο τρίτος γνωρίζει ότι ο οφειλέτης απαλλοτριώνει προς 
βλάβη δανειστών του, αν κατά την απαλλοτρίωση είναι σύζυγος του οφειλέτη ή 
συγγενής του σε ευθεία γραµµή ή συγγενής του σε πλάγια γραµµή εξ αίµατος έως και 
τον τρίτο βαθµό ή από αγχιστεία έως το δεύτερο. Το ως άνω τεκµήριο δεν ισχύει, αν 
πέρασε ένα έτος από την απαλλοτρίωση έως την έγερση της αγωγής. Επιπλέον, η 
γνώση του τρίτου δεν απαιτείται κατά το άρθρο 942 ΑΚ, αν η απαλλοτρίωση έγινε 
από χαριστική αιτία (ΕφΑθ 2219/2004, Ελ∆νη 46.252, ΑΠ 395/2000, Ελ∆νη 40.124). 
Η γνώση του τρίτου εξάλλου ως προς το δόλο του οφειλέτη, ήτοι την πρόθεση του να 
βλάψει τους δανειστές του πρέπει να είναι θετική και δεν αρκεί υπαίτια άγνοια έστω 
και από βαριά αµέλεια. Αντίθετα δεν απαιτείται αυτοτελής πρόθεση του να βλάψει 
τους δανειστές του οφειλέτη, ούτε συµπαιγνία ανάµεσα στον οφειλέτη και τον τρίτο 
προς βλάβη των δανειστών του οφειλέτη. Το στοιχείο της γνώσης πρέπει να 
συντρέχει κατά το χρόνο της απαλλοτρίωσης. Μεταγενέστερη γνώση του τρίτου δεν 
βλάπτει (ΑΠ 1798/2007).  
- Με τη διάταξη του άρθρου 76 παρ. 1 του ΚΠολ∆ ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι, όταν 
η διαφορά επιδέχεται ενιαία µόνο ρύθµιση ή η ισχύς της απόφασης που θα εκδοθεί 
εκτείνεται σε όλους τους οµοδίκους..., οι οµόδικοι που µετέχουν νόµιµα στη δίκη ή 
έχουν προσεπικληθεί, αν δεν παραστούν, θεωρούνται αντιπροσωπεύονται από 
εκείνους που παρίστανται, µε τους οποίους συνδέονται µε το δεσµό της αναγκαστικής 
οµοδικίας. Αναγκαστική οµοδικία, κατά την τελευταία διάταξη, υπάρχει και στην 
περίπτωση, κατά την οποία ο δανειστής ασκώντας την αγωγή του άρθρου 939 ΑΚ, 
για διάρρηξη απαλλοτριώσεως, που έγινε προς βλάβη του από τον οφειλέτη του 
(παυλιανή αγωγή) ενάγει τον τελευταίο και τον τρίτο, στον οποίο διατέθηκε το 
περιουσιακό του στοιχείο, διότι στην περίπτωση αυτή δεν είναι νοητή η έκδοση 
αντιθέτων αποφάσεων έναντι των οµοδίκων αυτών (ΑΠ 1047/2007, ΑΠ 31/1993 ΝοΒ 
41.1082). Περαιτέρω στην παρ. 4 του παραπάνω άρθρου 76 ΚΠολ∆ ορίζεται ότι, η 
άσκηση των ένδικων µέσων από κάποιον από τους οµοδίκους της παρ.1 έχει 
αποτελέσµατα και για τους άλλους. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, αν κάποιος 
αναγκαίος οµόδικος άσκησε ένδικο µέσο, θεωρούνται από το νόµο ως ασκήσαντες 
αυτό και οι οµόδικοί του, παρόλο ότι αδράνησαν, έστω και αν έχει παρέλθει ως προς 
αυτούς η προθεσµία του ένδικου µέσου (ΟλΑΠ 63/1981).  
Στην περίπτωση δε αυτή (της πλασµατικής ασκήσεως του ενδίκου µέσου) πρέπει οι 
µη ασκήσαντες οµόδικοι να καλούνται σε όλες τις συζητήσεις του ενδίκου µέσου 
(άρθρα 76 παρ. 3 και 110 παρ.2 ΚΠολ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 939, 
ΚΠολ∆: 76, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Καταδολίευση ∆ανειστών - Αγωγή διαρρήξεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1818 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Θάνατος διαδίκου. Γνώση του θανάτου του διαδίκου από εκείνον που 
άσκησε το ένδικο µέσο. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 939 και 941 ΑΚ προκύπτει ότι για τη διάρρηξη 
απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας πρέπει να συντρέχουν οι εξής όροι : α) 
απαλλοτριωτική πράξη του οφειλέτη, β) η πράξη να έγινε µε σκοπό βλάβης των 
δανειστών και αυτός υπέρ του οποίου έγινε η απαλλοτρίωση (τρίτος) να γνώριζε ότι ο 
οφειλέτης απαλλοτριώνει προς βλάβη των δανειστών του και γ) η υπολειπόµενη µετά 
την απαλλοτρίωση περιουσία να µην επαρκεί για την ικανοποίηση των δανειστών. 
Σκοπός βλάβης υπάρχει όταν ο οφειλέτης γνωρίζει ότι έχει χρέη και ότι µε την 
απαλλοτρίωση του περιουσιακού του στοιχείου η υπόλοιπη περιουσία δεν θα επαρκεί 
για την ικανοποίηση των δανειστών του, οι οποίοι θα υποστούν βλάβη από την 
απαλλοτρίωση. Η γνώση του τρίτου ως προς το δόλο πρέπει να είναι θετική και δεν 
αρκεί υπαίτια άγνοια, έστω και από βαρειά αµέλεια. Το στοιχείο δε της γνώσης 
πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο της απαλλοτρίωσης, που είναι ο χρόνος 
κατάρτισης της απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας και όχι ο χρόνος της µεταγραφής του 
αγοραπωλητηρίου συµβολαίου σε περίπτωση που η απαλλοτριωτική δικαιοπραξία 
αφορά πώληση ακινήτου. Μεταγενέστερη γνώση του τρίτου δεν βλάπτει.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι λόγος αναιρέσεως 
για ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν 
εφαρµόσθηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµόσθηκε 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα 
δικαίου έννοια διαφορετική από την αληθινή. Σε περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε 
κατ' ουσίαν, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως 
αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως καθιστούν φανερή την παραβίαση και 
τούτο συµβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή 
δεν εφάρµοσε 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 δεν υπάγονται.  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης 
βάσης της αποφάσεως ιδρύεται και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές 
αιτιολογίες ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997). Αντίθετα δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, όταν πρόκειται για ελλείψει αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο 
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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 278 /2011 ΑΠ 1206/2008).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 62, 73 , 286 επ., 558 , 573 παρ. 1 
του ΚΠολ∆ και 35 του ΑΚ προκύπτει ότι η απευθυνόµενη κατά αποβιώσαντος 
αίτηση αναιρέσεως, όπως και κάθε άλλο ένδικο µέσο, είναι άκυρη, υπό την 
προϋπόθεση όµως ότι ο αναιρεσείων διάδικος είχε λάβει γνώση προτού ασκήσει την 
αναίρεση του, µε οποιοδήποτε 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 θάνατο του ο αναιρεσείων, δεν είναι άκυρη και νοµίµως χωρεί η 
συζήτηση αυτής µε τους κληρονόµους του αποβιώσαντος, οι οποίοι καλούνται ή 
εµφανίζονται κατά τη συζήτηση µε την ιδιότητα αυτή στη θέση του αναιρεσίβλητου 
(ΟλΑΠ 27/2007).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 286 περ. α' , 290 και 291 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
την επανάληψη της διακοπείσας λόγω θανάτου του διαδίκου δίκης µπορεί να 
προκαλέσει αναγκαστικά και ο αντίδικος του διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε η 
διακοπή της δίκης, χωρίς να έχει προηγηθεί γνωστοποίηση του λόγου της διακοπής, 
µη επικαλούµενος την έλλειψη της γνωστοποιήσεως και θεωρώντας ότι η διακοπή 
έχει επέλθει, υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει η τετράµηνη προθεσµία για την 
αποποίηση αυτής, που αρχίζει από την επαγωγή της κληρονοµιάς (άρθρο 1847 εδ. α' 
Α.Κ.).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 35, 939, 941, 
ΚΠολ∆: 62, 73 , 286, 291, 558, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταδολίευση ∆ανειστών - Αγωγή διαρρήξεως 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 81 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Προϋποθέσεις διάρρηξης καταδολιευτικής 
δικαιοπραξίας. 
- Από τις διατάξεις των αρθ. 939 έως 942 ΑΚ προκύπτει ότι για τη γέννηση της 
αξιώσεως προς διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας απαιτείται η συνδροµή των 
κατωτέρω προϋποθέσεων: α) απαίτηση του δανειστή κατά του οφειλέτη γεννηµένη 
κατά το χρόνο που ο τελευταίος επιχειρεί την απαλλοτρίωση, β) απαλλοτρίωση από 
τον οφειλέτη του περιουσιακού στοιχείου, γ) πρόθεση βλάβης των δανειστών, δ) 
γνώση του τρίτου, υπέρ του οποίου η απαλλοτρίωση, ότι ο οφειλέτης απαλλοτριώνει 
προς βλάβη των δανειστών, και ε) αφερεγγυότητα του οφειλέτη. Απαλλοτρίωση κατά 
την έννοια της διατάξεως του αρθ. 939 ΑΚ αποτελεί και η παραχώρηση από τον 
οφειλέτη στον τρίτο εµπράγµατης ασφάλειας, µε την οποία ανατρέπεται η κατά νόµο 
κατά την εκτέλεση σειρά κατάταξης των δανειστών (βλ. ΑΠ 1301/11). 
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 939, 940, 941, 942, 1858,  
∆ηµοσίευση: ∆ικογραφία 2012.286 
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 962 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, το δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται 
καταχρηστικά, πλην άλλων, και όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου, που 
προηγήθηκε της ασκήσεώς του και η πραγµατική κατάσταση, που διαµορφώθηκε 
κατά το µεσολαβήσαν χρονικό διάστηµα δεν δικαιολογούν επαρκώς την 
µεταγενέστερη άσκησή του, από την οποία, αντιθέτως, προκύπτει προφανής 
υπέρβαση των ορίων που επιβάλλονται από την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή από 
τον κοινωνικό ή οικονοµικό σκοπό του δικαιώµατος, για την εφαρµογή δε της 
διάταξης αυτής και τη θεµελίωση της οικείας ενστάσεως καταχρηστικής άσκησης του 
δικαιώµατος απαιτείται η υπέρβαση των πιο πάνω ορίων να είναι προφανής, δηλαδή 
πρόδηλη και αναµφισβήτητη (ΑΠ 480/2008- ΑΠ 192/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Καταχρηστικότητα στο εµπράγµατο 
δίκαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 917 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Χρησικτησία. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο 
κοινωνικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής το 
δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά και όταν η συµπεριφορά του 
δικαιούχου πριν από την άσκησή του καθώς και η πραγµατική κατάσταση που 
διαµορφώθηκε στο διάστηµα που µεσολάβησε, δεν δικαιολογούν τη µεταγενέστερη 
άσκησή του και καθιστούν αυτή µη ανεκτή κατά τις περί δικαίου αντιλήψεις του 
µέσου κοινωνικού ανθρώπου. Μόνη η µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και 
όταν ακόµη δηµιούργησε στον υπόχρεο την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα ή 
ότι δεν πρόκειται πλέον να ασκηθεί, δεν αρκεί να καταστήσει καταχρηστική τη 
µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλά απαιτείται να συντρέχουν προσθέτως ειδικές 
συνθήκες και περιστάσεις, προερχόµενες κυρίως από την προηγηθείσα συµπεριφορά 
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του δικαιούχου και υποχρέου, ώστε 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 υπόχρεο και να θέτει έτσι σε κίνδυνο την 
οικονοµική υπόστασή του, αλλά αρκεί να έχει δυσµενείς απλώς επιπτώσεις στα 
συµφέροντά του (Ολ.ΑΠ 33/2005, Ολ.ΑΠ 7/2002, Ολ.ΑΠ 8/2001). Εξάλλου, κατά τη 
διάταξη του άρθρου 262 παρ.1 ΚΠολ∆, πρέπει η ένσταση-όπως και η αγωγή (άρθρο 
261 παρ.1 ΚΠολ∆)- να περιλαµβάνει ορισµένο αίτηµα και σαφή έκθεση των 
γεγονότων που τη θεµελιώνουν, αλλιώς είναι αόριστη και ως τέτοια πρέπει και 
αυτεπαγγέλτως να απορριφθεί ως απαράδεκτη.  
- Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ.1 ΚΠολ∆ ιδρύεται, αν για την εφαρµογή 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή 
αρκέστηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόµος, καθώς και αν το 
δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την 
αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσία την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχτηκαν 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 δεν υπάγονται.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ.19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση, όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και, έτσι, 
δεν µπορεί να ελεγχθεί αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν 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 94/1992).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 1045, 1710, 1813, 1820, 1094, 1193, 1195, 1198, 1846, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Καταχρηστικότητα στο ενοχικό δίκαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 136 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Αίτηση αναίρεσης κατά 
των αποφάσεων των ειρηνοδικείων και των αποφάσεων των πρωτοδικείων. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, το δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται 
καταχρηστικά, εκτός άλλων, όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου, που προηγήθηκε 
της άσκησής του και η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε, κατά το χρονικό 
διάστηµα που µεσολάβησε µέχρι τότε, δεν δικαιολογούν επαρκώς τη µεταγενέστερη 
ενάσκηση του, από την οποία, αντίθετα, προκύπτει προφανής υπέρβαση των ορίων 
της καλής πίστης ή των χρηστών ηθών ή του κοινωνικού ή οικονοµικού σκοπού του 
δικαιώµατος. Ειδικότερα στην περίπτωση της µακροχρόνιας αδράνειας του 
δικαιούχου, υπάρχει τέτοια κατάχρηση, εφόσον, επιπρόσθετα, συντρέχουν 
περιστατικά αναγόµενα στον ίδιο χρόνο και στην όλη συµπεριφορά, τόσο αυτού, όσο 
και εκείνου που αποκρούει το δικαίωµα, από τα οποία γεννιέται στον τελευταίο 
(υπόχρεο) η πεποίθηση ότι το δικαίωµα δεν πρόκειται να ασκηθεί κατ' αυτού, έτσι 
ώστε η µε τη µεταγενέστερη άσκηση επιδίωξη ανατροπής της κατάστασης που 
δηµιουργήθηκε να συνεπάγεται επαχθείς για τον υπόχρεο συνέπειες (ΟλΑΠ 62/1990, 
ΟλΑΠ 56/1990, ΑΠ 1129/2002).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 ΚΠολ∆ κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων 
και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση µόνο 1)αν παραβιάστηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου ..., 2) αν το δικαστήριο δεν συγκροτήθηκε όπως 
ορίζει ο νόµος ..., 3) αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών 
δικαστηρίων ή δεν είχε καθ' ύλην αρµοδιότητα και 4) αν παράνοµα αποκλείστηκε η 
δηµοσιότητα της διαδικασίας. Από την αµέσως πιο πάνω διάταξη προκύπτει, ότι η 
απαρίθµηση των λόγων αναίρεσης κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων καθώς 
και των αποφάσεων των πρωτοδικείων, που εκδίδονται κατά των αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων είναι περιοριστική. Οι λόγοι αναίρεσης είναι µόνο τέσσερις και 
αντιστοιχούν προς τους λόγους αναίρεσης που προβλέπονται από τους αριθµούς 1, 2, 
4, 5 και 7, αντίστοιχα, του άρθρου 559 ΚΠολ∆, προς τους οποίους όµως δεν 
ταυτίζονται απολύτως. Έτσι, δεν ιδρύεται ο λόγος και όταν η απόφαση του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου, που δίκασε ως Εφετείο, στερείται νόµιµης βάσης λόγω 
ανεπαρκών αιτιολογιών σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 1041, 1042, 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Κοινόχρηστα πράγµατα - Αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1708 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- ∆ηµοτικοί και κοινοτικοί δρόµοι. Αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα. 
- Οι δηµοτικοί και κοινοτικοί δρόµοι, ήτοι αυτοί που εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός 
δήµου ή µιας κοινότητας εντός των διοικητικών τους ορίων (άρθρ. 4 του Ν. 
3155/1955), οι οποίοι αποτελούν κοινής χρήσεως και εκτός συναλλαγής πράγµατα 
(άρθρα 966, 967 ΑΚ) αποκτούν αυτήν την ιδιότητα α) µε πράξη της διοικήσεως για 
ρυµοτοµία και τη συντέλεσή της σύµφωνα µε τους νόµους περί σχεδίων πόλεων και 
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, β) µε τη βούληση του ιδιοκτήτη που θέτει στην 
κοινή χρήση συγκεκριµένο ακίνητο, είτε µε νοµότυπη δικαιοπραξία (διαθήκη ή 
δωρεά υπό τρόπο) κατά τις διατάξεις των άρθρων 1715, 2015 και 503 ΑΚ, είτε µε 
παραίτηση από την κυριότητα, που πρέπει να περιβληθεί το συµβολαιογραφικό τύπο 
και να µεταγραφεί κατ΄ άρθρο 369 και 1192 εδ. 1 ΑΚ και γ) µε την από το 
βυζαντινορωµαϊκό δίκαιο (ν. 3 παν. 47.7) προβλεπόµενη αµνηµονεύτου χρόνου 
αρχαιότητα (vetustas), σύµφωνα µε την οποία η χρήση του πράγµατος από κοινότητα 
ή δήµο ή από τους δηµότες αυτών µπορούσε να προσδώσει σε ακίνητο την ιδιότητα 
του κοινοχρήστου, εφόσον η αρχαιότητα στην ως άνω χρήση υπήρξε συνεχής επί δύο 
γενεές, η καθεµιά των οποίων εκτείνεται σε σαράντα έτη και είχε συµπληρωθεί πριν 
από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, ήτοι την 23-2-1946, ενόψει του ότι ο 
Κώδικας αυτός δεν αναγνωρίζει το θεσµό της αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητας 
(ΑΠ 311/2004 Ελ∆νη 2005, 1121, ΑΠ 1594/2008, ΑΠ 2057/ 2007). Από τα 
παραπάνω προκύπτει ότι εκείνος που ισχυρίζεται ότι κάποιο ακίνητο ή οδός είναι 
κοινόχρηστος χώρος και εξ αυτού η κυριότητά του έχει προσπορισθεί στον οικείο 
ΟΤΑ ή στο ∆ηµόσιο, πρέπει, για το ορισµένο του ισχυρισµού του, να καθορίσει το 
νόµιµο τρόπο µε τον οποίο αποκτήθηκε η ιδιότητα της κοινοχρησίας, 
προσδιορίζοντας όλα τα πραγµατικά περιστατικά που είναι απαραίτητα κατά νόµο για 
την εφαρµογή καθενός εκ των προαναφεροµένων τρόπων που προεκτέθηκαν για τη 
θεµελίωσή της (ΑΠ 2057/2007 στη ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 544/2002, ΕφΑθ 281/2009 Ελ∆νη 
50.604). Στην περίπτωση δε που η αγωγή ερείδεται στο θεσµό της αµνηµονεύτου 
χρόνου αρχαιότητας, απαιτείται να αναφέρεται στην αγωγή ότι η αρχαιότητα στην 
κοινή χρήση του επιδίκου (ήτοι η πάροδος 80 ετών) είχε συµπληρωθεί κατά το χρόνο 
εισαγωγής του ΑΚ ήτοι την 23-2-1946 και όχι κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής, 
που δεν ενδιαφέρει νοµικά, καθώς ο θεσµός αυτός δεν αναγνωρίζεται πλέον από τον 
Αστικό Κώδικα (ΑΠ 2057/2007). Τέλος, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 28 του 
Ν. 1337/1983 «ιδιωτικοί δρόµοι, πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσεως που 
έχουν σχηµατισθεί µε οποιοδήποτε τρόπο, έστω και κατά παράβαση των κειµένων 
πολεοδοµικών διατάξεων, και που βρίσκονται µέσα σε εγκεκριµένα σχέδια πόλεων, 
θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι που ανήκουν στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα. Για 
τους χώρους αυτούς δεν οφείλεται καµία αποζηµίωση. Σε περίπτωση όµως που οι 
χώροι αυτοί καταργούνται µε το σχέδιο πόλεως, προσκυρώνονται κατά τις κείµενες 
διατάξεις». Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, ιδιωτικά ακίνητα αποκτούν την 
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ιδιότητα του κοινοχρήστου χώρου και ως τέτοια περιέρχονται χωρίς αποζηµίωση 
στην κυριότητα του οικείου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης εφόσον: α) 
προβλέπονται από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλεως ως κοινόχρηστοι χώροι και β) η 
κοινοχρησία είναι αποτέλεσµα της βούλησης του ιδιοκτήτη (ρητής ή συναγοµένης 
εµµέσως από τις ενέργειές του), ή προκύπτει από πραγµατική κατάσταση που 
διατηρήθηκε επί µακρό χρόνο κατ΄ ανοχή του ιδιοκτήτη. Έτσι για τη µετάθεση της 
κυριότητας ακινήτου υπέρ του οικείου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να 
συντρέχουν οι προαναφερόµενος προϋποθέσεις (ΑΠ 311/2004 Ελ∆νη 2005.1125, ΑΠ 
48/1998 Ελ∆νη 1998.1323, ΑΠ 705/ 1996 Ελ∆νη 1997.102), για να είναι δε 
ορισµένος ο ισχυρισµός του οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης περί κυριότητάς του 
επί επιδίκου ακινήτου βάσει του ανωτέρω άρθρου 28, απαιτείται να αναφέρεται και ο 
τρόπος, µε τον οποίο εκδηλώθηκε η περί κοινοχρησίας του ακινήτου βούληση του 
ιδιοκτήτη του, καθόσον, για την ύπαρξη του εν λόγω δικαιώµατος, απαιτείται 
κοινοχρησία του επιδίκου εκ της βουλήσεως του ιδιοκτήτη του, που να συνάγεται 
ρητώς ή εµµέσως (σιωπηρώς), από ενέργειες αυτού, ή να προκύπτει από πραγµατική 
κατάσταση που διατηρήθηκε επί µακρόν µε την ανοχή του (ΣτΕ 744/1987 ΝοΒ 
36.1710, ΑΠ 705/1996 Ελ∆νη 1997.102, ΑΠ 1200/1993 Ελ∆νη 1995. 375). 
Περαιτέρω από την ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 70 ΚΠολ∆ προκύπτει 
ότι µπορεί να αναγνωριστεί µε αγωγή η ύπαρξη ή ανυπαρξία έννοµης σχέσης, η οποία 
τελεί σε αβεβαιότητα, εφόσον συντρέχει γι΄ αυτό έννοµο συµφέρον. Ως έννοµη σχέση 
θεωρείται η βιοτική σχέση ενός προσώπου προς άλλο πρόσωπο ή πράγµα που 
ρυθµίζεται από το δίκαιο, ενώ το έννοµο συµφέρον εξαρτάται από τις εκάστοτε 
περιστάσεις (ΑΠ 1831/1999 Ελ∆νη 41.965). Έτσι το έννοµο συµφέρον του ενάγοντος 
που απαιτείται να υπάρχει για την άσκηση αναγνωριστικής της κυριότητας αγωγής, 
συνίσταται στην προσβολή από τον εναγόµενο του δικαιώµατος του ενάγοντος είτε 
µε αποβολή του και κατάληψη του επιδίκου πράγµατος, είτε µε άλλη ενέργεια ή 
παράλειψη ενέργειας που έπρεπε να γίνει είτε και µε απλή αµφισβήτηση, εφόσον µε 
αυτή δηµιουργείται για το δικαίωµα σύγχυση και αµφιβολία, από την οποία 
απειλείται βλάβη, για την αποτροπή δε της οποίας η επιδιωκόµενη απόφαση αποτελεί 
πρόσφορο µέσο (ΑΠ 1447/1983 ∆ 15.718, ΑΠ 603/1985 ΝοΒ 34.399, ΕφΑθ 
7574/1998 Ελ∆νη 40.1103). Τέλος, από το συνδυασµό των άρθρων 239, 369, 1033 
και 1198 ΑΚ συνάγεται ότι η σύµβαση µε την οποία µεταβιβάζεται η κυριότητα 
ακινήτου, δεν καθίσταται άκυρη, τόσο ως υποσχετική όσο και ως εκποιητική 
δικαιοπραξία, από µόνο το γεγονός, ότι εκείνος που µεταβιβάζει δεν είναι κύριος του 
ακινήτου, που φέρεται ότι µεταβιβάζεται (ΑΠ 1199/1989 Ελ∆νη 32. 531, ΑΠ 2/ 1975 
ΝοΒ 23. 759, ΕφΙωαν. 15/2009 Ελ∆νη 50.1509, Εφ. ∆υτ. Μακ. 33/1997 Ελ 40. 654). 
Στην περίπτωση αυτή ο αληθής κύριος προστατεύεται µε διεκδικητική αγωγή (άρθρ. 
1094 ΑΚ - ΕφΑθ 2077/2009 Ελ∆νη 51.785). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 503, 966, 967, 1094, 1192, 1715, 2015, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Κοινωνία - ∆ιανοµή ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1080 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- ∆ιανοµή ακινήτου. ∆απάνες που έγιναν στο κοινό. ∆ικαιώµατα επικαρπωτή. 
Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία αγωγής. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων. Αίτηση αναίρεσης. Θάνατος διαδίκου. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1113, 799 ΑΚ, 478 έως 481, 118 
στοιχ. 4, 216 παρ. 1 α' και 224 εδ. β' ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι βάση της αγωγής 
διανοµής κοινού πράγµατος είναι η συγκυριότητα των διαδίκων επί του διανεµητέου 
πράγµατος και για την πληρότητα του δικογράφου της τέτοιας αγωγής αρκεί η µνεία 
της συγκυριότητας κατά τα ιδανικά µερίδια εκάστου των διαδίκων κοινωνών. Έτσι, 
το στοιχείο αυτό της συγκυριότητας πρέπει να περιέχεται στην αγωγή, χωρίς όµως να 
είναι αναγκαίο να εκτίθεται στην αγωγή και ο τρόπος µε τον οποίο ο ενάγων έγινε 
συγκύριος του κοινού, εκτός αν ο εναγόµενος µε τις προτάσεις της πρώτης 
πρωτοβάθµιας συζήτησης, αµφισβητώντας τη νοµιµοποίηση εκείνου, αρνηθεί την επ' 
αυτού συγκυριότητά του, οπότε ο ενάγων οφείλει να καθορίσει µε τις προτάσεις του 
της πρώτης πρωτοβάθµιας συζήτησης ή ελλείψει επαρκούς κατά νόµο, σχετικού 
χρόνου, και µε την οικεία προσθήκη, τον τρόπο µε τον οποίο έγινε συγκύριος του 
διανεµητέου. Αν δε ο ενάγων στηρίζει την συγκυριότητά του σε παράγωγο τρόπο 
κτήσεως της κυριότητας, αρκεί, για την πληρότητα της αγωγής του να επικαλεσθεί µε 
τις προτάσεις του τη συµβατική µεταβίβαση της κυριότητας µε συµβολαιογραφικό 
έγγραφο και µεταγραφή, εκτός αν ο εναγόµενος αµφισβητήσει µε τις προτάσεις της 
πρώτης πρωτοβάθµιας συζήτησης και την κυριότητα και των δικαιοπαρόχων του, 
οπότε πρέπει να επικαλεσθεί και αυτήν ώστε να φθάσει σε κτήση κυριότητας µε 
πρωτότυπο τρόπο (έκτακτη χρησικτησία).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 787 επ. και 794 του ΑΚ, οι οποίες εφαρµόζονται, κατ' 
άρθρο 1113 του ίδιου Κώδικα και στην συγκυριότητα, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 
των άρθρων 802, 730 επ., 904 επ. και 1101 και 1107 ΑΚ, προκύπτει, ότι προκειµένου 
για δαπάνες που έγιναν σε κοινό πράγµα από έναν εκ των συγκυρίων, µπορεί αυτός 
να επιδιώξει την αναζήτησή τους από τους λοιπούς συγκυρίους κατά την αναλογία 
της µερίδας τους, όταν πραγµατοποίησε αυτές τις δαπάνες µετά από σύµφωνη γνώµη 
της πλειοψηφίας των συγκυρίων ή σχετική δικαστική απόφαση ή για την αποτροπή 
επικειµένου κινδύνου και για την συντήρηση του πράγµατος, αλλά και όταν 
υποβλήθηκε στις δαπάνες αυτές χωρίς να υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις αλλά 
µε την συνδροµή της διοίκησης αλλοτρίων ή του αδικαιολογήτου πλουτισµού. Τις 
απαιτήσεις από την κοινωνία για δαπάνες στο κοινό πράγµα ο συγκύριος µπορεί να 
ασκήσει ανταγωγικά, αλλά και κατ' ένσταση κατά την συζήτηση της αγωγής 
διανοµής. Μπορεί ακόµη ο συγκύριος να ασκήσει (µε τις προτάσεις της πρώτης 
συζήτησης) και το δικαίωµα επισχέσεως σύµφωνα µε τα άρθρα 325, 794, 802 και 
1116 του ΑΚ. Στην περίπτωση όµως που οι δαπάνες αυτές έγιναν χωρίς τις 
προαναφερθείσες προϋποθέσεις, µε µόνη τη συνδροµή των προϋποθέσεων της 
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διοικήσεως αλλοτρίων (άρθρ. 730 επ.) ή του αδικαιολόγητου πλουτισµού (άρθρ.904 
επ. του ΑΚ.), ο σχετικός ισχυρισµός, για να είναι ορισµένος και να µπορεί να 
εξετασθεί από το δικαστήριο πρέπει να αναφέρει, ότι συντρέχουν οι τελευταίες αυτές 
προϋποθέσεις, της διοικήσεως δηλαδή αλλοτρίων ή του αδικαιολόγητου πλουτισµού, 
σε αντίθετη δε περίπτωση, µη αναφοράς δηλαδή των στοιχείων αυτών, ο εν λόγω 
ισχυρισµός είναι απορριπτέος. Περαιτέρω, από το συνδυασµό των διατάξεων των 
άρθρων 785, 795 επ., 1113, 1142 επ. ΑΚ, 478, 480, 480 Α, 484 παρ. 1 και 493 
ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο επικαρπωτής του κοινού ακινήτου, ως εναγόµενος ή ως 
παρεµβαίνων κυρίως, µπορεί να ασκήσει µόνο τα παρακάτω δικαιώµατα, ήτοι: 1) να 
αξιώσει την άσκηση της επικαρπίας στο µερίδιο, το οποίο περιέρχεται µε την 
αυτούσια διανοµή στον ψιλό κύριο και 2) σε περίπτωση πωλήσεως του κοινού 
ακινήτου µε πλειστηριασµό, να αξιώσει: α) την από κοινού µε τον ψιλό κύριο 
είσπραξη του ποσού του πλειστηριάσµατος, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσοστό 
συγκυριότητας του ψιλού κυρίου, β) τον προσδιορισµό του είδους της ασφαλούς και 
εντόκου τοποθετήσεως των χρηµάτων αυτών και γ) την είσπραξη των τόκων τους ή 
τη διάθεσή τους για την αντικατάσταση του πράγµατος, χωρίς, όµως, να δικαιούται, 
να αξιώσει τη λύση ή τη µη λύση της κοινωνίας, ούτε να υποβάλει αίτηµα αυτούσιας 
διανοµής του κοινού ή πωλήσεως αυτού µε πλειστηριασµό, καθώς και την ως άνω 
ένσταση επισχέσεως. 
- 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 λόγο αναίρεσης από το άρθρο 
559 αριθ. 8 ή 14 του ΚΠολ∆.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται 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 ανωτέρω διάταξη, νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί 
ισχυρισµοί των διαδίκων που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του 
ασκουµένου µε την αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 3/1997). ∆εν αποτελούν πράγµατα, κατά την πιο 
πάνω έννοια, και συνεπώς δεν ιδρύεται ο από την παραπάνω διάταξη λόγος 
αναιρέσεως, µεταξύ άλλων, και η αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, ανταγωγής ή 
ενστάσεως, τα επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων, 
έστω και αν προτείνονται ως λόγοι εφέσεως, οι νοµικοί ισχυρισµοί και η νοµική 
επιχειρηµατολογία των διαδίκων, οι αλυσιτελείς ισχυρισµοί, περιστατικά επουσιώδη, 
που δεν θεµελιώνουν αυτοτελή ισχυρισµό ή περιστατικά, που εκτίθενται εκ περισσού. 
Εποµένως, πράγµα είναι και η κατά το άνω άρθρο 281 του ΑΚ ένσταση 
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καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώµατος, που έχει εφαρµογή και επί δικών 
διανοµής κοινού πράγµατος, και κατά την έννοια του οποίου η άσκηση του 
δικαιώµατος είναι καταχρηστική και όταν η προηγηθείσα συµπεριφορά του 
δικαιούχου ή η διαµορφωθείσα εξαιτίας της, κατά το χρονικό διάστηµα που 
µεσολάβησε, πραγµατική κατάσταση, χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν την γένεση του 
δικαιώµατος ή να επάγονται την απόσβεσή του, καθιστούν την µεταγενέστερη 
άσκησή του µη ανεκτή, ως τείνουσα στην ανατροπή κατάστασης που δηµιουργήθηκε 
υπό ορισµένες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε επί µακρόν µε επακόλουθες 
δυσµενείς για τον υπόχρεο συνέπειες, εφόσον από την συµπεριφορά του δικαιούχου, 
συναρτώµενη µε εκείνη του υποχρέου, έχει δηµιουργηθεί ευλόγως στον υπόχρεο η 
πεποίθηση ότι δεν θα ασκηθεί το δικαίωµα. Σε περίπτωση δε που η ένσταση αυτή 
στηρίζεται σε περισσότερα αυτοτελή πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, συνολικώς 
ορώµενα, προσδίδουν καταχρηστικό χαρακτήρα στο ασκούµενο δικαίωµα, τα 
αυτοτελή αυτά περιστατικά, συνδεόµενα µε το σχετικό αίτηµα του ενισταµένου 
(άρθρα 262, 269 και 527 ΚΠολ∆), αποτελούν το καθένα χωριστά "πράγµατα" κατά 
την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 8 του ΚΠολ∆ (Ολ.ΑΠ 88/1980). Συνακόλουθα, 
όταν το δικαστήριο της ουσίας, κατά την εξέταση της ενστάσεως καταχρηστικής 
ασκήσεως του δικαιώµατος, παραλείπει να λάβει υπόψη και περιστατικά, που 
επικαλέστηκε ο ενιστάµενος, προς θεµελίωση της ενστάσεώς του αυτής, τα οποία 
µαζί µε εκείνα, που αυτός επικαλέστηκε και έλαβε υπόψη το δικαστήριο, καθιστούν 
βάσιµη την ένσταση, υποπίπτει στην εκ του άνω άρθρου 559 αριθ. 8 περ. β' του 
ΚΠολ∆ πληµµέλεια. Αλλά ο λόγος αυτός αναιρέσεως δεν ιδρύεται, όταν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη και τα άλλα επικληθέντα περιστατικά της ενστάσεως, όµως 
τα απέρριψε για οποιουδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν 
το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα, που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και 
προσκόµισαν. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως και 340 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την 
κρίση του για τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, που ασκούν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του όλα τα 
αποδεικτικά µέσα, τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, χωρίς 
να επιβάλλεται να γίνεται ειδική αναφορά και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από 
αυτά, αρκεί να καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο από όλο το περιεχόµενο της απόφασης, 
ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που µε επίκληση προσκοµίστηκαν από 
τους διαδίκους, ήτοι αρκεί η γενική αναφορά του είδους του αποδεικτικού µέσου 
(µάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π.), που έλαβε υπόψη του το δικαστήριο (Ολ.ΑΠ 42/2002). Ο 
λόγος αυτός αναίρεσης δεν ιδρύεται, όταν η παράλειψη του δικαστηρίου αφορά στη 
µη αξιολόγηση συγκεκριµένων αποδεικτικών µέσων, που έλαβε υπόψη, σε 
συνδυασµό µε τα άλλα ληφθέντα υπόψη αποδεικτικά µέσα ή αν το δικαστήριο δεν 
προσέδωσε στο αποδεικτικό µέσο την αποδεικτική βαρύτητα που υποστηρίζει ο 
αναιρεσείων ότι αυτό έχει, διότι µε την αιτίαση αυτή πλήττεται η αναιρετικώς 
ανέλεγκτη εκτίµηση των αποδείξεων (άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 286 περ. α' , 287, 290, 291 και 292 Πολ∆, που 
εφαρµόζονται, κατά το άρθρο 573 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, και στη διαδικασία της 
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δίκης για την αναίρεση, σε συνδυασµό προς τις διατάξεις των άρθρων 1846 και 1847 
ΑΚ προκύπτει, ότι η δίκη διακόπτεται και, όταν µετά την άσκηση της αίτησης 
αναίρεσης και µέχρι να τελειώσει η προφορική συζήτηση, µετά την οποία εκδίδεται η 
οριστική απόφαση του Αρείου Πάγου, αποβιώσει κάποιος διάδικος. Η διακοπή 
επέρχεται από τη γνωστοποίηση του λόγου της διακοπής προς τον αντίδικο µε 
επίδοση δικογράφου ή µε προφορική δήλωση στο ακροατήριο ή εκτός ακροατηρίου 
κατά την επιχείρηση διαδικαστικής πράξης από εκείνον που έχει το δικαίωµα να 
επαναλάβει τη δίκη ή και από εκείνον που µέχρι την επέλευση του θανάτου ήταν 
πληρεξούσιος του θανόντος. Ως διάδικος υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή της 
δίκης, στην περίπτωση θανάτου του αρχικού διαδίκου, νοείται ο καθολικός του 
διάδοχος (κληρονόµος του). Η επανάληψη δε της δίκης που έχει διακοπεί µπορεί να 
είναι είτε εκούσια, µε ρητή ή σιωπηρή δήλωση του διαδίκου υπέρ του οποίου επήλθε 
η διακοπή, είτε και αναγκαστική µε πρόσκληση του αντιδίκου ή του οµοδίκου που 
πρέπει να γίνει µε κοινοποίηση δικογράφου. Οι τελευταίοι αυτοί µπορούν να 
προκαλέσουν την επανάληψη και χωρίς να έχει προηγηθεί γνωστοποίηση του λόγου 
της διακοπής, µη επικαλούµενοι την έλλειψη της γνωστοποιήσεως και θεωρώντας, 
ότι η διακοπή έχει επέλθει, η πρόσκληση όµως αυτή δεν µπορεί να επιδοθεί στον 
κληρονόµο του αποβιώσαντος διαδίκου πριν από την παρέλευση της προθεσµίας για 
την αποποίηση της κληρονοµίας, η οποία κατ' άρθρο 1847 εδάφ. α' ΑΚ είναι 
τετράµηνη και αρχίζει από την επαγωγή της κληρονοµίας.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 325, 326, 730, 785, 787, 794, 795, 799, 802, 904, 1101, 1107, 1113, 1116, 
1142, 1710, 1813, 1820, 1846, 1847, 
ΚΠολ∆: 118, 216, 224, 286, 287, 290, 291, 292, 478, 480, 480Α, 481, 493, 559 αριθ. 
1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 
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Σύντοµη Περίληψη:  
- Αυτούσια διανοµή ακινήτου.Υποβολή αιτήµατος για αυτούσια διανοµή µε τις 
προτάσεις οποιουδήποτε από τους συγκυρίους. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Κήρυξη ή µη ακυρότητας. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 480Α' του ΚΠολ∆, όπως προστέθηκαν µε εκείνες 
του άρθρου 11 του Ν. 1562/1985, από τις οποίες η διάταξη του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2207/1994 και ήδη 
ισχύει: "1. Κάθε συγκύριος οικοπέδου στο οποίο υπάρχει οικοδοµή ή χωριστές 
οικοδοµές έχει δικαίωµα να ζητήσει την αυτούσια διανοµή του οικοπέδου µε 
σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ή µέρη ορόφων ή µε σύσταση χωριστής 
ιδιοκτησίας σε διακεκριµένα µέρη του ενιαίου οικοπέδου στα οποία έχουν ανεγερθεί 
οι χωριστές οικοδοµές, µε την επιφύλαξη των πολεοδοµικών διατάξεων. Το 
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δικαστήριο αποφασίζει τη διανοµή µε τον τρόπο αυτό, αν είναι εφικτή και δεν 
αντιβαίνει στο συµφέρον των λοιπών συγκυρίων ... . 2. Αν πρόκειται για οικόπεδο 
ακάλυπτο και οικοδοµήσιµο και η αυτούσια διαίρεσή του είναι ανέφικτη, το 
δικαστήριο µπορεί να αποφασίσει την αυτούσια διανοµή του µε σύσταση χωριστής 
ιδιοκτησίας σε διακεκριµένα µέρη του ενιαίου οικοπέδου στα οποία θα είναι δυνατή η 
ανέγερση χωριστών οικοδοµηµάτων, µε την επιφύλαξη των πολεοδοµικών 
διατάξεων. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως". 
Κατά την αληθινή έννοια των αµέσως πιο πάνω διατάξεων, σε συνδυασµό 
ερµηνευοµένων και εφαρµοζοµένων ενόψει και του σκοπού για τον οποίο τέθηκαν ως 
νέο δίκαιο, είναι επιτρεπτή, αν είναι εφικτή και δεν αντιβαίνει στο συµφέρον όλων 
των συγκυρίων, η αυτούσια διανοµή οικοπέδου στο οποίο υπάρχει οικοδοµή ή 
χωριστές οικοδοµές, καθώς και ακάλυπτου και οικοδοµήσιµου οικοπέδου, µε τη 
σύσταση µεν χωριστής ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ή µε σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας 
σε διακεκριµένα µέρη του ενιαίου οικοπέδου, στα οποία έχουν ανεγερθεί οι χωριστές 
οικοδοµές, στην πρώτη περίπτωση, µε τη σύσταση δε χωριστής ιδιοκτησίας σε 
διακεκριµένα µέρη του ενιαίου οικοπέδου, στα οποία θα είναι δυνατή η ανέγερση 
χωριστών οικοδοµηµάτων, στη δεύτερη περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν∆ 
1024/1971 και υπό την επιφύλαξη πάντοτε των πολεοδοµικών διατάξεων. Με τα 
δεδοµένα αυτά, αυτούσια διανοµή ακάλυπτου και οικοδοµήσιµου οικοπέδου µε 
σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας σε µέλλουσα να ανεγερθεί σ' αυτό οικοδοµή, ύστερα 
από αίτηση κάποιου από τους συγκοινωνούς δεν είναι νόµω δυνατή. Περαιτέρω, από 
το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 800 ΑΚ, 480 παρ.1, 480Α και 481 αριθ. 1 
ΚΠολ∆, κατά την οποία το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωµένο να διατάξει απόδειξη, 
αν κρίνει ότι η αυτούσια διανοµή είναι προδήλως δυνατή, αδύνατη ή ασύµφορη, 
προκύπτει, ότι η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί του προδήλως δυνατού, 
αδυνάτου ή ασυµφόρου της αυτούσιας διανοµής είναι κρίση περί πραγµατικών 
γεγονότων και γι' αυτό είναι αναιρετικά ανέλεγκτη, σύµφωνα µε τη διάταξη του 
άρθρου 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν συντρέχει περίπτωση παράβασης των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας ή έλλειψης νόµιµης βάσης κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 559 αριθ. 1β' και 19 ΚΠολ∆.  
- Από τις διατάξεις του άρθρου 481Α' του ΚΠολ∆, σε συνδυασµό µε εκείνες των 
άρθρων 216 παρ. 1, 219 παρ. 1, 2, 223 και 224 του ίδιου Κώδικα προκύπτει, ότι το 
αίτηµα για αυτούσια διανοµή µε σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας µπορεί 
να υποβληθεί και µε τις προτάσεις οποιουδήποτε από τους συγκυρίους διαδίκους 
κατά την πρώτη στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο συζήτηση της αγωγής περί διανοµής, 
διαφορετικά είναι απορριπτέο ως απαράδεκτο.  
- 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' 
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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).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι ως απαράδεκτο που ιδρύει τον άνω 
λόγο αναίρεσης, νοείται όχι το ουσιαστικό απαράδεκτο, αλλά εκείνο που είναι 
συνέπεια παραβιάσεως δικονοµικών διατάξεων, οι οποίες θέτουν ορισµένες 
προϋποθέσεις ως προς τη διαδικαστική πράξη, η µη τήρηση των οποίων αποκλείει εκ 
των προτέρων την πράξη. Εξάλλου, στην περίπτωση που το διατακτικό της 
προσβαλλόµενης απόφασης στηρίζεται αυτοτελώς σε περισσότερες επάλληλες 
αιτιολογίες και µε την αναίρεση πλήττονται µεν όλες, πλην όµως η προσβολή µιας 
από αυτές δεν τελεσφορεί, οι λόγοι αναιρέσεως που προσβάλλουν τις λοιπές είναι 
απορριπτέοι ως αλυσιτελείς (ΑΠ 1041/2003).  
- 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, 
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ανταγωγής) είτε ως αµυντικό (ένσταση, αντένσταση) µέσο, αλλά όχι και οι 
ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής, ένστασης ή αντένστασης, ή 
επιχειρήµατα, νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την 
εκτίµηση των αποδείξεων. ∆εν θεµελιώνεται, όµως, ο λόγος αυτός αναίρεσης αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε για 
οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, έστω και αν η απόρριψή του δεν είναι ρητή, 
αλλά συνάγεται από το περιεχόµενο της απόφασης (ΟλΑΠ 11/1996).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 800, 
ΚΠολ∆: 480, 480Α, 481, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2207/1994, άρθ. 12,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κοινωνία - Χρήση κοινού πράγµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 336 
Έτος: 2012 
Σύντοµη 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 
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 
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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 * ΝοΒ 2012.1958 
 
Κυριότητα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 508 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αναγνώριση κυριότητας. Ευθύνη ως προς τα ωφελήµατα. Ευθύνη ως προς το 
πράγµα. Παραγραφή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 1094 ΑΚ, ο κύριος πράγµατος δικαιούται να απαιτήσει από το νοµέα 
ή τον κάτοχο την αναγνώριση της κυριότητάς του και την απόδοση του πράγµατος, 
κατά το άρθρο 1097 του ίδιου Κώδικα, 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 το άρθρο 
1098 εδ. α ΑΚ., αν ο νοµέας ήταν κακόπιστος κατά το χρόνο που κατέλαβε το 
πράγµα ή αν έµαθε αργότερα ότι δεν έχει δικαίωµα νοµής, υπέχει, από τότε, ως προς 
το πράγµα και τα ωφελήµατα του πράγµατος, την ίδια ευθύνη που έχει και για το 
χρόνο µετά την επίδοση της αγωγής και κατά το άρθρο 1099 του ίδιου Κώδικα, αν ο 
νοµέας απέκτησε τη νοµή του πράγµατος µε παράνοµη πράξη, ευθύνεται σε 
αποζηµίωση του κυρίου, κατά τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες. Εξάλλου, κατά το 
άρθρο 249 ΑΚ, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, οι αξιώσεις παραγράφονται σε 
είκοσι χρόνια. Στην παραγραφή της διάταξης αυτής υπάγονται οι αξιώσεις από τα 
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άρθρα 1096-1100 του ΑΚ και µόνον κατ' εξαίρεση η από το άρθρο 1099 ΑΚ αξίωση 
για αδικοπραξία υπόκειται στην πενταετή παραγραφή της διάταξης του άρθρου 937 
ΑΚ.  
- Με το άρθρο 250 αρ. 17 ΑΚ, θεσπίζεται εξαίρεση της κατά το άρθρο 249 του ίδιου 
Κώδικα παραγραφής των αξιώσεων και σύµφωνα µε αυτό οι αξιώσεις µισθών, παντός 
είδους καθυστερούµενων προσόδων κλπ. παραγράφονται σε πέντε χρόνια. Τέλος 
κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 περ. α' του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν 
δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, αν εφαρµοστεί, 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα.  
- Έτσι που έκρινε το Εφετείο, παραβίασε ευθέως µε εσφαλµένη εφαρµογή τις 
ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 1096 και 250 αρ. 17 ΑΚ και µε 
εσφαλµένη µη εφαρµογή των ουσιαστικού δικαίου διατάξεων των άρθρων 1097 και 
249 ΑΚ, αφού η αξίωση αποζηµίωσης των αναιρεσειουσών, που στηρίζει την κυρία 
βάση της αγωγής, θεµελιούµενη στη διάταξη του άρθρου 1097 ΑΚ, δεν υπόκειται, 
σύµφωνα µε τη νοµική σκέψη που αναφέρθηκε στην αρχή, στην πενταετή παραγραφή 
του άρθρου 250 αρ. 17 ΑΚ, αλλά στην εικοσαετή του άρθρου 249 του ίδιου Κώδικα. 
Εποµένως, ο πρώτος λόγος αναίρεσης από τον αριθ.1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (και 
όχι και από τον αριθ.19 που αναγράφεται στο αναιρετήριο) µε τον οποίο αποδίδεται 
στο Εφετείο η πληµµέλεια της παραβίασης των προαναφερθεισών ουσιαστικού 
δικαίου διατάξεων περί παραγραφής, είναι βάσιµος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 249, 250, 1094, 1096, 1097, 1099, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.430, σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς * ΧρΙ∆ 
2012.39, σχολιασµός Σωτήριος Ιωακειµίδης  
 
Κυριότητα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1099 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Κυριότητα. Απαγορευτικές διατάξεις σχετικά µε τη µεταβίβαση. Αναιρετικοί λόγοι 
σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Περιεχόµενο δικογράφου αναίρεσης.Λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων, τα οποία δεν επικαλέσθηκε νοµίµως ο αντίδικος. 
- Κατά τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 2 του Ν∆ 690/1948, όπως ήδη ισχύει: 
1). Απαγορεύεται η µεταβίβαση της κυριότητας οικοπέδων επαγόµενη την 
δηµιουργία οικοπέδων µη αρτίων, είτε κατά το ελάχιστον εµβαδόν, είτε κατά το 
ελάχιστον πρόσωπον ή βάθος. 2). Οσάκις εκ των κειµένων περί σχεδίων πόλεων 
διατάξεων επιβάλλεται, πλην των ελαχίστων ορίων εµβαδού και διαστάσεων των 
οικοπέδων, η τήρησις ωρισµένων ακαλύπτων αποστάσεων µεταξύ των ορίων του 
οικοπέδου και της οικοδοµής ή ποσοστού του οικοπέδου ακαλύπτου υπό οικοδοµής, 
απαγορεύεται η µετά την ανέγερσιν της οικοδοµής καθ' οιονδήποτε τρόπον 
µεταβίβασις της κυριότητος µέρους του οικοπέδου κατά τρόπον καθιστώντα το εφ' ού 
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η οικοδοµή οικόπεδον µη άρτιον ή µειούντα τας ακάλυπτους αποστάσεις ή το 
ακάλυπτον ποσοστόν κάτω του επιβεβληµένου ελαχίστου ορίου και 3). Πάσα 
δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου, έχουσα αντικείµενον απαγορευµένην κατά τας 
προηγούµενος παραγράφους µεταβίβασιν κυριότητος, είναι αυτοδικαίως και εξ 
υπαρχής απολύτως άκυρος. 
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθρο 
559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, εάν το δικαστήριο για το σχηµατισµό της περί νοµικής επάρκειας 
της αγωγής κρίσεως του αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος προς 
θεµελίωση του δικαιώµατος ή αρκέστηκε σε λιγότερα, ενώ η ποσοτική ή ποιοτική 
αοριστία της αγωγής, η οποία υπάρχει όταν δεν αναφέρονται όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται κατά νόµο για τη θεµελίωση του αιτήµατος της αγωγής, ελέγχεται ως 
παραβίαση από τους αριθµούς 14 ή 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆.  
-  Κατά την εφαρµογή της εν λόγω διατάξεως από δικονοµική άποψη, µε την έννοια 
του ορισµένου κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολ∆ της αγωγής, ο ενάγων για την 
ακύρωση των δικαιοπραξιών µεταβιβάσεων οικοπέδων, λόγω µη τηρήσεως των περί 
ακαλύπτων χώρων ως άνω διατάξεων, οφείλει να επικαλεστεί στο δικόγραφο αυτής 
τον ακριβή χρόνο ανεγέρσεως της οικοδοµής, τα ελάχιστα όρια εµβαδού και 
διαστάσεων των οικοπέδων, τις επιβαλλόµενες ακάλυπτες αποστάσεις µεταξύ των 
ορίων του οικοπέδου και της οικοδοµής ή ποσοστού του οικοπέδου ακαλύπτου υπό 
οικοδοµής, καθώς και τους λόγους, συνεπεία των οποίων καθίσταται το συγκεκριµένο 
οικόπεδο, επί του οποίου υφίσταται η οικοδοµή, µη άρτιο, ώστε να είναι δυνατόν να 
διαπιστωθεί εάν εξ' αυτών των λόγων µειώνονται οι ακάλυπτες αποστάσεις ή το 
ακάλυπτο ποσοστό κάτω του επιβεβληµένου ορίου, το οποίο επίσης πρέπει να 
προσδιορίζεται.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 566 ΚΠολ∆, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 118 
εδ. 4 του ίδιου Κώδικα, το δικόγραφο της αναιρέσεως πρέπει να περιέχει, κατά τρόπο 
σαφή και ορισµένο, το λόγο αναιρέσεως, ώστε να µπορεί να συνάγεται απ΄ αυτόν σε 
ποια συγκεκριµένη περίπτωση από τις περιοριστικά αναφερόµενες στο άρθρο 559 
ΚΠολ∆ υπάγεται. Πρέπει δηλαδή να καθορίζονται στο λόγο αναιρέσεως τα 
πραγµατικά περιστατικά που, κατά τον αναιρεσείοντα, στοιχειοθετούν την 
αποδιδόµενη στην προσβαλλοµένη απόφαση πληµµέλεια. Συµπλήρωσή τους µε 
παραποµπή σε άλλα, εκτός του αναιρετηρίου, έγγραφα είναι ανεπίτρεπτη και ο λόγος 
αναιρέσεως που καταφεύγει σε τέτοια παραποµπή είναι απορριπτέος ως αόριστος.  
- Πληµµέλεια, που δηµιουργεί το λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ. 11 β ΚΠολ∆, 
αποτελεί η λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων, τα οποία δεν επικαλέσθηκε νοµίµως ο 
αντίδικος. Για να είναι ορισµένος ο ανωτέρω λόγος πρέπει να προσδιορίζονται στο 
αναιρετήριο τα αποδεικτικά µέσα, ο ισχυρισµός για την απόδειξη του οποίου 
λήφθηκαν υπόψη, ο λόγος για τον οποίο δεν έπρεπε να εκτιµηθούν και η επίδραση 
του ισχυρισµού αυτού στο διατακτικό της απόφασης. Πρέπει ακόµη να αναφέρεται 
ότι ο ισχυρισµός περί απαραδέκτου προβλήθηκε στο ∆ικαστήριο κατά τρόπο νόµιµο 
και ορισµένο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 566, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Κυριότητα - ∆ιεκδικητική αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 135 
Έτος: 2012 
Σύντοµη 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 
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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, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012.2354 
 
Κυριότητα - ∆ιεκδικητική αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 565 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Κυριότητα. Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1094 ΑΚ, ο κύριος πράγµατος δικαιούται να 
απαιτήσει από το νοµέα ή τον κάτοχο την αναγνώριση της κυριότητάς του και την 
απόδοση του πράγµατος. Κατά την έννοια της αµέσως πιο πάνω διατάξεως, τα 
θεµελιωτικά για την άσκηση διεκδικητικής αγωγής στοιχεία είναι η κυριότητα του 
ενάγοντα στο πράγµα, η κατάληψη του τελευταίου από τον εναγόµενο και η νοµή 
αυτού κατά το χρόνο άσκησης της εν λόγω αγωγής, αίτηµά της δε η απόδοση του 
πράγµατος. Σύµφωνα δε µε τη διάταξη του άρθρου 1095 ΑΚ, ο νοµέας µπορεί να 
αρνηθεί την απόδοση του πράγµατος, αν έχει έναντι του κυρίου δικαίωµα να νέµεται 
ή να κατέχει το πράγµα.  
Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 974, 1045, 1051 ΑΚ, προκύπτει 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. Αποτελούν δε πράξεις νοµής, όταν πρόκειται 
για ακίνητο, οι υλικές και εµφανείς πάνω σ' αυτό πράξεις που προσιδιάζουν στην 
φύση και τον προορισµό του, µε τις οποίες φανερώνεται η βούληση του νοµέα να έχει 
το πράγµα για δικό του.  
Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο λόγος 
αναίρεσης για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και, αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση τον πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας, που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της. Στην περίπτωση, που το δικαστήριο έκρινε κατ' 
ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε, ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
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της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, 
αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση.  
Κατά δε το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και, αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και, ιδίως, δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση 
του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι αναγκαία 
για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι συντρέχουν οι όροι της διάταξης που 
εφαρµόσθηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο 
λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για 
το αν παραβιάστηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. Αναφέρεται ο λόγος 
αυτός σε πληµµέλειες αναγόµενες στη διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και 
δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων 
και, ειδικότερα, στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει 
εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται σαφώς, πλήρως και χωρίς αντιφάσεις. Ως 
ζητήµατα, τέλος, των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο 
ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη νόµιµη βάση, νοούνται µόνο οι 
ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν δηλαδή στη θεµελίωση ή 
κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, 
όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα που συνέχονται 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: 974, 1045, 1051, 1094,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - ∆ιεκδικητική αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 991 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- ∆ιεκδικητική αγωγή. Χρησικτησία. Ένορκες βεβαιώσεις. Επίδοση σε αντίκλητο. 
Κλήτευση διαδίκων στο εξωτερικό. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία 
της αγωγής. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 974, 974, 1041, 1043, 1045, 1094 
ΑΚ και 216 παρ. 1 ΚΠολ∆. Προκύπτει, ότι, για την πληρότητα της διεκδικητικής 
αγωγής ακινήτου, του οποίου η κυριότητα αποκτήθηκε µε πρωτότυπο τρόπο (τακτική 
και έκτακτη χρησικτησία), πρέπει ο ενάγων να αναφέρει, εκτός των άλλων, τις 
πράξεις νοµής του στο ακίνητο, όπως τέτοιες είναι η καλλιέργεια, η εκµίσθωση σε 
τρίτους, η οριοθέτηση και η επίβλεψη, η καταµέτρηση τούτου και η σύνταξη 
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τοπογραφικών διαγραµµάτων, χωρίς να απαιτείται και ο ηµερολογιακός 
προσδιορισµός των επί µέρους πράξεων µέσα στο χρόνο χρησικτησίας.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. α' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και όταν το 
δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπόψη του αποδεικτικά µέσα που ο νόµος 
δεν επιτρέπει. Εξάλλου, κατά το άρθρο 270 παρ. 2 εδ. 2 ΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά 
την αντικατάστασή του µε το άρθρο 12 του ν. 2145/2001, επιτρέπεται η χρήση 
ενόρκων βεβαιώσεων και κατά την τακτική διαδικασία, δικονοµικό καθεστώς από το 
οποίο διέπεται και η ένδικη υπόθεση µε βάση το χρόνο έναρξης της ισχύος του από 1-
1-2002 (άρθρο 15 του Ν. 2943/2001) και προσδιοριστικό κριτήριο την ενώπιον του 
πρωτοβαθµίου δικαστηρίου συζήτηση της υπόθεσης (άρθρο 22 του Ν. 2915/2001), η 
οποία στην ερευνώµενη υπόθεση έλαβε χώρα κατά τη δικάσιµο της 21-3 -2006. 
Σύµφωνα δε µε την ως άνω διάταξη, ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη η 
συµβολαιογράφου λαµβάνονται υπόψη µόνον αν έχουν συνταχθεί πριν από τη 
δικάσιµο και µετά προηγούµενη κλήτευση του αντιδίκου δύο τουλάχιστον εργάσιµες 
ηµέρες πριν από τη βεβαίωση.  
Συνεπώς, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτίµηση των, κατ' άρθρο 270 παρ. 2 εδ. 2 
ΚΠολ∆, ενόρκων βεβαιώσεων από το δικαστήριο της ουσίας αποτελεί η λήψη τους 
µετά από προηγούµενη πριν από δύο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες κλήτευση του 
αντιδίκου του διαδίκου που τις επικαλείται και τις προσκοµίζει, ο οποίος και 
υποχρεούται στην επίκληση και απόδειξη της κλήτευσης, εκτός αν ο αντίδικός του 
παραστάθηκε κατά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης. Αν το δικαστήριο της ουσίας 
λάβει υπόψη του ένορκη βεβαίωση χωρίς να έχει νοµίµως κλητευθεί ο αντίδικος, (που 
δεν παρέστη κατά τη λήψη της), λαµβάνει υπόψη του ανεπίτρεπτο από το νόµο 
αποδεικτικό µέσο.  
- Όπως προκύπτει από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρ. 94, 96, 97, 142 και 
143 του ΚΠολ∆, η επίδοση προς διάδικο µπορεί να γίνεται και προς τον νόµιµα 
διορισµένο αντίκλητό του, εφόσον εξακολουθεί να έχει αυτή την ιδιότητα. Ο 
διορισµός αντικλήτου γίνεται, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 142 παρ. 1 και 4, είτε µε 
δήλωση ενώπιον του γραµµατέα του πρωτοδικείου της κατοικίας του διαδίκου είτε µε 
ρήτρα σε σύµβαση (που καλύπτει µόνο τις σχετικές µε τη σύµβαση αυτή πράξεις). 
Επίσης, έχει την ιδιότητα του αντικλήτου και ο νόµιµα διορισµένος πληρεξούσιος 
δικηγόρος, στον οποίο µπορούν να γίνονται µόνον οι επιδόσεις που ανάγονται στη 
δίκη για την οποία είναι πληρεξούσιος. Από τις ίδιες διατάξεις και εκείνη του άρθρου 
104 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι ο δικηγόρος, που υπέγραψε το ένδικο µέσο της έφεσης, 
κατά νόµιµο αµάχητο τεκµήριο θεωρείται µέχρι την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο 
ότι είναι ο πληρεξούσιος και αυτοδικαίως αντίκλητος του εκκαλούντος για όλες τις 
επιδόσεις που αναφέρονται στην ανοιγείσα µε το ένδικο µέσο δίκη, στις οποίες 
περιλαµβάνεται και η κλήση για την πρώτη συζήτηση της έφεσης. Έτσι, κατά µείζονα 
λόγο, είναι αντίκλητος δεκτικός παραλαβής και της κλήσης του αντιδίκου του 
εκκαλούντος, για να παραστεί σε ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφο κατά τη λήψη 
ένορκης βεβαίωσης σύµφωνα µε το άρθρο 270 παρ. 2 ΚΠολ∆. ∆εν θεωρείται όµως 
αντίκλητος του εκκαλούντος ο δικηγόρος που υπογράφει ως πληρεξούσιος δικηγόρος 
του την κλήση-γνωστοποίηση εξέτασης µαρτύρων ενώπιον συµβολαιογράφου, η 
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οποία (κλήση) επιδίδεται µε παραγγελία του στον αντίδικο (του εκκαλούντος), 
εφόσον αυτός (δικηγόρος) δεν έχει υπογράψει το ένδικο µέσο της έφεσης.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 498 παρ. 2 ΚΠολ∆, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 15 § 1 του Ν. 2915/2001, η προθεσµία για την κλήτευση των διαδίκων που 
διαµένουν στην ηµεδαπή, για τη συζήτηση ενδίκου µέσου, είναι εξήντα ηµέρες. Το 
εκπρόθεσµο της κατά το ανωτέρω άρθρο κλήτευσης του διαδίκου, ο οποίος παρέστη 
κατά τη συζήτηση, καθιστά άκυρη την κλήτευσή του και προσβάλλει το δικαίωµα της 
υπεράσπισής του, µόνο υπό την προϋπόθεση του άρθρου 159 παρ. 3 ΚΠολ∆, δηλαδή 
της επίκλησης και απόδειξης πρόκλησης δικονοµικής βλάβης και συγκεκριµένα περί 
την προπαρασκευή της υπεράσπισης, η οποία δεν µπορεί να επανορθωθεί κατ' άλλο 
τρόπο.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται ως παραβίαση από τον αριθµό 
1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, εάν το δικαστήριο για το σχηµατισµό της περί νοµικής 
επάρκειας της αγωγής κρίσης του αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο 
νόµος προς θεµελίωση του δικαιώµατος ή αρκέστηκε σε λιγότερα, ενώ η ποσοτική ή 
ποιοτική αοριστία της αγωγής, η οποία υπάρχει, όταν δεν αναφέρονται όλα τα 
στοιχεία που απαιτούνται κατά νόµο για τη θεµελίωση του αιτήµατος της αγωγής, 
ελέγχεται ως παραβίαση από τους αριθµούς 14 ή 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆. Σε κάθε 
όµως περίπτωση η αοριστία του δικογράφου της αγωγής πρέπει να προτείνεται στο 
δικαστήριο της ουσίας για να δηµιουργείται λόγος αναίρεσης σύµφωνα µε τη διάταξη 
του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, δεδοµένου ότι ο σχετικός ισχυρισµός δεν είναι από 
εκείνους, οι οποίοι, κατ' εξαίρεση, λαµβάνονται υπόψη και χωρίς να προταθούν στο 
δικαστήριο της ουσίας και ειδικώς δεν αφορά τη δηµόσια τάξη. Ο ισχυρισµός για 
αοριστία της αγωγής προτεινόµενος ή επαναφερόµενος ενώπιον του Εφετείου δεν 
αρκεί να αναφέρει ότι η αγωγή είναι αόριστη, αλλά πρέπει να αναφέρει τις 
συγκεκριµένες αοριστίες σε σχέση µε τα πραγµατικά περιστατικά που είναι 
απαραίτητα για τη στήριξη του αγωγικού δικαιώµατος, εξαιτίας των οποίων δεν 
παρέχεται η δυνατότητα στον εναγόµενο να αµυνθεί, για να είναι δε ορισµένος ο 
σχετικός λόγος αναίρεσης πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι προβλήθηκε 
παραδεκτώς στο πρωτοβάθµιο και επαναφέρθηκε στο δευτεροβάθµιο ο περί 
αοριστίας της αγωγής ισχυρισµός.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 974, 1041, 1043, 1045, 1094, 
ΚΠολ∆: 94, 96, 97, 142, 143, 159, 216, 498, 559 αριθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - ∆ιεκδικητική αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 940 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Στοιχεία διεκδικητικής ή αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου αγωγής. Αναιρετικοί 
λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. 
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- από τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 στοιχ. α' και β' ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι το 
δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται για 
τη νοµική θεµελίωση της αγωγής, ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς 
και ορισµένο αίτηµα. Η ακριβής περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς είναι 
συνυφασµένη µε την υποβολή αιτήµατος ορισµένου και όχι αορίστου. ∆ιαφορετικά 
το δικαστήριο βρίσκεται σε αδυναµία να εκδώσει απόφαση συγκεκριµένη και 
επιδεκτική εκτέλεσης. Όταν στο δικόγραφο της αγωγής δεν περιέχονται τα πιο πάνω 
στοιχεία ή όταν αυτά περιέχονται κατά τρόπο ελλιπή ή ασαφή, τότε η έλλειψη αυτή 
καθιστά µη νοµότυπη την άσκησή της, επιφέρει δε την απόρριψή της ως απαράδεκτης 
λόγω αοριστίας, είτε κατόπιν προβολής της σχετικής ένστασης, είτε και 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας. Προκειµένου, ειδικότερα, περί 
διεκδικητικής ή αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου αγωγής απαιτείται, για το 
ορισµένο αυτής, εκτός από τα απαιτούµενα κατά το άρθρο 1094 ΑΚ στοιχεία, και 
ακριβής περιγραφή του εν λόγω ακινήτου, δηλαδή, ο προσδιορισµός του κατά θέση, 
έκταση, ιδιότητα και όρια, ώστε να µην υπάρχει αµφιβολία ως προς την ταυτότητά 
του.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, στηρίζει λόγο αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ.1 ΚΠολ∆), συντρέχει δε αν το δικαστήριο για 
τη θεµελίωση της αγωγής στο συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου αρκέστηκε 
σε στοιχεία λιγότερα ή αξίωσε περισσότερα από εκείνα που ο κανόνας αυτός απαιτεί 
για τη γένεση του οικείου δικαιώµατος, κρίνοντας αντιστοίχως νόµιµη ή µη 
στηριζόµενη στο νόµο την αγωγή. Αντίθετα, η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της 
αγωγής, η οποία υπάρχει όταν δεν εκτίθενται στην αγωγή όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται κατά νόµο για τη στήριξη του αιτήµατος της αγωγής, τα πραγµατικά, 
δηλαδή, περιστατικά που απαρτίζουν την ιστορική βάση της αγωγής και 
προσδιορίζουν το αντικείµενο της δίκης, δηµιουργεί λόγους αναίρεσης από το άρθρο 
559 αριθ. 8 και 14 ΚΠολ∆. Εξάλλου, ο από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται αν το δικαστήριο έκρινε ορισµένη και νόµιµη την αγωγή, 
λαµβάνοντας υπόψη αναγκαία για τη θεµελίωσή της και την περιγραφή του 
αντικειµένου της δίκης γεγονότα που δεν εκτίθενται σε αυτή ή εάν απέρριψε ως 
αόριστη ή µη νόµιµη την αγωγή, παραγνωρίζοντας εκτιθέµενα για τη θεµελίωσή της 
και την περιγραφή του αντικειµένου της δίκης γεγονότα, που µε επάρκεια εκτίθενται 
σε αυτήν, ενώ ο από το άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται, αν το 
δικαστήριο, παρά τη µη επαρκή έκθεση σε αυτήν των στοιχείων που είναι αναγκαία 
για τη στήριξη του αιτήµατος της αγωγής, την έκρινε ορισµένη, θεωρώντας ότι αυτά 
εκτίθενται µε επάρκεια ή αν παρά την επαρκή έκθεση των στοιχείων αυτών την 
απέρριψε ως αόριστη.  
- 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. Υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 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 



 

[186] 
 

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 παραβιάσθηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. Αφορά 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 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 τα οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας 
δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1094, 
ΚΠολ∆: 216, 286, 287, 291, 292, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - ∆ιεκδικητική αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 924 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- ∆ιεκδικητική αγωγή. Χρησιδάνειο. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 1095 ΑΚ ο εναγόµενος στη διεκδικητική αγωγή, έχει δικαίωµα να 
αρνηθεί την απόδοση του πράγµατος αν έχει έναντι του κυρίου δικαίωµα να νέµεται ή 
να κατέχει το πράγµα. Η νοµή ή κατοχή του πράγµατος πρέπει να βασίζεται σε 
έννοµη σχέση είτε οικογενειακή (δικαίωµα των γονέων για διοίκηση περιουσίας του 
τέκνου), είτε κληρονοµική (δικαίωµα εκτελεστή διαθήκης), είτε εµπράγµατη 
(επικαρπία, οίκηση, ενέχυρα) είτε ενοχική (µίσθωση, χρησιδάνειο κλπ), η οποία 
πρέπει να ισχύει και να είναι έγκυρη. Ο ισχυρισµός του εναγοµένου, ότι δικαιούται να 
νέµεται και να κατέχει το πράγµα, αποτελεί γνήσια αναβλητική ένσταση, διότι µε τον 
ισχυρισµό αυτό ο εναγόµενος δεν αρνείται τη βάση της αγωγής, δηλαδή το δικαίωµα 
κυριότητας του ενάγοντος, αλλά αντιτάσσει ένα γεγονός που παρέχει σ' αυτόν 
δικαίωµα να διατηρεί τη νοµή ή την κατοχή του πράγµατος και να αρνηθεί την 
απόδοσή του.  
- 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 
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βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της.  
- Από την διάταξη του άρθρου 810 ΑΚ προκύπτει σαφώς, ότι το χρησιδάνειο 
καταρτίζεται µε σύµβαση µεταξύ του χρήστη και του χρησαµένου, η οποία δεν 
υπόκειται σε κανένα τύπο και µπορεί να συνάγεται και σιωπηρώς από πράξεις των 
συµβαλλοµένων και µε την οποία ο πρώτος παραχωρεί χωρίς αντάλλαγµα τη χρήση 
πράγµατος στον δεύτερο, ο οποίος αναλαµβάνει την υποχρέωση να το επιστρέψει 
µετά τη λήξη αυτής. Πρόκειται για σύµβαση που καταρτίζεται µόνο µε και από την 
εκτέλεση της παροχής από τον χρήστη. Παράδοση της χρήσης αποτελεί η θέση του 
χρησαµένου µε τέτοια σχέση προς το πράγµα, ώστε να µπορεί να το χρησιµοποιεί. 
Εποµένως, ανάλογα µε το περιεχόµενο της σύµβασης, τη φύση της συγκεκριµένης 
χρήσης και γενικώς των περιστάσεων, η παροχή του χρήστη συνίσταται συνήθως σε 
πράξη αυτού, δηλαδή στην παράδοση του πράγµατος, δηλαδή της φυσικής εξουσίας 
επ' αυτού, αλλά δεν αποκλείεται να συνίσταται και σε παράλειψη ή ανοχή του 
χρήστη. Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι ο χρησάµενος δεν αποκτά νοµή επί του 
πράγµατος, αλλά µόνο την κατοχή αυτού, και ασκεί τη νοµή, η οποία παραµένει στον 
χρήστη, στο όνοµα του τελευταίου, µε αποτέλεσµα όσο διαρκεί η σύµβαση του 
χρησιδανείου να µην µπορεί ο χρησάµενος να χρησιδεσπόσει το πράγµα. Από δε το 
συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1096 και 1098 ΑΚ σαφώς συνάγεται, ότι η 
ευθύνη του κακόπιστου νοµέα, δηλαδή εκείνου, ο οποίος, κατά την κατάληψη του 
πράγµατος, γνώριζε ή από βαρεία αµέλεια αγνοούσε ή έµαθε αργότερα, ότι δεν 
δικαιούται στη νοµή του, είναι όµοια µε εκείνη του καλόπιστου νοµέα µετά την 
επίδοση της αγωγής και αρχίζει, αφότου έγινε κακόπιστος. Ειδικότερα, ο κακόπιστος 
νοµέας υποχρεούται έκτοτε να αποδώσει τα ωφελήµατα, τα οποία έχουν εξαχθεί, και 
να αποκαταστήσει την αξία όσων εξ αυτών δεν εξήγαγε, ενώ µπορούσε κατά τους 
κανόνες της τακτικής διαχειρίσεως να εξαγάγει. Ωφελήµατα είναι όχι µόνο οι καρποί 
του πράγµατος ή του δικαιώµατος, αλλά και κάθε όφελος που παρέχει η χρήση του 
πράγµατος ή του δικαιώµατος (άρθρο 962 ΑΚ). Εποµένως, ωφέληµα είναι και κάθε 
όφελος που έχει ο νοµέας από την ενοίκηση ή την κατ' άλλο τρόπο χρήση του 
πράγµατος από τον ίδιο, συνεπεία των οποίων εξοικονοµεί τη δαπάνη στην οποία θα 
υποβαλλόταν, αν µίσθωνε άλλο όµοιο πράγµα, οπότε η ωφέλεια συνίσταται στην 
εξοικονόµηση της σχετικής δαπάνης για τα µισθώµατα.  
- Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου κατά τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ κρίνεται 
ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε, ότι αποδείχθηκαν το 
δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός 
αναίρεσης, αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την 
παραβίαση.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 810, 962, 1095, 1096, 1098, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012.732 
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Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1696 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1041, 1042 και 1044 του ΑΚ προκύπτει ότι για την 
κτήση κυριότητας ακινήτου µε τακτική χρησικτησία απαιτούνται φυσική εξουσίαση 
αυτού µε διάνοια κυρίου (νοµή), καλή πίστη, που πρέπει να υπάρχει κατά την κτήση 
της νοµής, νόµιµος τίτλος και παρέλευση δεκαετίας στη νοµή του πράγµατος. Κατά 
την έννοια της τελευταίας διάταξης, νόµιµος τίτλος είναι κάθε γεγονός παραγωγικό 
κατά νόµο κυριότητας, όπως είναι και το µεταβιβαστικό της κυριότητας για νόµιµη 
αιτία συµβολαιογραφικό έγγραφο, που έχει µεταγραφεί νόµιµα και έχει εξωτερικώς 
όλους τους όρους του εγκύρου τίτλου, τυχόν δε ελαττώµατα κείµενα εκτός αυτού, 
όπως και η έλλειψη κυριότητας στο πρόσωπο του µεταβιβάζοντος, καλύπτονται από 
τη χρησικτησία, αν συντρέχουν και οι λοιποί όροι αυτής, µεταξύ των οποίων και η 
καλή πίστη. Ο δε νοµέας βρίσκεται σε καλή πίστη όταν χωρίς βαριά αµέλεια έχει την 
πεποίθηση ότι απέκτησε την κυριότητα, η οποία πεποίθηση αποκλείεται να συντρέχει 
σ` εκείνον που γνωρίζει ή εκ βαρείας αµελείας αγνοεί την ύπαρξη κυριότητας άλλου 
επί του πράγµατος, µη εκπροσωπουµένου υπό του µεταβιβάζοντος ουδέ συναινούντος 
στη µεταβίβαση (ΑΠ 1366/2005). Περαιτέρω, 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, και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις (της τακτικής και έκτακτης 
χρησικτησίας), 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 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 αρ.19 του Κ.Πολ.∆. 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. 
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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: 974, 1041, 1042, 1044, 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 862 
Έτος: 2011 
Σύντοµη 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 
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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 
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, 



 

[191] 
 

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 * Ελ∆νη 2012.1334 
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1458 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µία εικοσαετία πράγµα 
κινητό ή ακίνητο γίνεται κύριος µε έκτακτη χρησικτησία, κατά δε το άρθρο 974 του 
ίδιου Κώδικα, όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα (κατοχή) είναι 
νοµέας, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις 
αυτές για την κτήση της κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία απαιτείται άσκηση 
νοµής επί συνεχή εικοσαετία, 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. Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 1041 
ΑΚ προκύπτει, ότι για την κτήση κυριότητας ακινήτου µε τακτική χρησικτησία 
απαιτούνται φυσική εξουσίαση αυτού µε διάνοια κυρίου (νοµή), καλή πίστη, που 
πρέπει να υπάρχει κατά την κτήση της νοµής, νόµιµος τίτλος και παρέλευση 
δεκαετίας στη νοµή του πράγµατος.  
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- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση, όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, και, έτσι, 
δεν µπορεί να ελεγχθεί, αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν οι όροι του 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που 
δεν εφαρµόσθηκε. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για 
ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και, ειδικότερα, στην ανάλυση, 
στάθµιση και αξιολόγηση αυτών και στην αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει 
εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να διατυπώνεται στην απόφαση σαφώς και χωρίς 
αντιφάσεις.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1041, 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 927 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου. Παραβίαση των 
ερµηνευτικών κανόνων δικαιοπραξιών. Παραβίαση διδαγµάτων της κοινής πείρας. 
- Κατά το άρθρο 1045 ΑΚ εκείνος που έχει στη νοµή του για µια εικοσαετία πράγµα 
κινητό ή ακίνητο, γίνεται κύριος (έκτακτη χρησικτησία). Περαιτέρω, από το 
συνδυασµό των άρθρων 369, 1033, 1045, 1051, 1192 και 1198 του ΑΚ προκύπτει ότι 
ο νοµέας ακινήτου δεν µπορεί να αντιτάξει ότι έγινε κύριος του επιδίκου ακινήτου µε 
έκτακτη χρησικτησία δια συνυπολογισµού του χρόνου χρησικτησίας του 
δικαιοπαρόχου έναντι αυτού ή εκείνου προς τον οποίο µεταβίβασε την κυριότητα ο 
δικαιοπάροχος δια συµβάσεως νοµίµως µεταγεγραµµένης, καθόσον τούτο αντιτίθεται 
στο θεσµό της χρησικτησίας και της δηµοσιότητος των πράξεων επί ακινήτων (ΟλΑΠ 
1593/1979). ∆ιότι υπό την αντίθετη εκδοχή επέρχεται απόσβεση του δικαιώµατος 
ιδιοκτησίας του δικαιοπαρόχου δια της νοµής του ίδιου, ενώ εξ'άλλου της συµβάσεως 
µε τον αληθή κύριο και της µεταγραφής της υπερισχύει, σε σχέση µε την µεταβίβαση 
της κυριότητος, η εκ µέρους του δικαιοπαρόχου προγενέστερη παράδοση της νοµής 
σε άλλον.  
- 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 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 
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απαγγέλθηκε ή την άρνησή της. Με τον παραπάνω, δηλαδή, λόγο ελέγχεται το 
σφάλµα στη µείζονα πρόταση ή στην υπαγωγή της ελάσσονος στη µείζονα, εφόσον 
υπάρχει σφάλµα και στο διατακτικό.  
- Κατά το άρθρο 560 αρ.1 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης, όταν το δικαστήριο της 
ουσίας παραβίασε ευθέως κανόνα ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται 
και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ευθεία παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου υπάρχει, όταν το δικαστήριο, µε βάση τις παραδοχές του, στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, παράλειψε να εφαρµόσει ένα ουσιαστικό κανόνα δικαίου, ο 
οποίος ήταν εφαρµοστέος ή εφάρµοσε ουσιαστικό κανόνα δικαίου, τον οποίο δεν 
έπρεπε να εφαρµόσει. Ειδικότερα, το δικαστήριο παραβιάζει τους ερµηνευτικούς 
κανόνες των δικαιοπραξιών, που εισάγουν οι διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ, 
όταν, µολονότι διαπιστώνει, έστω και έµµεσα, την ύπαρξη κενού ή αµφιβολίας στις 
δηλώσεις βούλησης των δικαιοπρακτούντων, συνακόλουθα δε, την ανάγκη 
συµπλήρωσης ή ερµηνείας αυτών, παραλείπει να προσφύγει για τη συµπλήρωση ή 
ερµηνεία τους στις διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ ή προσφεύγει στην 
εφαρµογή των διατάξεων αυτών και στη συµπλήρωση ή ερµηνεία της δικαιοπραξίας, 
µολονότι δέχεται, επίσης, ανέλεγκτα, ότι η δικαιοπραξία είναι πλήρης και σαφής και 
δεν έχει ανάγκη συµπλήρωσης ή ερµηνείας, αφού ληφθούν υπόψη και τα 
συναλλακτικά ήθη, ως στοιχεία προσδιοριστικά της καλής πίστης. Οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών παραβιάζονται ευθέως και όταν το ερµηνευτικό πόρισµα, 
στο οποίο, µετά από ερµηνεία της δικαιοπραξίας, κατέληξε το δικαστήριο, δεν είναι 
σύµφωνο προς την καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. Για 
τη διαµόρφωση σχετικής κρίσης το δικαστήριο της ουσίας λαµβάνει υπόψη, µε 
διαφορετική κατά περίπτωση βαρύτητα, τα συµφέροντα των µερών και κυρίως 
εκείνου από αυτά, το οποίο αποβλέπει να προστατεύσει ο ερµηνευόµενος όρος, το 
δικαιοπρακτικό σκοπό, τις συνήθειες και τις λοιπές τοπικές, χρονικές και άλλες 
συνθήκες, υπό τις οποίες έγιναν οι δηλώσεις βούλησης των συµβαλλοµένων, τη φύση 
της σύµβασης, τις διαπραγµατεύσεις που είχαν προηγηθεί, την προηγούµενη 
συµπεριφορά των µερών και πως η σχετική δήλωση του ενός µέρους αναµενόταν να 
εκληφθεί από το άλλο µέρος. Έτσι, κάθε δήλωση βούλησης 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 βούλησης 
και από τον τρίτο. Το δικαστήριο της ουσίας, όταν ερµηνεύει, κατά τις αρχές της 
καλής πίστης, λαµβάνοντας υπόψη του και τα συναλλακτικά ήθη, τη δήλωση 
βούλησης, δεν είναι ανάγκη να αναλύσει και εξειδικεύσει τις αρχές αυτές ή τα 
συναλλακτικά ήθη και δεν δεσµεύεται στην κρίση του από τους ισχυρισµούς των 
διαδίκων. Εξάλλου, το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει τη 
δικανική του κρίση, δεν είναι υποχρεωµένο να αρκεστεί στο περιεχόµενο της 
σύµβασης, αλλά µπορεί να αντλήσει και στοιχεία εκτός της σύµβασης που θα 
προταθούν από τους διαδίκους.  
- Ως διδάγµατα της κοινής πείρας θεωρούνται γενικές αρχές που συνάγονται 
επαγωγικώς από την καθηµερινή παρατήρηση της εµπειρικής πραγµατικότητας, τη 
συµµετοχή τις συναλλαγές και τις γενικές τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις, οι οποίες 
έχουν γίνει κοινό κτήµα και χρησιµοποιούνται από το δικαστήριο για την εξειδίκευση 
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των αόριστων νοµικών εννοιών και για την έµµεση απόδειξη κρίσιµων γεγονότων ή 
την εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που προσκοµίστηκαν. 
Η παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας ιδρύει, κατά τη σαφή έννοια του 
άρθρου 560 παρ. εδάφ. β' Κ.Πολ.∆., λόγο αναίρεσης µόνο αν αυτά χρησιµοποιήθηκαν 
εσφαλµένως από το δικαστήριο κατά την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή 
σ' αυτούς των πραγµατικών περιστατικών που αποδείχθηκαν και όχι προς έµµεση 
απόδειξη ή προς εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίστηκαν, πρέπει δε να εκτίθεται περαιτέρω στο σχετικό λόγο η έννοια που 
αποδόθηκε στον κανόνα δικαίου, που χαρακτηρίζεται εσφαλµένη και η κατά τη 
γνώµη του αναιρεσείοντος ορθή, που προκύπτει από τα επικαλούµενα διδάγµατα της 
κοινής πείρας, τα οποία παρέλειψε να χρησιµοποιήσει (ΟλΑΠ 2/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 1033, 1045, 1051, 1192, 1198, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 937 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Προϋπόθεση της κτήσης της κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία, σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 1045 ΑΚ, είναι η άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε τη 
δυνατότητα αυτού που χρησιδεσπόζει να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του 
νοµής και την όµοια νοµή του δικαιοπαρόχου του (αρθ. 1051 ΑΚ), εφόσον είχε γίνει, 
µε νόµιµο τρόπο, καθολικός ή ειδικός διάδοχος αυτού. Ενώ, κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 1041, 1042 και 1044 ΑΚ, για να αποκτήσει κάποιος κυριότητα σε ακίνητο µε 
τακτική χρησικτησία, απαιτούνται φυσική εξουσίαση του πράγµατος, µε διάνοια 
κυρίου (νοµή), καλή πίστη, που πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο που αποκτάται η 
νοµή, νόµιµος τίτλος, πράγµα δεκτικό χρησικτησίας και παρέλευση δεκαετίας, 
συνυπολογιζόµενης και της µε τα αυτά προσόντα νοµής των δικαιοπαρόχων. 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.  
- 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, 
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σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι 
συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της 
εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές 
της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν εφαρµόσθηκε ορθώς ή όχι 
ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. Αναφέρεται σε πληµµέλειες αναγόµενες στη 
διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται, όταν υπάρχουν ελλείψεις 
που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων και, ειδικότερα, στην ανάλυση, 
στάθµιση και αξιολόγηση αυτών και στην αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει 
εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται πλήρως, σαφώς και χωρίς αντιφάσεις 
(ΟλΑΠ 24/1992).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1041, 1042, 1044, 1051,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 946 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση εγγράφου. Αδίκαστη 
αίτηση. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µια 
εικοσαετία πράγµα κινητό ή ακίνητο, γίνεται κύριος (έκτακτη χρησικτησία). Άσκηση 
νοµής αποτελούν οι υλικές, εµφανείς και συνεχείς πράξεις, που φανερώνουν τη 
βούληση εξουσίασης του νοµέα πάνω στο πράγµα. Τέτοιες πράξεις, µεταξύ άλλων, 
είναι η εκµίσθωση, πωλήσεις τµηµάτων, καταµετρήσεις, αποτυπώσεις σε 
σχεδιαγράµµατα, δήλωση του ακινήτου στο έντυπο Ε9 της Εφορίας και κάθε πράξη 
που προσιδιάζει στη φύση και τον προορισµό του πράγµατος.  
- Με τον υπό στοιχείο Α, κατά το δεύτερο µέρος του, από τον αριθµό 1 του άρθρου 
559 ΚΠολ∆, λόγο αναίρεσης προβάλλεται η αιτίαση, ότι το Εφετείο, µε το να 
απορρίψει την ένσταση ιδίας κυριότητας µε βάση την, έκτακτη χρησικτησία, που 
παραδεκτά πρόβαλε η πρώτη αναιρεσείουσα, παραβίασε την ουσιαστική διάταξη του 
άρθρου 1045 ΑΚ, ερµηνεύοντας αυτήν εσφαλµένα, µε την παραδοχή ότι από τη µη 
δήλωση εκ µέρους της δικαιοπαρόχου µητέρας της στο έντυπο Ε9 της Εφορίας του 
επιδίκου ακινήτου συνάγεται έλλειψη βουλήσεως της ανωτέρω να εξουσιάζει το 
επίδικο ως κυρία, ενόψει του ότι η µη δήλωση αυτή δεν αποτελεί πράξη φυσικής 
εξουσίασης από την οποία να προκύπτει έλλειψη βουλήσεως εξουσιάσεως του 
επιδίκου. Όπως όµως προκύπτει από την προσβαλλόµενη απόφαση, το Εφετείο 
απέρριψε την ένσταση ιδίας κυριότητας της πρώτης αναιρεσείουσας, επειδή δέχθηκε, 
κατά την κύρια αιτιολογία του, ότι δεν αποδείχθηκε η άσκηση πράξεων νοµής στο 
επίδικο από την πρώτη εναγοµένη και τη δικαιοπάροχο της. Η αναφορά δε του 
Εφετείου, ότι από τη µη δήλωση του επιδίκου στο έντυπο Ε9 συνάγεται έλλειψη 
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βουλήσεως για εξουσίαση του επιδίκου, αποτελεί επιχείρηµα για την ενίσχυση της 
παραπάνω κρίσης του, αφού, σύµφωνα µε τη νοµική σκέψη που προπαρατέθηκε, η 
δήλωση του ακινήτου στο έντυπο Ε9 αποτελεί άσκηση πράξης νοµής. Εποµένως η 
αιτίαση αυτή είναι αβάσιµη.  
Με τον ίδιο λόγο η πρώτη αναιρεσείουσα προβάλλει την αιτίαση, ότι το Εφετείο, µε 
το να δεχθεί ότι οι αναιρεσίβλητες έγιναν συγκυρίες του επιδίκου ακινήτου 
παραγώγως (και µε κληρονοµική διαδοχή) παραβίασε τις σχετικές (άρθρα 1710 και 
1724 ΑΚ) ουσιαστικές διατάξεις, επειδή αυτές δεν άσκησαν πράξεις νοµής σ' αυτό.  
Η αιτίαση όµως αυτή δεν είναι βάσιµη, επειδή για να αποκτήσει ο κληρονόµος 
κυριότητα στα ακίνητα της κληρονοµιάς αρκεί να µεταγράψει τη δήλωση αποδοχής 
κληρονοµιάς ή το κληρονοµητήριο, δεν απαιτείται δε και η απόκτηση της νοµής τους. 
Τέλος, µε τον ίδιο λόγο και υπό την επίκληση της αναιρετικής πληµµέλειας του 
άρθρου 559 παρ.1 ΚΠολ∆, πλήττεται η ανέλεγκτη περί τα πράγµατα εκτίµηση των 
αποδείξεων. Εποµένως, όλες οι περιεχόµενες στο λόγο αυτό λοιπές σχετικές αιτιάσεις 
είναι απαράδεκτες.  
- Ο από το άρθρο 559 αρ 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. 
Ούτε, επίσης, ιδρύεται ο λόγος αυτός από την αναφορά ή µη στην επιχειρηµατολογία 
των διαδίκων ή στην επιχειρηµατολογία του δικαστηρίου (ΟλΑΠ 1/1999, ΟλΑΠ 
24/1992).  
- Η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου προβλέπεται ως λόγος αναίρεσης από το 
άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, καθώς και από το άρθρο 560 αρ. 1 του ίδιου Κώδικα. 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. 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 απ' 
αυτά, αρκεί να καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο από όλο το περιεχόµενο της απόφασης, 
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ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα ,που, µε επίκληση, προσκοµίστηκαν 
νόµιµα από τους διαδίκους. 
- Έγγραφα δεκτικά παραµόρφωσης δηµιουργικής λόγου αναίρεσης, είναι, κατά την 
έννοια του άρθρου 559 αρθ. 20 ΚΠολ∆, µόνον αυτά που προβλέπονται ως 
αποδεικτικά µέσα από τα άρθρα 339 και 432 επ. ΚΠολ∆ ∆εν αποτελούν έγγραφα, µε 
την εν λόγω έννοια, εκείνα στα οποία αποτυπώνονται άλλα αποδεικτικά µέσα, όπως 
είναι οι γνωµοδοτήσεις πραγµατογνωµόνων, οι εισηγητικές εκθέσεις και οι εκθέσεις 
αυτοψίας ή τα πρακτικά και οι αποφάσεις που περιέχουν καταθέσεις µαρτύρων και 
συνεπώς, επ' αυτών, δεν ιδρύεται ο παρών λόγος. Εποµένως, η µε τον τρίτο (υπό 
στοιχείο Γ), από τον αριθµό 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, λόγο αναίρεσης 
προβαλλόµενη αιτίαση της παραµόρφωσης του περιεχοµένου της εισηγητικής 
έκθεσης που περιέχει τις καταθέσεις των εξετασθέντων µαρτύρων, είναι προεχόντως, 
απαράδεκτη.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 9 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο 
επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα ζητήθηκαν ή 
άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως αίτηση αφεθείσα αδίκαστη νοείται όχι οποιαδήποτε 
αίτηση υποβληθείσα από τους διαδίκους, κατά τη διαδροµή της δίκης, αλλά µόνο 
εκείνη που αναφέρεται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης και προκαλεί εκκρεµοδικία. 
Την από το άρθρο 559 αρ. 9 γ ΚΠολ∆, πληµµέλεια δεν συνιστά και η υποβολή 
αίτησης για αποδεικτικά µέσα, όπως για την εξέταση νέων µαρτύρων, για τη 
διεξαγωγή αυτοψίας και πραγµατογνωµοσύνης. Εξάλλου, η παράλειψη του 
δικαστηρίου της ουσίας να λάβει υπόψη του ενστάσεις ή αντενστάσεις των διαδίκων 
δεν θεµελιώνει τον αναιρετικό λόγο του άρθρου 559 αρ. 9 ΚΠολ∆, αλλά εκείνον του 
αριθµού 8 του ίδιου άρθρου.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.8 του 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 πρότασης τους, 
θεµελιώνουν ιστορικώς το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (Ολ.ΑΠ 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 (Ολ.ΑΠ 469/1984). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1045, 1710, 1724, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 
20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012.737 
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Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 939 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1045 ΑΚ, 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 
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.  
- Κατά την έννοια του αριθ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ανεπαρκής ή αντιφατική 
αιτιολογία που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νοµίµου βάσεως, υπάρχει, 
όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι 
αναγκαία για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, όχι όµως και όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και, ειδικότερα, στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του 
πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, εφόσον τούτο εκτίθεται σαφώς. Ως 
"ζητήµατα" των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή 
αντιφατικό στερεί απ' την απόφαση τη νόµιµη βάση της, νοούνται µόνον οι 
ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που τείνουν στη θεµελίωση ή 
την κατάλυση δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, 
όχι όµως και τα απλά πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα, που δεν συνέχονται µε την 
αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για την οποία η έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 784 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Χρησικτησία. Κοινωνία. Παρβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Παραβίαση 
διδαγµάτων της κοινής πείρας. 
- Κατά µεν το άρθρο 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µία εικοσαετία 
πράγµα κινητό ή ακίνητο, γίνεται κύριος µε έκτακτη χρησικτησία, κατά δε το άρθρο 
974 του ίδιου Κώδικα, όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα 
(κατοχή) είναι νοµέας, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Σύµφωνα µε τις 
διατάξεις αυτές για την κτήση της κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία απαιτείται 
άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, 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 τις διατάξεις των άρθρων 785-787, 974, 980, 981, 982, 994, 1113 και 1884 ΑΚ, 
συνάγεται η αρχή, ότι ο συγκοινωνός, όπως είναι και ο συγκληρονόµος, λογίζεται ότι 
κατέχει το κοινό πράγµα επ' ονόµατι και των λοιπών κοινωνών 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 αποκλειστικώς για δικό του 
λογαριασµό, διότι, σε περίπτωση αντιποιήσεως της νοµής από τον αντιπρόσωπο του 
νοµέα, αυτή δεν απόλλυται για τον τελευταίο πριν λάβει γνώση της αντιποίησης 
αυτής (ΟλΑΠ 485/1982). Τέτοια, όµως, γνωστοποίηση δεν απαιτείται στην 
περίπτωση που οι συγκοινωνοί, ύστερα από άτυπη συµφωνία µεταξύ τους, 
παραχώρησαν τη νοµή του κοινού ακινήτου σ' έναν από τους συγκυρίους, για να το 
νέµεται έκτοτε, µε γνώση των λοιπών, αποκλειστικά για τον εαυτό του.  
- Κατά το άρθρο 560 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν 
παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αν, για την εφαρµογή κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή αρκέσθηκε σε 
λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόµος, καθώς και αν το δικαστήριο 
προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή. Στην 
περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως 
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο 
νόµο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός, όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά για την 
εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που 
δέχθηκε, αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και όταν προέβη σε εσφαλµένη 
υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη στο πραγµατικό της οποίας αυτά 
δεν υπάγονται.  
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- Ως διδάγµατα της κοινής πείρας θεωρούνται γενικές αρχές που συνάγονται 
επαγωγικώς από την καθηµερινή παρατήρηση της εµπειρικής πραγµατικότητα, τη 
συµµετοχή στις συναλλαγές και τις γενικές τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις, οι 
οποίες έχουν γίνει κοινό κτήµα και χρησιµοποιούνται από το δικαστήριο για την 
εξειδίκευση των αόριστων νοµικών εννοιών και για την έµµεση απόδειξη κρίσιµων 
γεγονότων ή την εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίστηκαν. Η παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας ιδρύει, κατά τη 
σαφή έννοια του άρθρου 559 .παρ. 1 εδαφ. β' Κ.Πολ.∆., λόγο αναίρεσης µόνο αν 
αυτά χρησιµοποιήθηκαν εσφαλµένως από το δικαστήριο κατά την ερµηνεία κανόνων 
δικαίου ή την υπαγωγή σ' αυτούς των πραγµατικών περιστατικών που αποδείχθηκαν 
και όχι προς έµµεση απόδειξη ή προς εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των 
αποδεικτικών µέσων που προσκοµίστηκαν, να εκτίθεται δε περαιτέρω στο σχετικό 
λόγο η έννοια που αποδόθηκε στον κανόνα δικαίου, που χαρακτηρίζεται εσφαλµένη 
και η κατά τη γνώµη του αναιρεσείοντος ορθή, που προκύπτει από τα επικαλούµενα 
διδάγµατα της κοινής πείρας, τα οποία παρέλειψε να χρησιµοποιήσει (ΟλΑΠ 8, 10 
και 11/2005, ΟλΑΠ 2/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 785, 786, 787, 974, 980, 981, 982, 994, 1045, 1051, 1113, 1884, 
ΚΠολ∆: 559 άριθ. 1, 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1077 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Έκτακτη χρηισκτησία. Ίδρυµα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 8 παρ.8 Κωδ. (7-39), ν. 9 παρ.1 Πανδ. (50-4), ν. 2 
παρ.20, Πανδ.(41-4), ν. 6 Πανδ. (44-3), ν. 76 παρ.1, Πανδ., (18-1) και 7 παρ.3 Πανδ. 
(23-3) του βυζαντινορρωµαϊκού δικαίου, µε τις οποίες κρίνεται η απόκτηση του 
δικαιώµατος κυριότητας πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, κατ' άρθρο 51 
ΕισΝΑΚ, µπορούσε να αποκτηθεί η κυριότητα µε έκτακτη χρησικτησία, µετά από 
άσκηση νοµής µε καλή πίστη και διάνοια κυρίου για χρονικό διάστηµα µιας συνεχούς 
τριακονταετίας, µε τη δυνατότητα αυτού, ο οποίος χρησιδέσποζε, να συνυπολογίζει 
στο χρόνο της νοµής του και εκείνου του δικαιοπαρόχου του, εφόσον είχε γίνει µε 
νόµιµο τρόπο καθολικός ή ειδικός διάδοχος αυτού. Ως "καλή πίστη" νοείται, κατά τις 
διατάξεις των ν. 27 Πανδ. (18.1), 15 παρ.3,48 Πανδ.(41.3) 11 Πανδ. (51.4), 5 παρ.5, 1 
(41.10) και 109 Πανδ. (50.16) η ειλικρινής πεποίθηση, ότι µε την κτήση της νοµής 
του πράγµατος δεν προσβάλλεται κατ' ουσία το δικαίωµα κυριότητας άλλου επ' 
αυτού. Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων µε εκείνες των άρθρων 18 και 
21 του ν.δ/τος της 21.6/10.7.1837 "περί διακρίσεως δηµοσίων κτηµάτων" προκύπτει, 
ότι η έκτακτη χρησικτησία χωρεί, µε τις προϋποθέσεις που προεκτέθηκαν, και σε 
δηµόσια κτήµατα, εφόσον όµως, η τριακονταετής νοµή αυτών είχε συµπληρωθεί 
µέχρι τις 11-9-1915. Επίσης, κατά τη διάταξη του άρθρου 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει 
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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. 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. Εξάλλου, στο άρθρο 2 του ΑΝ 1539/1938, η ισχύς του οποίου 
διατηρήθηκε και µετά την εισαγωγή του ΑΚ, σύµφωνα µε το άρθρο 53 ΕισΝΑΚ, 
ορίζονται µεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: Ότι "επί των δηµοσίων κτηµάτων εν γένει 
νοµεύς θεωρείται το ∆ηµόσιον έστω και αν ουδεµίαν ενήργησε επ' αυτών πράξιν 
νοµής". Ότι "νοµή παρά τρίτου θεωρείται ασκουµένη...επί των αγροτικών κτηµάτων 
µόνον δια τακτικής καλλιεργείας και επί των οικοπέδων και λοιπών αστικών 
ακινήτων µόνο δι' ουσιωδών δοµικών ή άλλων παρεµφερών αστικών πράξεων" και 
ότι "µόνη η ύπαρξις οιουδήποτε τίτλου δεν θεωρείται καθ' εαυτήν δικατατοχική 
πράξις". Κατά το γράµµα και το πνεύµα των άνω διατάξεων του άρθρου 2, τίθεται ως 
προϋπόθεση για την εφαρµογή των ρυθµίσεών τους, ότι πρόκειται για δηµόσιο 
ακίνητο, δηλαδή για ακίνητο η επί του οποίου κυριότητα έχει αποκτηθεί µε κάποιο 
νόµιµο τρόπο από το ∆ηµόσιο. Περαιτέρω, η έννοια της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 
1 του ίδιου Α.Ν. 1539/1938, κατά την οποία "εν τη περί νοµής δίκη ιδιωτών κατά του 
∆ηµοσίου ή τούτου κατά ιδιωτών εξετάζεται η προταθείσα ένστασις της κυριότητος ή 
άλλου εµπραγµάτου δικαιώµατος", είναι, ότι, όταν την ένσταση αυτή προτείνει το 
∆ηµόσιο και αυτή κρίνεται ορισµένη, νόµιµη και βάσιµη κατ' ουσίαν, τότε 
απορρίπτεται η περί προστασίας της νοµής αγωγή του ιδιώτη. Εξάλλου, από τη 
διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του ίδιου ΑΝ 1539/1938, κατά την οποία "τα επί 
ακινήτων κτηµάτων δικαιώµατα του ∆ηµοσίου εις ουδεµίαν υπόκεινται παραγραφήν" 
συνάγεται, ότι οι αξιώσεις του ∆ηµοσίου εκ δικαιωµάτων τους επί ακινήτων δεν 
υπόκεινται σε παραγραφή, όχι δε και ότι τρίτος δεν αποκτά νοµή επί ακινήτου, επί 
του οποίου προηγουµένως το ∆ηµόσιο είχε ασκήσει νοµή, χωρίς όµως να έχει 
αποκτήσει κυριότητα επ' αυτού. Από δε το συνδυασµό των άρθρων 1846, 1198 και 
1199 ΑΚ συνάγεται, ότι µε την επαγωγή της κληρονοµίας δεν επέρχεται αυτοδικαίως 
µεταβίβαση κυριότητας στα ακίνητα της κληρονοµίας, αλλά για τη µεταβίβαση αυτή 
απαιτείται και µεταγραφή, η µεταγραφή όµως, οποτεδήποτε και αν γίνει, ανατρέχει 
στο χρόνο του θανάτου του κληρονοµουµένου, δηλαδή έχει αναδροµική ενέργεια. Η 
αναδροµική αυτή ενέργεια δεν συνεπάγεται πάντως, όπως είναι ευνόητο, και την 
κατάλυση δικαιωµάτων τρίτων στα κληρονοµιαία ακίνητα, αποκτηθέντων νοµίµως 
µετά το θάνατο του κληρονοµουµένου, όπως η κυριότητα η αποκτηθείσα 
πρωτοτύπως µε χρησικτησία συµπληρωθείσα µέχρι το χρόνο της µεταγραφής.  
- 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 
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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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 109, 114, 974, 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 226, 576, 559 αριθ. 1,  
ΕισΝΑΚ: 51, 
ΑΝ: 1539/1938, άρθ. 2, 
ΑΝ: 2039/1939, άρθ. 77, 95, 96, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1078 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 8 παρ.8 κωδ. (7-39), ν. 9 παρ.1 Πανδ. (50-4), ν. 2 
παρ.20, Πανδ.(41-4), ν. 6 Πανδ. (44-3), ν. 76 παρ.1, Πανδ., (18-1) και 7 παρ.3 Πανδ. 
(23-3) του Βυζαντινορωµαϊκού δικαίου, µε τις οποίες κρίνεται η απόκτηση του 
δικαιώµατος κυριότητας πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, κατ' άρθρο 51 
ΕισαγΝΑΚ, µπορούσε να αποκτηθεί η κυριότητα µε έκτακτη χρησικτησία, µετά από 
άσκηση νοµής µε καλή πίστη και διάνοια κυρίου για χρονικό διάστηµα µιας συνεχούς 
τριακονταετίας, µε τη δυνατότητα αυτού, ο οποίος χρησιδέσποζε, να συνυπολογίζει 
στο χρόνο της νοµής του και εκείνου του δικαιοπαρόχου του, εφόσον είχε γίνει µε 
νόµιµο τρόπο καθολικός ή ειδικός διάδοχος αυτού. Ως "καλή πίστη" νοείται, κατά τις 
διατάξεις των ν. 27 Πανδ. (18.1), 15 παρ.3,48 Πανδ.(41.3) 11 Πανδ. (51.4), 5 παρ.5, 1 
(41.10) και 109 Πανδ. (50.16) η ειλικρινής πεποίθηση ότι µε την κτήση της νοµής του 
πράγµατος δεν προσβάλλεται κατ' ουσία το δικαίωµα κυριότητας, άλλου επ' αυτού. 
Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων µε εκείνες των άρθρων 18 και 21 του 
ν.δ/τος της 21.6/10.7.1837 "περί διακρίσεως δηµοσίων κτηµάτων", προκύπτει ότι η 
έκτακτη χρησικτησία χωρεί, µε τις προϋποθέσεις που προεκτέθηκαν και σε δηµόσια 
κτήµατα, εφόσον όµως, η τριακονταετής νοµή αυτών είχε συµπληρωθεί µέχρι τις 
11.9.1915. Επίσης, κατά 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 
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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. 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. Εξάλλου, στο άρθρο 2 του ΑΝ 1539/1938, η ισχύς του οποίου 
διατηρήθηκε και µετά την εισαγωγή του ΑΚ, σύµφωνα µε το άρθρο 53 Εισ.ΝΑΚ, 
ορίζονται µεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: Ότι "επί των δηµοσίων κτηµάτων εν γένει 
νοµεύς θεωρείται το ∆ηµόσιον έστω και αν ουδεµίαν ενήργησε επ' αυτών πράξιν 
νοµής". Ότι "νοµή παρά τρίτου θεωρείται ασκουµένη επί των αγροτικών κτηµάτων 
µόνον δια τακτικής καλλιεργείας και επί των οικοπέδων και λοιπών αστικών 
ακινήτων µόνο δι' ουσιωδών δοµικών ή άλλων παρεµφερών αστικών πράξεων" και 
ότι "µόνη η ύπαρξις οιουδήποτε τίτλου δεν θεωρείται καθ' εαυτήν δικατατοχική 
πράξις". Κατά το γράµµα και το πνεύµα των άνω διατάξεων του άρθρου 2, τίθεται ως 
προϋπόθεση για την εφαρµογή των ρυθµίσεών τους, ότι πρόκειται για δηµόσιο 
ακίνητο, δηλαδή για ακίνητο η επί του οποίου κυριότητα έχει αποκτηθεί µε κάποιο 
νόµιµο τρόπο από το ∆ηµόσιο. Περαιτέρω η έννοια της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 
1 του ίδιου ΑΝ 1539/1938, κατά την οποία "εν τη περί νοµής δίκη ιδιωτών κατά του 
∆ηµοσίου ή τούτου κατά ιδιωτών εξετάζεται η προταθείσα ένστασις της κυριότητος ή 
άλλου εµπραγµάτου δικαιώµατος" είναι ότι, όταν την ένσταση αυτή προτείνει το 
∆ηµόσιο και αυτή κρίνεται ορισµένη νόµιµη και βάσιµη κατ' ουσίαν, τότε 
απορρίπτεται η περί προστασίας της νοµής αγωγή του ιδιώτη. Εξάλλου, από τη 
διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του ίδιου ΑΝ 1539/1938 κατά την οποία "τα επί 
ακινήτων κτηµάτων δικαιώµατα του ∆ηµοσίου εις ουδεµίαν υπόκεινται παραγραφήν" 
συνάγεται ότι οι αξιώσεις του ∆ηµοσίου εκ δικαιωµάτων τους επί ακινήτων δεν 
υπόκεινται σε παραγραφή, όχι δε και ότι τρίτος δεν αποκτά νοµή επί ακινήτου, επί 
του οποίου προηγουµένως το ∆ηµόσιο είχε ασκήσει νοµή, χωρίς όµως να έχει 
αποκτήσει κυριότητα επ' αυτού. Από δε το συνδυασµό των άρθρων 1846, 1198 και 
1199 ΑΚ συνάγεται ότι µε την επαγωγή της κληρονοµίας δεν επέρχεται αυτοδικαίως 
µεταβίβαση κυριότητας στα ακίνητα της κληρονοµίας, αλλά για τη µεταβίβαση αυτή 
απαιτείται και µεταγραφή, η µεταγραφή όµως, οποτεδήποτε και αν γίνει, ανατρέχει 
στο χρόνο του θανάτου του κληρονοµουµένου, δηλαδή έχει αναδροµική ενέργεια. Η 
αναδροµική αυτή ενέργεια δεν συνεπάγεται πάντως, όπως είναι ευνόητο, και την 
κατάλυση δικαιωµάτων τρίτων στα κληρονοµιαία ακίνητα, αποκτηθέντων νοµίµως 
µετά το θάνατο του κληρονοµουµένου, όπως η κυριότητα η αποκτηθείσα 
πρωτοτύπως µε χρησικτησία συµπληρωθείσα µέχρι το χρόνο της µεταγραφής.  
- 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 
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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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 109, 114, 1045, 1198, 119, 1846,  
ΚΠολ∆: 226, 559 αριθ. 1, 575, 576, 
ΕισΝΑΚ: 51, 53, 
Νόµοι: 1539/1938, άρθ. 2, 3, 
Νόµοι: 2039/1939, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1081 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτηία. Χρησικτησία έναντι των ΟΤΑ. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης.Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. Κήρυξη ή µη ακυρότητας ή 
απαραδέκτου. ∆ικαστικά έξοδα. 
- Επί διεκδικητικής ή αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου αγωγής, η οποία 
θεµελιώνεται σε παράγωγη κτήση, ο ενάγων αρκεί να προβάλει όσα περιστατικά 
απαιτούνται για τη µεταβίβαση του δικαιώµατος, δηλαδή, την αναφορά του 
µεταβιβαστικού τίτλου και της µεταγραφής του, καθώς και τη µνεία ότι ο 
δικαιοπάροχός του ήταν κύριος και, αν αµφισβητείται ότι ο φερόµενος ως 
δικαιοπάροχός του είχε το δικαίωµα, οφείλει, επίσης, να επικαλεστεί και να αποδείξει 
τα γεγονότα που στηρίζουν την κτήση κάποτε του δικαιώµατος στο πρόσωπό του, 
καταφεύγοντας, αν υπάρξει ανάγκη, σε πρωτότυπη κτήση (χρησικτησία).  
Παράγωγος δε τρόπος κτήσης της κυριότητας ακινήτου, σύµφωνα µε το άρθρο 1413 
ΑΚ, όπως ίσχυε πριν από το νόµο 1329/1983, είναι και η διατετιµηµένη προίκα, αφού 
αντικείµενο της προίκας δεν είναι αυτό τούτο το ακίνητο, διότι τούτο µεταβιβάζεται 
στην ελεύθερη κυριότητα και διάθεση του προικολήπτη συζύγου. Στην περίπτωση, 
επίσης, που η ίδια πιο πάνω αγωγή θεµελιώνεται σε πρωτότυπη κτήση (τακτική ή 
έκτακτη χρησικτησία) απαιτείται, υπό την ισχύ µεν του Αστικού Κώδικα, εκτός από 
τα άλλα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 1041 και 1045 ΑΚ, άσκηση νοµής επί 
10ετία ή 20ετία, προς συµπλήρωση της οποίας δικαιούται ο καθολικός ή ειδικός 
διάδοχος, σύµφωνα µε το άρθρο 1051 ΑΚ, να προσµετρήσει στο χρόνο νοµής του και 
το χρόνο της µε τα ίδια προσόντα νοµής που άσκησε ο δικαιοπάροχός του, υπό την 
ισχύ δε του Β.Ρ.∆. και, ειδικότερα, των διατάξεων των ν. 8 παρ. 1 Κωδ. (7.39), 9 παρ. 
1 Βασ. (50.14), 2 παρ. 20 Πανδ. (4.4), 6 Πανδ. (44.3), 76 παρ. 1 Πανδ. (18.1) και 7 
παρ. 3 Πανδ. (23.3), που εφαρµόζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 51 και 64 ΕισΝΑΚ, 
όταν η επικαλούµενη κτήση της κυριότητας του ακινήτου έλαβε χώρα πριν από την 
έναρξη ισχύος του ΑΚ (23-2-1946), απαιτείται άσκηση νοµής επί 30ετία µε καλή 
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πίστη, δηλαδή, µε την ειλικρινή πεποίθηση του νοµέα, ότι µε την κτήση της νοµής 
του ακινήτου δεν προσβάλλεται κατ' ουσίαν το δικαίωµα της κυριότητας τρίτου.  
Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 Ν∆/τος 31/1968, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 62 Ν. 1416/1984, ως προς τα ακίνητα των ∆ήµων και 
των Κοινοτήτων εφαρµόζεται η νοµοθεσία που ισχύει εκάστοτε για την προστασία 
της ακίνητης περιουσίας του ∆ηµοσίου εκτός από τα άρθρα 8 έως 20 του 
αναγκαστικού νόµου 1539/1938.  
Εποµένως, εφαρµόζεται το άρθρο 2 του ΑΝ 1539/1938, κατά το οποίο τα ακίνητα του 
∆ηµοσίου και κατ' επέκταση και των ∆ήµων και Κοινοτήτων, είναι ανεπίδεκτα νοµής 
τρίτου και γι' αυτό τα ακίνητα αυτά εξαιρούνται και είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας 
τακτικής ή έκτακτης. Η διάταξη αυτή προϋποθέτει, ότι οι ∆ήµοι είναι κύριοι των 
εξαιρουµένων της χρησικτησίας ακινήτων πραγµάτων. Έτσι, από τις διατάξεις αυτές 
προκύπτει ότι, προκειµένου περί ακινήτων κτηµάτων των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως, ο χρόνος της κτητικής παραγραφής και µάλιστα της έκτακτης 
χρησικτησίας µπορούσε να συµπληρωθεί µέχρι τις 2 ∆εκεµβρίου 1968, οπότε και 
άρχισε να ισχύει το Ν∆ 31/1968. Κατά συνέπεια, επί των ακινήτων αυτών είναι 
επιτρεπτή η έκτακτη χρησικτησία από εκείνον, που τα διεκδικεί, για την οποία 
απαιτείται, κατά τις διατάξεις του βυζαντινορρωµαϊκού δικαίου, ανεπίληπτη νοµή επί 
τριάντα (30) έτη και υπό τον Αστικό Κώδικα, σύµφωνα µε το άρθρο 1045 αυτού, 
συνεχής νοµή επί είκοσι (20) έτη, µε την προϋπόθεση ότι αυτή (έκτακτη χρησικτησία) 
είχε συµπληρωθεί µέχρι 2-12-1968, οπότε άρχισε να ισχύει το ν.δ. 31/1968. 
- Κατά 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 
τον χαρακτηρισµό των περιστατικών, που έγιναν δεκτά, και έχουν ουσιώδη επιρροή 
στην έκβαση της δίκης, όχι δε και, όταν υφίστανται ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και, ειδικότερα, στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση 
του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, εφόσον το πόρισµα από την εκτίµηση 
αυτή εκτίθεται σαφώς (ΟλΑΠ 1/1999, ΟλΑΠ 24/1992). 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.  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της αποδόσεως από το 
δικαστήριο σε αποδεικτικό, µε την έννοια των άρθρων 339 και 432 ΚΠολ∆, έγγραφο, 
περιεχοµένου καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας του οποίου 
καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει όµως και 
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την περίπτωση που το δικαστήριο, από την εκτίµηση και αξιολόγηση του αληθινού 
περιεχοµένου του εγγράφου, έστω και εσφαλµένως, καταλήγει σε συµπέρασµα 
αντίθετο από εκείνο που θεωρεί ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε πρόκειται για 
αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται από τον ’ρειο 
Πάγο (Ολ.ΑΠ 1/1999).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ υπάρχει λόγος αναίρεσης αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από το δικαίωµα 
ή απαράδεκτο. Ο λόγος αυτός αναφέρεται σε ακυρότητες, δικαιώµατα και 
απαράδεκτα από το δικονοµικό δίκαιο και µόνο. Έτσι, σε περίπτωση παράλειψης 
κήρυξης προσωρινού απαραδέκτου, όπως είναι το απαράδεκτο της συζήτησης, ο πιο 
πάνω λόγος ιδρύεται, όταν το απαράδεκτο αυτό επιβάλλεται από το νόµο προς 
κατοχύρωση του αποτελέσµατος της ακυρότητας άλλης διαδικαστικής πράξης, που 
προηγήθηκε ή (και) προς εξασφάλιση της άσκησης δικονοµικού δικαιώµατος 
(Ολ.Α.Π. 12/2000). Απαράδεκτο, η µη κήρυξη του οποίου από το δικαστήριο της 
ουσίας δηµιουργεί τον παραπάνω λόγο αναίρεσης, δεν καθιερώνεται, όταν οι επιταγές 
για αναβολή της συζήτησης ή αναστολής της προόδου της δίκης περιέχονται όχι στις 
διατάξεις του ΚΠολ∆, που ρυθµίζουν την πορεία της διαδικασίας, αλλά σε διατάξεις 
νόµων που επιδιώκουν φορολογικούς σκοπούς, γιατί οι τελευταίοι µπορεί να 
επιτευχθούν και µε άλλα µέσα, δηλαδή µε την ενέργεια των φορολογικών οργάνων, 
χωρίς να απαιτείται η αναίρεση της απόφασης για την επίτευξη των επιδιωκόµενων 
φορολογικών σκοπών, οι οποίοι δεν έχουν επίδραση στην έκβαση της δίκης και, 
συνακόλουθα, στην ορθή απονοµή της δικαιοσύνης. Τέτοιες διατάξεις είναι και 
εκείνες του άρθρου 106 § § 1 και 2 του ν.δ. 118/1973 "περί κώδικος φορολογίας 
κληρονοµιών, δωρεών, προικών και κερδών εκ λαχείου" (και ήδη οι αντίστοιχες 
διατάξεις των §§ 1 και 2 του άρθρου 606 του Ν. 2892/2001), µε τις οποίες, µεταξύ 
άλλων, ορίζεται, ότι: "Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια επί αγωγής ή αίτησης και 
κάθε ένδικου µέσου που ασκήθηκε ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου σε σχέση µε 
αντικείµενο της κτήσεως (µε εξαίρεση την αίτηση προς έκδοση κληρονοµητηρίου 
κατά την παρ. 4 του ίδιου όρθρου), εφόσον δεν προσάγεται πιστοποιητικό του 
Οικονοµικού Εφόρου περί υποβολής σ' αυτόν της κατά νόµο δήλωσης ή έκδοσης απ' 
αυτόν πράξης επιβολής φόρου. Η ένσταση περί µη προσαγωγής του αµέσως ανωτέρω 
πιστοποιητικού προτείνεται από τους ενδιαφερόµενους σε κάθε στάση της δίκης, 
εξετάζεται δε και αυτεπαγγέλτως από τα δικαστήρια, µε την ένσταση δε αυτή 
αναστέλλεται η πρόοδος της δίκης, όπως και κάθε άλλη ενέργεια, ώσπου να 
προσαχθεί το πιστοποιητικό αυτό. Σε περίπτωση αναστολής της προόδου της δίκης, 
λόγω µη προσαγωγής από τον υπόχρεο του κατά τα άνω πιστοποιητικού, καθένας που 
µετέχει νόµιµα στη δίκη µπορεί να υποβάλει στον αρµόδιο Οικονοµικό Έφορο 
αντίγραφο του εισαγωγικού δικογράφου και στη συνέχεια, προσκοµίζοντας τη 
χορηγούµενη από τον Οικονοµικό Έφορο βεβαίωση για την ενέργεια αυτή, να 
επισπεύσει τη συζήτηση της υπόθεσης" (Ολ.ΑΠ 1331/1985. 
- Κατά το άρθρο 183 ΚΠολ∆, τα έξοδα που προκάλεσε η άσκηση και η εκδίκαση 
ενδίκου µέσου, επιβάλλονται, σε περίπτωση που απορριφθεί, εις βάρος του διαδίκου 
που το άσκησε, ενώ σε περίπτωση που γίνει δεκτό, εις βάρος του διαδίκου που 
νικήθηκε. Οι διατάξεις των άρθρων 176 έως 182 εφαρµόζονται και στην περίπτωση 
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αυτή. Με τη διάταξη αυτή αλλά και αυτές των άρθρων 176 επόµ. ΚΠολ∆, ως προς 
την τελική κατανοµή των δικαστικών εξόδων των διαδίκων καθιερώνεται η αρχή της 
ήττας, η οποία ισχύει και στο δεύτερο βαθµό δικαιοδοσίας. Εποµένως, η καταψήφιση 
στη δικαστική δαπάνη του διαδίκου που νικήθηκε δεν έχει ανάγκη ειδικής αιτιολογίας 
και είναι συνέπεια της αρχής της ήττας, αφού η ρύθµιση του θέµατος των δικαστικών 
εξόδων ανατέθηκε στην κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, η οποία είναι ανέλεγκτη 
από τον Άρειο Πάγο, ως αναγόµενη σε εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, που δεν 
υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, κατ' άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆.  
Εξάλλου, η καταδίκη του ηττηθέντος διαδίκου στα δικαστικά έξοδα δεν συνιστά 
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την 
προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών 
(ΕΣ∆Α), που κυρώθηκε µε το ν.δ. 53/1974, και που εξασφαλίζει σε κάθε πρόσωπο το 
δικαίωµα να δικάζεται η υπόθεσή του δίκαια και αµερόληπτα, και των διατάξεων του 
άρθρου 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής, που επιβάλλουν το σεβασµό της 
περιουσίας του προσώπου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1041, 1045, 1198, 1846, 1847, 1413,  
ΚΠολ∆: 176, 182, 183, 286, 287, 290, 291, 291, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 
19, 559 αριθ. 20, 
ΕισΝΑΚ: 64, 
ΑΝ: 1539/1938, άρθ. 2,  
Ν∆: 118/1973, άρθ. 106, 
ΑΝ: 2892/2001, άρθ. 606, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 922 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µία εικοσαετία πράγµα 
κινητό ή ακίνητο γίνεται κύριος µε έκτακτη χρησικτησία, κατά δε το άρθρο 974 του 
ίδιου Κώδικα, όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα (κατοχή) είναι 
νοµέας, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις 
αυτές για την κτήση της κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία απαιτείται άσκηση 
νοµής επί συνεχή εικοσαετία, 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.  
- O προβλεπόµενος στο άρθρο 559 αριθ.19 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη 
νόµιµης βάσεως, ιδρύεται, όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού 
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της αναιρεσιβαλλοµένης 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 κρισίµων πραγµατικών γεγονότων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1045, 1051,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 921 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Έκτακτη χρηισκτησία. Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. 
Παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. 
- Κατά το άρθρο 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µία εικοσαετία πράγµα 
κινητό ή ακίνητο γίνεται κύριος µε έκτακτη χρησικτησία, κατά δε το άρθρο 974 του 
ίδιου Κώδικα, όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα(κατοχή) είναι 
νοµέας, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις 
αυτές για την κτήση της κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία απαιτείται άσκηση 
νοµής επί συνεχή εικοσαετία, 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.  
- Κατά το άρθρο 560 αριθ. 1 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 των άρθρων 173 και 200 ΑΚ. Κατά τη 
διάταξη αυτή, λόγος αναίρεσης για ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, 
ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόστηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής 
του, ή αν εφαρµόστηκε, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε 
στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή. Στην περίπτωση που 
το δικαστήριο έκρινε κατ' 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. 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 
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σε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη στο πραγµατικό 
της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ.1 εδ. β' ΚΠολ∆, που ορίζει ότι 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, προκύπτει, ότι ο λόγος αυτός ιδρύεται, όταν το δικαστήριο 
εσφαλµένα χρησιµοποίησε ή παρέλειψε να χρησιµοποιήσει διδάγµατα της κοινής 
πείρας προκειµένου να ανεύρει την αληθή έννοια κανόνα δικαίου ή να υπαγάγει σ' 
αυτόν τα πραγµατικά περιστατικά της διαφοράς και όχι όταν παραβαίνει τα 
διδάγµατα αυτά κατά την εκτίµηση των αποδείξεων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 919 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση εθιµικού κανόνα δικαίου.∆ιδάγµατα της κοινής 
πείρας. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά µεν το άρθρο 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στην νοµή του για µία εικοσαετία 
πράγµα, κινητό ή ακίνητο, γίνεται κύριος αυτού (έκτακτη χρησικτησία), κατά δε το 
άρθρο 974 ΑΚ, όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα (κατοχή) είναι 
νοµέας του, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Περαιτέρω, κατά τη 
διάταξη του άρθρου 1 του Αστικού Κώδικα, οι κανόνες του δικαίου περιλαµβάνονται 
στους νόµους και τα έθιµα. Για τη δηµιουργία εθίµου απαιτούνται ως στοιχεία 
δηµιουργίας αυτού µακρά και οµοιόµορφη άσκηση, καθώς και η κοινή συνείδηση 
είτε των πολιτών ολόκληρου του κράτους ή τµήµατος αυτού, είτε των ανηκόντων σε 
µία τάξη ή επάγγελµα προσώπων για την αναγκαιότητα αυτού ως κανόνα δικαίου.  
- Η παραβίαση εθιµικού κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύει τον προβλεπόµενο από 
τον αριθµ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως. Εξάλλου, ως διδάγµατα της 
κοινής πείρας θεωρούνται γενικές αρχές που συνάγονται επαγωγικώς από την 
καθηµερινή παρατήρηση της εµπειρικής πραγµατικότητας, τη συµµετοχή στις 
συναλλαγές και τις γενικές τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις, οι οποίες έχουν γίνει 
κοινό κτήµα και χρησιµοποιούνται από το δικαστήριο για την εξειδίκευση των 
αόριστων νοµικών εννοιών και για την έµµεση απόδειξη κρίσιµων γεγονότων ή την 
εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που προσκοµίστηκαν. Η 
παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας ιδρύει, κατά τη σαφή έννοια του 
άρθρου 559 παρ.1 εδάφ.β ΚΠολ∆, λόγο αναίρεσης µόνο αν αυτά χρησιµοποιήθηκαν 
εσφαλµένως από το δικαστήριο κατά την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή 
σ' αυτούς των πραγµατικών περιστατικών που αποδείχθηκαν και όχι προς έµµεση 
απόδειξη ή προς εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που 
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προσκοµίστηκαν, πρέπει, επίσης, να εκτίθεται στο σχετικό λόγο η έννοια που 
αποδόθηκε στον κανόνα δικαίου, που χαρακτηρίζεται εσφαλµένη και η κατά την 
γνώµη του αναιρεσείοντος ορθή, που προκύπτει από τα επικαλούµενα διδάγµατα της 
κοινής πείρας, τα οποία παρέλειψε να χρησιµοποιήσει (ΟλΑΠ 2/2008, ΟλΑΠ 8,10 
και 11/2005).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.8 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης κατά της απόφασης 
και αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα, κατά την έννοια της 
διάταξης αυτής, είναι οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την 
ιστορική βάση και εποµένως θεµελιώνουν το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, 
ένστασης ή αντένστασης και όχι οι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής ή 
επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την 
εκτίµηση των αποδείξεων. Πράγµα συνεπώς, υπό την έννοια αυτή, αποτελεί και ο 
λόγος της έφεσης που περιέχει παράπονο κατά της κρίσης του πρωτοβάθµιου 
δικαστηρίου, µε την οποία απορρίφθηκε ισχυρισµός του εκκαλούντος ή έγινε δεκτός 
ισχυρισµός του εφεσιβλήτου. ∆εν θεµελιώνεται όµως ο λόγος αυτός αναίρεσης αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε για 
οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 11/1996,12/1991).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1045, 
ΚΠολ∆: 559αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 488 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Κατάτµηση δασικής ιδιοκτησίας. Χωρίς προηγούµενη άδεια του Υπουργού 
Γεωργίας είναι άκυρη κάθε πράξη από την οποία προκύπτει κατάτµηση δασικής 
έκτασης. Η θεσπιζόµενη απαγόρευση αφορά την κατάτµηση της δασικής ιδιοκτησίας 
που επέρχεται µε δικαιοπραξία και δεν εκτείνεται και στην κτήση της κυριότητας επί 
τµήµατος δάσους µε έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 60 παρ. 1 του ∆ασικού Κώδικα (Ν∆ 86/1969) απαγορεύεται 
η κατάτµηση δασικής ιδιοκτησίας είτε µε διανοµή µεταξύ των εξ αδιαιρέτου 
συνιδιοκτητών ή διακατόχων είτε µε πώληση, είτε µε οποιαδήποτε άλλη πράξη χωρίς 
προηγούµενη άδεια του Υπουργού Γεωργίας µε συνέπεια την απόλυτη ακυρότητα της 
σχετικής δικαιοπραξίας. Εποµένως, χωρίς προηγούµενη άδεια του Υπουργού 
Γεωργίας είναι άκυρη κάθε πράξη από την οποία προκύπτει κατάτµηση δασικής 
έκτασης. Περαιτέρω, από την ανωτέρω διάταξη αυτή σαφώς συνάγεται ότι η 
θεσπιζόµενη απαγόρευση αφορά την κατάτµηση της δασικής ιδιοκτησίας που 
επέρχεται µε δικαιοπραξία και δεν εκτείνεται και στην κτήση της κυριότητας επί 
τµήµατος δάσους µε έκτακτη χρησικτησία, αφού, κατά το άρθρο 1045 του ΑΚ 
αναγκαίος για την έκτακτη χρησικτησία όρος είναι η επί εικοσαετία µε διάνοια 
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κυρίου απέκτησε τη νοµή του πράγµατος, αδιαφόρως αν ο χρησιδεσπόζων απέκτησε 
τη νοµή δυνάµει δικαιοπραξία (έγκυρης ή άκυρης) ή και χωρίς δικαιοπραξία.  
- Έλλειψη νόµιµης βάσεως 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: 1045, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
Ν∆: 86/1969, άρθ. 60, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012.2357  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 311 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση ουσιαστικού δικαίου. Ανεπαρκής ή αντιφατική 
αιτιολογία που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νοµίµου βάσεως. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1045 ΑΚ, για τη κτήση της κυριότητας µε έκτακτη 
χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε δυνατότητα εκείνου 
που απέκτησε τη νοµή του πράγµατος µε καθολική ή ειδική διαδοχή να 
συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής και το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου 
του (άρθρο 1051 ΑΚ). Νοµέας δε, κατά το άρθρο 974 του ίδιου Κώδικα, είναι όποιος 
απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε 
διάνοια κυρίου. Άσκηση της νοµής επί ακινήτου αποτελούν 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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- Κατά την έννοια του αριθ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ανεπαρκής ή αντιφατική 
αιτιολογία που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νοµίµου βάσεως, υπάρχει 
όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι αναγκαία 
για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, όχι όµως και όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και, ειδικότερα, στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του 
πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, εφόσον τούτο εκτίθεται σαφώς. Ως 
"ζητήµατα" των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή 
αντιφατικό στερεί απ' την απόφαση τη νόµιµη βάση της, νοούνται µόνον οι 
ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που τείνουν στη θεµελίωση ή 
την κατάλυση δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, 
όχι όµως και τα απλά πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα, που δεν συνέχονται µε την 
αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για την οποία η έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1045, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Κληρονοµική διαδοχή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 966 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Κυριότητα. Στοιχεία αναγνωριστικής αγωγής. Κληρονοµική διαδοχή.Το ακίνητο 
µεταβιβάζεται στον κληρονόµο αναδροµικά από το χρόνο του θανάτου του 
κληρονοµουµένου, µόνο εάν αυτός (κληρονόµος) αποδεχθεί µε δηµόσιο έγγραφο την 
κληρονοµία και η αποδοχή αυτή µεταγραφεί ή εκδοθεί κληρονοµητήριο και 
µεταγραφεί αυτό.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1094 ΑΚ, ο κύριος πράγµατος δικαιούται να 
απαιτήσει από το νοµέα ή τον κάτοχο την αναγνώριση της κυριότητάς του και την 
απόδοση του πράγµατος. Αναγκαία, εποµένως, στοιχεία της διεκδικητικής αγωγής 
είναι, κατά την αµέσως πιο πάνω διάταξη, η κυριότητα του ενάγοντα στο 
διεκδικούµενο ακίνητο και η νοµή ή κατοχή του τελευταίου από τον εναγόµενο κατά 
το χρόνο άσκησης της αγωγής.Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1710 παρ. 1, 1193, 1195, 1198 και 1199 ΑΚ 
η κληρονοµική διαδοχή, είτε αυτή χωρεί από το νόµο, είτε από διαθήκη, αποτελεί 
παράγωγο τρόπο κτήσης κυριότητας των κινητών και ακινήτων κληρονοµιαίων 
πραγµάτων, η κυριότητα όµως των ακινήτων που περιλαµβάνονται στην κληρονοµία, 
όπως και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα σ' αυτά µεταβιβάζεται στον κληρονόµο 
αναδροµικά από το χρόνο του θανάτου του κληρονοµουµένου, µόνο εάν αυτός 
(κληρονόµος) αποδεχθεί µε δηµόσιο έγγραφο την κληρονοµία και η αποδοχή αυτή 
µεταγραφεί ή εκδοθεί κληρονοµητήριο και µεταγραφεί αυτό.  
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- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αν το Πολυµελές 
Πρωτοδικείο, που δίκασε ως Εφετείο, αξίωσε περισσότερα στοιχεία από τα 
απαιτούµενα από το νόµο προς θεµελίωση του ασκούµενου δικαιώµατος ή αντίθετα 
αρκέστηκε σε λιγότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο εφαρµοστέος κανόνας 
ουσιαστικού δικαίου, δηµιουργείται ο πιο πάνω λόγος αναίρεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1094, 1193,1195, 1198, 1199, 1710, 
ΚΠολ∆: 560,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Κυριότητα - Κληρονοµική διαδοχή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1201 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου. Κληρονοµική διαδοχή. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αντίκλητος. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Κήρυξη ή 
µη ακυρότητας. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Θάνατος διαδίκου. ∆ιακοπή δίκης.  
Ικανότητα διαδίκου. 
- 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 τις διατάξεις αυτές 
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. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 1094 ΑΚ, ο κύριος πράγµατος 
δικαιούται να απαιτήσει από το νοµέα ή τον κάτοχο την αναγνώριση της κυριότητάς 
του και την απόδοση του πράγµατος. Αναγκαία, εποµένως, στοιχεία της 
διεκδικητικής αγωγής είναι, κατά την αµέσως πιο πάνω διάταξη, η κυριότητα του 
ενάγοντα στο διεκδικούµενο ακίνητο και η νοµή ή κατοχή του τελευταίου από τον 
εναγόµενο κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής.  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1710 παρ. 1, 1193, 1195, 1198 και 1199 ΑΚ, 
η κληρονοµική διαδοχή, είτε αυτή χωρεί από το νόµο, είτε από διαθήκη, αποτελεί 
παράγωγο τρόπο κτήσης κυριότητας των κινητών και ακινήτων κληρονοµιαίων 
πραγµάτων, η κυριότητα όµως των ακινήτων που περιλαµβάνονται στην κληρονοµία, 
όπως και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα σ' αυτά µεταβιβάζεται στον κληρονόµο 
αναδροµικά από το χρόνο του θανάτου του κληρονοµουµένου, µόνο εάν αυτός 
(κληρονόµος) αποδεχθεί µε δηµόσιο έγγραφο την κληρονοµία και η αποδοχή αυτή 
µεταγραφεί ή εκδοθεί κληρονοµητήριο και µεταγραφεί αυτό. Με την επαγωγή, 
δηλαδή της κληρονοµίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1846, 1198 και 1199 
ΑΚ, δεν επέρχεται αυτοδικαίως µεταβίβαση της κυριότητας στα ακίνητα της 
κληρονοµίας, αλλά απαιτείται και µεταγραφή, η οποία, οποτεδήποτε και αν γίνει, 
ανατρέχει στο χρόνο του θανάτου του κληρονοµουµένου, δηλαδή έχει αναδροµική 
ενέργεια. Η τελευταία δεν συνεπάγεται πάντως και την κατάλυση των δικαιωµάτων 
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τρίτων, τα οποία αποκτήθηκαν νόµιµα µετά το θάνατο του κληρονοµουµένου, όπως 
της κυριότητας που κτήθηκε µε πρωτότυπο τρόπο, δηλαδή µε έκτακτη χρησικτησία, 
που είχε συµπληρωθεί µέχρι το χρόνο της µεταγραφής.  
- 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.  
- Όπως προκύπτει από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 94, 96, 97, 142 και 
143 του ΚΠολ∆, η επίδοση προς διάδικο µπορεί να γίνεται και προς τον νόµιµα 
διορισµένο αντίκλητό του, εφόσον εξακολουθεί να έχει αυτή την ιδιότητα. Ο 
διορισµός αντικλήτου γίνεται, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 142 παρ. 1 και 4, είτε µε 
δήλωση ενώπιον του γραµµατέα του πρωτοδικείου της κατοικίας του διαδίκου είτε µε 
ρήτρα σε σύµβαση (που καλύπτει µόνο τις σχετικές µε τη σύµβαση αυτή πράξεις). 
Επίσης, έχει την ιδιότητα του αντικλήτου και ο νόµιµα διορισµένος πληρεξούσιος 
δικηγόρος, στον οποίο µπορούν να γίνονται µόνον οι επιδόσεις που ανάγονται στη 
δίκη για την οποία είναι πληρεξούσιος, συµπεριλαµβανοµένης και της επίδοσης της 
οριστικής απόφασης.  
- Με το άρθρο 559 αριθµ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, αν το 
δικαστήριο παρά τον νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα, που οι διάδικοι 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Εξάλλου, κατά το άρθρο 270 παρ. 2 εδάφ. β' 
ΚΠολ∆: "Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου 
λαµβάνονται υπόψη το πολύ τρεις για κάθε πλευρά και µόνο, αν έχουν δοθεί ύστερα 
από κλήτευσή του αντιδίκου δύο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη 
βεβαίωση και αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν 
από αυτή". Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, η προηγούµενη εµπρόθεσµη 
κλήτευση του αντιδίκου του αποδεικνύοντος, για να παραστεί κατά την εξέταση του 
µάρτυρος, αποτελεί στοιχείο του υποστατού των ενόρκων βεβαιώσεων που 
λαµβάνονται ενόψει της δίκης, κατά τη διεξαγωγή της οποίας προσκοµίζονται, και 
δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη ως αποδεικτικά µέσα, αν λείπει το στοιχείο αυτό, του 
οποίου η έλλειψη λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως. Επίσης, από τη διάταξη 
αυτή προκύπτει, ότι στην περίπτωση που οι αντίδικοι είναι πλείονες, ακόµη και αν 
µεταξύ τους υπάρχει απλή και όχι αναγκαστική οµοδικία, πρέπει να κλητευθούν όλοι, 
εκτός αν τα µε την ένορκη βεβαίωση εκτιθέµενα αρµόζουν αποκλειστικά και µόνο 
στο πρόσωπο ορισµένου από τους οµοδίκους. ∆ιαφορετικά η ένορκη βεβαίωση δεν 
λαµβάνεται υπόψη ούτε και έναντι εκείνου που τυχόν κλητεύθηκε να παραστεί. 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι ως απαράδεκτο, του οποίου η από 
το δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξη ή µη κήρυξη ιδρύει λόγο αναιρέσεως, νοείται όχι 
το ουσιαστικό απαράδεκτο, αλλά εκείνο που είναι συνέπεια παραβάσεως 
δικονοµικών διατάξεων, οι οποίες θέτουν ορισµένες προϋποθέσεις ως προς τη 
διαδικαστική πράξη, και των οποίων η µη τήρηση αποκλείει εκ των προτέρων την 
πράξη.  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 περ. β' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται, όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγµατα, κατά 
την έννοια της διάταξης αυτής, νοούνται οι πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν 
αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, παρακώλυση ή κατάλυση ουσιαστικού 
ή δικονοµικού δικαιώµατος, το οποίο ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό (βάση αγωγής, 
ανταγωγής) είτε ως αµυντικό (ένσταση, αντένσταση) µέσο, αλλά όχι και οι 
ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής, ένστασης ή αντένστασης, ή 
επιχειρήµατα, νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την 
εκτίµηση των αποδείξεων. ∆εν θεµελιώνεται, όµως, ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε για 
οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, έστω και αν η απόρριψή του δεν είναι ρητή, 
αλλά συνάγεται από το περιεχόµενο της απόφασης (ΟλΑΠ 11/1996).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 286 περ. α' , 287, 291 και 292 ΚΠολ∆, που 
εφαρµόζονται κατά το άρθρο 573 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα και στη διαδικασία της 
δίκης για την αναίρεση, προκύπτει, ότι η δίκη διακόπτεται, αν µετά την άσκηση της 
αίτησης αναίρεσης και µέχρι να τελειώσει η προφορική συζήτηση, µετά την οποία 
εκδίδεται η οριστική απόφαση του Αρείου Πάγου, αποβιώσει κάποιος διάδικος. Ο 
θάνατος του διαδίκου, που επιφέρει τη βίαιη διακοπή της δίκης, καθώς και η εκούσια 
επανάληψη αυτής από τους κληρονόµους του, µπορούν να γνωστοποιηθούν 
διαδοχικά µε ενιαία δήλωση στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης προς 
συζήτηση, εφόσον δεν υπάρξει αµφισβήτηση της ιδιότητάς τους ως κληρονόµων, 
οπότε ακολουθεί η άµεση συζήτηση της υπόθεσης.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 127 ΑΚ και 63 ΚΠολ∆ συνάγεται 
ότι, αυτός που συµπλήρωσε το 18° έτος της ηλικίας του είναι ικανός για κάθε 
δικαιοπραξία και µπορεί να παρίσταται στο δικαστήριο ως διάδικος µε το δικό του 
όνοµα. Εποµένως, µετά την ενηλικίωση του µέχρι τούδε ανικάνου να παρίσταται στο 
δικαστήριο ως διάδικος µε το δικό του όνοµα, παύει αυτοδικαίως η 
αντιπροσωπευτική εξουσία του νοµίµου αντιπροσώπου του, ήτοι των ασκούντων, 
κατά το άρθρο 1510 ΑΚ, την γονική µέριµνα αυτού γονέων του και χωρίς να 
µεσολαβήσει στάδιο βιαίας διακοπής της δίκης, κατ' άρθρο 286 ΚΠολ∆, η δίκη 
νοµίµως συνεχίζεται µε τη συµµετοχή του ενηλικιωθέντος διαδίκου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 127, 369, 1033, 1094, 1192, 1193, 1195, 1198, 1199, 1510, 1710, 1813, 1820, 
1846, 
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ΚΠολ∆: 63, 94, 96, 97, 142, 143, 286, 287, 291, 292, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 
αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Κυριότητα δυνάµει Οθωµανικού ∆ικαίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 385 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Κυριότητα δυνάµει Οθωµανικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Ικανότητα 
διαδίκου. Θάνατος διαδίκου. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 3 του Οθωµανικού νόµου περί γαιών της 7. Ραµαζάν 1274 (1856), 
του οποίου οι διατάξεις, που ρυθµίζουν τα δικαιώµατα ιδιωτικής φύσης επί των γαιών 
αυτών, διατηρήθηκαν σε ισχύ, µε το άρθρο 2 του ν. 174/1914, στις νέες χώρες, που 
ήταν προηγουµένως υπό την κυριαρχία του Οθωµανικού Κράτους, δηµόσιες γαίες 
είναι οι αγροί, οι λειµώνες, οι χειµερινές και θερινές βοσκές, τα δάση και οι 
παρόµοιοι µε αυτούς τόποι, η δε κυριότητα επ' αυτών ανήκει στο Τουρκικό ∆ηµόσιο, 
το οποίο, µετά την απελευθέρωση των ανωτέρω χωρών, διαδέχθηκε σ' αυτή το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9, 19, 30, 68 
και 71 του ίδιου πιο πάνω Οθωµανικού νόµου, επί των δηµοσίων γαιών µόνο 
δικαίωµα διηνεκούς εξουσίασης (τεσσαρούφ) µπορούν να αποκτήσουν οι ιδιώτες, µε 
την έκδοση έγγραφου τίτλου, ταπίου, που φέρει την αυτοκρατορική σφραγίδα ή 
µονόγραµµα και στο οποίο ρητά αναφέρεται το είδος των παραχωρούµενων γαιών. 
Κατά δε τις διατάξεις των άρθρων 54 επ. του αυτού νόµου γαιών, όπως 
τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 1 επ. του νόµου της 17 Μουραχέµ 1284 (1881), µετά το 
θάνατο του διακαιούχου του δικαιώµατος διηνεκούς εξουσίασης (τεσσαρούφ), οι 
γαίες δεν καταλαµβάνονται λόγω κληρονοµικού δικαιώµατος και κληρονοµικής 
διαδοχής, αλλά ορισµένοι από τους συγγενείς του θανόντα (τέκνα, έγγονοι, γονείς 
αδελφοί, σύζυγος) αποκτούσαν αυτοτελές και αυθύπαρκτο δικαίωµα για την έκδοση 
νέων επίσηµων τίτλων που αναγνώριζαν σ' αυτούς δικαίωµα διηνελούς εξουσίασης 
(τεσσαρούφ) επ' αυτών -γαιών-. Όµως, κατά το άρθρο 49 του ν. 2052/1920, εκείνος ο 
οποίος είχε κατά τα άνω, δικαίωµα εξουσίασης επί των δηµοσίων γαιών αποκτούσε 
αυτοδικαίως δικαίωµα πλήρους και αµετάκλητης κυριότητας επ' αυτών κατά ποσοστό 
4/5 εξ αδιαιρέτου από τη δηµοσίευση του υπ' αριθµ. 2468/20.5.1917 Ν∆/τος της 
Προσωρινής Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης, που κυρώθηκε µε το Ν. 1077/1920, ενώ η 
συγκυριότητα και συνδιακατοχή κατά το υπόλοιπο ποσοστό (1/5 εξ αδιαιρέτου) 
παρέµενε στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, το οποίο τελικά, µε τα άρθρα 101-104 του π.δ/τος 
της 11/12.11.1929, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 2 Ν. 4266/1929, 
περιήλθε αυτοδικαίως και χωρίς εγγραφή στα βιβλία µεταγραφών στους ως άνω 
συνιδιοκτήτες των 4/5.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθµ. 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 
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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.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 62 παρ. 1 ΚΠολ∆, όποιος έχει την ικανότητα να 
είναι υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων έχει και την ικανότητα να είναι 
διάδικος. Η ικανότητα αυτή, που εξετάζεται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο"(άρθρο 
73 ΚΠολ∆), προκειµένου για φυσικό πρόσωπο, παύει να υπάρχει µε το θάνατο του 
(άρθρο 35 ΑΚ) .  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 313 παρ. 1 εδάφ. δ' ΚΠολ∆, απόφαση που 
εκδόθηκε σε δίκη κατά ανύπαρκτου φυσικού προσώπου, όπως είναι και ο θανών, δεν 
έχει υπόσταση, χαρακτηριζόµενη ρητά ως άκυρη. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 286 επ. ΚΠολ∆, οι οποίες, κατ' εφαρµογή της διάταξης του 
άρθρου 573 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, εφαρµόζονται και στη διαδικασία της δίκης για 
την αναίρεση, σε συνδυασµό µε τις αµέσως πιο πάνω διατάξεις, αν ο διάδικος είναι 
στη ζωή κατά την έναρξη της δίκης, αποβιώσει όµως στη συνέχεια (πριν από την 
αµετάκλητη περάτωσή της), επέρχεται, τηρουµένων των νόµιµων προϋποθέσεων, 
διακοπή (εκούσια ή αναγκαστική) της δίκης, µε συνέπεια όλες οι επιχειρούµενες στο 
µεταξύ και µέχρι τη νόµιµη επανάληψη της διαδικαστικές πράξεις εκτός της τυχόν 
εκδιδόµενης απόφασης, να λογίζονται άκυρες, µόνο, όµως, εφόσον ο θάνατος του 
διαδίκου επήλθε µέχρις ότου τελειώσει η προφορική συζήτηση µετά την οποία 
εκδίδεται οριστική απόφαση και όχι όταν ο θάνατος του διαδίκου επήλθε µετά το 
πέρας της συζήτησης αυτής, πολύ δε περισσότερο µετά την έκδοση της οριστικής 
απόφασης, οπότε δεν υπάρχει εκκρεµής δικαστικός αγώνας, ούτε στάδιο εφαρµογής 
των διατάξεων για διακοπή και επανάληψη της δίκης και, συνακόλουθα, τα 
ασκούµενα κατά της απόφασης αυτής ένδικα µέσα, άρα και η αίτηση αναίρεσης, 
πρέπει να απευθύνονται, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 558 εδάφ. α' Κ.Πολ.∆., 
κατά των καθολικών διαδόχων του αποβιώσαντα, απευθυνόµενα δε κατά του 
τελευταίου είναι άκυρα, υπό την προϋπόθεση όµως ότι ο αναιρεσείων είχε λάβει µε 
οποιονδήποτε τρόπο γνώση του θανάτου του αντιδίκου του, ώστε να διαπιστώσει 
τους κληρονόµους του και να απευθύνει κατ' αυτών την αναίρεση. Η αναίρεση, 
εποµένως, που απευθύνεται κατά του αποβιώσαντα, χωρίς όµως ο αναιρεσείων να 
γνωρίζει το θάνατό του, δεν είναι άκυρη και νόµιµα χωρεί η συζήτηση αυτής µε τους 
κληρονόµους του (αποβιώσαντα) οι οποίοι καλούνται προς τούτο ή εµφανίζονται 
κατά τη συζήτησης µε την ιδιότητα αυτή στη θέση του αναιρεσίβλητου και 
προβάλλουν υπεράσπιση επί της ουσίας της διαφοράς (ΟλΑΠ 27/1987).  
- Όπως προκύπτει από το άρθρο 569 του ΚΠολ∆, µόνο αυτός που άσκησε ήδη 
αναίρεση έχει το δικαίωµα να ασκήσει (και) πρόσθετους λόγους αναίρεσης. Τέτοιο 
δικαίωµα δεν έχει τρίτος έστω και αν ήταν προσθέτως παρεµβαίνων στη δίκη µετά 
την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση, εφόσον δεν έχει ασκήσει αναίρεση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 62, 286 επ., 313, 558, 559 αριθ. 19, 569, 573,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 



 

[218] 
 

 
Κυριότητα - Χρησικτησία έναντι του ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 923 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- ∆ηµόσια δάση. Χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Προκειµένου περί δηµοσίων κτηµάτων στα οποία περιλαµβάνονται και τα δηµόσια 
δάση, για την κτήση επ' αυτών κυριότητος µε έκτακτη χρησικτησία, έπρεπε η 
τριακονταετής νοµή µε διάνοια κυρίου και καλή πίστη του νοµέα να συµπληρωθεί 
µέχρι και της 11/9/1915 (ΟλΑΠ 75/87). Στην περίπτωση δε χρησικτησίας δηµοσίας 
δασικής εκτάσεως, που συµπληρώθηκε πριν από τις 11/9/1915, δεν έχουν εφαρµογή 
οι διατάξεις των κατά καιρούς ισχυσάντων και µάλιστα µετά την 11/9/1915 δασικών 
κωδίκων, κατά τις οποίες το ∆ηµόσιο θεωρείται νοµέας στα δηµόσια γενικά δάση, 
έστω και εάν δεν έχει ενεργήσει πράξεις νοµής επ' αυτών και ότι νοµή δεν µπορεί να 
ασκήσει κανένας µε εκχέρσωση, υλοτοµία, σπορά ή άλλη πράξη.  
- Καλή πίστη αποτελεί η ειλικρινής πεποίθηση του νοµέα ότι µε την κτήση της νοµής 
του πράγµατος δεν προσβάλλει κατ' ουσίαν το δικαίωµα του κυρίου. Την συνδροµή 
του στοιχείου της καλής πίστεως συνάγει ο δικαστής εκ του πράγµατος και η κρίση 
αυτού ότι η νοµή ασκήθηκε µε καλή πίστη είναι πλήρης και ορισµένη, εµπεριέχουσα 
καθεαυτή και χωρίς άλλη επεξήγηση την κατά τις προµνηµονευθείσες διατάξεις, 
κοινώς δε κρατούσα, έννοια της. Από δε τις διατάξεις των άρθρων 369, 1033 και 
1192 ΑΚ, συνάγεται, ότι, για την µεταβίβαση της κυριότητος επί ακινήτου, απαιτείται 
συµφωνία µεταξύ του κυρίου και αυτού που αποκτά, υποκείµενη στον έγγραφο 
συστατικό τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου, ότι για κάποια νόµιµη αιτία 
µεταβιβάζεται σε αυτόν η κυριότητα και καταχώριση του συµβολαίου στα οικεία 
βιβλία.  
- 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 
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οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 12-
13/95).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 1033 1192,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
ΑΚ: 51 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Μεσιτεία - Aµοιβή µεσίτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1073 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αµοιβή µεσίτη. Μείωση αµοιβής. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Στη διαδικασία των 
διαφορών από αµοιβές για την παροχή εργασίας, κατά την οποία δεν είναι 
υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων ενώπιον του µονοµελούς πρωτοδικείου, οι 
διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς 
τους προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και επιπλέον οι ισχυρισµοί αυτοί 
πρέπει να καταχωρηθούν στα πρακτικά. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά το άρθρο 703 του ΑΚ, εκείνος που υποσχέθηκε αµοιβή σε κάποιον (µεσίτη) 
για τη µεσολάβηση ή την υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη µιας σύµβασης έχει 
υποχρέωση να πληρώσει την αµοιβή, αν η σύµβαση καταρτισθεί ως συνέπεια αυτής 
της µεσολάβησης ή της υπόδειξης. Από την ως άνω διάταξη προκύπτει ότι 
προϋποθέσεις της αξιώσεως µεσιτικής αµοιβής είναι: α. σύµβαση µεσιτείας, δηλαδή 
υπόσχεση αµοιβής για την εντολή που ανατέθηκε στο µεσίτη, για µεσολάβηση ή 
υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη συγκεκριµένης συµβάσεως, β. µεσιτική 
δραστηριότητα µε τη µορφή µεσολαβήσεως ή υποδείξεως ευκαιρίας για τη σύναψη 
συµβάσεως, γ. σύναψη της σκοπούµενης συµβάσεως και δ. αιτιώδης συνάφεια 
µεταξύ της µεσιτικής δραστηριότητας και της συνάψεως της συµβάσεως. Πότε 
υπάρχει µεσολάβηση και πότε υπόδειξη δεν ορίζεται στο νόµο και. εφόσον το 
περιεχόµενο αυτών δεν προκύπτει από τη σύµβαση, η µεσολάβηση περιλαµβάνει 
συνήθως κάθε πρόσφορη ενέργεια του µεσίτη για να έλθουν σε επαφή τα 
ενδιαφερόµενα µέρη µε σκοπό να συνεννοηθούν για την κατάρτιση της συµβάσεως 
και είναι δυνατό, αλλά δεν απαιτείται, να περιλαµβάνει επιπλέον και την 
παρακολούθηση από το µεσίτη των συνεννοήσεων των µερών, τη µεταφορά ή 
γνωστοποίηση των προτεινοµένων από το ένα µέρος στο άλλο ή και τη 
διαπραγµάτευση των όρων αυτών, ενώ η υπόδειξη είναι κάτι λιγότερο από τη 
µεσολάβηση, διότι µε αυτή ο µεσίτης ενηµερώνει απλώς τον εντολέα του για την 
ύπαρξη συγκεκριµένης και άγνωστης προηγουµένως σ' αυτόν δυνατότητας συνάψεως 
συµβάσεως που τον ενδιαφέρει. Η εντολή προς το µεσίτη µπορεί να αφορά µόνο στη 
µεσολάβηση ή µόνο στην υπόδειξη ευκαιρίας ή και στις δύο. Αν η εντολή και η 
υπόσχεση αµοιβής δόθηκαν για την υπόδειξη ευκαιρίας και η κύρια σύµβαση 
καταρτίσθηκε µε την υπόδειξη αυτή του µεσίτη πληρούται ο σκοπός του νόµου και 
οφείλεται αµοιβή. Όταν η σύµβαση µεσιτείας αποβλέπει µόνο στην υπόδειξη 
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ευκαιρίας προς σύναψη συµβάσεως, οποιαδήποτε ενέργεια του µεσίτη που συντελεί 
στην πραγµάτωση της σκοπούµενης συµβάσεως, έστω και µε παρεµβολή τρίτου 
προσώπου, που ενεργεί καθ' υποκατάσταση του µεσίτη, θεωρείται ότι συνιστά 
υπόδειξη ευκαιρίας, αρκεί µεταξύ της ενέργειας αυτής και της καταρτίσεως της 
συµβάσεως, για την οποία δόθηκε η εντολή, να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια, δηλαδή 
αν στη συγκεκριµένη περίπτωση, η µεσολάβηση ή η υπόδειξη της ευκαιρίας 
βρίσκεται σε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος, οπότε και µόνο δηµιουργείται 
υποχρέωση προς καταβολή µεσιτικής αµοιβής. Τα όσα έλαβαν χώρα σε κάθε 
συγκεκριµένη περίπτωση σχετικά µε την εντολή που δόθηκε στο µεσίτη και τις 
ενέργειες αυτού, ως ζητήµατα καθαρά πραγµατικά κρίνονται κυριαρχικά από το 
δικαστήριο της ουσίας (άρθρο 561 παρ. 1 Κ.Πολ.∆.). Η κρίση όµως, για τα αν αυτά 
που κυριαρχικά διαπιστώθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας πραγµατικά 
περιστατικά επιτρέπουν το συµπέρασµα ότι ορισµένο γεγονός µπορεί αντικειµενικά 
να θεωρηθεί ή µη ως πρόσφορη αιτία του αποτελέσµατος που έχει παραχθεί, 
υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου για ευθεία ή εκ πλαγίου παράβαση της ως 
άνω ουσιαστικής διατάξεως.  
- 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 
το χρόνο συνάψεως της µεσιτείας µέχρι το χρόνο γενέσεως της αξιώσεως για αµοιβή 
και των τυχόν επιτόπιων συνηθειών, όπως είναι και η συνηθισµένη αµοιβή των 
µεσιτών της περιοχής συνάψεως της µεσιτείας για παρόµοιες συναλλαγές, καθώς και 
της οικονοµικής καταστάσεως των µερών και κυρίως της οικονοµικής δυνατότητας 
του εντολέα. Η µείωση της αµοιβής µπορεί να επιδιωχθεί είτε µε αγωγή είτε µε 
ένσταση, κατά της διώκουσας την καταβολή της αµοιβής του µεσίτη αγωγής, πρέπει 
όµως σε κάθε περίπτωση να προβληθεί ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας κατά 
τρόπο ορισµένο και παραδεκτό, µε αναφορά όλων των παραπάνω απαιτούµενων 
στοιχείων.  
- 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 διατάξεως που εφαρµόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της 
εφαρµογής της.  
- Από τα άρθρα 591 παρ. 1 β, 679 παρ. 1,115 παρ. 3 και 256 παρ. 1δ' του ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι στη διαδικασία των διαφορών από αµοιβές για την παροχή εργασίας, 
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κατά την οποία δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων ενώπιον του 
µονοµελούς πρωτοδικείου, οι διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς 
πραγµατικούς ισχυρισµούς τους προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και 
επιπλέον οι ισχυρισµοί αυτοί πρέπει να καταχωρηθούν στα πρακτικά, µε συνοπτική 
έκθεση των γεγονότων που τους θεµελιώνουν, εκτός αν τα γεγονότα αυτά περιέχονται 
στις κατατιθέµενες προτάσεις, απαιτείται δηλονότι, σε κάθε περίπτωση προφορική 
πρόταση των ισχυρισµών που "ως γενόµενο κατά τη συζήτηση" σηµειώνεται στα 
πρακτικά και έκθεση των γεγονότων που θεµελιώνουν τους αυτοτελείς ισχυρισµούς 
στις κατατιθέµενες προτάσεις.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως και 340 του Κ.Πολ.∆. 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 νοµίµως επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, χωρίς να επιβάλλεται να 
γίνεται ειδική αναφορά και χωριστή αξιολόγηση του καθενός απ' αυτά, αρκεί να 
καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο, από όλο το περιεχόµενο της αποφάσεως ότι 
συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που µε επίκληση προσκοµίσθηκαν νόµιµα 
από τους διαδίκους (ΟλΑΠ 42/2002).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 703, 
ΚΠολ∆: 115, 256, 335, 338, 339, 340, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 591, 679,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Μεσιτεία - Aµοιβή µεσίτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1044 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Μεσίτης αστικών συµβάσεων. Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας. Αναιρετικοί λόγοι 
σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. ΑΚ και 6 του Ν. 765/1943, που κυρώθηκε µε 
την ΠΥΣ 324/1946 και διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρο 
38 ΕισΝΑΚ) συνάγεται ότι σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας υπάρχει, όταν οι 
συµβαλλόµενοι αποβλέπουν στην παροχή της συµφωνηθείσας εργασίας και στο 
µισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωµής του και ο εργαζόµενος υπόκειται σε 
νοµική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη που εκδηλώνεται µε το δικαίωµα 
του τελευταίου να δίνει δεσµευτικές για τον εργαζόµενο εντολές και οδηγίες ως προς 
τον τρόπο και το χρόνο παροχής της εργασίας και ν' ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη 
διαπίστωση της συµµορφώσεως του εργαζοµένου προς αυτές. Η υποχρέωση µάλιστα 
του εργαζοµένου να δέχεται τον έλεγχο του εργοδότη και να συµµορφώνεται προς τις 
οδηγίες του ως προς τον τρόπο παροχής της εργασίας αποτελεί το βασικό γνώρισµα 
της εξάρτησης αυτής, η οποία µπορεί να είναι χαλαρότερη στις περιπτώσεις που ο 
εργαζόµενος αναπτύσσει πρωτοβουλία κατά την εκτέλεση της εργασίας του λόγω των 
επιστηµονικών ή ειδικών γνώσεων του και του αντικειµένου της εργασίας, αλλά θα 
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πρέπει να υπάρχει για να θεωρηθεί η εργασία ως εξαρτηµένη. Αντίθετα, σύµβαση 
ανεξαρτήτων υπηρεσιών στην οποία δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του εργατικού 
δικαίου, υπάρχει όταν ο εργαζόµενος παρέχει αντί µισθού τις υπηρεσίες του, χωρίς να 
υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του εργοδότη και να είναι υποχρεωµένος να 
συµµορφώνεται προς τις εντολές και οδηγίες αυτού, ιδίως ως προς τον τρόπο και το 
χρόνο παροχής των υπηρεσιών του. Και στη σύµβαση αυτή, πάντως, υπάρχει κάποια 
δέσµευση και εξάρτηση, όπως συµβαίνει σε κάθε περίπτωση που αναλαµβάνονται 
υποχρεώσεις µε ενοχική σύµβαση και γι' αυτό ακριβώς η συµµόρφωση του 
εργαζοµένου προς τους όρους της συµβάσεως του, που µπορούν να έχουν σχέση και 
µε τον τόπο ή τα χρονικά πλαίσια παροχής της εργασίας δεν υποδηλώνουν, χωρίς 
άλλο, εξάρτηση αυτού από τον εργοδότη µε την προεκτεθείσα έννοια. Οπωσδήποτε 
το δικαίωµα του εργοδότη να δίνει εντολές και οδηγίες ως προς τον τρόπο, τον τόπο 
και το χρόνο παροχής της εργασίας και να ελέγχει τη συµµόρφωση του εργαζοµένου 
προς αυτές, καθώς και η έκταση των αντίστοιχων υποχρεώσεων του τελευταίου, 
αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία της ύπαρξης εξάρτησης ,η οποία όµως δεν εξαρτάται 
µόνο από τη συνδροµή όλων ή των περισσοτέρων από τα στοιχεία αυτά, διότι εκείνο 
που διακρίνει την εξαρτηµένη εργασία από την ανεξάρτητη δεν είναι το ποσοτικό 
στοιχείο, δηλαδή η σώρευση περισσοτέρων ενδείξεων δέσµευσης και εξάρτησης, 
αλλά το ποιοτικό, δηλαδή η ιδιαίτερη ποιότητα της δέσµευσης και εξάρτησης, η 
οποία έχει για τον υποβαλλόµενο σ' αυτή εργαζόµενο συνέπειες που καθιστούν 
απαραίτητη την ιδιαίτερη ρύθµιση της σχέσης του µε τον εργοδότη και δικαιολογούν 
την ειδική προστασία από το εργατικό δίκαιο. Το ποιοτικό αυτό στοιχείο συνάγεται 
από την εκτίµηση των όρων και των συνθηκών παροχής της εργασίας και διαφέρει 
κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος και τη φύση της εργασίας, συνδυαζόµενο δε µε 
τις υφιστάµενες ενδείξεις εξάρτησης, παρέχει ασφαλέστερο κριτήριο για τη διάκριση 
της εξαρτηµένης εργασίας από την ανεξάρτητη.  
- Μεσίτης αστικών συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π.∆. 248/1993 "περί 
Μεσιτών Αστικών Συµβάσεων" είναι, "το φυσικό πρόσωπο ή η εµπορική εταιρεία 
κάθε είδους που µεσολαβεί για τη σύναψη των αστικού δικαίου συµβάσεων πώλησης, 
ανταλλαγής, µίσθωσης ακινήτων, παραχώρησης ακινήτων προς ανοικοδόµηση µε 
αντιπαροχή ή που υποδεικνύει ευκαιρία για τη σύναψη τέτοιων συµβάσεων. Για την 
άσκηση του επαγγέλµατος του µεσίτη αστικών συµβάσεων ο ενδιαφερόµενος πρέπει 
να εγγραφεί στο οικείο Επιµελητήριο της έδρας του ...", προσκοµίζοντας τα εις αυτό 
αναφερόµενα δικαιολογητικά, η δε υποχρέωση εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο 
αρχίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2081/1992, όπως η περ. γ' 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 3419/2005, στην περίπτωση 
των φυσικών προσώπων από την έναρξη της εµπορικής τους δραστηριότητας. Από τις 
διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 174 και 180 ΑΚ 
συνάγεται ότι η έναντι αµοιβής µεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη 
συµβάσεων πωλήσεως, ανταλλαγής, µισθώσεως ακινήτων και παραχωρήσεως 
ακινήτων προς ανοικοδόµηση µε αντιπαροχή επιτρέπεται µόνον σε πρόσωπα που 
κατά τις νόµιµες διατυπώσεις έχουν εγγραφεί στα οικεία επιµελητήρια και έχουν 
εντεύθεν το δικαίωµα ασκήσεως του επαγγέλµατος του µεσίτη αστικών συµβάσεων 
και αφετέρου ότι η συµφωνία για καταβολή µεσιτικής αµοιβής για τη διαµεσολάβηση 
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ή υπόδειξη για τη σύναψη µιας τέτοιας συµβάσεως, που αφορά σε ακίνητα, σε 
πρόσωπο που δεν είναι επαγγελµατίας µεσίτης υπό την εκτεθείσα έννοια, είναι 
άκυρη, ως αντιβαίνουσα στο νόµο και λογίζεται σαν να µην έγινε και ως εκ τούτου 
δεν παρέχει στο πρόσωπο που µεσολάβησε δικαίωµα αµοιβής.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται ως παραβίαση του άρθρου 559 
αρ. 1 ΚΠολ∆ εάν το δικαστήριο για το σχηµατισµό της περί νοµικής επάρκειας 
κρίσης του αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος για τη θεµελίωση 
του δικαιώµατος ή αρκέστηκε σε λιγότερα, ενώ η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της 
αγωγής, η οποία υπάρχει όταν δεν αναφέρονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
κατά νόµο για τη θεµελίωση του αιτήµατος της αγωγής .ελέγχεται ως παραβίαση από 
το άρθρο 559 αρ. 14 του ΚΠολ∆. Η νοµική αυτή παραδοχή τελεί υπό την 
προϋπόθεση ότι η κυριαρχική εκτίµηση του δικογράφου της αγωγής από το 
δικαστήριο της ουσίας ανταποκρίνεται στο πραγµατικό περιεχόµενο αυτής. Σε 
αντίθετη περίπτωση στοιχειοθετείται ο προβλεπόµενος από τη διάταξη του άρθρου 
559 αφ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, µε την έννοια ότι δεν λήφθηκε υπόψη αγωγικός 
ισχυρισµός θεµελιωτικός του φερόµενου προς διάγνωση δικαιώµατος, ο οποίος 
διαφοροποιεί την εκτίµηση για αοριστία της αγωγής.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180, 648 επ.,  
ΕισΝΑΚ: 38, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 
Π∆: 248/1993, άρθ. 1, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Μηχανικοί - Αµοιβή µηχανικού 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 507 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Σύµβαση έργου. Καταγγελία. Αµοιβή µηχανικού. Παραγραφή. 
- Η σύµβαση αναθέσεως σε µηχανικό εκπόνησης µελετών ορισµένου έργου όπως και 
η επίβλεψη αυτού, φέρει τον χαρακτήρα της συµβάσεως έργου (άρθρον 681 ΑΚ), 
διότι και οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν στο τελικό αποτέλεσµα παράδοσης της 
µελέτης που εκπονήθηκε όπως και στο αποτέλεσµα της επιβλέψεως, που είναι η κατά 
τα συµβατικά στοιχεία, την επιστήµη και τους κανόνες της τέχνης, έντεχνη, 
εµπρόθεσµη και οικονοµική εκτέλεση των επιµέρους εργασιών του όλου έργου και 
όχι η εργασία που καταβάλλεται για την εκτέλεση αυτών ως περιεχόµενο της 
σχετικής συµβάσεως. Για την εκπόνηση των µελετών και την επίβλεψη, ο εργοδότης 
είναι υποχρεωµένος να καταβάλει την συµφωνηµένη άλλως την νόµιµη αµοιβή στον 
µηχανικό (ΟλΑΠ 2085/1986 ΝοΒ 1987.1820, ΑΠ 138/1985 ΝοΒ 1985.1701). Σε 
περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης καταβολής της οφειλοµένης 
αµοιβής, το ΤΕΕ δικαιούται να επιδιώξει την είσπραξη αυτής µε τη δικαστική οδό, 
υποκαθιστάµενο αυτοδικαίως στα δικαιώµατα του δικαιούχου µηχανικού. Στην 
περίπτωση αυτή υποχρεούται να προβεί στην ανακοίνωση της δίκης προς τον 
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µηχανικό, ο οποίος έχει πάντα το δικαίωµα παρέµβασης (άρθρα 2 παρ. 4, 5 Β∆ της 
30/31.5.1956 "περί κανονισµού του τρόπου καταβολής των αµοιβών των µηχανικών 
εν γένει"). Με την υπ' αριθµ. 26/1993 (ΝοΒ 1994. 505) απόφαση του Ανωτάτου 
Ειδικού ∆ικαστηρίου (Α.Ε.∆.) κρίθηκε ότι το πιο πάνω δικαίωµα του ΤΕΕ να 
επιδιώξει αυτό µόνον την είσπραξη της εν λόγω αµοιβής δεν είναι αποκλειστικό και 
συνεπώς και ο δικαιούχος µηχανικός δικαιούται να προσφύγει στη ∆/νη προς 
προστασία των δικαιωµάτων του και στη συνέχεια εκδόθηκε το Π.δ.48/1994, µε το 
άρθρο 2 του οποίου ορίζεται ότι το πιο πάνω δικαίωµα είσπραξης της οφειλοµένης 
αµοιβής έχει τόσο ο δικαιούχος µηχανικός, όσο και το ΤΕΕ. Αίτηµα της 
καταψηφιστικής αγωγής θα είναι η καταβολή του οφειλοµένου ποσού στο ΤΕΕ. Όταν 
η αγωγή εγείρεται από έναν από τους δικαιούχους ανακοινώνεται στον άλλο 
υποχρεωτικώς, που έχει δικαίωµα παρέµβασης. Η ανακοίνωση γίνεται µε µόνη την 
κοινοποίηση του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου. Η καταβολή του οφειλοµένου 
ποσού στο ΤΕΕ αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί η παρακράτηση ορισµένου 
ποσοστού της αµοιβής από το ΤΕΕ για τη διάθεσή του στην εκουσία έξοδο εκ του 
επαγγέλµατος των µη διπλωµατούχων ανωτάτων σχολών και για την κάλυψη κάθε 
φύσης δαπανών του ΤΕΕ, ενώ το υπόλοιπο ποσόν αποδίδεται στον µηχανικό (βλ. 
άρθρο 3 του άνω π.δ. και λεπτοµερέστερη ως άνω απόφαση του Α.Ε.∆.). Η 
υποχρέωση της συνεισφοράς αυτής βαρύνει τους µηχανικούς ως µέλη του ΤΕΕ και 
όχι τους εργοδότες που οφείλουν τη συµφωνηµένη ή νόµιµη αµοιβή, που 
υποχρεούνται να καταβάλλουν ολόκληρη στο ΤΕΕ. Συνεπώς, αίτηµα καταψηφιστικής 
αγωγής εγειροµένης υπό του δικαιούχου µηχανικού είναι η καταβολή του 
οφειλοµένου ποσού στο ΤΕΕ και όχι προς τον ίδιο, διαφορετικά η αγωγή αυτή είναι 
απορριπτέα ως µη νόµιµη (βλ. ΟλΑΠ 16/1998 ΝοΒ 1998.1052, ΑΠ 1514/2007, ΑΠ 
1511/2003, ΕφΠατρ 377/2006, ΕφΘεσ 338/2000, ΕφΘεσ 590/2009).  
II. Η διάταξη του άρθρου 700 ΑΚ προβλέπει τη λύση της µίσθωσης έργου µε 
καταγγελία από µέρους του εργοδότη. Με τη διάταξη αυτή, η ρύθµισης της οποίας 
συνιστά ισχυρή παρέκκλιση από τις γενικές ρυθµιστικές των ενοχικών συµβάσεων 
διατάξεις, κατά τις οποίες η, µε µονοµερή δήλωση, κατάλυση της συµβασιακής 
σχέσης (υπαναχώρηση, καταγγελία, ανάκληση), προϋπόθεση έχει τη συνδροµή 
σπουδαίου λόγου, παρέχεται το δικαίωµα στον εργοδότη καταγγελίας της µίσθωσης 
έργου σε οποιοδήποτε χρόνο έως την αποπεράτωση του έργου, δηλαδή ενώ ακόµη 
αυτό βρίσκεται υπό εκτέλεση, χωρίς την ανάγκη επίκλησης οποιουδήποτε λόγου, 
αρκεί µόνο να καταβάλλει στον εργολάβο ολόκληρη τη συµφωνηµένη για την 
εκτέλεση του έργου αµοιβή. Τόκοι οφείλονται από την επίδοση της αγωγής 
(Καρδαράς σε ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, άρθ. 700, αριθ. 5, ΕφΘεσ 157/2008, 
Εφ∆ωδ 237/2007). Συνεπώς, η καταγγελία και η συνακόλουθη ανατροπή της 
συµβατικής σχέσης για το µέλλον, αφού δεν έχει ανάγκη αιτιολογίας, απόκειται στην 
απόλυτη ελευθερία βούλησης του εργοδότη, ο οποίος δεν έχει ανάγκη να εξηγήσει ή 
να δικαιολογήσει την απόφαση του για την καταγγελία της σύµβασης, ενώ η τυχόν 
αλήθεια ή αναλήθεια των λόγων, οι οποίοι τον οδήγησαν στην καταγγελία της 
σύµβασης, δεν επηρεάζει το κύρος της καταγγελίας. Ο νόµος δεν θέτει καµιά 
προϋπόθεση, άρα ούτε υπαιτιότητα του εργολάβου ή των προσώπων για τα οποία 
αυτός υπέχει ευθύνη, ούτε άλλη αντισυµβατική συµπεριφορά του εργολάβου. Η 
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καταγγελία συνιστά δικαιοπραξία µονοµερή, απευθυντέα, αµετάκλητη, αναιτιώδη, 
δηλαδή δεν συναρτάται µε ορισµένη δικαιολογία ή προϋπόθεση και µπορεί να γίνει 
οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, όπως προαναφέρθηκε. Είναι άτυπη και 
µπορεί να γίνει και σιωπηρά, αρκεί η βούληση του εργοδότη για έλλειψη δέσµευσης 
του στο µέλλον να συνάγεται αναµφίβολα από τις περιστάσεις (ΑΠ 63/2010, ΕφΑθ 
225/2009, ΕφΠατρ 462/2007, ΕφΠατρ 456/2002, ΕφΑθ 2252/2002). Η διάταξη, 
όµως, του άρθρου 700 ΑΚ περιέχει κανόνα ενδοτικού δικαίου, γι' αυτό είναι ισχυρές 
αντιθέτου περιεχοµένου συµφωνίες, µε τις οποίες ορίζεται διαφοροποίηση στη 
ρύθµιση από εκείνη της διάταξης. ∆ηλαδή µε τις αντιθέτου περιεχοµένου συµφωνίες, 
µπορεί να περιορίζεται το δικαίωµα του εργοδότη από το άρθρο 700 ΑΚ ή, ακόµη, να 
καταλύεται, δηλαδή να χωρεί έγκυρη παραίτηση του εργοδότη από το δικαίωµα 
καταγγελίας ή ανάκτηση του δικαιώµατος από τον εργοδότη ή να παραχωρούνται 
περισσότερα δικαιώµατα στον εργοδότη, όπως απαλλαγή από καταβολή της αµοιβής 
ή να περιορίζεται η υποχρέωση σε ορισµένο ποσοστό ή να ορίζεται ποινική ρήτρα, σε 
περίπτωση καταγγελίας, η οποία αντικαθιστά τις υποχρεώσεις του εργοδότη από τη 
διάταξη του άρθρου 700 εδ. β' ΑΚ. Ακόµη, µπορεί µε τις πιο πάνω συµφωνίες, να 
περιορίζεται χρονικά το δικαίωµα καταγγελίας του εργοδότη ή να τίθενται 
περιορισµοί ή προϋποθέσεις στην άσκηση του, όπως σπουδαίος λόγος, υπαίτια 
ενέργεια του εργολάβου κ.λ.π. που σκοπό έχουν τον περιορισµό της αυθαίρετης 
άσκησης του σχετικού δικαιώµατος. Η κύρια συνέπεια, εξάλλου της κατά την 
προαναφερόµενη διάταξη καταγγελίας είναι η λύση της σύµβασης για το µέλλον και 
η απ' αυτήν υποχρέωση του εργολάβου να παραδώσει το µέρος του έργου που 
εκτελέστηκε στον εργοδότη (βλ. για τα ανωτέρω, ΑΠ 762/2006 Ελ∆νη 47.1086, ΑΠ 
168/2005 ΕΕµπ∆ 2005.345, ΑΠ 147/2003 Ελ∆νη 44.1359, ΑΠ 787/1996 Ελ∆νη 
38.626, ΑΠ 236/1992 Ελ∆νη 34.1309, ΕφΑθ 2252/2002 Ελ∆νη 45.1516, ΕφΑθ 
6533/1996 Ελ∆νη 41.194, ΕφΑθ 6394/1987 Ελ∆νη 30.782, ΕφΠειρ 761/1997 Ελ∆νη 
40.431, ΕφΠειρ 598/1996 Ελ∆νη 39.673, ΕφΘεσ 2487/1994 Αρµ 1995.891, Καρδαρά 
σε ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, άρθ. 700, αριθ. 1, 3-5, 18-24,1. ∆εληγιάννη - Π. 
Κορνηλάκη, Ειδικό Ενοχικό ∆ίκαιο, Τόµος 2ος, έκδ. 1992, παρ 277-280, σελ. 301 
επ., Π. Κορνηλάκη, Ειδικό Ενοχικό ∆ίκαιο, Τόµος 2ος, έκδ. 2005, § 171 επ., σελ. 564 
επ., Απ. Γεωργιάδη, Ενοχικό ∆ίκαιο, Ειδικό Μέρος, Τόµος 2ος, έκδ. 2007, § 10, V13, 
αριθ. 56 επ., σελ. 266-268). Στοιχεία της αγωγής του εργολάβου για την καταβολή 
της αµοιβής του, λόγω της κατά το άρθρο 700 ΑΚ καταγγελίας της σύµβασης από τον 
εργοδότη, είναι η σύµβαση έργου που καταρτίσθηκε, το συµφωνηµένο έργο, η 
συµφωνηµένη αµοιβή και η καταγγελία της σύµβασης πριν από την περάτωση του 
έργου (ΑΠ 105/2001, ΕφΑθ 8370/2002 Ε∆ικΠολ 2003. 283, Καρδαράς, ό.π, αριθ. 25, 
Π. Κορνηλάκης, ό.π., σελ. 586, όπου και άλλες παραποµπές στη νοµολογία και σε 
συγγραφείς στη σηµ. 73, Βαθρακοκοίλης, ΕρΝοµΑΚ, άρθ. 700, αριθ. 27).  
- Κατά το άρθρο 250 αριθ. 5 ΑΚ, στην παραγραφή των πέντε (5) ετών υπάγονται και 
οι αξιώσεις εκείνων που, χωρίς να είναι έµποροι, βιοµήχανοι ή χειροτέχνες, ασκούν 
κατ' επάγγελµα την επιµέλεια ξένων υποθέσεων ή την παροχή υπηρεσιών για τις 
αµοιβές και τις δαπάνες τους, όπως είναι οι απαιτήσεις των αρχιτεκτόνων, 
µηχανικών, για την καταβολή της νόµιµης αµοιβής τους που οφείλεται για την 
εκπόνηση της µελέτης ανεγέρσεως έργου, ως και για την επίβλεψη των εργασιών 
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κατασκευής του. Η παραγραφή των αξιώσεων αυτών αρχίζει, κατά τα άρθρα 251 και 
253 του ίδιου κώδικα, µόλις λήξει το έτος µέσα στο οποίο γεννήθηκαν και ήταν 
δυνατή η δικαστική τους επιδίωξη, τέτοιο δε έτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές 
και τα άρθρα 681 και 694 § 1 ΑΚ, είναι εκείνο µέσα στο οποίο παραδόθηκε η 
αρχιτεκτονική µελέτη και, προκειµένου για αµοιβή επίβλεψης, εκείνο εντός του 
οποίου ολοκληρώθηκαν οι σχετικές εργασίες, την επίβλεψη των οποίων ανέλαβε και 
εξετέλεσε ο µηχανικός (ΟλΑΠ 25/1988 Ελ∆νη 1989.58, ΑΠ 1/92 Ελ∆νη 1992.1620, 
ΕφΑθ 3046/2004).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 250, 251, 253, 681, 694, 700, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Μισθώσεις ακινήτων - Φθορές ή µεταβολές στο µίσθιο 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 17077 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Φθορές στο µίσθιο. Αξίωση αποζηµίωσης του εκµισθωτή. Στοιχεία αγωγής. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 592, 594, 599 και 330 ΑΚ 
προκύπτει, ότι ο µισθωτής κατά τη διάρκεια της µίσθωσης υποχρεούται να 
χρησιµοποιεί το µίσθιο µε επιµέλεια και κατά τους όρους της σύµβασης, ώστε κατά 
τη λήξη της, να είναι σε θέση να εκπληρώσει την υποχρέωσή του, να αποδώσει το 
µίσθιο στην κατάσταση, που το παρέλαβε, δηλαδή στην κατάσταση που θα πρέπει να 
βρίσκεται µετά από τη γενόµενη χρήση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης και συνεπώς 
χωρίς φθορές, πλην εκείνων που προκλήθηκαν από τη σύµφωνα µε τα συναλλακτικά 
ήθη και την καλή πίστη, συνήθη χρήση αυτού (ΑΠ 1667/2009) εκείνων που υπήρχαν 
κατά την κατάρτιση της µίσθωσης και παραλαβής του µισθίου από τον µισθωτή, 
εκείνων που δηµιουργήθηκαν λόγω της συµφωνηµένης χρήσης, και εκείνων που 
οφείλονται σε τυχηρά ή σε ανώτερη βία (ΕφΑθ 2826/2008, Ελλ∆ 2009, 595). Για 
κάθε φθορά πέρα από εκείνη, που οφείλεται στη συνήθη χρήση, ο εκµισθωτής έχει 
αξίωση αποζηµίωσης κατά του µισθωτή, που απορρέει από τη σύµβαση της µίσθωσης 
και καλύπτει κάθε ζηµία, θετική ή αποθετική (ΑΠ 1667/2009). Συνακόλουθα, για την, 
κατά το άρθρο 216 § 1 ΚΠολ∆, πληρότητα της σχετικής αγωγής, ο εκµισθωτής 
οφείλει να επικαλεστεί τις φθορές και τις µεταβολές που προκλήθηκαν στο µίσθιο 
κατά τη διάρκεια της µίσθωσης και το ποσό της ζηµίας που υφίσταται απ' αυτές (ΑΠ 
1439/2006). Εξάλλου, ο εκµισθωτής δεν µπορεί να ζητήσει την αποκατάσταση 
ζηµιών, σε τέτοιο βαθµό που η εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών να επαναφέρει το 
µίσθιο στην αρχική κατάστασή του πριν από τη µίσθωση και τις φυσιολογικές φθορές 
συνεπεία αυτής, ή και να βελτιώνει ακόµη την κατάσταση αυτή (EφΑθ 258/2005, 
Ε∆ικΠολ 2005.179, EφAθ 3237/1990 E∆Π 1990.157).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 330, 592, 594, 599, 
ΚΠολ∆: 216, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 



 

[227] 
 

 
Μισθώσεις ακινήτων - Φθορές ή µεταβολές στο µίσθιο 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 291 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Επαγγελµατική µίσθωση. Φθορές στο µίσθιο. Εγγύηση. Ποινική ρήτρα. Ερηµοδικία 
εκκαλούντος στην κατ΄ έφεση δίκη. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 330, 574 επ., 592, 594, 599 του ΑΚ, 
που εφαρµόζονται και επί των εµπορικών µισθώσεων, κατ` άρθρο 44 του Π∆ 
34/1995, προκύπτει ότι ο µισθωτής έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί, κατά τη 
διάρκεια της µισθώσεως, το µίσθιο µε επιµέλεια και όπως ειδικότερα έχει 
συµφωνηθεί, ώστε κατά τη λήξη της, να είναι σε θέση να εκπληρώσει την υποχρέωσή 
του να αποδώσει το µίσθιο στην κατάσταση, που το παρέλαβε, δηλαδή στην 
κατάσταση που θα πρέπει να βρίσκεται µετά από τη γενόµενη κατά τη διάρκεια της 
µισθώσεως χρήση και συνεπώς χωρίς φθορές, πλην εκείνων που προκλήθηκαν από 
τη, σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, συνήθη χρήση του. Για 
κάθε φθορά πέρα απ� εκείνη που οφείλεται στη συµφωνηµένη χρήση, ο εκµισθωτής 
έχει αξίωση αποζηµιώσεως εναντίον του µισθωτή, που απορρέει από τη σύµβαση της 
µισθώσεως και καλύπτει κάθε ζηµία, θετική ή αποθετική, η οποία (αποζηµίωση) 
µπορεί να περιλάβει και τις µελλοντικές δαπάνες του εκµισθωτή για την 
αποκατάσταση των φθορών, ενώ σε περίπτωση καταστροφής ή αφαιρέσεως 
πράγµατος του µισθίου, η αποζηµίωση περιλαµβάνει τη δαπάνη για την 
αντικατάστασή του. Εξάλλου, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο µισθωτής έχει υποχρέωση, 
αφενός µεν να αποφεύγει κάθε αυθαίρετη, χωρίς τη συναίνεση του εκµισθωτή, 
επέµβαση στο µίσθιο, εξαιτίας της οποίας αλλοιώνεται ουσιωδώς η γενική και ειδική 
διαµόρφωση, διάταξη και όψη του µισθίου και αφετέρου να µην προκαλεί στο µίσθιο 
φθορές, µε εξαίρεση εκείνες που κατά τα άνω προκλήθηκαν από τη συµφωνηµένη 
χρήση του. ∆ιαφορετικά, ο µισθωτής υπέχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε 
θετική και αποθετική ζηµία που υφίσταται ο εκµισθωτής, εκτός των άλλων (ήτοι από 
τις ανεπίτρεπτες πέραν της συνήθους χρήσης φθορές του) και από τις αυθαίρετες 
µεταβολές του µισθίου (ΑΠ 513/2009, ΑΠ 1667/2009, ΑΠ 1676/2009, ΑΠ 
1413/2008, ΑΠ 495/2008). Ο εκµισθωτής ασκώντας κατά τα ανωτέρω την αξίωσή 
του για τις φθορές ή τις αυθαίρετες µεταβολές που προκλήθηκαν στο µίσθιο κατά τη 
διάρκεια της µίσθωσης, είτε µε αγωγή αποζηµίωσης, είτε µε ένσταση συµψηφισµού, 
οφείλει να επικαλεσθεί και να αποδείξει τις εν λόγω φθορές και µεταβολές και το 
ποσό της ζηµίας που υφίσταται απ� αυτές, απόκειται δε στον εναγόµενο µισθωτή να 
επικαλεσθεί, κατ` ένσταση και να αποδείξει ότι αυτές οφείλονται στη συµφωνηµένη 
χρήση του µισθίου (ΑΠ 633/2010 ΝΟΜΟΣ).  
- Το χρηµατικό ποσό που κατά την κατάρτιση της συµβάσεως µισθώσεως δίνεται από 
τον µισθωτή στον εκµισθωτή, «ως εγγύηση» (στην πραγµατικότητα εγγυοδοσία), 
διέπεται, ως προς τη λειτουργία του και ιδίως την τύχη του, από την ειδικότερη 
συµφωνία των συµβαλλοµένων, στα πλαίσια της ελευθερίας των συµβάσεων, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ. Έτσι, το ποσό αυτό είναι δυνατό να 
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δοθεί, ως συµβατική εγγυοδοσία, είτε προς εξασφάλιση του µισθώµατος και µάλιστα 
ως προκαταβολή αυτού, είτε ως ποινική ρήτρα. Από το συνδυασµό δε των διατάξεων 
των άρθρων 404, 405, 406 και 407 του ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση που στη 
σύµβαση µισθώσεως το διδόµενο ποσό της χρηµατικής εγγυήσεως για την πιστή 
τήρηση των όρων της συµβάσεως, έχει χαρακτήρα ποινικής ρήτρας, η κατάπτωσή της 
υπέρ του εκµισθωτή, µπορεί να συµφωνηθεί, λόγω του ενδοτικού χαρακτήρα του 
άρθρου 406 ΑΚ, για κάθε περίπτωση αντίστοιχης παραβιάσεως, ανεξαρτήτως άλλης 
ζηµίας του εκµισθωτή. Η αξίωση του µισθωτή για απόδοση της εγγυοδοσίας, γίνεται 
ληξιπρόθεσµη, µε τη λήξη της µισθώσεως και επιστρέφεται αν ο εκµισθωτής δεν έχει 
απαιτήσεις για µισθώµατα ή αποζηµίωση για ζηµίες στο µίσθιο και εφόσον δεν έχει 
συµφωνηθεί διαφορετικά (ΑΠ 236/2010 ).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 524 παρ.1 & 3 και 271 παρ.1 & 2 
του ΚΠολ∆, προκύπτει ότι σε περίπτωση ερηµοδικίας του εκκαλούντος κατά την 
πρώτη συζήτηση ενώπιον του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου, το ∆ικαστήριο οφείλει 
να ερευνήσει ποιος από τους διαδίκους επισπεύδει τη συζήτηση της έφεσης. ΄Ετσι, αν 
τη συζήτηση επισπεύδει ο εκκαλών ή αν αυτός κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
απορρίπτεται η έφεσή του ως ανυποστήρικτη, χωρίς να ερευνηθεί η ουσία της 
υποθέσεως, γιατί µε την απουσία του δηµιουργείται τεκµήριο παραιτήσεώς του απ΄ 
αυτήν. Η κατ΄ αυτόν τον τρόπο απόρριψη της έφεσης γίνεται στην ουσία της, διότι ο 
εκκαλών, µε την απουσία του ή τη µη προσήκουσα παράστασή του, θεωρείται ότι 
παραιτείται από την έφεσή του και ότι αποδέχεται την πρωτόδικη απόφαση. 
Προϋπόθεση της ως άνω απορρίψεως είναι ότι ο κατά τη δικάσιµο απολειπόµενος 
διάδικος είτε είχε επισπεύσει εγκύρως ο ίδιος τη συζήτηση ή είχε κλητευθεί νόµιµα 
και εµπρόθεσµα από τον επισπεύδοντα τη συζήτηση αντίδικό του (εφεσίβλητο) για να 
παραστεί στη δικάσιµο, κατά την οποία ορίσθηκε η συζήτηση της υπόθεσης. 
Αντίθετα, αν ο απολειπόµενος διάδικος δεν είχε επισπεύσει τη συζήτηση ή δεν είχε 
κλητευθεί νόµιµα και εµπρόθεσµα και δεν είχε εµφανισθεί κατά την ορισθείσα 
δικάσιµο ή είχε εµφανισθεί αλλά δεν είχε λάβει µέρος κανονικά στη συζήτηση, 
κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση (ΑΠ 1578/2008, ΑΠ 1147/2008, ΑΠ 
1439/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 330, 361, 404, 405, 406, 407, 574 επ., 592, 594, 599, 
ΚΠολ∆: 524. 
Π∆: 34/1995, άρθ. 44, 
∆ηµοσίευση: ∆ικογραφία 2012.34 
 
Μισθώσεις ακινήτων - Φθορές ή µεταβολές στο µίσθιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 482 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αποζηµίωση εξ αιτίας µεταβολών ή φθορών στο µίσθιο. Παραγραφή. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµός 1 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
και αν παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, εσωτερικού ή διεθνούς. Ο 
κανόνας, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, παραβιάζεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, 
η οποία υπάρχει, όταν αποδίδεται στον κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή, 
είτε µε µη ορθή εφαρµογή, η οποία συντελείται, όταν εφαρµόζεται κανόνας, ενώ δεν 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή όταν δε εφαρµόζεται, ενώ έπρεπε να 
εφαρµοσθεί, ή όταν εφαρµόσθηκε εσφαλµένως.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 602 του ΑΚ, "οι αξιώσεις του εκµισθωτού για 
αποζηµίωση εξ αιτίας µεταβολών ή φθορών στο µίσθιο παραγράφονται ύστερα από 
έξι µήνες αφότου το ανέλαβε". Κατά τη διάταξη δε του άρθρου 261 του αυτού 
Κώδικος, "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". Ως αγωγή, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, 
θεωρείται όχι µόνον η άσκηση της αγωγής καθ' εαυτής (καταψηφιστικής ή 
αναγνωριστικής) αλλά η άσκηση κάθε "επιθετικού" ενδίκου µέσου, που χορηγείται 
από τον νόµο στο δικαιούχο προς δικαστική επιδίωξη ή αναγνώριση της αξιώσεώς 
του και διακόπτει την αδράνειά του. Ως διαδικαστική δε πράξη, διακόπτουσα την 
παραγραφή, θεωρείται κάθε πράξη των διαδίκων ή των νοµίµων αντιπροσώπων και 
πληρεξουσίων των ή του δικαστηρίου, που περιέχει τα στοιχεία δικαστικής ενέργειας 
και είναι αναγκαία, κατά τον ΚΠολ∆, για την έναρξη, συνέχιση, διεξαγωγή ή 
αποπεράτωση της δίκης. Εξ άλλου, η κατά τα ανωτέρω παραγραφή µπορεί να 
συµπληρωθεί "εν επιδικία", αν µεταξύ δύο διαδικαστικών πράξεων παρέλθει χρονικό 
διάστηµα ισόχρονο µε τη παραγραφή, που διακόπηκε. Όµως, για να αρχίσει εκ νέου η 
παραγραφή, που διακόπηκε, από την τελευταία διαδικαστική πράξη του δικαστηρίου, 
η οποία είναι ισόχρονη µε την διακοπείσα (ανεξαρτήτως του είδους της 
βραχυπροθέσµου ή συνήθους) και να µπορεί να συµπληρωθεί, µε την παρέλευση του 
χρόνου, που ισχύει γι' αυτή, εφ' όσον δεν µεσολαβήσει κάποια νέα διαδικαστική 
πράξη, ή άλλος λόγος διακοπής, προ της τελεσιδίκου περατώσεως της δίκης, 
προϋποτίθεται ότι είναι δυνατή η περαιτέρω προώθηση της υποθέσεως, µε πράξεις 
των διαδίκων. Πράγµατι, ο θεσµός της παραγραφής αποτελεί την από τον νόµο 
κύρωση στην αδράνεια του δανειστού να επιδιώξει την ικανοποίηση της αξιώσεώς 
του και γι'αυτό δεν είναι νοητή η παραγραφή της αξιώσεως, όταν αυτός έχει 
ενεργήσει ό,τι είναι αναγκαίο, στην συγκεκριµένη περίπτωση, ώστε να µην χρειάζεται 
να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Ωστόσο, ο νόµος αναγνωρίζει σοβαρούς λόγους, εξ αιτίας 
των οποίων η πάροδος του χρόνου δεν έχει δυσµενείς συνέπειες γι'αυτόν. Τέτοιοι 
λόγοι είναι οι, κατ' άρθρο 255 ΑΚ, λόγοι αναστολής της παραγραφής από 
δικαιοστάσιο ή ανωτέρω βία, των οποίων κοινό χαρακτηριστικό είναι η αντικειµενική 
αδυναµία του δανειστού να επιδιώξει την ικανοποίηση της αξιώσεώς του. Τέτοια 
περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας του δανειστού να προχωρήσει σε οποιαδήποτε 
διαδικαστική πράξη, επιφέρουσα τη διακοπή της παραγραφής, αποτελεί και η µετά 
την δηµοσίευση της αποφάσεως παράδοση στο δικαστή του σχεδίου, προς θεώρησή 
της, ότε δεν υπάρχει στο αρχείο του δικαστηρίου απόφαση προς έκδοση αντιγράφου 
αυτής (ΑΠ 1891/2006). Κατά την έννοια δε της διατάξεως του άρθρου 257 του ΑΚ, 
το χρονικό διάστηµα της αναστολής, δεν υπολογίζεται στο χρόνο της παραγραφής, 
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ενώ όταν λήξει ο διακωλυτικός της ασκήσεως της αξιώσεως λόγος, η προθεσµία 
συνεχίζεται αλλά δεν λήγει πριν περάσουν έξι µήνες ή όταν είναι µικρότερης 
διάρκειας, όταν παρέλθει η µικρότερη αυτή προθεσµία. Εάν, όµως, κατά τη διάρκεια 
της τελευταίας προθεσµίας ανακύψει νέος λόγος αναστολής, η παραγραφή 
συνεχίζεται και πάλι µετά την παύση της νέας αναστολής και συµπληρώνεται µόλις 
παρέλθει η τελευταία προθεσµία. Ο ισχυρισµός του ενάγοντος, ότι εµποδίσθηκε από 
δικαιοστάσιο ή από άλλο λόγο ανωτέρας βίας να ασκήσει την αξίωσή του µέσα στο 
τελευταίο εξάµηνο του χρόνου παραγραφής, συνιστά αντένσταση στην ένσταση 
παραγραφής, που προτείνεται από το εναγόµενο, και ερείδεται στην ανωτέρω διάταξη 
του άρθρου 255 ΑΚ.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 255, 257, 261, 602, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1311, σχολιασµός Ι.Ν.Κ. * ΝοΒ 
2012.2344 
 
Νοµή - Νοµή επί ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1458 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου. Νοµή. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Εσφαλµένη 
εφαρµογή των ορισµών του νόµου ως προς το βάρος της απόδειξης. 
- Σύµφωνα µε 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. Για τη µεταβίβαση µε 
τον παράγωγο αυτό τρόπο της κυριότητας του ακινήτου, αποτελεί προϋπόθεση να 
ήταν κύριος εκείνος που συµφώνησε τη µεταβίβασή της. Περαιτέρω, από τις 
διατάξεις των άρθρων 974, 1045 του ίδιου Κώδικα, συνάγεται, ότι, για την κτήση της 
κυριότητας ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται η επί εικοσαετία νοµή του 
πράγµατος, δηλαδή η µε διάνοια κυρίου φυσική εξουσίαση αυτού. Ο τρόπος 
απόκτησης της νοµής του πράγµατος δεν έχει σηµασία. Αυτή µπορεί να αποκτήθηκε 
αυτογνωµόνως ή µε παράδοσή της από τον προηγούµενο νοµέα, µε κάποιον από τους 
προβλεπόµενους στα άρθρα 976, 977 και 979 του ΑΚ τρόπους. Φυσική εξουσίαση 
του πράγµατος αποτελεί η άσκηση πράξεων που προσιδιάζουν στη φύση και στον 
προορισµό του πράγµατος, ώστε, κατά την αντίληψη των συναλλαγών, να θεωρείται 
ότι αυτό βρίσκεται κατά τρόπο σταθερό στη διάθεση του νοµέα.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. 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 
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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 τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 13 ΚΠολ∆ ως εσφαλµένη εφαρµογή των 
ορισµών του νόµου ως προς το βάρος της απόδειξης, που θεµελιώνει λόγο αναίρεσης, 
νοείται η παρά τους ορισµούς του άρθρου 338 ΚΠολ∆ κατανοµή του (υποκειµενικού) 
βάρους απόδειξης, που προϋποθέτει την έκδοση παρεµπίπτουσας απόφασης περί 
αποδείξεως. Τέτοια απόφαση δεν εκδίδεται, µετά την κατάργηση του άρθρου 341 
ΚΠολ∆, µε το αρθρ.5 του ν.2195/2001, από τα δικαστήρια της ουσίας, ενώπιον των 
οποίων, σύµφωνα µε το άρθρο 270 παρ.7 ΚΠολ∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το αρθρ. 
12 του Ν. 2915/2001 και τυγχάνει εφαρµογής και στη δευτεροβάθµια δίκη (αρθρ.524 
παρ.1 ΚΠολ∆), η οριστική απόφαση εκδίδεται µε βάση τα αποδεικτικά µέσα που οι 
διάδικοι έχουν προσκοµίσει και τις αποδείξεις που έχουν διεξαχθεί στο ακροατήριο 
(ΑΠ1539/2008, ΑΠ 433/2007). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 976, 977, 979, 1033, 1045, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 13, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Νοµή - Νοµή πράγµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 368 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Νοµή. Ευθύνη ως προς τα ωφελήµατα. Ευθύνη νοµέα που απέκτησε τη νοµή του 
πράγµατος. Αδικοπραξία. παραγραφή. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Ένσταση 
συµψηφισµού. 
- Κατά το άρθρο 1096 ΑΚ, ο νοµέας ενέχεται να αποδώσει τα ωφελήµατα που έχουν 
εξαχθεί από το πράγµα µετά την επίδοση της αγωγής, κατά δε το άρθρο 1098 του 
ίδιου Κώδικα, αν ο νοµέας ήταν κακόπιστος κατά το χρόνο που κατέλαβε το πράγµα, 
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γνώριζε δηλαδή ή από βαριά αµέλεια αγνοούσε ότι δεν δικαιούται στη νοµή του 
πράγµατος, υπέχει από τότε, ως προς το πράγµα και τα ωφελήµατα του πράγµατος, 
την ίδια ευθύνη που έχει και για το χρόνο µετά την επίδοση της αγωγής, δηλαδή 
ενέχεται σε απόδοση των ωφεληµάτων που πραγµατικά, έστω και κατά παράβαση 
των κανόνων της τακτικής διαχείρισης, εισέπραξε και εκείνων, που από υπαιτιότητα 
του δεν εισέπραξε, ενώ µπορούσε να εισπράξει, σύµφωνα µε τους κανόνες της 
τακτικής διαχείρισης. Ωφελήµατα του πράγµατος, κατά την έννοια των παραπάνω 
διατάξεων, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 961 παρ.1 και 3 του ΑΚ, είναι 
οι φυσικοί καρποί, δηλαδή τα φυσικά προϊόντα του πράγµατος και καθετί που 
πορίζεται κανείς από το πράγµα σύµφωνα µε τον προορισµό του.  
- Κατά το άρθρο 1099 ΑΚ αν ο νοµέας απέκτησε τη νοµή του πράγµατος µε 
παράνοµη πράξη, δηλαδή αφαίρεσε υπαίτια από τον κύριο, χωρίς τη θέλησή του, τη 
νοµή του πράγµατος ευθύνεται σε αποζηµίωση του κυρίου, είναι δε αδιάφορη η καλή 
ή κακή πίστη αυτού. Σε περίπτωση παραγραφής της αξιώσεως από αδικοπραξία 
διατηρεί απαίτηση κατά τις διατάξεις από τον αδικαιολόγητο πλουτισµό (ΑΚ 938). 
Από την διάταξη αυτή σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 904 ΑΚ, προκύπτει ότι, 
αν από την τέλεση της αδικοπραξίας δεν επήλθε µόνο ζηµία σε άλλον, αλλά 
συγχρόνως και ωφέλεια στον αδικοπραξήσαντα από την περιουσία ή µε ζηµία του 
αδικηθέντος, τότε, παρά την παραγραφή της αξιώσεως από αδικοπραξία, υφίσταται 
αξίωση από τον αδικαιολόγητο πλουτισµό, η οποία υπόκειται εφ εξής στην ρύθµιση 
των άρθρων 904 επ ΑΚ. Ως "περιελθόν" κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 
938 ΑΚ νοείται ότι περιήλθε στον αδικοπραξήσαντα από την τέλεση της 
αδικοπραξίας και ότι αυτός ωφελήθηκε εξ' αυτής και όχι ότι αυτός ωφελήθηκε 
συνεπεία της επελθούσης παραγραφής, δοθέντος ότι αποτελεί νόµιµη αιτία 
πλουτισµού. Σε κάθε περίπτωση η αξίωση αποδόσεως καρπών οριοθετείται από το 
άρθρο 964 ΑΚ, κατά τους ορισµούς του οποίου ο υπόχρεος κατά νόµο σε απόδοση 
καρπών έχει δικαίωµα αποζηµίωσης για τις δαπάνες που καταβλήθηκαν για την 
παραγωγή των καρπών, εφόσον οι δαπάνες αυτές δεν υπερβαίνουν την αξία των 
καρπών. Ως τέτοιες δαπάνες νοούνται όλες οι παροχές που έχουν περιουσιακή αξία 
και που καταβλήθηκαν από τον υπόχρεο σε απόδοση των καρπών για τη γένεση, 
συντήρηση, αύξηση και συλλογή των καρπών. Στην περίπτωση των προερχοµένων 
από ζώα καρπών δαπάνες, µε ενδεικτική αναφορά των εξόδων διατροφής του ζώου, 
της κτηνοτροφικής του φροντίδας, του αρµέγµατος. Στις δαπάνες της διάταξης αυτής 
περιλαµβάνεται και η προσωπική εργασία (καθώς και αυτή των µελών της 
οικογένειας του υπόχρεου προς απόδοση των καρπών. Ο υπόχρεος σε απόδοση των 
καρπών δικαιούται να ζητήσει αποκατάσταση των δαπανών που κατέβαλε για την 
παραγωγή τους µέχρι την αξία των αποδοτέων καρπών. Την αξίωση του αυτή ως 
εναγόµενος µπορεί να την ασκήσει ανταγωγικά, µε δικαίωµα επισχέσεως (Α.Κ. 325) 
ή αν η αξίωση για την απόδοση των καρπών έχει µεταβληθεί σε αξίωση 
αυτοκατάστασης της αξίας τους µε συµψηφισµό.  
- Για το ορισµένο κατά το άρθρο 262 παρ. 1 ΚΠολ∆ της γνήσιας ανατρεπτικής 
ενστάσεώς του συµψηφισµού απαιτείται η έκθεση της ιστορικής αυτής βάσεως και η 
διατύπωση µε σαφήνεια του αιτήµατός της .  
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 263, 904, 914 επ., 938, 961, 964, 983, 1096, 1098, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012.608 
 
Νοµή - Προσβολή νοµής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 358 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Απόκτηση νοµής µε παράνοµη πράξη. Επίταξη ακινήτου. Παράνοµη επίταξη. 
Προσδιορισµός της αξίας του δάσους. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης. 
- Κατά τη διάταξη τη διάταξη του άρθρου 1099 του ΑΚ αν ο νοµέας απέκτησε τη 
νοµή του πράγµατος µε παράνοµη πράξη, ευθύνεται σε αποζηµίωση του κυρίου κατά 
τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες (άρθρ. 914 επ. 297, 298 ΑΚ). Εποµένως για τη 
θεµελίωση της αντίστοιχης αγωγικής ευθύνης απαιτείται η συνδροµή και της 
υπαιτιότητας στο πρόσωπο του εναγοµένου νοµέα. Κτήση δε της νοµής µε παράνοµη 
πράξη αποτελεί κάθε ενέργεια εναντίον της θέλησης του κυρίου (άρθ. 984 παρ. 1 του 
ΑΚ), µε την οποία συντελείται η αφαίρεση της νοµής του ανεξάρτητα εάν ο 
αφαιρέσας τελεί ή όχι σε καλή πίστη και αν η ενέργεια µε την οποία συντελέσθηκε η 
παράνοµη κτήση αποτελεί ή όχι αξιόποινη πράξη. Η παρεχόµενη από την εν λόγω 
διάταξη αγωγή δεν έχει ως θεµέλιο τη βλάβη της νοµής του ενάγοντος, αλλά 
απορρέει από το δικαίωµα της κυριότητάς του (ΑΠ 1350/2002). Έτσι, στην 
περίπτωση αυτή, υποκειµένης ευθύνης από αδικοπραξία, αυτή υπάρχει έναντι του 
κατά το χρόνο αποκτήσεως υπό του τρίτου της νοµής κυρίου του πράγµατος, η δε 
παράνοµη πράξη πρέπει να έχει στραφεί κατά του µέχρι την άσκηση της αγωγής 
νοµέως.  
Συνεπώς, αν ο ενάγων δεν ήταν ο κατά το χρόνο της υπό του εναγοµένου αποκτήσεως 
της νοµής µε παράνοµη πράξη κύριος αυτού, δεν έχει δικαίωµα αποζηµιώσεως, βάσει 
της άνω διατάξεως, κατά του εναγοµένου, εκτός αν του εκγχωρήθηκε η σχετική 
αγωγή (ΑΠ 199/1977, Γεωργιάδης-Σταθόπουλος, Ερµ.ΑΚ, τοµ. V Εµπράγµατο 
∆ίκαιο, εκδ. 1985 σελ. 596). Τούτο όµως συµβαίνει στη περίπτωση µεταβιβάσεως της 
κυριότητας καταληφθέντος παρανόµως πράγµατος, κατά την οποία οι αξιώσεις 
αποζηµιώσεως συµµεταβιβάζονται µόνο µε χωριστή εγχώρηση, όχι όµως και στην 
περίπτωση της κληρονοµικής διαδοχής, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 1710 και 1846 ΑΚ, ο κληρονόµος αποκτά αυτοδικαίως από το θάνατο 
του κληρονοµουµένου την περιουσία του ως σύνολο, και εποµένως, και κάθε ενοχική 
αξίωση του κληρονοµουµένου από σύµβαση ή αδικοπραξία, συνακόλουθα δε και 
αυτές που απορρέουν από την παράνοµη κατάληψη της νοµής για διαφυγόντα κέρδη, 
κατά το χρόνο που κύριος του πράγµατος ήταν ο κληρονοµούµενος, τις οποίες µπορεί 
να επιδιώξει ο κληρονόµος, µε µόνη την ιδιότητά του αυτή, χωρίς να απαιτείται 
χωριστή εγχώρηση.  
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- Κατά τα άρθρα 1096-1098 ΑΚ, αν ο νοµέας ήταν κακόπιστος κατά το χρόνο που 
κατέλαβε το πράγµα, ή αν έµαθε αργότερα ότι δεν έχει δικαίωµα νοµής, υπέχει από 
τότε, ως προς το πράγµα και τα ωφελήµατα αυτού, την ίδια ευθύνη που έχει και για 
το χρόνο µετά την επίδοση της αγωγής, δηλαδή ως προς µεν το πράγµα ευθύνεται σε 
αποζηµίωση του κυρίου εάν από υπαιτιότητα αυτού τούτο χειροτέρεψε ή 
καταστράφηκε ή δεν µπορεί να αποδοθεί για κάποιον άλλο λόγο, ως προς δε τα 
ωφελήµατα ενέχεται να αποδώσει αυτά που έχουν εξαχθεί από το πράγµα, 
ευθυνόµενος επιπλέον και για τα ωφελήµατα που δεν εισέπραξε από δική του 
υπαιτιότητα µετά την επίδοση της αγωγής, ενώ µπορούσε να τα εισπράξει σύµφωνα 
µε τους κανόνες της τακτικής διαχείρισης. Περαιτέρω ευθύνη αυτού του ίδιου από 
υπερηµερία δεν αποκλείεται, όπως ρητώς ορίζεται από το εδ. β'του άρθρου 1098 ΑΚ. 
Στην περίπτωση δε αυτή, ο νοµέας υποχρεούται, κατ' άρθρο 343 ΑΚ, σε αποζηµίωση 
του κυρίου για κάθε ζηµία αυτού από την καθυστέρηση απόδοσης του πράγµατος 
(ΑΠ 199/1977).  
- Κατά το άρθρο 17 παρ. 2 του ισχύοντος Συντάγµατος "κανένας δεν στερείται την 
ιδιοκτησία του, παρά για δηµόσια ωφέλεια ... και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης 
αποζηµίωση". Στέρηση της ιδιοκτησίας, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, 
αποτελεί όχι µόνο η αφαίρεση της κυριότητας αλλά και ο ουσιώδης περιορισµός των 
εξουσιών του ιδιοκτήτη που απορρέουν από αυτή, αφού χωρίς αυτές η ιδιοκτησία 
καθίσταται αδρανής και κενή ουσιαστικού περιεχοµένου (ΟλΑΠ 226/1999). Επίσης, 
στο άρθρο 18 παρ. 3 του ίδιου Συντάγµατος ορίζεται ότι "ειδικοί νόµοι ρυθµίζουν τα 
σχετικά µε τις επιτάξεις ... για τη θεραπεία άµεσης κοινωνικής ανάγκης που µπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη και υγεία", ενώ στην παρ. 5 του ίδιου άρθρου 
ορίζεται ότι "µπορεί να προβλεφθεί µε νόµο και κάθε άλλη στέρηση της ελεύθερης 
χρήσεως και καρπώσεως της ιδιοκτησίας, που απαιτείται από τις περιστάσεις". Έτσι 
δεν αποκλείεται η θέσπιση από το νοµοθέτη περιορισµών, βάσει αντικειµενικών 
κριτηρίων και για λόγους εξυπηρετήσεως του γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος, 
αναγόµενους ιδίως στο δικαίωµα της αποκλειστικής χρήσεως ή απόλυτης καρπώσεως 
της ιδιοκτησίας, υπό την προϋπόθεση πάντως ότι µε αυτούς τους περιορισµούς δεν 
αχρηστεύεται ουσιαστικά το δικαίωµα της ιδιοκτησίας (ΟλΑΠ 226/1999, ΟλΑΠ 
37/1988). Ανάλογες ρυθµίσεις περιλαµβάνει το άρθρο 1 του πρώτου Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου της από 4.11.1950 Ευρωπαϊκής Συµβάσεως για την προάσπιση των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών (ΕΣ∆Α) που κυρώθηκε 
µαζί µε τη σύµβαση, αρχικά µε το ν. 2329/1953 και εκ νέου µε το ν.δ. 53/1974 και 
έχει αυξηµένη ισχύ έναντι των κοινών νόµων, σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ.1 του 
Συντάγµατος. Ειδικότερα στο άρθρο 1 του πιο πάνω πρωτοκόλλου ορίζεται ότι: 
"Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται σεβασµού της περιουσίας του. Κανένας 
δεν µπορεί να στερηθεί την ιδιοκτησία του παρά µόνο για 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 θα κρίνει αναγκαίους για τη ρύθµιση της χρήσεως 
αγαθών συµφώνως προς το δηµόσιο συµφέρον ...". Στα πλαίσια αυτά έχει προβλεφθεί 
µε το άρθρο 5 παρ. 2 του α.ν. 1838/1951, ότι "επιτρέπεται η επίταξις υπό του 
Υπουργού των ∆ηµοσίων Έργων χώρων ή πραγµάτων αµέσως αναγκαιούντων εις την 
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εκτέλεσιν των έργων υπό όρους και αποζηµιώσεις κανονιζοµένους και εγκρινοµένους 
υπό του Υπουργού µετά γνώµην του κατά το άρθρον 3 Συµβουλίου". Ορίζεται δε 
στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου ότι "εν ταις περιπτώσεσιν επιτάξεως η αποζηµίωσις 
καταβάλλεται αµέσως, επιτρεποµένης της περαιτέρω διεκδικήσεως δια της 
δικαστικής οδού κατά τας κειµένας διατάξεις, προκειµένου δε περί απαλλοτριώσεων 
έχουσι εφαρµογήν αι διατάξεις του Ν.∆. 145/1946, αρµοδίων όντων δια µεν την 
κήρυξιν της απαλλοτριώσεως του Υπουργού ∆ηµοσίων Έργων, δια δε την σύνταξιν 
της εκτιµητικής εκθέσεως του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Ελέγχου Ενισχύσεως 
Υδρεύσεως". Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι είναι επιτρεπτή η επίταξη 
ακινήτου µόνον όταν γίνεται για την αντιµετώπιση έκτακτων και προσωρινών 
αναγκών, ενώ εάν η ανάγκη είναι µόνιµη τότε πρέπει να χωρήσει αναγκαστική 
απαλλοτρίωση. Εποµένως, η κατάληψη του ακινήτου, που γίνεται µε επίταξη για 
θεραπεία µόνιµων αναγκών, αλλά και η παράταση της χρήσεως του πράγµατος πέραν 
του εύλογου, κατά δικαστική κρίση, χρόνου για την αντιµετώπιση µόνιµων αναγκών, 
κείνται εκτός της έννοιας της επιτάξεως και εξοµοιώνουν αυτήν µε απαλλοτρίωση, 
για τη νοµιµότητα της οποίας πρέπει να τηρηθούν αι προϋποθέσεις της κηρύξεως και 
συντελέσεώς της, διαφορετικά η κατάληψη του πράγµατος είναι παράνοµη και ο 
ιδιοκτήτης προστατεύεται µε τις περί προστασίας της ιδιοκτησίας διατάξεις του 
άρθρου 17 του Συντάγµατος και του άρθρου 1 του πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 
της ΕΣ∆Α, ( ΑΠ 71/1987, ΑΠ 633/1985 ). Έτσι, αν έγινε κατάληψη ακινήτου από 
δηµόσια Αρχή χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ύπαρξη νοµίµου 
επιτάξεως που απαιτούνται κατά το Σύνταγµα, ο κύριος του ακινήτου, µπορεί να 
ασκήσει τα δικαιώµατά του και να ζητήσει µε αγωγή του ενώπιον των τακτικών 
πολιτικών ∆ικαστηρίων την αναγνώριση της κυριότητάς του, την απόδοση του 
ακινήτου και αποζηµίωση για τη ζηµία από την παράνοµη κατάληψη, σύµφωνα µε τις 
προπαρατεθείσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα (Ολ.ΑΠ 21/2005, ΑΠ 71/1987, ΣτΕ 
3090/2009).  
- Στο άρθρο 9 του ν. 3208/2003 ορίζεται: "1. Τα δάση και οι δασικές εν γένει 
εκτάσεις διακρίνονται από άποψη ιδιοκτησίας σε δηµόσια και ιδιωτικά. 2. 
Απαγορεύεται η µεταβολή του προορισµού των δασών και των εν γένει δασικών 
εκτάσεων, δηµόσιων και ιδιωτικών, εκτός αν προέχει για την εθνική οικονοµία η 
αγροτική εκµετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλει το δηµόσιο συµφέρον 
κατά τις ειδικές προβλέψεις εν γένει δασικής νοµοθεσίας". Ακολούθως, στο άρθρο 6 
του ν.998/1979 ορίζονται τα εξής: "1. Εις άς περιπτώσεις είναι απαραίτητον όπως 
προσδιορισθή η αξία δάσους ή δασικής εκτάσεως δι οιανδήποτε αιτίαν, ο 
προσδιορισµός ούτος ενεργείται επί τη βάσει της θέσεως, της µορφής και της 
συστάσεως ως και της τυχόν εις δασικά προϊόντα αποδόσεως του δάσους ή της 
δασικής εκτάσεως, της ιδιοσυστασίας του εδάφους και των λοιπών φυσικών 
χαρακτηριστικών αυτού, λαµβανοµένης υπ όψιν της, κατά νόµον, αδυναµίας 
χρησιµοποιήσεώς των προς οικιστικούς σκοπούς ή άλλην εκµετάλλευσιν ξένην προς 
τον προσδιορισµόν αυτού. ∆ια τον εν λόγω προσδιορισµόν δεν δύναται να ληφθούν 
υπ' όψιν συγκριτικά στοιχεία αναφερόµενα εις γειτονικάς οικοπεδικάς εκτάσεις ή 
έτερα στοιχεία εµφανίζοντα το δάσος ή την δασικήν έκτασιν, ως έχοντα οικοπεδικήν 
αξίαν. 2. Εφ' όσον, κατ' εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος νόµου, τµήµατα 
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δάσους ή δασικής εκτάσεως ήθελον διατεθή προς οικοδοµικήν ή άλλην, πλην της 
δασοπονικής φύσεως εκµετάλλευσιν και παρίσταται ανάγκη προσδιορισµού της αξίας 
αυτών, ταύτα εκτιµώνται ως έχοντα οικοπεδικήν αξίαν, βάσει της θέσεως εις ην 
ευρίσκονται και των λοιπών προσδιοριστικών της αξίας αυτών στοιχείων, µεταξύ των 
οποίων και τα κατά το τελευταίον εδάφιον της προηγουµένης παραγράφου". 
Σύµφωνα προς τις προπαρατεθείσες διατάξεις, προκειµένου να προσδιορισθεί η 
αποζηµίωση που δικαιούται ο κύριος ιδιωτικής δασικής έκτασης, για την παράνοµη 
κατάληψη αυτής από τρίτο µετά την προηγηθείσα επίταξη αυτής από δηµόσια Αρχή, 
για δηµόσια ωφέλεια, και εφόσον η απόδοση αυτής έχει καταστεί αδύνατη στον 
ιδιοκτήτη της λόγω εγκαταστάσεως σ' αυτήν σταθερών δοµικών έργων και άλλης 
φύσεως υποδοµών, ξένων προς την ιδιοστασία και τον χαρακτήρα του δάσους, 
προκειµένου η αποζηµίωση να εναρµονίζεται προς τις προπαρατεθείσες διατάξεις του 
Συντάγµατος και του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, πρέπει αυτή να 
προσδιοριστεί βάσει των παραπάνω διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 998/1979. 
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται 
µόνον αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου 
παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για 
την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, 
καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή 
ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (Ολ.ΑΠ 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 (Ολ.ΑΠ 27 και 28/1998).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει 
καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που 
ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ο λόγος αυτός αναίρεσης ιδρύεται, 
όταν δεν προκύπτουν επαρκώς από τις παραδοχές της αναιρεσιβαλλοµένης 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 εφαρµόσθηκε 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 και όταν υφίστανται ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση 
του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, εφόσον το πόρισµα από την εκτίµηση 
αυτή εκτίθεται σαφώς (ΟλΑΠ 1/1999, ΟλΑΠ 24/1992).  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 569 παρ. 2 ΚΠολ∆ οι πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως 
ασκούνται µε δικόγραφο που κατατίθεται στη γραµµατεία του Αρείου Πάγου 
τουλάχιστον τριάντα ηµέρες πριν από τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως και 
αντίγραφο αυτού του δικογράφου κοινοποιείται στον αναιρεσίβλητο και τους λοιπούς 
διαδίκους πριν από την προθεσµία αυτή. Κατά την αληθινή έννοια της διατάξεως 
αυτής, ως χρόνος συζήτησης της αναίρεσης, πριν από τον οποίο πρέπει να ασκηθούν 
οι πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως, θεωρείται η αρχικώς οριζόµενη δικάσιµος, κατά το 
άρθ. 568 παρ. 2 ΚΠολ∆ και όχι τυχόν µεταγενέστερη δικάσιµος, η οποία έχει ορισθεί 
από το δικαστήριο κατόπιν µαταιώσεως ή αναβολής της συζητήσεως της υποθέσεως, 
κατ' αρθ. 575 ΚΠολ∆. Η µη κοινοποίηση του δικογράφου προ της προθεσµίας αυτής 
συνεπάγεται το απαράδεκτο των προσθέτων λόγων για έλλειψη προδικασίας (ΟλΑΠ 
143/1984).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 343, 914, 932, 984, 1096, 1097, 1098, 1099, 1710, 1846,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 568, 569, 575,  
Σ: 17, 18,  
ΕΣ∆Α: 1,  
Νόµοι: 998/1979, άρθ. 6, 
Νόµοι: 3208/2003, άρθ. 9, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Οροφοκτησία - Κοινόχρηστα και κοινόκτητα µέρη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 274 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Κοινωνία. Έξοδα για το κοινό. Στοιχεία αγωγής. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε 
την αοριστία της αγωγής. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 5 εδ. β' και γ' του Ν. 3741/1929 "Περί ιδιοκτησίας κατ' 
ορόφους", ο οποίος διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα 
(άρθρ. 54 ΕισΝΑΚ), κοινά βάρη, στα οποία υποχρεούνται να συνεισφέρουν όλοι οι 
συνιδιοκτήτες, θεωρούνται η συντήρηση και η επισκευή των κοινών µερών του 
ακινήτου, που ανήκουν στην συγκυριότητα όλων. Ως δαπάνη συντήρησης θεωρείται 
κάθε δαπάνη αναγκαία κατά την κοινή πείρα προς αποφυγή βλάβης ή χειροτέρευσης 
του πράγµατος και διατηρήσεώς του καταλλήλου προς εκπλήρωση του σκοπού του, 
ενώ ως δαπάνη επισκευής κάθε δαπάνη αναγκαία προς διόρθωση βλάβης, φθοράς ή 
χειροτέρευσης του πράγµατος, συνεπεία της συνήθους χρήσεως ή της παρόδου του 
χρόνου ή εξ άλλης αιτίας. Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 794 ΑΚ που ορίζει 
ότι κάθε κοινωνός ενέχεται απέναντι στους λοιπούς, κατά την αναλογία της µερίδας 
του, για τα έξοδα της συντήρησης, της διοίκησης και της χρησιµοποίησης του κοινού, 
σε συνδυασµό προς τις διατάξεις των άρθρων 788, 789, 790, 730, 904 επ. 1101-1107 
ΑΚ, προκύπτει ότι ο κοινωνός που κατέβαλε έξοδα πέραν της µερίδας του, δικαιούται 
να ζητήσει τα επί πλέον καταβληθέντα από τους λοιπούς κοινωνούς, κατ' αναλογία 
των µερίδων τους. Η υποχρέωση αυτή για τις δαπάνες αποτελεί το αντιστάθµισµα της 
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συµµετοχής του κοινωνού στους καρπούς και τα ωφελήµατα του κοινού πράγµατος. 
Η αναζήτηση των εξόδων γίνεται απ' ευθείας βάσει της ανωτέρω διάταξης του 
άρθρου 794 ΑΚ, εφόσον πρόκειται για έξοδα που έγιναν υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 788-790 ΑΚ, δηλαδή κατόπιν απόφασης όλων των κοινωνών ή της 
πλειοψηφίας αυτών, ή του δικαστηρίου ή αφορούν µέτρα που ελήφθησαν για την 
αποτροπή επικείµενου κινδύνου και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι τα εν λόγω 
έξοδα έχουν καταβληθεί από τον κοινωνό, ο οποίος κατά συνέπεια αξιώνοντας την 
καταβολή τους, πρέπει να επικαλεσθεί, µεταξύ των άλλων και να αποδείξει ότι 
κατέβαλε τα έξοδα αυτά σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 788 παρ. 2 ΑΚ, 
διαφορετικά η αγωγή είναι αόριστη. Εάν όµως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
αυτές, τα εν λόγω έξοδα αναζητούνται κατά τις διατάξεις περί διοικήσεως αλλοτρίων 
ή του αδικαιολογήτου πλουτισµού (ΑΠ 1465/2006).  
- Η αοριστία της αγωγής η συνδεόµενη µε τη νοµική εκτίµηση του εφαρµοστέου 
κανόνα δικαίου, ελέγχεται ως πληµµέλεια από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αν το 
δικαστήριο για τον σχηµατισµό της κρίσεώς του σχετικά µε τη νοµική επάρκεια της 
αγωγής αξίωσε περισσότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόµος για τη 
θεµελίωση του δικαιώµατος, ή αν αντιθέτως αρκέστηκε σε λιγότερα. Η ποσοτική 
όµως ή ποιοτική αοριστία της αγωγής ελέγχεται από τους αριθµούς 8 και 14 του ιδίου 
άρθρου, οι δε δικονοµικές της ελλείψεις που καθιστούν άκυρο ή απαράδεκτο το 
δικόγραφο της ελέγχονται από τον αριθµ. 14 του άρθρου 559 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 730, 788, 789, 790, 794, 904 επ., 1101 - 1107,  
ΕισΝΑΚ: 54, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1030, σχολιασµός Ι. Ν. Κ.  
 
Οροφοκτησία - Κοινόχρηστα και κοινόκτητα µέρη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 40 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Κοινόχρηστα και κοινόκτητα πράγµατα. Χρήση από συνιδιοκτήτη. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 3 N. 3741/1929, 1002, 1108 και 1117 ΑΚ 
προκύπτει ότι επί της οριζόντιας ιδιοκτησίας 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1002, 1108, 1117, 
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 2, 3,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Οροφοκτησία - Πυλωτή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 513 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Οροφοκτησία. Περιορισµοί και απαγορεύσεις ως προς τη χρήση των κοινών. Θέσεις 
στάθµευσης αυτοκινήτων. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1002, 1117 ΑΚ, 1, 2 παρ 1, 4 παρ 1, 
5 και 13 του ν. 3741/1929, που διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΑΚ 
µε το άρθρο 54 του ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι στην οριζόντια ιδιοκτησία ιδρύεται, 
κυρίως µεν χωριστή κυριότητα επί ορόφου οικοδοµής ή διαµερίσµατος ορόφου, 
παρεποµένως, δε, αναγκαστική συγκυριότητα που αποκτάται αυτοδικαίως, κατ' 
ανάλογη µερίδα επί των µερών του όλου ακινήτου, τα οποία χρησιµεύουν στην κοινή 
χρήση όλων των οροφοκτητών, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται, κατά 
ενδεικτική στις διατάξεις αυτές απαρίθµηση, το έδαφος, οι αυλές κλπ, επί των οποίων 
(κοινών µερών) κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται σε απόλυτη χρήση ανεξάρτητα από το 
µέγεθος της ιδανικής του µερίδας (ΕφΠειρ 80/1996 Ελ∆νη 37/1158). Ο 
προσδιορισµός της κοινής χρήσης των µερών, η οποία συνεπάγεται και την 
αυτοδίκαιη συγκυριότητα των οροφοκτητών πάνω σ' αυτά, γίνεται είτε µε τη 
συστατική δικαιοπραξία της οροφοκτησίας είτε µε ιδιαίτερες συµφωνίες µεταξύ όλων 
των οροφοκτητών, οι οποίες γίνονται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και 
υποβάλλονται σε µεταγραφή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 369, 1033, 1192 
αριθµ. 1 και 1198 ΑΚ. Με ίδιες συµφωνίες µπορεί να τίθενται εγκύρως περιορισµοί 
και απαγορεύσεις ως προς τη χρήση των κοινών. Αν ο προσδιορισµός των 
κοινοχρήστων µερών δεν ορίζεται ούτε µε τη συστατική δικαιοπραξία της 
οροφοκτησίας ούτε µε ιδιαίτερες συµφωνίες, τότε ισχύει ο προσδιορισµός που 
προβλέπεται από τις παραπάνω αναγκαστικού δικαίου διατάξεις. Το ίδιο συµβαίνει 
και στην περίπτωση κατά την οποία η συστατική δικαιοπραξία της οροφοκτησίας ή οι 
ιδιαίτερες συµφωνίες έρχονται σε ευθεία αντίθεση µε αναγκαστικού δικαίου 
πολεοδοµικές διατάξεις, στις οποίες απαγγέλλεται ρητά ή κατά τρόπο σαφή η 
ακυρότητα για την παράβαση τους. Τέτοια διάταξη είναι και εκείνη του άρθρου 1 παρ 
5 εδ. τελευταίο του ν. 960/1979 «περί επιβολής υποχρεώσεων προς δηµιουργία 
χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτηση των κτιρίων», όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 1221/1981. Από τη διάταξη αυτή που ορίζει 
ότι «οι τυχόν δηµιουργούµεναι θέσεις στάθµευσης εις τον ελεύθερον ισόγειον χώρον 
του κτιρίου, όταν τούτο κατασκευάζεται επί υποστυλωµάτων (pιlotis), κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις δεν δύνανται να αποτελέσουν διηρηµένες ιδιοκτησίας», 
προκύπτει ότι, όταν η οικοδοµή ανεγείρεται µε άδεια και υπό το πολεοδοµικό 
σύστηµα της αφέσεως του ισογείου χώρου ακάλυπτου, προς δηµιουργία επ' αυτού 
χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων, ο χώρος αυτός δεν µπορεί να αποτελέσει 
διαιρεµένες ιδιοκτησίες, που να ανήκουν, δηλαδή, κατά αποκλειστική κυριότητα σε 
ένα ή περισσότερους ιδιοκτήτες είτε αυτοί είναι οροφοκτήτες είτε τρίτοι, αλλά 
παραµένει κοινόχρηστος και κοινόκτητος χώρος, ανήκει δηλαδή στη συγκυριότητα 
όλων των ιδιοκτητών ορόφου ή διαµερίσµατος ορόφου της οικοδοµής, η δε 
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συστατική πράξη της οροφοκτησίας κατά το µέρος που µε αυτή συστήνονται στην 
πιλοτή θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων ως διαιρηµένες ιδιοκτησίες, περιερχόµενες 
στην αποκλειστική κυριότητα ενός ή περισσοτέρων οροφοκτητών ή τρίτων, είναι 
απολύτως άκυρη, ως αντικείµενη στην ως άνω απαγορευτική πολεοδοµική διάταξη 
(άρθρο 174 ΑΚ). Η συµφωνία, όµως, που περιέχεται στη συστατική πράξη ή στον 
κανονισµό ότι οι χώροι στάθµευσης στην πιλοτή θα ανήκουν κατ' αποκλειστική 
χρήση σε συγκεκριµένη χωριστή ιδιοκτησία ορόφου ή διαµερίσµατος της ίδιας 
οικοδοµής, στην οποία υπάρχουν, είναι έγκυρη κατά τα άρθρα 5 και 13 του ν. 
3741/1929 (ΟλΑΠ 23/2000 Ελ∆νη 42/58, ΑΠ 1592/2008, δηµοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 
31/2001 Ελ∆νη 42/938, ΑΠ 1220/2001 Ελ∆νη 43/ 151, ΑΠ 1078/2000 Ελ∆νη 
42/432, ΑΠ 353/1997 ΝοΒ 46/632). Η κατά τα άνω παραχώρηση της χρήσης 
κοινόχρηστου πράγµατος σε συγκεκριµένη χωριστή ιδιοκτησία δηµιουργεί 
περιορισµό της αναγκαστικής συγκυριότητας των λοιπών οροφοκτητών επ' αυτού, 
από την οποία (αναγκαστική συγκυριότητα) απορρέει και το δικαίωµα συµµετοχής 
στη χρήση του, υπό την έννοια ότι οι λοιποί ιδιοκτήτες αποκλείονται από τη χρήση 
του. Ο περιορισµός αυτός φέρει κατά το άρθρο 13 παρ 3 του ν 3741/1929 το 
χαρακτήρα δουλείας, χωρίς όµως και να είναι πραγµατική δουλεία, µε την έννοια των 
άρθρων 1118 και 1119 του ΑΚ, οπότε και δεν έχουν επ' αυτής εφαρµογή οι γενικές 
διατάξεις περί πραγµατικής δουλείας (άρθρα 1121, 1138 ΑΚ) που προβλέπουν τη 
σύσταση της µε χρησικτησία ή την απόσβεση της µε αχρησία ( ΑΠ 1554/ 2005 
ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1033/2001 Ελ∆νη 43/447, ΑΠ 121/1993 Ελ∆νη 36/1134). Οι ως άνω 
περιορισµοί που τίθενται µε τη συστατική πράξη της οροφοκτησίας ή τον κανονισµό, 
λόγω του χαρακτήρα τους ως δουλείας, δεσµεύουν τους συµβληθέντες στην πράξη 
αυτή και τον κανονισµό, τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των συµβληθέντων 
και εκείνους που προσχώρησαν εκ των υστέρων στη συστατική πράξη της 
οροφοκτησίας και τον κανονισµό (ΑΠ 432/2001 Ελ∆νη 43/443, ΑΠ 1699/95 Ελ∆νη 
39/374), ενώ η µεταβίβαση της χωριστής ιδιοκτησίας περιλαµβάνει αυτοδικαίως και 
το παρεπόµενο δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στάθµευσης ( Ι. Κατράς 
«Πανδέκτης Μισθώσεων και Οροφοκτησίας (2007) παρ 287 (ΑΠ 158/2005 Ελ∆νη 
47/504, ΑΠ 551/2003 Ελ∆νη 44/980, ΑΠ 1051/2003 Ελ∆νη 45/165).  
- Από τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ προκύπτει ότι για την ερµηνεία των συµβάσεων µε 
βάση τους προβλεπόµενους στα άρθρα αυτά ερµηνευτικούς κανόνες, δηλαδή εκείνων 
της αναζήτησης της αληθινής βούλησης των συµβαλλοµένων χωρίς προσήλωση στις 
λέξεις και εκείνων της εφαρµογής των αρχών της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών (που δεν απαιτείται να αναλύονται και να εξειδικεύονται από το 
δικαστήριο - ΑΠ 1229/1996 Ελ∆νη 38, 1079), προϋποτίθεται ότι ο ερµηνευτής και, 
άρα, τελικά το δικαστήριο της ουσίας, άµεσα ή έµµεσα, αλλά σαφώς, διαπιστώνει 
κενό ή ασαφές και, εποµένως, αµφίβολο σηµείο στη σύµβαση (ΑΠ 473/2007, ΑΠ 
2045/ 2006,ΑΠ 1061/2003, ΑΠ 737/2001 Ελ∆νη 43, 725, ΑΠ 1390/1999 Ελ∆νη 41, 
703, ΑΠ 1462/1998 Ελ∆νη 40, 786, ΑΠ 678/1996 Ελ∆νη 39, 552, ΕφΑθ 1326/ 2004). 
Καλή πίστη είναι η συµπεριφορά που επιβάλλεται στις συναλλαγές, κατά την κρίση 
χρηστού και εχέφρονα ανθρώπου και νοείται αντικειµενικά, ενώ συναλλακτικά ήθη 
είναι οι συνηθισµένοι στις συναλλαγές τρόποι ενέργειας, χρονικές και άλλες. Για τη 
διαµόρφωση της σχετικής κρίσης, το δικαστήριο της ουσίας λαµβάνει υπόψη, µε 
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διαφορετική κατά περίπτωση βαρύτητα, τα συµφέροντα των µερών και κυρίως 
εκείνου απ` αυτά, το οποίο αποβλέπει να προστατεύσει ο ερµηνευόµενος όρος, το 
δικαιοπρακτικό σκοπό, τις συνήθειες και τις λοιπές τοπικές συνθήκες, υπό τις οποίες 
έγιναν οι δηλώσεις βούλησης των συµβαλλοµένων, τη φύση της σύµβασης και 
προπαντός την αληθινή βούληση των συµβαλλοµένων (ΑΠ 737/2001 όπ.π., ΑΠ 
678/1996 όπ.π., Βαθρακοκοίλης, ΕρΝοµ ΑΚ, έκδ. 2001, αρ. 200, αριθµ. 4 και 11). 
Για την εξεύρεση των στοιχείων, στα οποία θα στηριχθεί η ερµηνεία, το δικαστήριο 
δεν είναι υποχρεωµένο να αρκεστεί µόνο στο περιεχόµενο της σύµβασης, αλλά 
µπορεί να αντλήσει και στοιχεία εκτός της συµβάσεως που θα προταθούν από τους 
διαδίκους (ΑΠ 737/2001 όπ.π.). Περαιτέρω, από τις ίδιες πιο πάνω διατάξεις, σε 
συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 335 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι η έννοια δικαιοπραξίας 
ή κάποιου όρου αυτής, η οποία δεν αποτελεί πραγµατικό γεγονός, δεν µπορεί να είναι 
αντικείµενο απόδειξης, αλλά αυτή εξευρίσκεται από το δικαστήριο της ουσίας που 
διαπιστώνει κυριαρχικά µε ερµηνεία του περιεχοµένου τους την αληθινή βούληση 
των δικαιοπρακτούντων, όπως προαναφέρθηκε, χωρίς να δεσµεύεται στην κρίση του 
από τους ισχυρισµούς των διαδίκων ή να είναι υποχρεωµένο να διατάξει για τα 
ζητήµατα αυτά απόδειξη (ΑΠ 1628/1999 Ελ∆νη 41, 359, ΑΠ 240/1995 Ελ∆νη 
37,682, πρβλ. και ΑΠ 460/2000 Ελ∆νη 41,1663). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 174, 200, 369, 1002, 1033, 1117, 1118, 1119, 1192, 1198,  
ΚΠολ∆: 647, 
ΕισΝΑΚ: 54, 
Νόµοι: 3741/1929,  
Νόµοι: 960/1979, άρθ. 1, 
Νόµοι: 1221/1981, άρθ. 1, 
∆ηµοσίευση: ∆ικογραφία 2012.15 
 
Οροφοκτησία - Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1042 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 3, 4, 5, και 13 του Ν. 3741/1929, 1 
παράγραφοι 1 και 3 του Ν∆ 1024/1971, 1002 και 1117 ΑΚ προκύπτει ότι, σε 
περίπτωση σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας, σε περισσότερα οικοδοµήµατα που έχουν 
ανεγερθεί ή πρόκειται να ανεγερθούν σε ενιαίο οικόπεδο, αλλά σε ορισµένο 
ξεχωριστό για κάθε συνιδιοκτήτη τµήµα, ο κύριος κάθε χωριστής οικοδοµής 
θεωρείται έναντι µεν της πολιτείας συγκύριος του όλου οικοπέδου, έναντι δε του 
συνιδιοκτήτη του οικοπέδου και αποκλειστικού κυρίου χωριστής οικοδοµής, 
αυτοτελής κύριος (ΑΠ 40/2007, 26/2006). Κάθε συνιδιοκτήτης του ενιαίου οικοπέδου 
έχει δικαίωµα να προβεί σε ανέγερση οικοδοµής στο καθορισµένο γι' αυτόν τµήµα 
του κοινού οικοπέδου, δικαιούται δε να καλύψει, µε την ανέγερση της οικοδοµής, 
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τόση επιφάνεια, όση αναλογεί στο συµβατικώς καθορισµένο ποσοστό συγκυριότητάς 
του στο ενιαίο οικόπεδο, αφήνοντας δηλαδή ακάλυπτο το ποσοστό εκείνο το οποίο, 
σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές διατάξεις, είναι υποχρεωµένος να αφήσει, ανάλογα µε 
το εµβαδόν και τις διαστάσεις της δικής του ιδιοκτησίας, και µη υπερβαίνοντας το 
συντελεστή δόµησης που αναλογεί, επίσης κατά τις σχετικές πολεοδοµικές διατάξεις, 
στην ιδιοκτησία του (ΑΠ 26/2006, 118/2003, 538/1999, 25/1999). Στην κάθετη 
ιδιοκτησία υπάρχουν αντικείµενα αναγκαστικής συγκυριότητας όπως είναι το έδαφος 
και αντικείµενα χωριστής κυριότητας, όπως είναι τα αυτοτελή οικοδοµήµατα (ΑΠ 
1677/2000).  
- Υπό τους όρους του άρθρου 1 του Ν∆ 1024/1971 και 4 και 13 του Ν. 3741/1929 
όλοι οι ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτες αυτοτελών οικοδοµηµάτων, που υπάγονται στις 
διατάξεις της κάθετης καθώς και της οριζόντιας ιδιοκτησίας, µπορούν µε την αρχική 
συστατική πράξη (κανονισµός) ή µε ιδιαίτερες συµφωνίες µεταξύ όλων των 
συνιδιοκτητών να κανονίσουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της 
συνιδιοκτησίας, τόσο στα κοινά µέρη που θα καθορίσουν, όσο και στις διαιρεµένες 
ιδιοκτησίες κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόµου αυτού που αποτελούν 
ενδοτικό δίκαιο (ΑΠ 40/2007).  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθµός 19 ΚΠολ∆ ο προβλεπόµενος 
από αυτή λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης ιδρύεται όταν 
από το αιτιολογικό της προσβαλλόµενης απόφασης δεν προκύπτουν σαφώς και 
επαρκώς τα πραγµατικά εκείνα περιστατικά που είναι κατά νόµο αναγκαία για την 
εφαρµογή, στη συγκεκριµένη περίπτωση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που 
εφαρµόστηκε, όπως όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες σχετικά 
µε τα πραγµατικά περιστατικά που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, 
µε συνέπεια να µη µπορεί να ελεγχθεί αναιρετικά αν ορθά ή όχι εφαρµόστηκε ο 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1002, 1117,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 
Νόµοι: 1024/1971, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Οροφοκτησία - Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1044 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Οριζόντια ιδιοκτησία. Παραβίαση ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ και των 
άρθρων 1, 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5 και 13 του Ν. 3741/1929 που διατηρήθηκε σε ισχύ και 
µετά την εισαγωγή του ΑΚ µε το άρθρο 54 του ΕισΝΑΚ, συνάγεται σαφώς, ότι επί 
οριζόντιας ιδιοκτησίας ιδρύεται κυρίως µεν χωριστή κυριότητα σε όροφο οικοδοµής 
ή διαµέρισµα ορόφου, παρεποµένως δε και αναγκαστική συγκυριότητα, που 
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αποκτάται αυτοδικαίως, κατ' ανάλογη µερίδα, στα µέρη του όλου ακινήτου, που 
χρησιµεύουν σε κοινή από όλους τους οροφοκτήτες χρήση. Εξάλλου, κατά το άρθρο 
3 του Ν. 3741/1929: "ο ιδιοκτήτης κάθε ορόφου ή µέρους αυτού έχει πάντα τα εις τον 
κύριο ανήκοντα δικαιώµατα, εφόσον η άσκησις ατών δεν παραβλάπτει την χρήσιν 
των άλλων ιδιοκτητών. Υπό τους όρους αυτούς δύναται να επιχειρήσει µεταβολάς ή 
προσθήκας και επί των αδιαιρέτως κοινών µερών του οικοδοµήµατος". Με την 
τελευταία διάταξη γίνεται γνήσια παραποµπή στις γενικές διατάξεις που ρυθµίζουν το 
περιεχόµενο της κυριότητας, άρα και στο άρθρο 1000 του ΑΚ, που ορίζει ότι ο κύριος 
του πράγµατος µπορεί, εφόσον δεν προσκρούει στο νόµο ή σε δικαιώµατα τρίτων, να 
διαθέσει κατ' αρέσκεια και να αποκρούσει κάθε ενέργεια άλλου πάνω σε αυτό. Από 
τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η ενάσκηση του δικαιώµατος κάθε συνιδιοκτήτη 
για απόλυτη χρήση της αυτοτελούς ιδιοκτησίας του πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να µη βλάπτονται τα δικαιώµατα των λοιπών συνιδιοκτητών που 
απορρέουν είτε από τη δική τους αποκλειστική κυριότητα σε όροφο ή διαµέρισµα 
ορόφου, είτε από την αναγκαία συγκυριότητά τους σε κοινόχρηστα µέρη της 
οικοδοµής (άρθρα 1117 ΑΚ και 2 του ν. 3741/1929). Πότε επέρχεται βλάβη στους 
λοιπούς συνιδιοκτήτες είναι ζήτηµα πραγµατικό και κρίνεται σε κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες της οροφοκτησίας, τις ανάγκες των 
επιµέρους διαιρετών ιδιοκτησιών, τη δυνατότητα χρήσεως των κοινών µερών και το 
σκοπό που εξυπηρετούν τα κοινά µέρη στην όλη ιδιοκτησία της οροφοκτησίας, 
λαµβανοµένων πάντοτε υπόψη και των απαιτήσεων της καλής πίστης και των 
χρηστών ηθών (ΑΠ 1369/05). Από τις ίδιες διατάξεις προκύπτει επίσης ότι οι 
συνιδιοκτήτες κοινής οικοδοµής που υπήχθησαν στο καθεστώς αυτού του νόµου, 
µπορούν ελεύθερα να ρυθµίσουν µε σύµβαση, η οποία καταρτίζεται µε σύµπραξη 
όλων και περιβάλλεται συστατικά τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου, 
δυναµένη να συµπεριληφθεί στην αρχική συστατική πράξη της οριζόντιας 
ιδιοκτησίας ή σε ιδιαίτερο συµβολαιογραφικό έγγραφο και η οποία µεταγράφεται, 
καταχωριζόµενη στο περιθώριο του τίτλου της ιδιοκτησίας, τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις τους, τόσο ως προς τα αναγκαίως αδιαίρετα πράγµατα όσο και ως προς 
τις διαιρηµένες (οριζόντιες) ιδιοκτησίες τους επί ορόφων ή διαµερισµάτων. Οι 
περιορισµοί της κυριότητας που απορρέουν από µια τέτοια σύµβαση, όπως είναι και 
η απαγόρευση συγκεκριµένης χρήσης στη χωριστή ιδιοκτησία, έχουν, κατά τη ρητή 
επιταγή του άρθρου 13 παρ. 3 του πιο πάνω νόµου, το χαρακτήρα δουλείας και 
δεσµεύουν τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους αυτών που συνήψαν τον 
κανονισµό ή προσχώρησαν σ' αυτόν. Εξάλλου, από τις ίδιες διατάξεις, σαφώς 
προκύπτει ότι αν δεν υπάρχει ειδική συµφωνία µεταξύ όλων των συνιδιοκτητών 
αναφορικά µε τον τρόπο χρήσεως των διαιρετών ιδιοκτησιών, καθένας από τους 
συνιδιοκτήτες έχει όλα τα δικαιώµατα που ανήκουν στον κύριο, µεταξύ των οποίων 
και η επιλογή της χρήσης της χωριστής ιδιοκτησίας, εφόσον η άσκηση αυτών δεν 
βλάπτει τα δικαιώµατα των άλλων ιδιοκτητών ή δεν µειώνει την ασφάλεια αυτών ή 
του οικοδοµήµατος.  
- Κατά τη διάταξη του αριθµού 1 εδ. α του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ επιτρέπεται 
αναίρεση και αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας 
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παραβιάζεται, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είτε µε ψευδή ερµηνεία η οποία 
υπάρχει όταν αποδίδεται στον κανόνα διαφορετική από την αληθινή, είτε µε µη ορθή 
εφαρµογή, η οποία συντελείται, όταν εφαρµόζεται κανόνας, ενώ δεν συνέτρεχαν 
προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή όταν δεν εφαρµόζεται κανόνας, ενώ έπρεπε, ή όταν 
εφαρµόζεται εσφαλµένως. Εξ άλλου, η παραβίαση των ερµηνευτικών διατάξεων των 
άρθρων 173 και 200 ΑΚ προϋποθέτει δικαιοπραξία ή σύµβαση, της οποίας 
παραλείφθηκε η ερµηνεία, καίτοι διαπιστώθηκε ανελέγκτως, έστω και εµµέσως, κενό 
ή αµφιβολία ως προς τη δήλωση βουλήσεως των δικαιοπραξιών είτε ερµηνεύτηκε 
κακώς. Στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω κανόνες παραβιάζονται, όταν το δικαστήριο 
παραλείπει να προσφύγει σ' αυτούς για να διαπιστώσει την αληθινή βούληση των 
συµβαλλοµένων ή όταν προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους ή όταν παραλείπει ν' 
αναφέρει στην απόφασή του πραγµατικά περιστατικά από τα οποία προκύπτει η 
εφαρµογή τους.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 1000, 1002, 1117,  
ΕισΝΑΚ: 54, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 2, 3, 4, 5, 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Παραγραφή - Αξιώσεις κατά του ∆ηµοσίου και νπδδ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 717 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Παραγραφή κατά του ∆ηµοσίου."ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.. 
"ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε." Κατάργηση δίκης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 250,  
Ν∆: 496/1974, άρθ. 4, 5, 6, 12, 13, 15-20, 24, 30-38, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 51, 
Νόµοι: 2362/1995, άρθ. 90,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1577 
 
Παραγραφή - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 343 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων οµόρρυθµης εταιρείας. ∆ιακοπή παραγραφής. 
Επίδοση διαταγής πληρωµής. Άσκηση ανακοπής. Έκδοση διαταγής πληρωµής από 
κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασµού. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατ' άρθρον 64 ΕµπΝ, "Πάσα αγωγή κατά συνεταίρων µη εκκαθαριστών, κατά 
χηρών και των κληρονόµων αυτών, ή παντός άλλου έχοντος δικαίωµα παραγράφεται 
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πέντε έτη µετά την προθεσµίαν ή µετά την διάλυσιν της εταιρίας, αν το έγγραφον, το 
προσδιορίζον την διάρκειαν αυτής, ή το της διαλύσεως ετοιχοκολλήθη και 
κατεχωρίσθη κατά τας διατάξεις των άρθρων 42, 43, 44 και 46 και αν, µετά την 
εκπλήρωσιν της διατυπώσεως ταύτης, η παραγραφή δεν διεκόπη ως προς αυτούς δια 
δικαστικής τινός καταδιώξεως". 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 261 ΑΚ, η οποία 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" και 263 ΑΚ, η οποία ορίζει, ότι "Κάθε παραγραφή που διακόπηκε 
µε την έγερση της αγωγής θεωρείται σαν να µη διακόπηκε, αν ο ενάγων παραιτηθεί 
από την αγωγή ή η αγωγή απορριφθεί τελεσίδικα για λόγους µη ουσιαστικούς. Αν ο 
δικαιούχος εγείρει και πάλι στην αγωγή µέσα σε έξι µήνες, η παραγραφή θεωρείται 
ότι έχει διακοπεί µε την προηγούµενη αγωγή", προκύπτει, ότι η παραγραφή της 
αξιώσεως διακόπτεται µε την έγερση αγωγής από τον δικαιούχο κατά του υποχρέου. 
Με έγερση αγωγής εξοµοιώνεται κάθε επιθετική πράξη του δικαιούχου κατά του 
υποχρέου, η οποία έχει ως σκοπό την µε οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο ικανοποίηση της 
επίδικης αξιώσεως, όπως είναι η ανταγωγή, η προσεπίκληση, η κυρία παρέµβαση και 
η αίτηση προς έκδοση διαταγής πληρωµής (βλ. ΑΠ 153/2000, ΑΠ 80/2009), ενώ 
"διαδικαστική πράξη" κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως του άρθρου 261 ΑΚ 
είναι κάθε πράξη διαδίκου ή νοµίµου αντιπροσώπου του ή πληρεξουσίων των ή της 
δικαστικής Αρχής, η οποία περιέχει τα στοιχεία της δικαστικής ενεργείας και είναι 
κατά τις ισχύουσες δικονοµικές διατάξεις αναγκαία για την έναρξη, συνέχιση ή 
αποπεράτωση της δίκης (ΑΠ 114/2010). Τέλος, την παραγραφή διακόπτουν επίσης, 
κατ' άρθρον 264 ΑΚ, 1) η επίδοση επιταγής πληρωµής κάτω από εκτελεστό 
δικαιόγραφο, 2) η αναγγελία για επαλήθευση σε πτώχευση, 3) η αναγγελία για 
κατάταξη σε πλειστηριασµό και 4) η υποβολή ενστάσεως συµψηφισµού της 
αξιώσεως.  
- Κατά το άρθρο 634 παρ.1 και 2 ΚΠολ∆, η επίδοση της διαταγής πληρωµής 
διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσµία (παρ.1), αν δε ακυρωθεί η 
διαταγή πληρωµής, η παραγραφή ή η αποσβεστική προθεσµία θεωρείται ότι έχει 
ανασταλεί από την επίδοση της διαταγής πληρωµής ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη 
απόφαση επί της ανακοπής (παρ.2). Με το ανωτέρω άρθρο 634 παρ.2 ορίζεται η 
άσκηση της ανακοπής ως ειδικό ανασταλτικό γεγονός του χρόνου νέας παραγραφής 
της αξιώσεως, ο οποίος διαφορετικά θα άρχιζε αµέσως µετά την διακοπή που 
επέρχεται µε την επίδοση της διαταγής πληρωµής και είναι, αν η διαταγή στηρίζεται 
σε αξιόγραφο, η βραχυπρόθεσµη για την αντίστοιχη αξίωση παραγραφή (ΟλΑΠ 
30/1987), το ανασταλτικό δε αυτό αποτέλεσµα εξακολουθεί από του ανωτέρω 
σηµείου διακοπής και για όσο διαρκεί η δίκη της ανακοπής, αποκλείοντας την 
παραγραφή της αξιώσεως, που στηρίζει τη διαταγή, εν επιδικία και µάλιστα, όχι µόνο 
αν ακυρωθεί η διαταγή, όπως ρητώς ορίζεται στο νόµο, αλλά προδήλως, και δη κατά 
µείζονα λόγο, και όταν απορριφθεί η ανακοπή, δηλαδή γενικότερα, σε κάθε 
περίπτωση κατά τη διάρκεια της δίκης επί της ανακοπής και µέχρι περατώσεως της µε 
τελεσίδικη απόφαση, δεν κινείται η µε την επίδοση της διαταγής διακοπείσα 
παραγραφή (ΑΠ 46/2004, ΑΠ 1568/2002). Η άσκηση αναιρέσεως κατά τελεσίδικης 
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αποφάσεως δεν καθιστά την διαφορά επίδικη, ώστε να γίνεται λόγος για διαδροµή 
παραγραφής εν επιδικία, γιατί ο Άρειος Πάγος κρίνει όχι την ουσία της διαφοράς, 
αλλά την ορθότητα της αποφάσεως. Η επιδικία αρχίζει µετά την αναίρεση της 
αποφάσεως και δεν µετατίθεται στον χρόνο ασκήσεως της εφέσεως, λόγω του ότι οι 
διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση, η οποία υπήρχε πριν από την αναιρεθείσα 
απόφαση, δηλαδή στην διακοπή της παραγραφής της απαιτήσεως, η οποία επέρχεται 
µε την επίδοση της διαταγής πληρωµής και ακυρώνεται η διαδικασία πριν από την 
απόφαση, το δε ανασταλτικό αποτέλεσµα της παραγραφής λόγω της ασκήσεως της 
ανακοπής εξακολουθεί από του ανωτέρω σηµείου διακοπής και για όσον χρόνον 
διαρκεί η δίκη της ανακοπής και µέχρι περατώσεώς της µε την νέα τελεσίδικη 
απόφαση του Εφετείου (βλ. ΑΠ 114/2010, ΑΠ 128/2002). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίον περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών (άρθρα 173 και 200 ΑΚ). 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, ΑΠ 230/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 261, 263, 264, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
ΕµπΝ: 42, 43, 44, 46, 64, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πατρότητα - Αναγνώριση πατρότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 974 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αναγνώριση πατρότητας από τη µητέρα. Η µητέρα παραδεκτώς ασκεί ιδίω ονόµατι 
την αγωγή για την αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου της που γεννήθηκε χωρίς 
γάµο αυτής µε τον πατέρα του. Παρά το νόµο κήρυξη ακυρότητας, έκπτωσης από 
δικαίωµα ή απαραδέκτου. 
- Κατά το άρθρο 1479 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο § 10 του Ν. 
3089/2002, η µητέρα έχει δικαίωµα να ζητήσει µε αγωγή την αναγνώριση της 
πατρότητας του τέκνου της που γεννήθηκε χωρίς γάµο της µε τον πατέρα του. Το ίδιο 
δικαίωµα έχει και το τέκνο. Από τη διάταξη αυτή, η οποία είναι όµοια κατά 
περιεχόµενο µε αυτή του άρθρου 1540 ΑΚ, που ρύθµιζε το θέµα προ της ισχύος του 
Ν. 1329/1983, σαφώς προκύπτει ότι η µητέρα παραδεκτώς ασκεί ιδίω ονόµατι την 
αγωγή για την αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου της που γεννήθηκε χωρίς γάµο 
αυτής µε τον πατέρα του (ΑΠ 261/74).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ.14 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο. Ο λόγος 
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αυτός ιδρύεται µόνον όταν η πληµµέλεια αναφέρεται σε ακυρότητα, απαράδεκτο ή 
έκπτωση από δικαίωµα που προέρχεται από παραβίαση δικονοµικής διατάξεως και 
όχι διατάξεως ουσιαστικού δικαίου (ΟλΑΠ 1/1999, ΑΠ. 847/2009, ΑΠ 554/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1479, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πατρότητα - Προσβολή πατρότητας 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 2267 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Προσβολή πατρότητας. Τεχνητή γονιµοποίηση. Ειδική πραγµατογνωµοσύνη για τον 
έλεγχο της πατρότητας. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1469 παρ. 1 και 1471 παρ. 2 του 
Α.Κ., όπως το τελευταίο ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 2 παρ. 7 του 
Ν. 3089/2002, προκύπτει, ότι η προσβολή της πατρότητας από τον σύζυγο της 
µητέρας αποκλείεται αν αυτός συγκατατέθηκε στην υποβολή της συζύγου του σε 
τεχνητή γονιµοποίηση. Η ως άνω ρύθµιση υποδηλώνει τον κοινωνικό χαρακτήρα της 
έγγαµης σχέσεως, αφού ο νοµοθέτης δέχεται, ότι η σύλληψη τέκνου µε τεχνητή 
γονιµοποίηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε κοινή συµφωνία των συζύγων. 
Εφόσον δε δεν γίνεται διάκριση µεταξύ οµόλογης και ετερόλογης γονιµοποίησης, 
πρέπει να γίνει δεκτόν, ότι η διάταξη καλύπτει και την περίπτωση που το σπέρµα 
προέρχεται από τρίτο δότη καθώς και εκείνη, που το σπέρµα είναι νωπό ή 
προσυντηρηµένο (βλ. Ανδρουλιδάκη-∆ηµητριάδη ΝοΒ 34.11). Εποµένως, η έλλειψη 
συγκατάθεσης του συζύγου στην τεχνητή γονιµοποίηση µε σπέρµα τρίτου καθώς και 
η χρησιµοποίηση σπέρµατος τρίτου δότη, ενώ αυτός (σύζυγος) είχε συγκατατεθεί για 
τεχνητή γονιµοποίηση µε δικό του σπέρµα παρέχει σ’ αυτόν την δυνατότητα 
προσβολής της πατρότητας (βλ. Σταθοπούλου-Γεωργιάδη στην Ερµ.Α.Κ. υπ’ αρθρ. 
1470 αρ.1 και επ., Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη Οικ.∆ικ. εκδ. Β' παρ.40, ιδία εις Ελ∆νη 
29.1462, Βαθρακοκοίλη Ερµ.Νοµ.Α.Κ. υπ’ αρθρ.1471 αρ.4). Εκ των άνω παρέπεται, 
ότι το διαπλαστικό δικαίωµα του συζύγου της µητέρας, ο οποίος είχε µεν 
συγκατατεθεί στην τεχνητή γονιµοποίησή της µε δικό του σπέρµα και όχι µε σπέρµα 
τρίτου, να προσβάλλει την πατρότητα των τέκνων της τα οποία συνέλαβε αυτή µε 
τεχνητή γονιµοποίηση µε σπέρµα τρίτου χωρίς την συγκατάθεσή του, αποκλείεται 
όταν περάσουν πέντε έτη από τον τοκετό (βλ.Βαθρακοκοίλη: ο.π., ΕφΑθ 1098/2008 
Ελ∆νη 2009.1756).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 368, 387 και 388 του ΚΠολ∆, που έχουν εφαρµογή 
και στην κατ’ άρθρο 615 του ίδιου Κώδικα ειδική πραγµατογνωµοσύνη για τον 
έλεγχο της πατρότητας, προκύπτει ότι η διάταξη πραγµατογνωµοσύνης επί 
συγκεκριµένου ζητήµατος, κατά τη δίκη, καθώς και η διάταξη νέας ή η επανάληψη ή 
συµπλήρωση της πραγµατογνωµοσύνης που έχει ήδη διεξαχθεί από τους ίδιους ή 
άλλους πραγµατογνώµονες, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου της 
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ουσίας, η σχετική δε κρίση αυτού δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου (ΑΠ 
858/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1469, 1471, 
ΚΠολ∆: 368, 387, 388,  
Νόµοι: 3089/2002, άρθ. 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Προσβολή προσωπικότητας - ∆ιαδίκτυο - Ιστολόγια (Internet - Blogs) 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 164 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας από δηµοσιεύµατα στο διαδίκτυο. Συκοφαντική 
δυσφήµηση. 
- Κατά το άρθρο 14 παρ.1 του Συντάγµατος, καθένας µπορεί να εκφράζει και να 
διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους ισχυρισµούς του, τηρώντας τους 
νόµους του Κράτους. Κατά δε το άρθρο 10 παρ.1 εδ. α' και β' της ∆ιεθνούς Σύµβασης 
της Ρώµης για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών 
ελευθεριών (κυρ. ν. 53/1974), «Παν πρόσωπον έχει δικαίωµα εις την ελευθερίαν 
εκφράσεως. Το δικαίωµα τούτο περιλαµβάνει την ελευθερίαν γνώµης ως και την 
ελευθερίαν λήψεως ή µεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών, άνευ επεµβάσεως των 
δηµοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων». Περαιτέρω, κατά µεν το άρθρο 57 ΑΚ, 
«όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωµα να 
απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην επαναληφθεί στο µέλλον... Αξίωση 
αποζηµίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται», κατά 
δε το άρθρο 59 του ίδιου Κώδικα «στις περιπτώσεις των δύο προηγούµενων άρθρων 
το δικαστήριο µε την απόφασή του, ύστερα από αίτηση αυτού που έχει προσβληθεί 
και αφού λάβει υπόψη το είδος της προσβολής, µπορεί επιπλέον να καταδικάσει τον 
υπαίτιο να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού που έχει προσβληθεί. Η ικανοποίηση 
συνίσταται σε πληρωµή χρηµατικού ποσού, σε δηµοσίευµα, ή σε οποιοδήποτε 
επιβάλλεται από τις περιστάσεις». Από το συνδυασµό των πιο πάνω διατάξεων 
προκύπτει ότι, επί προσβολής της προσωπικότητας και εφόσον αυτή είναι παράνοµη, 
ο νόµος καθιερώνει αντικειµενική ευθύνη του προσβάλλοντος µόνο ως προς την 
αξίωση για την άρση της προσβολής, ενώ για την αξίωση αποζηµίωσης, καθώς και 
για τη χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, εκείνου που έχει προσβληθεί, ο 
νόµος απαιτεί η προσβολή να είναι παράνοµη και υπαίτια.  
Εξάλλου, κατά το άρθρο 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 
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λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που έπαθε προσβολή της υγείας, 
της τιµής ή της αγνείας του ή στερήθηκε την ελευθερία του». Ειδικότερα, όπως 
προκύπτει από την πιο πάνω διάταξη του άρθρου 920 ΑΚ, προϋποθέσεις για την 
εφαρµογή της είναι: α) Υποστήριξη ή διάδοση αναληθών ειδήσεων, η οποία µπορεί 
να γίνει µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο. Υποστήριξη είναι ο ισχυρισµός των 
ειδήσεων µπροστά σε τρίτους µε επιχειρήµατα υπέρ της αλήθειας τους, ενώ διάδοση 
είναι η απλή ανακοίνωση (κοινολόγηση) των ειδήσεων που άλλος έχει υποστηρίξει. 
Ως ειδήσεις νοούνται οι πληροφορίες που αναφέρονται σε οποιαδήποτε περιστατικά, 
σχέσεις ή καταστάσεις, οι οποίες εκθέτουν σε κίνδυνο, κατά το χρόνο της 
υποστήριξης ή διάδοσης, ένα από τα περιοριστικώς αναφερόµενα στην πιο πάνω 
διάταξη αγαθά, ήτοι την πίστη, το επάγγελµα ή το µέλλον του θιγοµένου. Οι 
υποστηριζόµενες δε ή διαδιδόµενες ειδήσεις πρέπει να είναι σαφείς και 
συγκεκριµένες, να αναφέρονται δηλαδή σε ορισµένα γεγονότα, διότι αόριστες 
υπόνοιες, χωρίς αναφορά σε ορισµένα γεγονότα, δεν αποτελούν «ειδήσεις». Επιπλέον 
οι ειδήσεις αυτές πρέπει να είναι και αναληθείς, δηλαδή ή να µην αληθεύει 
εξολοκλήρου το σχετικό γεγονός ή να παρουσιάζεται παραποιηµένο. Αν το γεγονός 
αυτό αληθεύει, δεν γεννάται ευθύνη από την προαναφερόµενη διάταξη, αλλά 
ενδεχοµένως από εκείνη του άρθρου 919 ΑΚ, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του, β) Γνώση ή υπαίτια άγνοια της αναλήθειας των 
υποστηριζόµενων ή διαδιδόµενων ειδήσεων. Πρέπει δηλαδή, αυτός που υποστηρίζει 
ή διαδίδει τις αναληθείς ειδήσεις να γνωρίζει ή υπαιτίως (δηλαδή από αµέλεια) να 
αγνοεί την αναλήθεια αυτών. ∆ιαφορετικά, ευθύνη από την παραπάνω διάταξη δεν 
τον βαρύνει. γ) Οι υποστηριζόµενες ή διαδιδόµενες αναληθείς ειδήσεις να εκθέτουν 
αιτιωδώς και πραγµατικά σε κίνδυνο ένα από τα προαναφερόµενα αγαθά του 
θιγοµένου, χωρίς να αρκεί η διαπίστωση ότι αυτές είναι αφηρηµένα ικανές να 
εκθέσουν τα αγαθά αυτά σε κίνδυνο και δ) ύπαρξη ζηµίας (περιουσιακής), αιτιωδώς 
προκαλούµενης από την έκθεση σε κίνδυνο ενός από τα παραπάνω αγαθά. Επιπλέον 
ο παθών, εκτός από την αποζηµίωση, µε βάση την αδικοπραξία του άρθρου 920 ΑΚ, 
δικαιούται και χρηµατική ικανοποίηση, για την ηθική βλάβη που υπέστη από τις 
αναληθείς ειδήσεις. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την ΠΚ 361 παρ.1 «όποιος, εκτός από 
τις περιπτώσεις της δυσφήµησης (άρθρα 362 και 363), προσβάλλει την τιµή άλλου µε 
λόγο ή µε έργο ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιµωρείται...», µε την ΠΚ 362 
«όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον 
άλλον γεγονός που µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του τιµωρείται...» και 
µε την ΠΚ 363 «αν στην περίπτωση του άρθρου 362, το γεγονός είναι ψευδές και ο 
υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές τιµωρείται...» Ειδικότερα από τις αµέσως 
ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 362 και 363 ΠΚ προκύπτει, ότι για την αντικειµενική 
και υποκειµενική υπόσταση του αδικήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως 
απαιτείται α) ισχυρισµός ή διάδοση γεγονότος ενώπιον τρίτου σε βάρος ορισµένου 
προσώπου, β) το γεγονός να είναι δυνατόν να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του 
άλλου αυτού προσώπου και γ) να είναι ψευδές και ο υπαίτιος να γνώριζε ότι αυτό 
είναι ψευδές. Ως ισχυρισµός θεωρείται η ανακοίνωση προερχόµενη ή εξ ιδίας 
πεποιθήσεως ή γνώµης ή εκ µεταδόσεως από τρίτο πρόσωπο. Αντίθετα διάδοση 
υφίσταται, όπως ήδη έχει προεκτεθεί, όταν λαµβάνει χώρα µετάδοση της από άλλον 
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γενόµενης ανακοινώσεως. Ο ισχυρισµός ή η διάδοση επιβάλλεται να γίνεται ενώπιον 
τρίτου. Αυτό το οποίο αξιολογείται είναι το γεγονός, δηλαδή οποιοδήποτε συµβάν 
του εξωτερικού κόσµου, αναγόµενο στο παρόν ή παρελθόν, υποπίπτον στις αισθήσεις 
και δυνάµενο να αποδειχθεί, αντίκειται δε προς την ηθική και ευπρέπεια. Αντικείµενο 
προσβολής είναι η τιµή και η υπόληψη του φυσικού προσώπου. Ο νόµος θεωρεί ως 
προστατευόµενο αγαθό την τιµή ή την υπόληψη του προσώπου, το οποίο είναι µέλος 
µιας οργανωµένης κοινωνίας και κινείται στα πλαίσια της συναλλακτικής ευθύτητας. 
Η τιµή του προσώπου θεµελιώνεται επί της ηθικής αξίας, η οποία πηγή έχει την 
ατοµικότητα και εκδηλώνεται µε πράξεις ή παραλείψεις. ∆εν αποκλείεται στην έννοια 
του γεγονότος να υπαχθούν η έκφραση γνώµης ή αξιολογικής κρίσεως, ακόµη δε και 
χαρακτηρισµούς, οσάκις αµέσως, ή εµµέσως υποκρύπτονται συµβάντα και 
αντικειµενικά εκδηλωτικά στοιχεία, τα οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας, δηλαδή µόνον όταν συνδέονται και 
σχετίζονται µε το γεγονός, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ουσιαστικώς να προσδιορίζουν 
την ποσοτική και ποιοτική του βαρύτητα, άλλως µπορεί να αποτελούν εξύβριση κατά 
την ΠΚ 361.  
Εξάλλου κατά το άρθρο 367 παρ.1 περ. α' και δ' ΠΚ το άδικο των προβλεπόµενων 
στα άρθρα 361 επ. του ίδιου Κώδικα πράξεων αίρεται, µεταξύ των άλλων 
περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, και όταν πρόκειται για εκδηλώσεις 
που γίνονται για την εκτέλεση νόµιµων καθηκόντων, την άσκηση νόµιµης εξουσίας ή 
για τη διαφύλαξη (προστασία) δικαιώµατος, ή από άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον, 
ή σε ανάλογες περιπτώσεις (περ. γ' και δ'). Η τελευταία αυτή διάταξη (ΠΚ 367) για 
την ενότητα της έννοµης τάξης εφαρµόζεται αναλογικά και στο χώρο του ιδιωτικού 
δικαίου, όπως αυτός οριοθετείται από τις προαναφερόµενες διατάξεις των άρθρων 57-
59 και 914 επ. ΑΚ. Εποµένως, αιροµένου του άδικου χαρακτήρα των 
προαναφερθεισών αξιόποινων πράξεων (µε την επιφύλαξη, όπως κατωτέρω, της ΠΚ 
367 παρ.2) αποκλείεται και το στοιχείο του παρανόµου της επιζήµιας συµπεριφοράς 
ως όρου της αντίστοιχης αδικοπραξίας του αστικού δικαίου. Έτσι, η προβολή 
περιπτώσεως του άρθρου 367 παρ.1 του ΠΚ αποτελεί αυτοτελή ισχυρισµό, 
καταλυτικό της αγωγής του προσβληθέντος (ένσταση), λόγω άρσεως του παρανόµου 
της προσβολής. Όµως, ο άδικος χαρακτήρας της πράξης, ως προς τις εξυβριστικές ή 
δυσφηµιστικές εκφράσεις που περιέχει, δεν αίρεται λόγω δικαιολογηµένου 
ενδιαφέροντος κ.λ.π. και συνεπώς παραµένει η ποινική ευθύνη του δράστη, άρα και η 
υποχρέωσή του προς αποζηµίωση κατά το αστικό δίκαιο, όταν συντρέχει µία από τις 
περιπτώσεις της ΠΚ 367 παρ. 2, δηλαδή, όταν οι επίµαχες κρίσεις περιέχουν 
συστατικά στοιχεία του αδικήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως των άρθρων 
363-362 ΠΚ, ή όταν από τον τρόπο εκδηλώσεως, ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες 
τελέστηκε η πράξη, προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως, δηλαδή πρόθεση που 
κατευθύνεται ειδικά στην προσβολή της τιµής του άλλου µε αµφισβήτηση της ηθικής, 
επαγγελµατικής, ή κοινωνικής αξίας, ή περιφρόνηση αυτού. Η προβολή δε από τον 
προσβληθέντα περιπτώσεως από την ΠΚ 367 παρ. 2 αποτελεί αντένσταση κατά της 
εκ της ΠΚ 367 παρ.1 ενστάσεως. Τέτοιο ενδιαφέρον που πηγάζει από την ελευθερία 
και την κοινωνική αποστολή του τύπου και των µέσων ενηµέρωσης γενικότερα, 
έχουν και τα πρόσωπα που αµέσως συνδέονται µε τη λειτουργία αυτών για τη 
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δηµοσίευση ειδήσεων και καταχώρηση γεγονότων, καθώς και σχολίων σχετικά µε τη 
συµπεριφορά προσώπων ή γεγονότα που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο. Έτσι 
είναι επιτρεπτά δηµοσιεύµατα ή η παρουσίαση γεγονότων για την πληροφόρηση, 
ενηµέρωση ή κατατόπιση του κοινού, συνοδευόµενη και µε οξεία ακόµη κριτική και 
δυσµενείς χαρακτηρισµούς των προσώπων στα οποία αναφέρονται. Εξ άλλου, κατά 
την παρ.1 του άρθρου µόνου του ν. 1178/1981 περί αστικής ευθύνης του τύπου και 
άλλων τινών διατάξεων που εφαρµόζονται αναλόγως και επί προσβολών, της 
προσωπικότητας, που συντελούνται στο διαδίκτυο (internet) µέσω ηλεκτρονικών 
ιστοσελίδων (sites), που λειτουργούν ως ∆ιεθνές µέσο µετακίνησης πληροφοριών 
(ΕφΑθ 8962/2006 Ελνη 2007 1515-1516) «ο ιδιοκτήτης παντός εντύπου υποχρεούται 
εις πλήρη αποζηµίωσιν δια την παράνοµον περιουσιακήν ζηµίαν ως και εις 
χρηµατικήν ικανοποίησιν δια την ηθική βλάβη, οι οποία υπαιτίως προξενήθησαν δια 
δηµοσιεύµατος, θίγοντος την τιµή και την υπόληψη παντός ατόµου, έστω και αν η 
κατά το άρθρο 914 του ΑΚ υπαιτιότης, η κατά το άρθρο 919 του ΑΚ πρόθεσης και η 
κατά το άρθρο 920 ΑΚ γνώσις ή υπαίτιος άγνοια συντρέχει εις τον συντάκτην του 
δηµοσιεύµατος ή εάν ούτος είναι άγνωστος, εις τον εκδότην ή τον ∆ιευθυντή 
συντάξεως εντύπου». Περαιτέρω, από τις προεκτεθείσες διατάξεις των άρθρων 57 και 
59 ΑΚ σαφώς προκύπτει ότι η προσβολή της προσωπικότητας δηµιουργείται µε 
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη τρίτου, µε την οποία διαταράσσεται η κατάσταση 
που υπάρχει σε µία ή περισσότερες εκδηλώσεις της σωµατικής, ψυχικής, πνευµατικής 
και κοινωνικής ατοµικότητας του βλαπτόµενου κατά τη στιγµή της προσβολής. Τα 
έννοµα αγαθά που περικλείονται στο δικαίωµα της προσωπικότητας (η τιµή, η 
ιδιωτική ζωή, η εικόνα κ.α.) δεν αποτελούν αυτοτελή δικαιώµατα αλλά επιµέρους 
εκδηλώσεις, εκφάνσεις ή πλευρές του ενιαίου δικαιώµατος επί της ίδιας 
προσωπικότητας, έτσι ώστε η προσβολή οποιασδήποτε εκφάνσεως της 
προσωπικότητας να σηµαίνει και προσβολή της συνολικής έννοιας 
«προσωπικότητας». Η εικόνα του ανθρώπου ανήκει όχι στο κοινό, αλλά µόνο σε 
εκείνον που παριστάνει και γι΄ αυτό η από άλλον αποτύπωση, µε φωτογράφηση ή 
άλλον τρόπο, ή η προβολή αυτής δηµοσίως, χωρίς τη συναίνεση του εικονιζόµενου, 
αποτελεί καθεαυτή, παράνοµη προσβολή της προσωπικότητας, δηλαδή του 
δικαιώµατος επί της ίδιας εικόνας και δεν απαιτείται να προσβάλλεται συγχρόνως και 
άλλο αγαθό της προσωπικότητάς του, όπως η τιµή ή η υπόληψή του. Αν συµβεί και 
το εικονιζόµενο πρόσωπο εµφανίζεται υπό συνθήκες που µειώνουν την υπόληψή του 
και δηµιουργούν εσφαλµένες εντυπώσεις και αρνητικό κλίµα σε βάρος του, τότε 
προσβάλλονται περισσότερες εκφάνσεις της προσωπικότητας του (εικόνα, υπόληψη) 
και η προσβολή είναι σηµαντικότερη. Αν η προβολή της εικόνας γίνεται από 
πρόσωπο που άµεσα συνδέεται µε τη λειτουργία του τύπου, γίνεται δε κατ΄ αυτή τη 
λειτουργία η οποία κατά το Σύνταγµα (πρθ 14 παρ.1) είναι ελεύθερη, εφόσον ο 
απεικονιζόµενος δεν αποτελεί πρόσωπο που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο, το 
παράνοµο της προσβολής αίρεται µε τη συναίνεση ή έγκριση του εικονιζόµενου ή 
εφόσον συντρέχουν λόγοι που θεµελιώνονται στην ανάγκη προστασίας 
δικαιολογηµένου συµφέροντος (ΑΠ 543/2009, ΑΠ 195/2007 ΝΟΜΟΣ). Στα 
πρόσωπα που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και εποµένως είναι επιτρεπτή η 
προβολή της εικόνας τους, περιλαµβάνονται αυτά που ανήκουν στη σύγχρονη 
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επικαιρότητα, είτε υπό απόλυτη έννοια (π.χ. πολιτικοί, καλλιτέχνες αθλητές κλπ), είτε 
υπό σχετική έννοια (πχ δράσεις σοβαρών εγκληµατικών πράξεων, βλ. ΕφΑθ 5783/97 
Ελ∆νη 39. 667, ΕφΑθ 8661/2000 ΝΟΜΟΣ). Τέλος όταν η ηθική βλάβη - προσβολή 
έχει επέλθει µε πράξεις που ενόψει των περιστάσεων εµφανίζουν ενότητα και 
συνιστούν λογικά ένα «ενιαίο βιοτικό συµβάν», όπως συµβαίνει όταν η προσβολή 
έγινε µε περισσότερες µεταδόσεις ή εκποµπές, οφείλεται χρηµατική ικανοποίηση, 
συγκεντρούµενη σε µία παροχή (ενιαίο χρηµατικό ποσό), ως εκ της ταυτότητας του 
σκοπού, συνιστάµενου στην ικανοποίηση του προσβληθέντος για την ενιαία βλάβη 
που υπέστη, ήτοι στην ικανοποίηση ενός και του αυτού συµφέροντος (βλ. ΑΠ 
518/2008, ΑΠ 14/2007). Ο καθορισµός δε µε το άρθρο 4 παρ. 10 του Ν. 2328/1995 
ελάχιστου ποσού χρηµατικής ικανοποιήσεως αφορά τηλεοπτικούς σταθµούς εθνικής 
εµβελείας (100.000.000 δρχ.), σκοπό δε έχει να διασφαλίσει µια ελάχιστη προστασία 
των πολιτών από ιδιαίτερα έντονες, λόγω της µεγάλης δηµοσιότητας προσβολής της 
τιµής και της υπόληψής τους και είναι σύµφωνη µε το άρθρο 2 παρ.1 του 
Συντάγµατος επιταγή για τον σεβασµό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, 
αποτελεί δε άσκηση της παρεχόµενης από το άρθρο 26 § 1 του Συντάγµατος εξουσίας 
στον νοµοθέτη την άσκηση της δικαιοδοτικής του λειτουργίας, να ερευνά αν στην 
συγκεκριµένη περίπτωση, µε την επιδίκαση του άνω ελάχιστου ορίου χρηµατικής 
ικανοποιήσεως παραβιάζεται η συνταγµατική αρχή της αναλογικότητας µεταξύ του 
χρησιµοποιούµενου µέτρου και του επιδιωκόµενου σκοπού και σε περίπτωση 
παραβιάσεως λόγω των ειδικών συνθηκών (είδος, βαρύτητα προσβολής, έκταση 
δηµοσιότητα, βαθµό πταίσµατος και κοινωνικής και οικονοµικής καταστάσεως των 
µερών), να µη εφαρµόσει την διάταξη αυτή για το ελάχιστο όριο σύµφωνα µε το 
άρθρο 25 § 1 εδ 2 του Συντάγµατος (βλ. σχετ. ΑΠ 1337/08, ΑΠ 195/07, ΑΠ 
1183/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 914, 919, 920,  
ΠΚ: 361, 362, 363, 367, 
Νόµοι: 1178/1981,  
Νόµοι: 2328/1995, άρθ. 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Προσβολή προσωπικότητας - ∆ιαδίκτυο - Ιστολόγια (Internet - Blogs) 
∆ικαστήριο: Εφετείο Θράκης 
Αριθµός απόφασης: 91 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. ∆υσφηµιστικές διαδόσεις. Ιστολόγια (blogs). Άρση 
απορρήτου. 
- Τα ιστολόγια (blogs) είναι διαδικτυακά ηµερολόγια που περιλαµβάνουν 
υπερζεύξεις (hyperlinks) και καταχωρήσεις απόψεων, έχουν δε ως «βασική µονάδα» 
τους τις καταχωρήσεις και όχι τις εκάστοτε «σελίδες» (pages), όπως συµβαίνει µε 
τους ιστότοπους (websites). Ο κάτοχος - διαχειριστής του διαδικτυακού ηµερολογίου 
(blogger), ο οποίος µπορεί να είναι επώνυµος, ανώνυµος ή µε 
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ψευδώνυµο, καταγράφει, ανακοινώνει και καταθέτει τις απόψεις του σ’ αυτό για 
διάφορα ζητήµατα, ενώ τα ιστολόγια είναι δυνατό να συνδέονται µε άλλους 
ιστότοπους, ιστοσελίδες και blogs και να επιτρέπουν στους χρήστες-αναγνώστες τους 
να απαντήσουν στις απόψεις του γράφοντος, ανακοινώνοντας στο ίδιο ιστολόγιο τα 
δικά τους σχόλια, που είναι επίσης αναγνώσιµα από όλους τους τρίτους χρήστες του 
διαδικτύου. Τα ιστολόγια συντηρούν οι χρήστες τους (bloggers) που ανταλλάσσουν 
απόψεις µέσω του ιστολογίου, το οποίο είναι διαδραστικό µέσο που διαφέρει από τις 
ιστοσελίδες που διατηρούν στο διαδίκτυο τα µέσα ενηµέρωσης, γιατί η διαµόρφωση 
του περιεχοµένου του δεν αποφασίζεται µόνο από τον κάτοχο -διαχειριστή του, αλλά 
από όλους τους χρήστες - αναγνώστες του ιστολογίου (πρβλ. Σ. Τάσση, ∆ιαδίκτυο και 
ελευθερία έκφρασης - Το πρόβληµα των Blogs, ∆ΙΜΕΕ, 2006/518 επ.). Είναι, 
µάλιστα, χαρακτηριστικό, ότι ακόµη και στην περίπτωση που ο κάτοχος-διαχειριστής 
µπορεί, µε τη χρήση στοιχείων πρόσβασης, να επιλέξει ποιοί από τους χρήστες - 
αναγνώστες επιτρέπεται να αναρτήσουν δικά τους σχόλια στο ιστολόγιό του, δεν 
είναι σε θέση να ελέγξει το αληθές ή όχι των χορηγούµενων από τον εκάστοτε 
αναγνώστη προσωπικών του δεδοµένων, διότι είναι πολύ πιθανό ο αναγνώστης να 
χρησιµοποιεί ψευδώνυµο, οπότε είναι δυσχερέστατη η αποκάλυψη της πραγµατικής 
του ταυτότητας. Παράλληλα, το Σύνταγµα προβλέπει την ελεύθερη επικοινωνία των 
Ελλήνων πολιτών και το απόρρητο της επικοινωνίας τους (άρθρο 19 παρ. 1), ενώ η 
άρση του απορρήτου επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις που ρητά προβλέπει ο, 
κατ’ εξουσιοδότηση του Συντάγµατος, εκδοθείς Νόµος 2225/1994 επί συγκεκριµένων 
εγκληµάτων σε βαθµό κακουργήµατος.  
- Με τις διατάξεις του Π∆ 47/2005, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των Ν. 
2225/1994 και 3115/2003, επεκτάθηκε το απόρρητο των επικοινωνιών και στις 
επικοινωνίες µέσω διαδικτύου (internet), καθώς και στα εξωτερικά στοιχεία της 
επικοινωνίας (αριθµός κλήσης, στοιχεία καλούντος και καλουµένου, ώρα κλήσεως 
κ.τ.λ.). Τέλος, η υπ’ αριθ. 9/2009 Γνωµοδότηση του Εισαγγελέα του Α.Π. υιοθετεί 
την άποψη ότι το απόρρητο των επικοινωνιών δεν καλύπτει την επικοινωνία µέσω 
διαδικτύου, γιατί σ’ αυτήν υφίσταται δηµοσιότητα και ελευθερία της έκφρασης, 
οπότε σε περίπτωση τελέσεως οποιουδήποτε εγκλήµατος µέσω διαδικτύου δεν 
απαιτείται άδεια οποιασδήποτε Αρχής και ιδίως της Αρχής Προστασίας Απορρήτου 
Επικοινωνιών, για να εξακριβωθούν, κατ’ εντολή Εισαγγελέων, ανακριτών, 
προανακριτικών αρχών, ∆ικαστικών Συµβουλίων ή ∆ικαστηρίων, τα ηλεκτρονικά 
ίχνη µιας εγκληµατικής πράξεως (πρβλ. και Γνωµοδοτήσεις Εισαγγελέα ΑΠ 12/2009 
και 9/2011). Ωστόσο, είναι σαφές ότι οι ανωτέρω Γνωµοδοτήσεις αφορούν τα 
εγκλήµατα του ποινικού ∆ικαίου και όχι την αστική ευθύνη εξ αδικοπραξίας. 
∆ιατάξεις: 
Σ: 19, 
Νόµοι: 2225/1994,  
Νόµοι: 3115/2003,  
Π∆: 47/2005,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Αρµ 2012.1242 * ∆ίΜΕΕ 2012.230  
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Προσβολή προσωπικότητας - Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 174 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. Αδικοπραξία. Αποζηµίωση. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Σε συµµόρφωση προς τη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης του 1981 (που 
κυρώθηκε µε το Ν. 2068/1992) και την 95/46/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως της 24.10.1995 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών, εξεδόθη ο ν. 
2472/1997 "Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα", ο οποίος ορίζει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Στο άρθρο 2 ότι: "Για τους 
σκοπούς του παρόντος νόµου νοούνται ως: α) "∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα", 
κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείµενο των δεδοµένων ... β)... γ) 
"Υποκείµενο των δεδοµένων", το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδοµένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί δηλαδή 
µπορεί να προσδιορισθεί αµέσως ή εµµέσως, ιδίως βάσει αριθµού ταυτότητας ή βάσει 
ενός ή περισσοτέρων συγκεκριµένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόσταση 
του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονοµική, πολιτιστική, πολιτική ή 
κοινωνική, δ) "επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα" ("επεξεργασία"), 
κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγµατοποιείται από το ∆ηµόσιο ή νοµικό 
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό 
πρόσωπο µε ή χωρίς τη βοήθεια αυτοµατοποιηµένων µεθόδων και εφαρµόζεται σε 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η 
διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η 
διάδοση ή κάθε άλλης µορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασµός, η διασύνδεση, 
η δέσµευση (κλείδωµα), η διαγραφή, η καταστροφή, ε) "Αρχείο δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα" ("αρχείο"), σύνολο δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα 
οποία αποτελούν ή µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας και τα οποία 
τηρούνται είτε από το ∆ηµόσιο ή από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 
ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο, στ)..., ζ) "Υπεύθυνος επεξεργασίας", 
οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία 
ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας 
καθορίζονται µε διατάξεις νόµου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού 
δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η 
επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο, η) 
"εκτελών την επεξεργασία", οποιοσδήποτε επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα για λογαριασµό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο, δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, εκτός από το 
υποκείµενο των δεδοµένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι 
εξουσιοδοτηµένα να επεξεργάζονται τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον 
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ενεργούν υπό την άµεση εποπτεία ή για λογαριασµό του υπεύθυνου επεξεργασίας, ι) 
"Αποδέκτης", το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, η δηµόσια αρχή ή υπηρεσία, ή 
οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός, στον οποίο ανακοινώνονται ή µεταδίδονται τα 
δεδοµένα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτο ή όχι, ια) "Συγκατάθεση" του 
υποκειµένου των δεδοµένων, κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, 
που εκφράζεται µε τρόπο σαφή και εν πλήρη επιγνώσει και µε την οποία το 
υποκείµενο των δεδοµένων, αφού προηγουµένως ενηµερωθεί, δέχεται να 
αποτελέσουν αντικείµενο "επεξεργασίας" τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που 
το αφορούν. Η ενηµέρωση αυτή περιλαµβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για το 
σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδοµένα ή τις κατηγορίες δεδοµένων που αφορά η 
επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνοµα, την επωνυµία και τη διεύθυνση του 
υπευθύνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση µπορεί να 
ανακληθεί, οποτεδήποτε, χωρίς αναδροµικό αποτέλεσµα, ιβ) "Αρχή", η Αρχή 
Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού χαρακτήρα που θεσπίζεται στο κεφάλαιο ∆' του 
παρόντος νόµου". Στο άρθρο 3 "1. οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται 
στην εν όλω ή εν µέρει αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία καθώς και στη µη 
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία 
περιλαµβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν στο αρχείο. 2. Οι διατάξεις του 
παρόντος νόµου δε εφαρµόζονται στην επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα, η οποία πραγµατοποιείται από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση 
δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών".  
Στο άρθρο 4 ότι: "1. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόµιµης 
επεξεργασίας πρέπει: α) Να συλλέγονται κατά τρόπο θεµιτό και νόµιµο για 
καθορισµένους, σαφείς και νόµιµους σκοπούς και να υφίστανται θεµιτή και νόµιµη 
επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών β) Να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι 
περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας, γ) 
Να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενηµέρωση, δ)... Η 
τήρηση των διατάξεων της παραγράφου αυτής βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
...". Στο άρθρο 5 ότι: "1. Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται 
µόνον όταν το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. 2. Κατ' 
εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν: α)... β)... γ)... 
δ)... ε) Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του εννόµου 
συµφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους 
οποίους ανακοινώνονται τα δεδοµένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς 
των δικαιωµάτων και συµφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα 
δεδοµένα και δεν θίγονται οι θεµελιώδεις ελευθερίες αυτών ...". Στο άρθρο 7 Α § 1ε 
"Ο υπεύθυνος επεξεργασίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση γνωστοποίησης του 
άρθρου 6 και από την υποχρέωση λήψης άδειας του άρθρου 7 του παρόντος νόµου 
όταν η επεξεργασία γίνεται από δικηγόρους, συµβολαιογράφους, άµισθους 
υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιµελητές ή οι εταιρείες των προσώπων αυτών και 
αφορά στην παροχή νοµικών υπηρεσιών στους πελάτες τους, εφόσον ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας και τα µέλη των εταιρειών δεσµεύονται από υποχρέωση απορρήτου που 
προβλέπει νόµος, και τα δεδοµένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους 
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εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο και συνδέεται άµεσα µε την 
εκπλήρωση εντολής του πελάτη". Στο άρθρο 11 ότι : "Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, να 
ενηµερώνει µε τρόπο πρόσφορο και σαφή το υποκείµενο για τα εξής τουλάχιστον 
στοιχεία: α) την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του, β) τον 
σκοπό της επεξεργασίας, γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των 
δεδοµένων και δ) την ύπαρξη του δικαιώµατος πρόσβασης. 2. ... 3. Εάν τα δεδοµένα 
ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείµενο ενηµερώνεται για την ανακοίνωση πριν 
από αυτούς ...". Στο άρθρο 12 ότι: "1. Καθένας έχει δικαίωµα να γνωρίζει εάν τα 
δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν 
αντικείµενο επεξεργασίας. Προς τούτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να 
του απαντήσει εγγράφως ...". Στο άρθρο 13 ότι: "1. Το υποκείµενο των δεδοµένων 
έχει δικαίωµα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία 
δεδοµένων που το αφορούν ...". Στο άρθρο 15 ότι: "1. Συνιστάται Αρχή Προστασίας 
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αρχή), µε αποστολή την εποπτεία της 
εφαρµογής του παρόντος νόµου και άλλων ρυθµίσεων που αφορούν την προστασία 
του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την 
ενάσκηση των αρµοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε φορά...". Στο άρθρο 19 ότι: 
"1. Η αρχή έχει τις εξής ιδίως αρµοδιότητες: α)... β)... γ)... δ)... ε)... στ)... ζ)... η)... θ)... 
ι) εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τη ρύθµιση ειδικών, τεχνικών και λεπτοµερειακών 
θεµάτων, στα οποία αναφέρεται ο παρών νόµος ...". Στο άρθρο 23 ότι: "Φυσικό 
πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που κατά παράβαση του παρόντος 
νόµου προκαλεί περιουσιακή βλάβη, υποχρεούται σε πλήρη αποζηµίωση. Αν 
προκάλεσε ηθική βλάβη, υποχρεούται σε χρηµατική ικανοποίηση. Η ευθύνη υπάρχει 
και όταν ο υπόχρεος όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα να επέλθει βλάβη σε άλλον. 
2. Η κατά το άρθρο 932 ΑΚ χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για 
παράβαση του παρόντος νόµου ορίζεται κατ' ελάχιστο στο ποσό των δύο 
εκατοµµυρίων (2.000.000) δραχµών, εκτός αν ζητήθηκε από τον ενάγοντα µικρότερο 
ποσό ή η παράβαση οφείλεται σε αµέλεια. Η χρηµατική αυτή ικανοποίηση 
επιδικάζεται ανεξαρτήτως από την αιτούµενη αποζηµίωση για περιουσιακή βλάβη 
...".  
Οι διατάξεις αυτές ερµηνεύονται µε βάση α) το σκοπό του Ν. 2472/1997, 
συνιστάµενο στη διασφάλιση του φιλελεύθερου και δικαιοκρατικού χαρακτήρα της 
τεχνολογικής αναπτύξεως και στην προστασία του ατόµου από την πληροφορική και 
ψηφιακή τεχνολογία, η οποία παρέχει θεωρητικώς και πρακτικώς απεριόριστες 
δυνατότητες συσσωρεύσεως και συσχετισµού πληροφοριών για όλες τις εκφάνσεις 
της ιδιωτικής και δηµοσίας ζωής του ανθρώπου, και επιτρέπει την παραγωγή, µε 
βάση τις ιδιότητες του ως πολίτη, εργαζοµένου, ασφαλισµένου, καταναλωτή κλπ, 
µιας ανάγλυφης εικόνας της προσωπικότητας του, η οποία τον καθιστά διαφανή και 
κατά τούτο ελέγξιµο αν όχι και χειραγωγήσιµο και β) υπό το φως των διδαγµάτων της 
κοινής πείρας, ως κανόνων της λογικής και της ανθρώπινης εµπειρίας, συναγοµένων 
επαγωγικώς εκ των επί µέρους εκδηλώσεων της ζωής, της επιστήµης και της τέχνης 
και χρησιµοποιουµένων προς εξειδίκευση της αορίστου νοµικής εννοίας 
"επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα". Σε περίπτωση δε παραβιάσεως 
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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. 2472/1977 ή 
(και) των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων της Αρχής, 
β) ηθική βλάβη, γ)αιτιώδη σύνδεσµο µεταξύ της συµπεριφοράς και της ηθικής 
βλάβης και δ) υπαιτιότητα, ήτοι γνώση ή υπαίτια άγνοια αφενός των περιστατικών 
που συνιστούν την παράβαση και αφετέρου της πιθανότητας να επέλθει ηθική βλάβη. 
Η ύπαρξη υπαιτιότητας τεκµαίρεται, και ως εκ τούτου ο υπεύθυνος επεξεργασίας, 
προκειµένου να απαλλαγεί από την ευθύνη του, έχει το βάρος να αποδείξει ότι 
ανυπαιτίως αγνοούσε τα θεµελιωτικά του πταίσµατός του πραγµατικά γεγονότα. Για 
τη χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης επιδικάζεται, κατ' ελάχιστο όριο, 
ποσό 2.000.000 δραχµών, εκτός αν ζητήθηκε µικρότερο ποσό ή η παράβαση 
οφείλεται σε αµέλεια. Κατά τη σαφή έννοια των διατάξεων αυτών η απλή 
γνωστοποίηση µε δικαστικό επιµελητή, ο οποίος δεν είναι τρίτος, στο υποκείµενο των 
προσωπικών δεδοµένων εκ µέρους του φυσικού ή νοµικού προσώπου που τηρεί 
αρχείο αυτών, µε τη συγκατάθεση αυτού, µονοµερούς ενέργειας, η οποία µάλιστα 
είναι αναγκαία για την ικανοποίηση του εννόµου συµφέροντος που επιδιώκει ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας, όπως η εξώδικη δήλωση για πρόταση συµψηφισµού 
αµοιβαίων απαιτήσεων (ΑΚ 441), χωρίς να συνοδεύεται και συνδέεται µε άλλες 
ενέργειες αναγόµενες στη συλλογή, επεξεργασία και συσχέτιση πληροφοριών, οι 
οποίες αναφέρονται στις διάφορες εκφάνσεις της ιδιωτικής ή δηµόσιας ζωής αυτού, 
που αποτελεί συνήθη και πολλές φορές επιβαλλόµενη από τα συναλλακτικά ήθη 
πρακτική στην οικονοµική και εµπορική ζωή δεν αποτελεί παράνοµη επεξεργασία 
προσωπικών δεδοµένων, που δικαιολογεί την προβλεπόµενη από τα άρθρα 23 των Ν. 
2472/1997 και 932 ΑΚ χρηµατική ικανοποίηση. Σε συνέπεια µε τις νοµικές αυτές 
παραδοχές, κατ' ορθή εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 2δ, 3 παρ. 1, 2α, 7Α παρ. 
ε, 23 του Ν. 2472/1997 και 932 ΑΚ, αξιολογήθηκε µε την προσβαλλόµενη απόφαση 
ως µη νόµιµη η αγωγή, θεµελιούµενη στην διατύπωση του αγωγικού ισχυρισµού ότι 
η αναιρεσίβλητη Τράπεζα, µε εξώδικη δήλωσή της προς τον πρώτο των 
αναιρεσειόντων, πρότεινε προς συµψηφισµό απαίτησής της κατ' αυτού από σύµβαση 
εγγυήσεως µε αξίωση του ιδίου κατ' εκείνης από τηρούµενο σε κατάστηµά της 
λογαριασµό των αναιρεσειόντων, παραθέτοντας παράλληλα στοιχεία αυτού, χωρίς η 
κρίση αυτή να διαφοροποιείται από το γεγονός ότι του περιεχοµένου της εξώδικης 
αυτής δηλώσεως έλαβαν γνώση ο δικαστικός επιµελητής, που πραγµατοποίησε την 
επίδοσή της, και ο δικηγόρος και ο γραµµατέας που συνέταξε και κατέγραψε, 
αντίστοιχα, το κείµενο αυτής, εφόσον, ενεργούντες στα πλαίσια νόµιµης εντολής της 
αναιρεσίβλητης, δεν είναι τρίτοι, κατά την έννοια των αµέσως παραπάνω 
σηµειούµενων διατάξεων των άρθρων 2 περ. η, θ και 7α παρ. 1 ε του Ν. 2472/1997.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για ευθεία παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, αν αυτός δεν εφαρµοσθεί ενώ έπρεπε, καθώς και αν 
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εφαρµοσθεί εσφαλµένα. Η ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου είναι 
δυνατό να έχει ως περιεχόµενο, πλην άλλων, την αιτίαση ότι η αγωγή, επί της οποίας 
έκρινε σε δεύτερο βαθµό το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη τελεσίδικη 
απόφαση, απορρίφθηκε ως µη νόµιµη, ενώ θα έπρεπε να γίνει το αντίθετο, σύµφωνα 
µε το συγκεκριµένο κανόνα του ουσιαστικού δικαίου.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως όταν το δικαστήριο, 
κατ' εσφαλµένη εκτίµηση των διαδικαστικών εγγράφων, έλαβε υπόψη πράγµατα που 
δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και είχαν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" κατά την εν λόγω διάταξη νοούνται 
αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση, ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος. ∆εν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αναιρέσεως, αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, 
τυπικό ή ουσιαστικό, ως και όταν ο ισχυρισµός ήταν νόµω αβάσιµος, αφού στην 
περίπτωση αυτή δεν ασκεί οποιαδήποτε επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 57, 59, 299, 441, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 
Νόµοι: 2472/1997, άρθ. 2, 2α, 7α, 23,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.457 * ΕπισκΕ∆ 2011.661, σχολιασµός Ι. 
Ιγγλεζάκης * ΧρΙ∆ 2012.510 
 
Προσβολή προσωπικότητας - Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θηβών 
Αριθµός απόφασης: 363 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Αίτηση ασφαλιστικών µέτρων θετών γονέων ανηλίκου τέκνου στρεφόµενη κατά της 
φυσικής µητέρας, η οποία ανήρτησε χωρίς τη συναίνεση των θετών γονέων 
φωτογραφία του ανηλίκου τέκνου της στο Facebook. 
- Οι αιτούντες ως θετοί γονείς ασκούν από κοινού τη γονική µέριµνα του ανήλικου 
ΧΧΧ ο οποίος έχει λάβει το επώνυµο του 2ου αιτούντος, κατοικεί δε µε τους θετούς 
γονείς του στο ∆ήλεσι Βοιωτίας (άρθρα 1566 και 1564 ΑΚ). Η καθής, φυσική µητέρα 
του ανηλίκου χρησιµοποιεί τον διαδικτυακό τόπο επικοινωνίας (ή διαδικτυακός τόπος 
κοινωνικής δικτύωσης) «FACEBOOK» και διατηρεί σ΄ αυτόν προσωπική σελίδα, 
ανάρτησε δε σε αυτήν φωτογραφία του ανήλικου ΧΧΧ µε την ταυτόχρονη αναγραφή 
στον ίδιο χώρο του επιθέτου που φέρει πλέον, ήτοι ΧΧΧ. Η ανωτέρω δηµοσίευση 
έλαβε χώρα χωρίς να υπάρχει συναίνεση ή συγκατάθεση των αιτούντων, οι οποίοι 
ασκούν τη γονική µέριµνα του ανωτέρω ανηλίκου ως θετοί γονείς αυτού, η οποία 
ήταν αναγκαία κατά νόµο (άρθρο 1566 ΑΚ), η ανάρτηση δε στην προσωπική σελίδα 
της καθής φωτογραφίας του ανήλικου, η παράθεση του ονοµατεπωνύµου του, που 
αποτελεί δηµοσίευση και η διάδοση της σε οποιονδήποτε χρήστη του ίδιου 
διαδικτυακού τόπου επικοινωνίας, πιθανολογείται όχι προσβάλει το δικαίωµα αυτού 
στην εικόνα του, η οποία αποτελεί έκφανση του δικαιώµατος της προσωπικότητας 
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του, επιπλέον δε η ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χρήστες αυτού του 
διαδικτυακού τόπου, που επισκέφτηκαν τη σελίδα, ενέχει την πιθανότητα να καταστεί 
γνωστό στην µικρή κοινωνία του ΧΧΧ Βοιωτίας και ιδιαίτερα στο σχολείο που 
παρακολουθεί ο ανήλικος ότι είναι υιοθετηµένο τέκνο των αιτούντων. Περαιτέρω η 
πληροφορία αυτή που αφορά τον ανήλικο αποτελεί δεδοµένο προσωπικού 
χαρακτήρα, σε συνδυασµό δε µε την ανάρτηση της φωτογραφίας στον ανωτέρω 
διαδικτυακό τόπο, η οποία αποτελεί επίσης προσωπικό δεδοµένο, πιθανολογείται ότι 
συνιστά, αφού έγινε από την καθής χωρίς τη συγκατάθεση των αιτούντων, 
αυτοµατοποιηµένη παράνοµη επεξεργασία του έτσι δηµιουργηθέντος «αρχείου», µε 
αποτέλεσµα η συµπεριφορά της να αποτελεί παράβαση και των σχετικών διατάξεων 
του Ν. 2472/1997. Ακολούθως δεν πιθανολογείται ότι η δηµοσίευση περίληψης της 
παρούσας απόφασης από την καθής στη συγκεκριµένη σελίδα της στον ανωτέρω 
διαδικτυακό τόπο είναι κατάλληλο µέτρο για την άρση της προσβολής της 
προσωπικότητας του ανηλίκου, δεδοµένου ότι θα λάβει περαιτέρω δηµοσιότητα η 
προσωπική κατάσταση του ανωτέρω τέκνου. Κατόπιν όλων αυτών πρέπει να γίνει εν 
µέρει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να υποχρεωθεί προσωρινά η καθής να αφαιρέσει, 
εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την επίδοση της παρούσας, από την προσωπική της 
σελίδα στο διαδικτυακό τόπο επικοινωνίας «FACEBOOK» τη φωτογραφία και το 
ονοµατεπώνυµο του ανήλικου ΧΧΧ, µε την απαγγελία σε βάρος της χρηµατικής 
ποινής 1.000 ευρώ και προσωπικής κράτησης ενός µήνα για την περίπτωση µη 
συµµόρφωσης της µε τη διάταξη αυτή.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 1510, 1566, 
ΚΠολ∆: 682, 731, 732, 946, 947, 
Νόµοι: 2472/1997, άρθ. 1, 2, 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Προσβολή προσωπικότητας από µαρτυρική 
κατάθεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 753 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Ψευδής καταµήνυση.Ψευδορκία. Ψευδής ανώµοτη 
κατάθεση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Aπό το άρθρο 57 παρ. 1 του ΑΚ, το οποίο ορίζει, ότι όποιος προσβάλλεται 
παράνοµα στην προσωπικότητα του έχει δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή 
και να µη επαναληφθεί στο µέλλον, συνάγεται ότι για τη θεµελίωση αξίωσης για 
άρση προσβολής της προσωπικότητας απαιτείται πράξη επαγόµενη µειωτική 
διαταραχή αυτής σε κάποια από τις εκφάνσεις της, που πρέπει, όµως, να είναι 
παράνοµη, να αντίκειται δηλαδή σε διάταξη που απαγορεύει συγκεκριµένη πράξη, µε 
την οποία προσβάλλεται ορισµένη έκφανση αυτής, είναι δε αδιάφορο σε ποιο τµήµα 
του δικαίου βρίσκεται η διάταξη που απαγορεύει την προσβολή. Έτσι η προσβολή 
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µπορεί να προέλθει και από ποινικά κολάσιµη πράξη, όπως η ψευδής καταµήνυση, η 
ψευδορκία µάρτυρα και η ψευδής ανωµοτί κατάθεση. Για δε τη θεµελίωση αξίωσης 
προς αποζηµίωση από µία πράξη που προσβάλλει την προσωπικότητα απαιτείται, 
κατά την παράγραφο 2 του αυτού παραπάνω άρθρου 57 ΑΚ, η συνδροµή των όρων 
της αδικοπραξίας (αρθρ. 914 επ. ΑΚ). Εξάλλου, το άρθρο 914 ΑΚ ορίζει ότι όποιος 
ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει. Στην 
έννοια δε της υπαιτιότητας (πταίσµατος) περιλαµβάνονται τόσο ο δόλος που στο 
πεδίο εφαρµογής του Αστικού ∆ικαίου κρίνεται µε ανάλογη εφαρµογή της διάταξης 
του αρθ. 27 του ΠΚ όσο και η αµέλεια. Περαιτέρω, από το άρθρο 59 ΑΚ, το οποίο 
ορίζει, ότι το ∆ικαστήριο µπορεί να καταδικάσει τον "υπαίτιο" σε χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης "κατά τις περιπτώσεις των δύο προηγουµένων 
άρθρων", συνάγεται ότι µία τέτοια αξίωση προϋποθέτει, επίσης, όπως απαιτούν τα 
άρθρα 57 και 58 ΑΚ, πράξη επαγόµενη προσβολή της προσωπικότητας υπαίτια και 
παράνοµη. Αποκλείεται, συνεπώς, η αξίωση χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής 
βλάβης εάν είτε η πράξη δεν επάγεται προσβολή της προσωπικότητας, καίτοι τυχόν 
παράνοµη, είτε είναι ανυπαίτια, είτε έλαβε χώρα κατ' ενάσκηση νοµίµου δικαιώµατος 
προστατευµένου κατά προτίµηση έναντι εκείνου της προσωπικότητας και ως εκ 
τούτου δεν είναι παράνοµη, εκτός εάν υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες η εν λόγω 
ενάσκηση δικαιώµατος είναι καταχρηστική, ως αντικείµενη στα αντικειµενικά 
κριτήρια της ΑΚ 281, υφίσταται δε και το στοιχείο της υπαιτιότητας (ΑΠ 391/06).  
- Από την διάταξη του άρθρου 229 παρ. 1 του Π.Κ προκύπτει ότι η ψευδής 
καταµήνυση θεµελιώνεται αντικειµενικά µεν µε την υποβολή ψευδούς µηνύσεως ή µε 
την ψευδή ανακοίνωση στην αρχή ότι άλλος τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική 
παράβαση, υποκειµενικά δε µε πρόθεση που ενέχει την θέληση της πραγµατώσεως 
της αντικειµενικής υποστάσεως της αξιόποινης αυτής πράξεως και τη γνώση του 
υπαιτίου ότι η καταµήνυση ή ανακοίνωση είναι ψευδής και ακόµη µε σκοπό αυτού να 
προκαλέσει την καταδίωξη του µηνυοµένου για την εκτιθέµενη στη µήνυση ή την 
ανακοίνωση αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 224 παρ. 2 Π.Κ συνάγεται ότι η ψευδορκία µάρτυρα 
θεµελιώνεται αντικειµενικά µε την ενώπιον της αρµόδιας να ενεργεί ένορκη εξέταση 
αρχής ψευδή κατάθεση του ορκισθέντος µάρτυρα ή µε την άρνηση ή την απόκρυψη 
της αλήθειας από αυτόν, υποκειµενικά δε µε πρόθεση, που ενέχει την θέληση 
πραγµατώσεως των στοιχείων που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του 
εγκλήµατος αυτού και τη γνώση του υπαιτίου ότι η εξέταση του γίνεται ενώπιον 
αρµόδιας προς ένορκη εξέταση αρχής και ότι η ένορκη κατάθεση είναι ψευδής ή ότι 
αρνήθηκε ή απέκρυψε την αλήθεια.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 225 παρ. 1 εδ. α Π.Κ τελεί κάποιος την αξιόποινη πράξη της 
ψευδούς ανώµοτης κατάθεσης όταν εξετάζεται χωρίς όρκο ως διάδικος ή µάρτυρας 
από αρχή αρµόδια να ενεργεί τέτοια εξέταση και εν γνώσει του καταθέτει ψέµατα ή 
αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια. Προϋποτίθεται η κατάθεση ή άρνηση ή 
απόκρυψη περιστατικών και όχι κρίσεων, πεποιθήσεων ή γνωµών, εκτός αν αυτές 
είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένες µε περιστατικά. Η αρµοδιότητα της αρχής, ενώπιον 
της οποίας γίνεται η εξέταση τίθεται υπό την έννοια ότι µε διάταξη νόµου είναι 
δυνατή ενώπιον αυτής κατάθεση και στη συνέχεια η χρησιµοποίηση της κατάθεσης 
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αυτής, ως εγκύρου αποδεικτικού µέσου, ενώπιον αρµόδιας προς διάγνωση της 
διαφοράς ίδιας ή ετέρας αρχής.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με το λόγο 
αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα του 
ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση 
του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, 
ένσταση κ.λπ. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν 
(ΟλΑΠ 27 και 28/1998).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). (ΟλΑΠ 1/1999). Ο 
προβλεπόµενος από το άρθρο 559, αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης 
βάσης µε την έννοια της ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες 
αποκλειστικά στη διατύπωση του αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη 
συνδροµή ή µη γεγονότων, που στη συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το 
πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την 
ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεση τους, να µην µπορεί να κριθεί αν η απόφαση 
στηρίζεται ή όχι νοµικώς (ΟλΑΠ 13/1995). Η ύπαρξη νόµιµης βάσης και η 
αντίστοιχη έλλειψη της πρέπει να προκύπτουν αµέσως από την προσβαλλόµενη 
απόφαση, ο δε Άρειος Πάγος διαπιστώνει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του 
προκειµένου λόγου αναίρεσης, ελέγχοντας µόνο την προσβαλλόµενη απόφαση και το 
αιτιολογικό της και όχι το περιεχόµενο άλλων εγγράφων ή αποφάσεων σε εφαρµογή 
της διάταξης του άρθρου 561 παρ. 2 του ΚΠολ∆. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη 
νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου 
από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανέλεγκτα, κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα 
και για το λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 20 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου µε το να δεχθεί πραγµατικά 
γεγονότα, προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό από 
εκείνα που προβλέπονται από τα άρθρα 339 και 432 εκ του ΚΠολ∆, είτε 
συνεκτιµώνται αυτοτελώς ως δικαστικά τεκµήρια. Για να δηµιουργηθεί ο λόγος αυτός 
αναίρεσης πρέπει να έχει γίνει επίκληση του εγγράφου στην κατ' έφεση δίκη, 
διαφορετικά ο λόγος αυτός είναι απαράδεκτος. Περαιτέρω, ως παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου που ιδρύει τον ίδιο λόγο αναίρεσης, και η οποία πρέπει να 
είναι προφανής, υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο από εσφαλµένη ανάγνωση του 
εγγράφου δέχθηκε ως περιεχόµενο του κάτι το διαφορετικό από το πραγµατικό. 
(ΟλΑΠ 1/1999) και όχι όταν υποπτίτει σε εκτιµητικό σφάλµα ως προς το περιεχόµενο 
του εγγράφου (ΑΠ 344/2009). Πάντως, για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος 
αναίρεσης, θα πρέπει το ∆ικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του 
πόρισµα αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου 
φέρεται ότι παραµορφώθηκε, όχι δε όταν το έχει απλώς συνεκτιµήσει µαζί µε άλλα 
αποδεικτικά µέσα, αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο κατέληξε για την ύπαρξη ή 
µη αποδεικτικού γεγονότος (ΑΠ 442/1993).  
- Από δε το συνδυασµό της πιο πάνω διάταξης µε εκείνη του άρθρου 561 παρ. 1 του 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι δεν περιλαµβάνει ο λόγος αυτός αναίρεσης και την περίπτωση, 
κατά την οποία, από την αποδεικτική αξιολόγηση του περιεχοµένου του εγγράφου, 
κατέληξε το δικαστήριο µε την συνεκτίµηση και άλλων αποδεικτικών µέσων σε 
συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που θεωρεί ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί δεν είναι 
εφικτή η εξακρίβωση της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του εγγράφου, παρά 
µόνο µε την εκτίµηση των αποδεικτικών µέσων που συνεκτιµήθηκαν µε αυτό, η 
οποία δεν υπόκειται σε έλεγχο του Αρείου Πάγου, και ο αναιρετικός λόγος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος (ΑΠ 413/1993). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 58, 59, 297, 298, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
ΠΚ: 27, 224, 225, 229, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.1042 
 
Προσβολή προσωπικότητας - Συκοφαντική δυσφήµηση - ∆υσφηµητικές 
διαδόσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 706 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Συκοφαντική δυσφήµηση. Χρηµατική ικανοποίηση 
για  ηθική βλάβη. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά το άρθρο 57 του ΑΚ όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην προσωπικότητά 
του έχει δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην επαναληφθεί στο 
µέλλον, ενώ αξίωση σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται. 
Κατά δε το άρθρο 59 του ΑΚ στην περίπτωση του άρθρου 57 ΑΚ το δικαστήριο µε 
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την απόφασή του, ύστερα από αίτηση αυτού που έχει προσβληθεί και αφού λάβει 
υπόψη το είδος της προσβολής, µπορεί επιπλέον να καταδικάσει τον υπαίτιο να 
ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού που έχει προσβληθεί. Η ικανοποίηση 
συνίσταται σε πληρωµή χρηµατικού ποσού, σε δηµοσίευµα ή σε οτιδήποτε 
επιβάλλεται από τις περιστάσεις. Τέτοιο προστατευόµενο αγαθό είναι και η τιµή κάθε 
ανθρώπου, η οποία αντικατοπτρίζεται στην υπόληψη, εκτίµηση και αξία που 
αποδίδεται σ' αυτόν από τους άλλους, και σε περίπτωση προσβολής της µε κάποια 
παράνοµη ενέργεια, δικαιούται ν' απαιτήσει την άρση της και την παράλειψή της στο 
µέλλον, χωρίς τη συνδροµή υπαιτιότητας (αντικειµενική ευθύνη), η οποία όµως είναι 
αναγκαία προκειµένου περί ικανοποιήσεως ηθικής βλάβης.  
- Κατά το άρθρο 914 ΑΚ όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει 
υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, ενώ κατά το άρθρο 932 ΑΚ σε περίπτωση 
αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζηµίωση για την περιουσιακή ζηµία, το 
δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική ικανοποίηση 
λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που υπέστη προσβολή της υγείας 
ή της τιµής του ή στερήθηκε την ελευθερία του (ΑΠ 1462/2005).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.11 εδ.γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν. Ο λόγος αυτός απορρίπτεται ως αβάσιµος αν προκύπτει από την 
απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία προσκοµίσθηκαν 
και των οποίων έγινε επίκληση. Αρκεί δε η γενική αναφορά του είδους του 
αποδεικτικού µέσο, χωρίς ανάγκη ειδικής αξιολογήσεως καθενός, εφόσον από τη 
γενική αναφορά, σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες αιτιολογίες της προκύπτει 
αναµφιβόλως η λήψη υπόψη του αποδεικτικού µέσου (ΑΠ 694/2003).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 914, 919, 920, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
ΠΚ: 361, 362, 363, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Συκοφαντική δυσφήµηση - ∆υσφηµητικές 
διαδόσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 704 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Συκοφαντική δυσφήµηση. Αδικοπραξία. Άρση της 
παράνοµης προσβολής. Αρχή αναλογικότητας. 
- Με το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. τέταρτο του Συντάγµατος, όπως αυτό ισχύει µετά τη 
συνταγµατική αναθεώρηση του έτους 2001, τίθεται ο κανόνας ότι οι κάθε είδους 
περιορισµοί που µπορούν να επιβληθούν στα ατοµικά δικαιώµατα "πρέπει να 
προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει 
επιφύλαξη υπέρ αυτού, και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας". Κατά την 
αρχή αυτή, η οποία ως γενική αρχή του δικαίου ίσχυε και προ της ρητής 
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αποτυπώσεώς της στο Σύνταγµα κατά την προαναφερθείσα αναθεώρησή του, οι 
νοµίµως επιβαλλόµενοι περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να πληρούν 
τα ακόλουθα κριτήρια, πρέπει δηλαδή να είναι α) κατάλληλοι ήτοι πρόσφοροι για την 
πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, β) αναγκαίοι, ήτοι να συνιστούν µέτρο το 
οποίο, σε σχέση µε άλλα δυνάµενα να ληφθούν µέτρα, επάγεται τον ελάχιστο δυνατό 
περιορισµό για τον ιδιώτη ή το κοινό, και τέλος γ) εν στενή εννοία αναλογικοί, να 
τελούν δηλαδή σε εύλογη σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η αναµενόµενη 
ωφέλεια να µην υπολείπεται της βλάβης που προκαλούν (ΟλΑΠ 43/2005). Η αρχή 
της αναλογικότητας, ως κανόνας δικαίου που θέτει όρια στον περιοριστικό του 
ατοµικού δικαιώµατος νόµο, απευθύνεται κατ' αρχήν στο νοµοθέτη. Στο χώρο του 
ιδιωτικού δικαίου, ήτοι στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών, επίκληση της αρχής 
αναλογικότητας µπορεί να γίνει αν ο κοινός νοµοθέτης είτε έχει παραβιάσει την αρχή 
αυτή, θεσπίζοντας µε νόµο υπέρµετρους περιορισµούς ατοµικών δικαιωµάτων, οπότε 
ο δικαστής µπορεί, ελέγχοντας τη συνταγµατικότητα του νόµου να µην εφαρµόσει 
αυτόν (άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγµατος), είτε έχει παραλείψει να ασκήσει τις 
συνταγµατικές υποχρεώσεις καταλείποντας κενό, οπότε η αρχή της αναλογικότητας 
καλείται επικουρικώς σε εφαρµογή. Στο πεδίο των αδικοπρακτικών σχέσεων (άρθρο 
914 επ ΑΚ) και ειδικότερα στο ζήτηµα του µέτρου της επιδικαστέας χρηµατικής 
ικανοποιήσεως ο νόµος προβλέπει στο άρθρο 932 ΑΚ ότι το δικαστήριο µπορεί να 
επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική ικανοποίηση, δηλαδή χρηµατική 
ικανοποίηση ανάλογη µε τις περιστάσεις της συγκεκριµένης περιπτώσεως. Με τη 
διάταξη αυτή ο κοινός νοµοθέτης έλαβε υπόψη του την αρχή της αναλογικότητας, 
εξειδικεύοντάς την στο ζήτηµα του προσδιορισµού του ύψους της χρηµατικής 
ικανοποιήσεως. Εποµένως, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν υπάρχει έδαφος άµεσης 
εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 25 παρ. 1 εδάφιο τέταρτο του Συντάγµατος, η 
ευθεία δε επίκληση της κατά τον προσδιορισµό του ύψους της χρηµατικής 
ικανοποιήσεως στερείται σηµασίας, αφού δεν θα οδηγούσε σε διαφορετικά, σε σχέση 
µε τον κατ' εφαρµογή του άρθρου 932 ΑΚ προσδιορισµό αυτής, αποτελέσµατα 
(ΟλΑΠ 6/2009).  
- Κατά το άρθρο 367 παρ. 1 περ. α'- δ' ΠΚ το άδικο των προβλεπόµενων στα άρθρα 
361 επ. του ίδιου Κώδικα πράξεων αίρεται, µεταξύ των άλλων περιπτώσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο αυτό, και όταν πρόκειται για εκδηλώσεις που γίνονται για 
την εκτέλεση νόµιµων καθηκόντων, την άσκηση νόµιµης εξουσίας ή για τη 
διαφύλαξη (προστασία) δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον ή σε 
ανάλογες περιπτώσεις (περ. γ' και δ"). Η τελευταία αυτή διάταξη (Π Κ 367) για την 
ενότητα της έννοµης τάξης εφαρµόζεται αναλογικά και στο χώρο του ιδιωτικού 
δικαίου, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις των άρθρων 57-59 και 914 επ. 
ΑΚ. Εποµένως, αιροµένου του άδικου χαρακτήρα των προαναφερθεισών αξιόποινων 
πράξεων (µε την επιφύλαξη, όπως κατωτέρω, της ΠΚ 367 παρ. 2) αποκλείεται και το 
στοιχείο του παρανόµου της επιζήµιας συµπεριφοράς ως όρος της αντίστοιχης 
αδικοπραξίας του αστικού δικαίου. Έτσι, η προβολή περιπτώσεως του άρθρου 367 
παρ. 1 του ΠΚ αποτελεί αυτοτελή ισχυρισµό καταλυτικό της αγωγής του 
προσβληθέντος προσώπου (ένσταση), λόγω άρσεως του παρανόµου της προσβολής. 
Όµως, ο άδικος χαρακτήρας ως προς τις εξυβριστικές ή δυσφηµιστικές εκφράσεις, 
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δεν αίρεται λόγω δικαιολογηµένου ενδιαφέροντος κλπ και συνεπώς παραµένει η 
ποινική ευθύνη των κατά το νόµο υπευθύνων, άρα και η υποχρέωση τους προς 
αποζηµίωση κατά το αστικό δίκαιο, όταν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις της ΠΚ 
367 παρ. 2, δηλαδή, όταν οι επίµαχες κρίσεις περιέχουν τα συστατικά στοιχεία του 
αδικήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως των άρθρων 363 ΠΚ, ή όταν από τον 
τρόπο εκδηλώσεως, ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη, 
προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως, δηλαδή πρόθεση που κατευθύνεται ειδικά στην 
προσβολή της τιµής του άλλου. Η προβολή δε από τον προσβληθέντα περιπτώσεως 
από την ΠΚ 367 παρ. 2 αποτελεί αντένσταση κατά της εκ της ΠΚ 367 παρ. 1 
ενστάσεως (ΑΠ 624/2011). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 300, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
ΠΚ: 361, 363, 367,  
Σ: 25, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Συκοφαντική δυσφήµηση - ∆υσφηµητικές 
διαδόσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 720 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Συκοφαντική δυσφήµηση. Καταχρηστική άσκηση 
δικαιώµατος. Παραβίαση κανόνα οσυιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Επανάληψη συζήτησης. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- σύµφωνα µε το άρθρο 57 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην προσωπικότητά 
του έχει δικαίωµα να ζητήσει την άρση της προσβολής και τη µη επανάληψή της στο 
µέλλον. Αξίωση αποζηµίωσης, κατά τις περί αδικοπραξιών διατάξεις (άρθρα 914 επ. 
ΑΚ), δεν αποκλείεται, ύστερα από αίτηση του προσβληθέντος, όπως και της 
ικανοποίησης της ηθικής βλάβης, δοθέντος ότι ο σεβασµός της αξίας του ανθρώπου, 
περιεχόµενο του οποίου αποτελεί και η προστασία της προσωπικότητάς του, 
προστατεύεται και από το ίδιο το Σύνταγµα (άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 και 2 
αυτού). Προσβολή προσωπικότητας συνιστούν πράξεις, που περιέχουν ονειδισµό ή 
αµφισβήτηση της προσωπικής και επαγγελµατικής προσωπικότητας του ανθρώπου, 
ακόµα και αν αυτές τον καθιστούν απλά ύποπτο, ότι µετέρχεται ανέντιµες µεθόδους 
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, ή άλλων εκφάνσεων της ζωής του. Εξ 
άλλου, από τις προαναφερόµενες νοµικές διατάξεις προκύπτει, ότι η προσβολή είναι 
παράνοµη, όταν γίνεται χωρίς δικαίωµα ή σε ενάσκηση µικρότερης σπουδαιότητας 
δικαιώµατος ή κάτω από περιστάσεις που καθιστούν καταχρηστική την άσκησή του. 
Ο νόµος καθιερώνει αντικειµενική ευθύνη του προσβάλλοντος, µόνο ως προς την 
αξίωση άρσης της προσβολής και παράλειψής της στο µέλλον, ενώ για την αξίωση 
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χρηµατικής, λόγω ηθικής βλάβης, ικανοποίησης, απαιτεί και το στοιχείο της 
υπαιτιότητας (ΟλΑΠ 812/1980, ΑΠ 1599/2000, ΑΠ 1735/2009). Η προσβολή της 
προσωπικότητας µπορεί να προέλθει και από ποινικά κολάσιµη πράξη, όπως 
εξύβριση, απλή δυσφήµηση ή συκοφαντική δυσφήµηση που προβλέπονται και 
τιµωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 361, 362 και 363 του ΠΚ Ειδικότερα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 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 δυσφήµησης, και αν 
το γεγονός αυτό είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι τούτο είναι ψευδές τότε 
διαπράττει το έγκληµα της συκοφαντικής δυσφήµησης. Έτσι, για τη στοιχειοθέτηση 
της αντικειµενικής υπόστασης αµφοτέρων των άνω εγκληµάτων απαιτείται 
ισχυρισµός ή διάδοση από τον υπαίτιο, µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο ενώπιον 
τρίτου, για κάποιον άλλο γεγονότος που θα µπορούσε να βλάψει την τιµή ή την 
υπόληψή του. Εξάλλου, από τις αµέσως ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 362 και 363 
ΠΚ προκύπτει, ότι για την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του αδικήµατος 
της συκοφαντικής δυσφήµησης απαιτείται: α) ισχυρισµός ή διάδοση γεγονότος 
ενώπιον τρίτου σε βάρος ορισµένου προσώπου, β) το γεγονός να είναι δυνατόν να 
βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του άλλου αυτού προσώπου, και γ) να είναι ψευδές 
και ο υπαίτιος να γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές. Ως ισχυρισµός θεωρείται η 
ανακοίνωση προερχόµενη ή εξ ιδίας πεποιθήσεως ή γνώµης ή εκ µετάδοσης από 
τρίτο πρόσωπο. Αντίθετα διάδοση υφίσταται, όταν λαµβάνει χώρα µετάδοση της από 
άλλον γενοµένης ανακοίνωσης. Ο ισχυρισµός ή η διάδοση επιβάλλεται να γίνεται 
ενώπιον τρίτου. Αυτό το οποίο αξιολογείται είναι το γεγονός, δηλαδή οποιοδήποτε 
συµβάν του εξωτερικού κόσµου, αναγόµενο στο παρόν ή παρελθόν, υποπίπτον στις 
αισθήσεις και δυνάµενο να αποδειχθεί, αντίκειται δε προς την ηθική και ευπρέπεια. 
Αντικείµενο προσβολής είναι η τιµή και η υπόληψη του φυσικού προσώπου. Ο νόµος 
θεωρεί ως προστατευόµενο αγαθό την τιµή ή την υπόληψη του προσώπου, το οποίο 
είναι µέλος µιας οργανωµένης κοινωνίας και κινείται στα πλαίσια της συναλλακτικής 
ευθύτητας. Η τιµή του προσώπου θεµελιώνεται επί της ηθικής αξίας, η οποία πηγή 
έχει την ατοµικότητα και εκδηλώνεται µε πράξεις ή παραλείψεις. ∆εν αποκλείεται 
στην έννοια του γεγονότος να υπαχθούν η έκφραση γνώµης ή αξιολογικής κρίσης 
ακόµη δε και χαρακτηρισµός οσάκις αµέσως ή εµµέσως υποκρύπτονται συµβάντα και 
αντικειµενικά εκδηλωτικά στοιχεία, τα οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας, δηλαδή µόνον όταν συνδέονται και 
σχετίζονται µε το γεγονός κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ουσιαστικώς να προσδιορίζουν 
την ποσοτική και ποιοτική του βαρύτητα, άλλως µπορεί να αποτελούν εξύβριση κατά 
την ΠΚ 361. Ειδικότερα, από τη διάταξη του άρθρου 361 παρ.1 ΠΚ, κατά την οποία 
όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της δυσφήµησης (άρθρα 362 και 363), προσβάλλει 
την τιµή άλλου µε λόγο ή µε έργο ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρι ενός έτους ή µε χρηµατική ποινή, συνάγεται ότι για τη 
στοιχειοθέτηση της αξιόποινης πράξης της εξυβρίσεως, που συνιστά συγχρόνως και 
αδικοπραξία κατά τις ΑΚ 57-59 και 914, απαιτείται ο δράστης να εκδηλώνει 
αµφισβήτηση για την ηθική ή κοινωνική αξία κάποιου προσώπου ή καταφρόνηση. Η 
εκδήλωση αυτή του δράστη µπορεί να συντελεσθεί είτε προφορικά είτε εγγράφως, 
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είτε µε έργο, αρκεί να κατατείνει στην µείωση της τιµής ή της υπολήψεως του 
παθόντος. Για την υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος αυτού απαιτείται ο 
δράστης να γνωρίζει και να θέλει µε την ενέργειά του να προσβάλει την τιµή και 
υπόληψη του παθόντος.  
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 281 ΑΚ, στο οποίο ορίζεται ότι "η 
άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται, αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που 
επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του 
δικαιώµατος", για να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώµατος ως καταχρηστική, θα 
πρέπει η προφανής υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά 
ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος να προκύπτει από την 
προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου ή από πραγµατική κατάσταση που 
δηµιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που µεσολάβησαν ή από άλλα περιστατικά, τα 
οποία, χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν τη γέννηση ή να επάγονται την απόσβεση του 
δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή την άσκησή του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής 
αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΟλΑΠ 16/2006, ΟλΑΠ 17/1995).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με το λόγο 
αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα του 
ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση 
του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, 
ένσταση κ.λπ. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ`ουσίαν 
(ΟλΑΠ 27 και 28/1998).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ` αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983). Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της 
ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις 
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παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται 
αµφιβολίες (ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και 
στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς 
αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). ∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε 
είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 1547/1997). Τα επιχειρήµατα δε του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων δεν συνιστούν 
παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ 
τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της 
ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ να επιδέχεται αυτή µοµφή 
για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του 
αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς 
επιχειρήµατα των διαδίκων, oπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 1987/2007).  
- Ο από το άρθρο 559 αρ. 10 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης 
ως αληθινά χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε απόδειξη γι' αυτά. Ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως δεν ιδρύεται, αν εφαρµόσθηκε η διαδικασία του άρθρου 270 ΚΠολ∆ και 
ενώπιον του Εφετείου. Τούτο συµβαίνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 524 
παρ. 2 και 528 ΚΠολ∆, αν ασκηθεί έφεση από το διάδικο που δικάσθηκε σαν να ήταν 
παρών ενώπιον του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου, οπότε η εκκαλουµένη απόφαση 
εξαφανίζεται µέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους 
λόγους και ακολουθεί υποχρεωτικά προφορική συζήτηση της υποθέσεως κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 270 ΚΠολ∆, κατά την οποία εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις 
του άρθρου αυτού, και εποµένως και η παρ. 7 του τελευταίου, κατά την οποία "η 
οριστική απόφαση εκδίδεται µε βάση τα αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι έχουν 
προσκοµίσει και τις αποδείξεις που έχουν ήδη διεξαχθεί στο ακροατήριο".  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 254 παρ. 1 εδ. α' ΚΠολ∆, το δικαστήριο µπορεί να 
διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η οποία έχει κηρυχθεί 
περατωµένη, όταν κατά την µελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη παρουσιάζονται 
κενά ή αµφίβολα σηµεία που χρειάζονται συµπλήρωση ή επεξήγηση. Από τη διάταξη 
αυτή προκύπτει ότι η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο προκειµένου να 
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διευκρινισθούν αµφίβολα σηµεία ή κενά που παρουσιάζει η υπόθεση, απόκειται στην 
αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 εδ. γ' ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση και αν 
το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού είναι αναγκαία η επίκληση του 
αποδεικτικού µέσου από το διάδικο και µάλιστα µε τις προτάσεις του που 
κατατέθηκαν κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, µετά την οποία εκδόθηκε η 
αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 281, 914,  
ΚΠολ∆: 226, 254, 524, 528, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
561, 575, 576,  
ΠΚ: 361, 362, 363,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πώληση - Εικονική πώληση ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 604 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Εικονική πώληση ακινήτου.  
- Κατά το άρθρο 138 παρ.1 ΑΚ δήλωση βουλήσεως που δεν έγινε στα σοβαρά παρά 
µόνο φαινοµενικά (εικονική) είναι άκυρη, κατά δε την παρ.2 του ίδιου άρθρου άλλη 
δικαιοπραξία που καλύπτεται κάτω από την εικονική είναι έγκυρη αν τα µέρη την 
ήθελαν και συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για τη σύστασή της. Από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, όταν µεταξύ των όρων που απαιτούνται για την 
κατάρτιση της υπό την εικονική καλυπτόµενης άλλης δικαιοπραξίας, είναι και 
συστατικός τύπος, όπως το συµβολαιογραφικό έγγραφο που επιβάλλει ο νόµος 
πάντοτε για τη δωρεά ακινήτου (άρθρα 159 παρ.1, 369 και 498 παρ.1 ΑΚ), αρκεί ότι 
ο τύπος αυτός τηρήθηκε για την εικονική δικαιοπραξία και δεν απαιτείται να 
προκύπτει από τον τύπο αυτό και το είδος και γενικότερα το περιεχόµενο της 
καλυπτόµενης δικαιοπραξίας αλλ' αυτά αποδεικνύονται µε τα επιτρεπόµενα εκάστοτε 
αποδεικτικά µέσα. Ειδικότερα από το συµβολαιογραφικό έγγραφο πωλήσεως 
ακινήτου την οποία εικονικά συνήψαν τα µέρη δεν απαιτείται να προκύπτει η δωρεά 
την οποία θέλησαν πράγµατι τα µέρη και η οποία καλύπτεται υπό την εικονική 
πώληση. Ό,τι ισχύει δε για το είδος της καλυπτόµενης δικαιοπραξίας προδήλως ισχύει 
και για το υπόλοιπο περιεχόµενό της, όπως, επί δωρεάς, είναι η αίρεση ή ο τρόπος 
από τον οποίο τα µέρη εξαρτούν τυχόν την ισχύ της (ΟλΑΠ 36/1998).  
- Η σύµβαση της πωλήσεως δεν είναι άνευ ετέρου εικονική από µόνο το γεγονός ότι 
δεν καταβλήθηκε τίµηµα, αφού αυτό µπορεί να χαρισθεί ή να εξοφληθεί µε δόση αντί 
καταβολής ή η σχετική αξίωση να αποσβεσθεί µε παραγραφή ή κατ' άλλο τρόπο. 
Όµως κατά την έρευνα της υπάρξεως συναλλακτικής προθέσεως των συµβληθέντων 
µπορεί το δικαστήριο να συναγάγει τεκµήριο ή επιχείρηµα περί εικονικότητος της 
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συµβάσεως πωλήσεως από την αποδεικνυόµενη µη καταβολή του τιµήµατος (ΑΠ 
1714/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 138, 159, 369, 498,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πώληση - Εικονική πώληση ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 655 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Μεταβίβαση ακινήτου. Εικονικότητα. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Αδίκαστη αίτηση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 138, 139, 180, 211 και 214 Α.Κ. προκύπτουν τα εξής 
: ∆ήλωση βούλησης που δεν έγινε στα σοβαρά παρά µόνο φαινοµενικά αποκαλείται 
εικονική και είναι άκυρη, θεωρούµενη σαν να µην έγινε. Εικονική είναι λοιπόν η 
δήλωση βούλησης, η οποία σε γνώση του δηλούντος δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα. Σκοπός της εν λόγω δήλωσης είναι να δηµιουργηθεί στους άλλους η 
εντύπωση µεταβολής της νοµικής κατάστασης, χωρίς να υπάρχει στο δηλούντα 
πρόθεση τέτοιας πραγµατικής µεταβολής. Εικονική µπορεί να είναι η δήλωση 
βούλησης όχι µόνο σε µονοµερή δικαιοπραξία, αλλά και σε σύµβαση, στην τελευταία 
δε αυτή περίπτωση για την αντίστοιχη ακυρότητα της σύµβασης προϋποτίθεται 
γνώση της εικονικότητας από τον αντισυµβαλλόµενο του δηλούντος. Έτσι, στην 
εικονικότητα µιας σύµβασης, ουσιώδες στοιχείο είναι η γνώση και συµφωνία όλων 
των κατά το χρόνο της κατάρτισής της συµβαλλοµένων για το ότι η σύµβαση που 
συνάφθηκε είναι εικονική και δεν παράγει έννοµες συνέπειες. Ειδικότερα, σε 
περίπτωση καταχωρισµένων σε συµβολαιογραφικό έγγραφο συµβάσεων πώλησης 
και, εξαιτίας της πώλησης, µεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου από τον κύριό του 
σε άλλον, αν οι αντίστοιχες για την πώληση δηλώσεις βούλησης αφενός του πωλητή 
και αφετέρου του αγοραστή ήταν εικονικές, υπό την έννοια ότι δεν έγιναν στα 
σοβαρά παρά έγιναν µόνο φαινοµενικά, διότι οι βουλήσεις εκείνων ήταν είτε να µην 
υπάρχουν η υποχρέωση του πωλητή να µεταβιβάσει την κυριότητα και παραδώσει το 
πωλούµενο και η υποχρέωση του αγοραστή να πληρώσει το τίµηµα, είτε να µην 
υπάρχει η µία µόνο από αυτές τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις, η σύµβαση πώλησης 
είναι, λόγω της εικονικότητας, άκυρη, θεωρούµενη γι' αυτό ως µη γενοµένη, αυτή δε 
η ακυρότητα επισύρει την ακυρότητα της σύµβασης µεταβίβασης της κυριότητας 
λόγω του αιτιώδους χαρακτήρα της τελευταίας. Η ακυρότητα δε αυτή είναι απόλυτη, 
δηλαδή µπορεί να προταθεί από καθέναν που έχει έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 180 ΑΚ και 68 και 70 ΚΠολ∆. Μάλιστα, το δικαίωµα προς 
επίκληση της ακυρότητας δεν υπόκειται σε κανένα χρονικό περιορισµό (παραγραφή ή 
αποσβεστική προθεσµία), παρά µόνο σε αποδυνάµωση.  
- 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 
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την έννοια της διάταξης αυτής, νοούνται οι πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν 
αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, παρακώλυση ή κατάλυση ουσιαστικού 
ή δικονοµικού δικαιώµατος, το οποίο ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό (βάση αγωγής, 
ανταγωγής) είτε ως αµυντικό (ένσταση, αντένσταση) µέσο, αλλά όχι και οι 
ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής, ένστασης ή αντένστασης, ή 
επιχειρήµατα, νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την 
εκτίµηση των αποδείξεων.  
Επίσης, "πράγµατα", µε την έννοια αυτή είναι και οι λόγοι έφεσης. ∆εν θεµελιώνεται, 
όµως, ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που 
προτάθηκε και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, έστω και αν 
η απόρριψή του δεν είναι ρητή, αλλά συνάγεται από το περιεχόµενο της απόφασης 
(ΟλΑΠ 11/1996).  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 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 
τον χαρακτηρισµό των περιστατικών, που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή 
στην έκβαση της δίκης, όχι δε και, όταν υφίστανται ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και, ειδικότερα, στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση 
του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, εφόσον το πόρισµα από την εκτίµηση 
αυτή εκτίθεται σαφώς (ΟλΑΠ 1/1999, ΟλΑΠ 24/1992). Ο αναιρετικός αυτός λόγος 
προϋποθέτει ουσιαστική έρευνα της υποθέσεως, αφού όπως σηµειώθηκε η έλλειψη 
νόµιµης βάσης προϋποθέτει, ότι υπάρχουν ελλείψεις στην περιγραφή της εµπειρικής 
πραγµατικότητας.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα 
ζητήθηκαν ή άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως αίτηση, κατά την έννοια της ως άνω 
διάταξης, θεωρείται η αίτηση που αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης και 
προκαλεί εκκρεµοδικία και όχι αίτηση για παραδοχή ενστάσεων, προτάσεων 
πραγµατικών ισχυρισµών ή αποδεικτικών µέσων. Η µη λήψη υπόψη των ενστάσεων 
δηµιουργεί λόγο αναιρέσεως του αριθµού 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 138, 139, 180, 211, 214, 
ΚΠολ∆: 68, 70, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Πώληση - Ελαττώµατα ακινήτου (Νοµικά και Πραγµατικά) 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1161 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Πώληση. Θέσης στάθµευσης. Πραγµατικό ελάττωµα. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 534 του ΑΚ, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του 
µε το άρθρο 1 παρ.1 του Ν. 3043/2002, ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το 
πράγµα µε τις συνοµολογηµένες ιδιότητες και χωρίς πραγµατικά ελαττώµατα, κατά 
δε τη διάταξη του άρθρου 543 του ίδιου κώδικα, αν κατά το χρόνο που ο κίνδυνος 
µεταβαίνει στον αγοραστή λείπει η συνοµολογηµένη ιδιότητα του πράγµατος, ο 
αγοραστής δικαιούται, αντί για τα δικαιώµατα του άρθρου 540, να απαιτήσει 
αποζηµίωση για µη εκτέλεση της σύµβασης ή σωρευτικά µε τα δικαιώµατα αυτά, να 
απαιτήσει αποζηµίωση για τη ζηµία που δεν καλύπτεται από την άσκηση τους. Το 
ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παροχής ελαττωµατικού πράγµατος, η οποία οφείλεται 
σε πταίσµα του πωλητή.  
- Ο προβλεπόµενος στο άρθρο 559 αριθ. 11 γ' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν 
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 ( ια 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 δε 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 534, 540, 543, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Πώληση - Ελαττωµατικό προϊόν 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 844 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Πώληση ζώων. Ελαττώµατα ή έλλειψη συµφωνηµένων ιδιοτήτων. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Με το Π∆ 308/2000 (.308/ΦΕΚ Α'/Αρ.Φύλλου 252/16-11-2000) "Όροι 
υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν το εµπόριο ορισµένων ειδών ζώντων ζώων σε 
συµµόρφωση προς τις οδηγίες 64/43 2/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συµβουλίου", όπως 
τροποποιήθηκε µε την παρ. οδηγία 97/12/ΕΚ, ορίζονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: Ι) 
Στο άρθρο 3 (άρθρο 3 της οδηγίας 64/432/ΈΟΚ όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 3 
του παραρτήµατος της οδηγίας 97/12/ΕΚ): "- ί. Επιτρέπεται το εµπόριο µόνο ζώων, 
τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα παρόν διάταγµα. 2. Τα βοοειδή 
και οι χοίροι στα οποία αναφέρεται τα παρόν διάταγµα πρέπει: α) να υπόκεινται: αα) 
σε αναγνώριση και αβ) σε κλινική εξέταση από επίσηµο κτηνίατρο εντός των 24 
ωρών που προηγούνται της αναχώρησης και να µην εµφανίζουν κλινικά συµπτώµατα 
της ασθενείας β) να µην προέρχονται από εκµετάλλευση ή περιοχή στην οποία, για 
υγειονοµικούς λόγους, ισχύουν απαγορευτικά ή περιοριστικά µέτρα για τα 
συγκεκριµένα είδη, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις, γ) να φέρουν: 
γα) τα βοοειδή, ενώτια ατοµικής αναγνώρισης ... ε) να πληρούν τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 4 και 5 του παρόντος". II) Στο άρθρο 2 (άρθρο 2 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ 
όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 2 του παραρτήµατος της οδηγίας 97/12/ΕΚ και 
τροποποιείται από το άρθρο 1 παρ. 3α της οδηγίας 98/99/ΕΚ): "ιβ) επίσηµος 
κτηνίατρος: κτηνίατρος δηµόσιος υπάλληλος διορισµένος από την αρµόδια αρχή, ιγ) 
εγκεκριµένος κτηνίατρος: κτηνίατρος εγκεκριµένος από την αρµόδια αρχή σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 3 τµήµα Β του παρόντος", III) Στο άρθρο 
14 (άρθρο 14 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 14 του 
παραρτήµατος της οδηγίας 97/12/ΕΚ),"Β. Ο εγκεκριµένος κτηνίατρος, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2 σηµείο ιγ' υπόκειται στον έλεγχο της αρµόδιας 
Νοµαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής και πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: i) να πληροί τους όρους άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλµατος, ii) να 
µην έχει δεσµούς οικονοµικούς ή σχέσεις συγγένειας µέχρι τρίτου βαθµού µε τον 
ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο της εκµετάλλευσης, iii) να διαθέτει ειδικές γνώσεις στον 
τοµέα υγείας των συγκεκριµένων ζώων IY) Στο άρθρο 5: (άρθρο 5 της οδηγίας 
64/432/ΕΟΚ όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 5 του παραρτήµατος της οδηγίας 
97/12/ΕΚ και τροποποιείται από το άρθρο 1 της παρ. 3β' της οδηγίας 98/99/ΕΚ): "1. 
Τα βοοειδή και οι χοίροι, στα οποία αναφέρεται το παρόν διάταγµα, πρέπει να 
συνοδεύονται, κατά τη µεταφορά προς τον προορισµό τους, από υγειονοµικό 
πιστοποιητικό σύµφωνο, κατά περίπτωση, µε το υπόδειγµα 1 ή 2 του παραρτήµατος 
ΣΤ. Το πιστοποιητικό φέρει αύξοντα αριθµό και αποτελείται από ένα µόνο φύλλο ή, 
εάν απαιτούνται περισσότερες σελίδες, έχει τέτοια µορφή ώστε οποιεσδήποτε δύο ή 
περισσότερες σελίδες να αποτελούν αναπόσπαστο και αδιαίρετο τµήµα του συνόλου. 
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Το πιστοποιητικό συντάσσεται την ηµέρα της υγειονοµικής εξέτασης στην Ελληνική 
γλώσσα και στην επίσηµη γλώσσα της χώρας προορισµού ή προέλευσης όταν 
πρόκειται για εµπορικές συναλλαγές µε άλλα κράτη - µέλη. Το πιστοποιητικό ισχύει 
για δέκα ηµέρες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της υγειονοµικής εξέτασης. 2, Η 
υγειονοµική εξέταση η και η έκδοση του υγειονοµικού πιστοποιητικού 
(συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων υγειονοµικών εγγυήσεων) για µια παρτίδα 
ζώων πρέπει να διεξάγονται στην εκµετάλλευση προέλευσης ή το κέντρο 
συγκέντρωσης". Από τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 15 
του αυτού Π∆ 308/2000, που προβλέπει διοικητικές κυρώσεις κατά των παραβατών 
του, συνάγεται ότι αποσκοπείται µε αυτές τις διατάξεις η προστασία της δηµόσιας 
υγείας από µεταδοτικές νόσους ζώων µετακινούµενων σε χώρες- µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
- Κατά το άρθρο 560 αρ. 3 περίπτωση β ' του ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε 
εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση µόνον αν το 
δικαστήριο δεν είχε καθ' ύλην αρµοδιότητα για την υπόθεση. Από τη διάταξη αυτή 
συνάγεται, ότι ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως δηµιουργείται µόνον όταν υπάρχει 
σφάλµα αρµοδιότητας ή αναρµοδιότητας καθ' ύλην του ιδίου του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου και όχι όταν τούτο, επιλαµβανόµενο εφέσεως κατ' αποφάσεως 
ειρηνοδικείου, υπαγόµενης στην καθ' ύλην αρµοδιότητά του, κατά το άρθρο 18 εδ. 2 
ΚΠολ∆, κρίνει εσφαλµένως ότι το πρωτοβάθµιο δικαστήριο που εξέδωσε την 
εκκαλούµενη απόφαση ήταν ή δεν ήταν αρµόδιο καθ' ύλην (Α.Π 574/2009, 
1638/1997, βλ. και ΟλΑΠ 5/2003, 30/1995, 3/1991).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560, 569,  
Οδηγίες: 64/432/ΕΟΚ, 72/462/ΕΟΚ, 97/12/ΕΚ, 
Π∆: 308/2000, άρθ. 3, 15,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πώληση - Πώληση επιχείρησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 451 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Μεταβίβαση επιχείρησης ή οµάδας περιουσίας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παραβίαση των ορισµών του νόµου σχετικά µε 
τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων. Αλλοδαπό δηµόσιο έγγραφο. 
- Με τη διάταξη του άρθρου 479 ΑΚ, στην οποία ορίζεται ότι "αν µε σύµβαση 
µεταβιβάστηκε περιουσία ή επιχείρηση, αυτός που αποκτά ευθύνεται απέναντι στο 
δανειστή έως την αξία των µεταβιβαζοµένων στοιχείων για χρέη που ανήκουν στην 
περιουσία ή στην επιχείρηση η δε ευθύνη αυτού που µεταβιβάζει εξακολουθεί να 
υπάρχει ...", καθιερώνεται αναγκαστική εκ του νόµου σωρευτική αναδοχή των χρεών 
µε την έννοια του άρθρου 477 ΑΚ και δηµιουργείται έτσι παθητική εις ολόκληρον 
ενοχή µεταξύ του µεταβιβάζοντος και του αποκτώντος, από αυτούς δε τους δύο ο µεν 
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πρώτος ευθύνεται απεριόριστα, ο δε δεύτερος περιορισµένα και συγκεκριµένα µέχρι 
την αξία των µεταβιβαζοµένων κατά τον χρόνο της µεταβίβασης. Για τη δηµιουργία, 
όµως, της σωρευτικής αυτής αναδοχής απαιτείται να περιλαµβάνει η µεταβίβαση ένα 
προς ένα όλα τα στοιχεία, που συνιστούν το ενεργητικό της περιουσίας, έστω και αν 
εξαιρέθηκαν από αυτήν αντικείµενα ασήµαντης αξίας. Επί µεταβιβάσεως 
µεµονωµένων αντικειµένων, πρέπει αυτά να αποτελούν όλο το ενεργητικό της 
περιουσίας ή το σηµαντικότερο ποσοστό αυτής. Επιπλέον, ο αποκτών πρέπει να 
τελούσε εν γνώσει, ότι του µεταβιβάστηκε η όλη περιουσία ως σύνολο ή το 
σηµαντικότερο ποσοστό της. Η γνώση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει και όταν, ενόψει 
των συνθηκών υπό τις οποίες έγινε η µεταβίβαση, γνώριζε ο αποκτών την εν γένει 
περιουσιακή κατάσταση του µεταβιβάζοντος και µπορούσε να αντιληφθεί, ότι η 
περιουσία που του µεταβιβάστηκε αποτελούσε το σύνολο αυτής ή το σηµαντικότερο 
ποσοστό της. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Περαιτέρω, µε 
το λόγο αναιρέσεως από το άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ελέγχονται 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, αντένσταση κλπ. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν κατά παράβαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' 
ουσίαν.  
- Ο προβλεπόµενος από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 περ. β του ΚΠολ∆ λόγος 
αναίρεσης, για µη λήψη υπόψη πραγµάτων που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, ιδρύεται και όταν το Εφετείο δεν έλαβε υπόψη 
ορισµένο λόγο έφεσης, υπό την προϋπόθεση όµως ότι ο προβαλλόµενος µε το λόγο 
αυτό ισχυρισµός έχει ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, πράγµα που δε 
συµβαίνει όταν ο ισχυρισµός δεν είναι νόµιµος (ΟλΑΠ 2/1989, ΑΠ 1205/07, 609/07). 
- Από την διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 12 ΚΠολ∆, κατά την οποία αναίρεση 
επιτρέπεται, αν το δικαστήριο παραβίασε τους ορισµούς του νόµου σχετικά µε τη 
δύναµη των αποδεικτικών µέσων, προκύπτει ότι για να θεµελιωθεί ο προβλεπόµενος 
από τη διάταξη αυτή λόγος αναιρέσεως απαιτείται να αναφέρεται στο αναιρετήριο α) 
για την απόδειξη ποίου συγκεκριµένου ισχυρισµού προσκοµίσθηκε το σχετικό 
αποδεικτικό µέσο, καθώς και ποία επίδραση θα ασκούσε ο ισχυρισµός αυτός στην 
έκβαση της δίκης, β) ποία είναι η αποδεικτική δύναµη που αποδόθηκε σ' αυτό από το 
δικαστήριο της ουσίας, και γ) ποιο ήταν το σχετικό σφάλµα της προσβαλλοµένης 
αποφάσεως. Αν λείπει έστω και ένα από τα στοιχεία αυτά, ο λόγος αναιρέσεως είναι 
αόριστος και ως τέτοιος απορριπτέος (ΑΠ 1443/2007, 1194/2007, 329/2007).  
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- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρ. 439, 438 και 440 ΚΠολ∆ προκύπτει, 
ότι για όσα γεγονότα βεβαιώνονται σε αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα, την αλήθεια των 
οποίων όφειλε να διαπιστώσει ο συντάκτης του, υπάρχει µεν πλήρης απόδειξη ως 
προς το περιεχόµενο των δικαιοπρακτικών δηλώσεων των µερών, πλην όµως στην 
περίπτωση αυτή, για την ανατροπή της αποδεικτικής δυνάµεως αυτού, δεν 
επιβάλλεται η προσβολή του εγγράφου ως πλαστού, αλλά αρκεί απλή ανταπόδειξη, 
µε κάθε νόµιµο αποδεικτικό µέσο, συµπεριλαµβανοµένων και των µαρτύρων (ΑΠ 
1126/2009, 11/2004, 88/2003, ΑΠ 260/86) 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 300, 477, 479,  
ΚΠολ∆: 270, 438, 439, 440, 445, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 12, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση έργου - Αµοιβή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 964 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Σύµβαση έργου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 361 Α.K. "Για τη σύσταση ή αλλοίωση ενοχής µε δικαιοπραξία 
απαιτείται σύµβαση, εφόσον ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά".  
- Κατά δε το άρθρο 681 ΑΚ. "Με τη σύµβαση έργου ο εργολάβος έχει υποχρέωση να 
εκτελέσει το έργο και ο εργοδότης να καταβάλει τη συµφωνηµένη αµοιβή".  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, ανεπαρκής ή αντιφατική 
αιτιολογία, που έχει ως συνέπεια της αναίρεση για έλλειψη νοµίµου βάσεως, υπάρχει 
όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά τον τρόπο σαφή και 
χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο είναι 
αναγκαία για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόστηκε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, όχι όµως και όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην ανάλυση και 
στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα στην εκτίµηση των αποδείξεων 
που το πόρισµά τους εκτίθεται σαφώς. Εξάλλου, ως "ζητήµατα", των οποίων η µη 
αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την 
απόφαση τη νόµιµη βάση της, νοούνται µόνον οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή 
ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που τείνουν στη θεµελίωση ή την κατάλυση δικαιώµατος, 
που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα απλά 
πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα, που συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση 
των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας 
δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 681,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Σύµβαση έργου - Αντιπαροχή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1178 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Εργολαβική σύµβαση. Αντιπαροχή.  Καταχρηστική άγκηση διακιώµατος.  Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο 
κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διάταξης 
αυτής το δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά και όταν η συµπεριφορά του 
δικαιούχου πριν από την άσκησή του καθώς και η πραγµατική κατάσταση που 
διαµορφώθηκε στο διάστηµα που µεσολάβησε, δεν δικαιολογούν τη µεταγενέστερη 
άσκησή του και καθιστούν αυτή µη ανεκτή κατά τις περί δικαίου αντιλήψεις του 
µέσου κοινωνικού ανθρώπου. Μόνη η µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και 
όταν ακόµη δηµιούργησε στον υπόχρεο την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα ή 
ότι δεν πρόκειται πλέον να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική τη 
µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλ' απαιτείται να συντρέχουν προσθέτως ειδικές 
συνθήκες και περιστάσεις, προερχόµενες κυρίως από την προηγηθείσα συµπεριφορά 
του δικαιούχου και του υποχρέου, 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 αρκεί να επέρχονται δυσµενείς (και όχι απαραίτητα 
αφόρητες ή δυσβάστακτες) για τα συµφέροντα του υπόχρεου οφειλέτη επιπτώσεις 
(ΟλΑΠ 33/2005, ΟλΑΠ 7/2002, ΟλΑΠ 8/2001). Το ζήτηµα, αν οι συνέπειες που 
συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώµατος είναι επαχθείς για τον υπόχρεο πρέπει να 
αντιµετωπίζεται και σε συνάρτηση µε τις αντίστοιχες συνέπειες που µπορεί να 
επέλθουν σε βάρος του δικαιούχου από την παρακώλυση άσκησης του δικαιώµατός 
του. Ειδικά, επί εργολαβικής σύµβασης προς ανέγερση πολυώροφης οικοδοµής, κατά 
το σύστηµα της αντιπαροχής, όπου ο εργολάβος κηρύχτηκε έκπτωτος και οι 
αποτελούσες εργολαβικό αντάλλαγµα οριζόντιες ιδιοκτησίες, κατά τη συµφωνία, 
παραµένουν στους οικοπεδούχους λόγω καταπεσούσας ποινής, η άρνηση των 
οικοπεδούχων να συµπράξουν στη σύνταξη οριστικού συµβολαίου προς εκπλήρωση 
συµβολαιογραφικού προσυµφώνου µεταβίβασης οριζόντια ιδιοκτησία που ο 
έκπτωτος εργολάβος είχε υποσχεθεί προς τρίτο αγοραστή και είχε προεισπράξει το 
τίµηµα, τότε µόνον είναι καταχρηστική, όταν οι οικοπεδούχοι συναίνεσαν να 
εγκατασταθεί ο τρίτος στην οριζόντια ιδιοκτησία της οποίας η πώληση είχε 
προσυµφωνηθεί µε τον εργολάβο πριν από την έκπτωσή του, και τον διαβεβαίωσαν 
ότι η οριστική σύµβαση θα καταρτιζόταν µε αυτούς στο άµεσο µέλλον µε την 
καταβολή συγκεκριµένου συµπληρωµατικού τιµήµατος, ρητώς συµφωνηθέντος από 
κοινού, ενόψει δε των διαβεβαιώσεων αυτών, ο τρίτος έκανε εργασίες αποπεράτωσης 
του ηµιτελούς διαµερίσµατος µε δικές του δαπάνες, κατόπιν δε όλων αυτών οι 
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οικοπεδούχοι αθέτησαν την υπόσχεση κατάρτισης οριστικού συµβολαίου, αντί του 
τιµήµατος που είχαν υποσχεθεί, απαιτώντας µεγαλύτερο τίµηµα συµπληρωµατικώς.  
- 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 οι όροι του 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που 
δεν εφαρµόσθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 713, 
ΚΠολ∆: 279, 527, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση έργου - ∆ηµόσια έργα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 989 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Εκπλήρωση της παροχής όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα 
συναλλακτικά ήθη. Απρόοπτη µεταβολή των συνθηκών. Η ρήτρα της καλόπιστης και 
σύµφωνης µε τα συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των παροχών είναι αναγκαστικού 
δικαίου και συνεπώς δεν επιτρέπεται παραίτηση απ' αυτή. Η ρήτρα του άρθρ. 288 ΑΚ 
εφαρµόζεται και στις συµβάσεις δηµόσιων έργων. 
- Η γενική ρήτρα του άρθρ. 288 ΑΚ, σύµφωνα µε την οποία ο οφειλέτης έχει 
υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν 
υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τόσο του 
οφειλέτη όσο και του δανειστή, που απορρέουν από οποιαδήποτε έγκυρη ενοχική 
σχέση, όταν δεν προβλέπεται από το νόµο άλλη προστασία των προσώπων αυτών 
κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ή δεν συντρέχουν οι απαιτούµενες 
προϋποθέσεις για την τυχόν προβλεπόµενη ειδική προστασία, λειτουργεί δε όχι µόνο 
ως συµπληρωµατική, αλλά και ως διορθωτική ρήτρα των δικαιοπρακτικών 
βουλήσεων στις περιπτώσεις που εξ αιτίας ειδικών συνθηκών µεταβλήθηκαν οι 
προϋποθέσεις εκπλήρωσης των συµβατικών παροχών στο συµφωνηµένο µέτρο και 
έγιναν δυσβάστακτες για τον οφειλέτη ή το δανειστή. Αντίθετα έτσι µε τη ρήτρα του 
άρθρ. 200 ΑΚ που αναφέρεται στην ερµηνεία των συµβάσεων, όταν οι δηλώσεις 
βουλήσεως των συµβαλλοµένων δεν είναι σαφείς, επιβάλλοντας ως ερµηνευτικά 
κριτήρια την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη µε στόχο την ανεύρεση του 
αποφασιστικού νοήµατος των δηλώσεων βουλήσεως, δηλαδή τον καθορισµό της 
ενυπάρχουσας στη σύµβαση αυτόνοµης δικαιοπρακτικής ρύθµισης, η εφαρµογή της 
ρήτρας του άρθρ. 288 ΑΚ έπεται της ερµηνείας της δικαιοπραξίας µε στόχο την 
προσαρµογή της στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής πίστης, επιβάλλοντας στα 
µέρη ετερόνοµη ρύθµιση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών τους, όταν κατά τα 
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παραπάνω χρειάζεται να συµπληρωθούν ή να διορθωθούν για να µην προκαλούνται 
στο ένα µέρος δυσβάστακτες συνέπειες από τη λειτουργία του ενοχικού δεσµού 
(πρβλ. ΑΠ 911/1980). Παρέχεται έτσι τότε στο δικαστήριο η δυνατότητα, µε βάση 
αντικειµενικά κριτήρια, που αντλούνται από την έννοµη τάξη και τις αντιλήψεις που 
κρατούν στις συναλλαγές, να αποκλίνει από τα συµφωνηθέντα και να 
επαναπροσδιορίσει τις οφειλόµενες παροχές, αυξάνοντας ή ανάλογα µειώνοντας το 
συµφωνηµένο µέγεθός τους, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
συναλλακτικής καλής πίστης κατά το χρόνο της εκπλήρωσής τους (ΟλΑΠ 927/1982, 
9/1997, ΑΠ 1570/1983, 1346/1993, 63/2000, 756/2003, 398/2008). Η ρήτρα της 
καλόπιστης και σύµφωνης µε τα συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των παροχών είναι 
αναγκαστικού δικαίου και συνεπώς δεν επιτρέπεται παραίτηση απ' αυτή, είτε ρητή 
είτε σιωπηρή. ∆εν αποτελεί όµως παραίτηση η ειδικότερη συµφωνία σε 
αµφοτεροβαρή σύµβαση, µε την οποία προβλέπεται η εκπλήρωση των παροχών, 
όπως ακριβώς συµφωνήθηκαν, ακόµη και σε περίπτωση συγκεκριµένης µελλοντικής 
µεταβολής των συνθηκών εκτέλεσης της σύµβασης, διότι τότε µε την ειδική αυτή 
συµφωνία, που βρίσκεται µέσα στα όρια της ελευθερίας των συµβάσεων και δεν 
αντίκειται χωρίς άλλο στη συναλλακτική καλή πίστη και εντιµότητα, αναλαµβάνεται 
από τον οφειλέτη ο σχετικός κίνδυνος και τονίζεται η ευθύνη του για την πιστή και 
στη συγκεκριµένη αυτή περίπτωση εκπλήρωση της παροχής του (ΑΠ 16/1983). Όµως 
και στην περίπτωση αυτή που προβλέφθηκε η µεταβολή των συνθηκών, στις οποίες 
τα µέρη στήριξαν τη σύµβασή τους, η ρήτρα του άρθρ. 288 ΑΚ επεµβαίνει και πάλι 
διορθωτικά, αλλιώς θα υπήρχε ανεπίτρεπτη απ' αυτή παραίτηση, αν η µεταβολή που 
επήλθε είναι τόσο µεγάλη, ώστε η εκπλήρωση πλέον της παροχής ενός των µερών, 
όπως ακριβώς συµφωνήθηκε, να συνεπάγεται υπέρβαση του κινδύνου ζηµίας που το 
µέρος αυτό πρόβλεψε και ανέλαβε, συνιστώντας στην περίπτωση αυτή η εµµονή στη 
συµφωνηθείσα εκπλήρωση της παροχής συµπεριφορά αντίθετη προς την ευθύτητα 
και εντιµότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές (ΑΠ 187/1990).  
Συνεπώς η ρήτρα του άρθρ. 288 ΑΚ εφαρµόζεται και µάλιστα πολύ περισσότερο και 
όταν από υπαιτιότητα των µερών, κοινή ή µόνο του οφειλέτη ή του δανειστή, δεν 
προβλέφθηκε η µεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης της σύµβασης, ενώ η ανυπαίτια 
έλλειψη πρόβλεψης επισύρει την εφαρµογή του άρθρ. 388 ΑΚ µε τη συνδροµή και 
των λοιπών προϋποθέσεων που το άρθρο αυτό απαιτεί. ∆ηλαδή το άρθρ.288 ΑΚ 
εφαρµόζεται στις αµφοτεροβαρείς συµβάσεις όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
για την εφαρµογή της ειδικότερης διάταξης του άρθρ. 388 ΑΚ, που απαιτεί η 
µεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης της σύµβασης, στις οποίες από κοινού τα µέρη 
στήριξαν τη σύναψή της (ΑΠ 1038/1998), να είναι απρόβλεπτη χωρίς υπαιτιότητα 
των µερών, προκειµένου αυτή να µπορεί να αναπροσαρµοσθεί (ΟλΑΠ 927/1982, ΑΠ 
1570/1983, 398/2008, 1289/ 2011,).  
Συνεπώς στην παραπάνω έκταση η ρήτρα του άρθρ. 288 ΑΚ εφαρµόζεται και στις 
συµβάσεις δηµόσιων έργων και µπορεί µε βάση αυτή το δικαστήριο, εάν αυτό δεν 
επιτεύχθηκε κατά τη διαδικασία στα διοικητικά όργανα, να παρεµβαίνει διορθωτικά 
στη σύµβαση, καθορίζοντας, κατά παρέκκλιση από τα συµφωνηµένα, την παροχή και 
την αντιπαροχή, όταν αυτό επιβάλλεται από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά 
ήθη, στις περιπτώσεις δηλαδή εκείνες που συντρέχουν ειδικές συνθήκες, οι οποίες δεν 
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επισύρουν µεν την εφαρµογή του άρθρ. 388 ΑΚ, όµως καθιστούν την παροχή που 
οφείλεται σε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δυσβάστακτη για το άλλο µέρος και 
µάλιστα σε βαθµό που υπερβαίνει τον κίνδυνο που αυτό ανέλαβε, σύµφωνα µε την 
καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Βέβαια µε τη διάταξη του άρθρ. 10§10 του ν. 
1418/1984 ορίζεται ότι πέρα από την προβλεπόµενη στις διατάξεις του ίδιου άρθρου, 
όπως τροποποιηµένο ισχύει, αναθεώρηση των συµβατικών τιµών αποκλείεται η 
αναπροσαρµογή του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η διάλυση των συµβάσεων 
δηµόσιων έργων, κατ' εφαρµογή των διατάξεων των άρθρ. 288 και 388 ΑΚ, ένεκα της 
αυξοµείωσης των τιµών. Όµως η διάταξη αυτή του άρθρ. 10§10 του ν. 1418/1984 
αποκλείει την εφαρµογή των άρθρ. 288 και 388 ΑΚ µόνο στην περίπτωση κατά την 
οποία ζητείται η αναπροσαρµογή του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η διάλυση των 
συµβάσεων δηµόσιων έργων εξαιτίας της αυξοµείωσης των τιµών, που οφείλεται σε 
γενικούς λόγους, την οποία θεωρεί ο νόµος καλυπτόµενη µε τη θεσµοθετηµένη 
αναθεώρηση των συµβατικών τιµών, ενώ δεν αποκλείεται κατά τα λοιπά η εφαρµογή 
των άρθρων αυτών και στις συµβάσεις δηµόσιων έργων, όταν η οφειλόµενη σε 
άλλους λόγους µεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης της σύµβασης δικαιολογεί τη 
διορθωτική παρέµβαση του δικαστηρίου µε σκοπό την αναπροσαρµογή των 
συµβατικών παροχών ή τη διάλυση της σύµβασης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
συναλλακτικής καλής πίστης (ΑΠ 1290/2011, ΣτΕ 1888/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 388,  
Νόµοι: 1418/1984, άρθ. 5, 13,  
Π∆: 609/1985, άρθ. 38, 40, 
Νόµοι: 2229/1994, άρθ. 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση έργου - Ελαττώµατα έργου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1248 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Σύµβαση µίσθωσης έργου. Ελαττώµατα. Στοιχεία αγωγής. Παραλαβή και έγκριση 
του έργου. Κήρυξη ή µη ακυρότητας. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Με την διάταξη του άρθρου 681 ΑΚ καθορίζονται τα ουσιώδη στοιχεία της 
συµβάσεως µισθώσεως έργου, τα οποία είναι η συµφωνία των συµβαλλοµένων, το 
έργο και η αµοιβή, η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 694 ΑΚ, καταβάλλεται κατά την 
παράδοση του έργου, εκτός αν η παράδοση συµφωνήθηκε κατά τµήµατα, οπότε 
καταβάλλεται µε την παράδοση κάθε τµήµατος. Ως παράδοση νοείται η πλήρης 
εκπλήρωση της κυρίας υποχρεώσεως του εργολάβου µε την προσπόριση του έργου 
στον εργοδότη, δηλαδή η περιέλευση του έργου στην σφαίρα εξουσιάσεως του 
τελευταίου, το οποίο όµως πρέπει να είναι το προσήκον, δηλαδή να µην είναι εντελώς 
διαφορετικό από το συµφωνηθέν, γιατί διαφορετικά δεν θεωρείται ότι ο εργολάβος 
εκπλήρωσε πρώτος την βαρύνουσα αυτόν υποχρέωση. Ένα έργο θεωρείται 
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περατωµένο ή εκτελεσµένο, έστω και αν έχει ελλείψεις συµφωνηµένων ιδιοτήτων ή 
πραγµατικά ελαττώµατα, ακόµη και ουσιώδη, τα οποία το καθιστούν άχρηστο. Στην 
περίπτωση αυτήν, ο κύριος έχει τα αναφερόµενα στα άρθρα 688, 689, 690 Α.Κ. 
δικαιώµατα.  
- Κατά το άρθρο 216 παρ.1 ΚΠολ∆, η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία τα οποία 
ορίζονται στα άρθρα 118 και 117 του ιδίου Κώδικος, πρέπει να περιέχει: α)σαφή 
έκθεση των γεγονότων τα οποία θεµελιώνουν σύµφωνα µε τον νόµο την αγωγή και 
δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του εναγοµένου, β)ακριβή 
περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς και γ)ορισµένο αίτηµα.  
- Κατά την 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 εδήλωσε 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 του εργοδότη (ή τον αντιπρόσωπο 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 (ΑΠ 745/2008).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ.14 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το 
δικαστήριο παρά τον νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο. Η ποιοτική αοριστία του δικογράφου της αγωγής υπάρχει αν ο ενάγων 
δεν αναφέρει στην αγωγή µε πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία 
αποτελούν προϋπόθεση εφαρµογής του κανόνος δικαίου, στον οποίο στηρίζεται το 
αίτηµα της αγωγής, στην περίπτωση δε αυτήν η αγωγή απορρίπτεται ως αόριστη και 
η σχετική παράβαση ελέγχεται αναιρετικά µε τον λόγο του ως άνω άρθρου.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο παρά 
το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα 
που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από τη 
διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 106, 335 και 338 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι "πράγµατα" κατά την έννοια της πρώτης από αυτές (άρθρο 559 αριθ. 8) 
που προτάθηκαν ή δεν προτάθηκαν, των οποίων η λήψη ή µη λήψη υπόψη από το 
δικαστήριο ιδρύει τον προβλεπόµενο από αυτή λόγο αναιρέσεως, αποτελούν οι 
αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που θεµελιώνουν ή καταλύουν τη βάση της 
αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως, και ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, όχι δε και οι ισχυρισµοί που συνέχονται µε την ιστορική αιτία της 
αγωγής, της ένστασης ή της αντένστασης. Εποµένως, δεν ιδρύεται ο ανωτέρω λόγος 
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αναιρέσεως αν δεν λήφθηκαν υπόψη επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα από την 
εκτίµηση των αποδείξεων, έστω και αν προτείνονται ως λόγος εφέσεως, όπως και οι 
νοµικοί ισχυρισµοί ή η νοµική επιχειρηµατολογία των διαδίκων. Πράγµα αποτελούν 
και οι λόγοι εφέσεως, εφόσον περιέχουν αυτοτελή ισχυρισµό.  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, όταν δεν 
προκύπτουν επαρκώς από τις παραδοχές της αναιρεσιβαλλοµένης αποφάσεως τα 
περιστατικά τα οποία είναι αναγκαία στην συγκεκριµένη περίπτωση για την κρίση 
του δικαστηρίου περί της συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της 
διατάξεως η οποία εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, η οποία αποκλείει 
την εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές 
αιτιολογίες σχετικά µε τον χαρακτηρισµό των περιστατικών τα οποία έγιναν δεκτά 
και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Εξ άλλου, όπως αναφέρθηκε 
ανωτέρω, προϋπόθεση για την άσκηση του από το άρθρο 690 ΑΚ παρεχοµένου στον 
εργοδότη δικαιώµατος να απαιτήσει από τον εργολάβο αποζηµίωση για µη εκτέλεση 
της συµβάσεως, λόγω ελλείψεων του έργου οι οποίες οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
εργολάβου, είναι η εκ µέρους του τελευταίου εκτέλεση και παράδοση του έργου στον 
εργοδότη.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 681, 688, 689, 690, 692, 694,  
ΚΠολ∆: 106, 117, 118, 216, 335, 338, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση έργου - Καταγγελία  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1598 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Σύµβαση έργου. Καταγγελία εκ µέρους του εργοδότη. Εξόφληση. Έξοδα 
εξοφλητικής απόδειξης. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον εργοδότη. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 700 του ΑΚ "ο εργοδότης έχει δικαίωµα έως την αποπεράτωση του 
έργου να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύµβαση. Αν γίνει καταγγελία, οφείλεται στον 
εργολάβο η συµφωνηµένη αµοιβή, αφαιρείται όµως απ΄ αυτήν η δαπάνη που 
εξοικονοµήθηκε από τη µαταίωση της σύµβασης, καθώς και ο,τιδήποτε άλλο 
ωφελήθηκε ο εργολάβος από άλλη εργασία του ή παρέλειψε µε δόλο να ωφεληθεί". 
Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι, αν γίνει καταγγελία από τον εργοδότη της 
συµβάσεως µισθώσεως έργου πριν από την περάτωση του έργου, οφείλεται στον 
εργολάβο ολόκληρη η συµφωνηµένη αµοιβή, δηλαδή εκείνη που θα παρεχόταν σ΄ 
αυτόν, αν δεν µεσολαβούσε η καταγγελία και περατωνόταν το έργο, εφόσον δεν 
υπάρχουν λόγοι περιορισµού της αµοιβής από τους αναφερόµενους στην εν λόγω 
διάταξη ειδικούς λόγους έκπτωσης, που µπορούν να προβληθούν κατ΄ ένσταση από 
τον εργοδότη. Η καταγγελία είναι µονοµερής δικαιοπραξία που απορρέει από 
διαπλαστικό δικαίωµα και επιτρέπεται να γίνει µέχρι την περάτωση του έργου, δεν 
έχει ως προϋπόθεση την ύπαρξη ορισµένου λόγου, ούτε για το κύρος της απαιτείται 
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σχετική υπαιτιότητα του εργολάβου ή προσφορά της συµφωνηµένης αµοιβής του. 
Μετά την καταγγελία η σύµβαση εργολαβίας, θεωρείται ότι έχει λυθεί για το µέλλον, 
διατηρεί όµως αυτή την ισχύ της µέχρι την καταγγελία και συνεπώς ο εργοδότης 
διασώζει τα δικαιώµατά του από τα άρθρα 688-691 ΑΚ, αν το τµήµα του έργου που 
κατασκευάσθηκε µέχρι την καταγγελία έχει τέτοιες ελλείψεις, ώστε να καθίσταται 
αδύνατη η χρησιµοποίησή του για τη συνέχιση της κατασκευής του από άλλον 
εργολάβο. Η επερχόµενη µε την καταγγελία του εργοδότη λύση της συµβάσεως 
µισθώσεως έργου δηµιουργεί αυτοµάτως αµοιβαίες υποχρεώσεις, για τον µεν 
εργοδότη να καταβάλει στον εργολάβο ολόκληρη τη συµφωνηµένη αµοιβή του, 
εφόσον δεν υπάρχουν λόγοι περιορισµού αυτής µε τους προτεινόµενους κατ΄ ένστασή 
του ειδικούς λόγους έκπτωσης από το άρθρο 700 εδ. β΄ ΑΚ, για τον δε εργολάβο να 
παραδώσει το εκτελεσθέν από αυτόν τµήµα του έργου στον εργοδότη, ως οφειλόµενη 
συµβατική αντιπαροχή του, η µη εκπλήρωση της οποίας δικαιολογεί την άρνηση 
πληρωµής της αµοιβής του από τον εργοδότη, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων των 
άρθρων 374-378 ΑΚ.  
- Η άσκηση από τον εργοδότη της κατ' άρθρον 700 ΑΚ καταγγελίας, η οποία ενεργεί 
για το µέλλον και επιφέρει τα προεκτιθέµενα αποτελέσµατα, δεν λειτουργεί 
συγχρόνως και ως υπαναχώρηση, κατ' άρθρο 689 του ίδιου Κώδικα, η οποία, σε 
αντίθεση µε την καταγγελία, ενεργεί αναδροµικώς και επιφέρει απόσβεση εξαρχής 
των αµοιβαίων υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων.  
- Κατά το άρθρο 425 ΑΚ, κατά το οποίο, "τα έξοδα της εξοφλητικής απόδειξης φέρει 
ο οφειλέτης αν δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη σχέση", προκύπτει ότι τα έξοδα που 
βεβαιώνουν την εξόφληση (µερική ή ολική) της απαιτήσεως, µε την έκδοση 
εξοφλητικής αποδείξεως ή τιµολογίου από το δανειστή που ικανοποιείται από την 
εξόφληση, - τέτοια δε είναι και τα τέλη χαρτοσήµου ή ο φόρος προστιθέµενης αξίας - 
εµπίπτουν στην έννοια των εξόδων του άρθρου 525 ΑΚ, και βαρύνουν τον οφειλέτη, 
στην περίπτωση δε που ο δανειστής, αν όπως συµβαίνει συνήθως στην πράξη έχει 
προκαταβάλει τα έξοδα αυτά, µπορεί να στραφεί κατά του οφειλέτη και να τα ζητήσει 
κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού (άρθρα 904 επ. ΑΚ), εφόσον 
βεβαίως δεν υπάρχει µεταξύ τους διαφορετική συµφωνία, την οποία οφείλει να 
επικαλεσθεί και αποδείξει ο οφειλέτης, ή δεν υφίσταται ειδική διάταξη που 
υπερισχύει της γενικής τοιαύτης του άρθρου 525 ΑΚ, µε την οποία ορίζεται 
διαφορετικά (ΑΠ 1100/1996, Κατσαντώνης, στον ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, υπό 
το άρθρο 425 αριθ. 3)Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ.1, 12 παρ.1, 13 
παρ.1, 2 περ.δ' , 15 παρ.1, 28 παρ.1γ, και 31 του Ν. 1642/1986 "Φόρος 
Προστιθέµενης Αξίας", οι οποίες ως ειδικές, υπερισχύουν αυτών του ενδοτικού 
δικαίου, όπως είναι και η διάταξη του άρθρου 425 του ΑΚ, σαφώς προκύπτει, ότι 
στην περίπτωση συµβάσεως έργου, κατά την οποία ο εργολάβος παρέχει τις 
υπηρεσίες του στον εργοδότη για την εκτέλεση του έργου έναντι αµοιβής, για την 
οποία είναι υπόχρεος στην έκδοση τιµολογίων και την απόδοση του αναλογούντος σ' 
αυτά Φ.Π.Α., ο οποίος επιρρίπτεται στον εργοδότη, ως λήπτη των παρεχόµενων σ' 
αυτόν υπηρεσιών και υπόχρεο συνεπεία τούτου στην καταβολή του, εφόσον ο 
εργολάβος προβεί στην έκδοση των σχετικών τιµολογίων, που τον υποχρεώνουν στην 
απόδοση του αναλογούντος σ' αυτά Φ.Π.Α. στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., εντός των 
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χρονικών ορίων που τίθενται από τις σχετικές διατάξεις του ως άνω νόµου, χωρίς 
ωστόσο να έχει προεισπράξει τον φόρο αυτό από τον εργοδότη, δικαιούται να τον 
επιδιώξει απ' αυτόν, κατά τις ως άνω διατάξεις, και επικουρικώς, εκείνες του 
αδικαιολόγητου πλουτισµού, εκτός αν ο εργοδότης επικαλεσθεί και αποδείξει ειδική 
συµφωνία µεταξύ αυτού και του εργολάβου, µε την οποία ο τελευταίος αναλαµβάνει 
την τοιαύτη υποχρέωσή του.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). 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: 374 - 378, 425, 700, 904, 
ΚΠολ∆: 226, 559 αριθ. 1, 575,576, 689,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΧρΙ∆ 2012.499 
 
Σύµβαση έργου - Συµβάσεις µε ∆ηµόσιο & ΝΠ∆∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1915 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Συµβάσεις έγου µε το ∆ηµόσιο. Κήρυξη ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης ως αληθή χωρίς απόδειξη. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Έµµεση 
δικαστική οµολογία. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ.14 ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση, αν το δικαστήριο παρά το 
νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο. Τέτοια 
µη κήρυξη απαραδέκτου υφίσταται και όταν το δικαστήριο θεωρεί ορισµένη την 
ποσοτικώς ή ποιοτικώς αόριστη αγωγή, ήτοι τη µη εξειδικεύουσα µε πληρότητα τα 
πραγµατικά περιστατικά που αποτελούν την προϋπόθεση εφαρµογής του κανόνα ή τη 
µνηµονεύουσα απλώς τα στοιχεία του νόµου χωρίς αναφορά περιστατικών. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ.1 ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση, αν παρεβιάσθη κανόνας 
του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες 
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των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό ή ξένο, 
εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου.  
- Κατά το αυτό άρθρο 559 αρ.19 ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση, αν η απόφαση δεν 
έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς επί ζητήµατος που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Εν προκειµένω, το Εφετείο δέχθηκε, µε την αναιρεσιβαλλοµένη απόφασή 
του, ως αποδεικνυόµενα τα ανωτέρω γεγονότα, ειδικώς δε και ότι ο κύριος του έργου 
ενέκρινε την υποκατάσταση της αναιρεσίβλητης στις εκ της εργολαβικής συµβάσεως 
υποχρεώσεις της αναδόχου κοινοπραξίας. Εποµένως δεν παρεβίασε τις ουσιαστικές 
διατάξεις των άρθρων 6 παρ.1, 2 Ν∆ 1266/1972 και 45 Π∆ 475/1976 και η απόφασή 
του έχει νόµιµη βάση και δη την απαιτουµένη αιτιολογία, η οποία δεν είναι 
αντιφατική ή ανεπαρκής, αφού εκτίθενται σε αυτή µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς 
λογικά κενά και αντιφάσεις τα προκύψαντα από τη διαδικασία και τυγχάνοντα 
αναγκαία προς εφαρµογή των εν λόγω ουσιαστικών κανόνων γεγονότα, ενώ δεν 
απαιτείτο η παράθεση και άλλων. Κατ' ακολουθίαν, οι αντίθετοι, εκ του άρθρου 559 
αρ.1 και 19 ΚΠολ∆, δεύτερος και τρίτος λόγοι αναιρέσεως είναι αβάσιµοι.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 10 ΚΠολ∆, ως είχε κατά τον κρίσιµο εν προκειµένω χρόνο, 
επιτρέπεται αναίρεση αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθή χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε 
απόδειξη γι'αυτά. Ως "πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί που 
τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, 
ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ.20 ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση, αν το δικαστήριο 
παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου, δεχόµενο πραγµατικά γεγονότα προφανώς 
διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Η ανωτέρω 
παραµόρφωση επέρχεται όταν το δικαστήριο σχηµατίζει τη γνώµη του αποκλειστικώς 
ή κατά κύριο λόγο από το περιεχόµενο του εγγράφου.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 261 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι προϋπόθεση συναγωγής της 
λεγόµενης έµµεσης δικαστικής οµολογίας σε σχέση µε συγκεκριµένο πραγµατικό 
ισχυρισµό του αντιδίκου του οµολογούντος, είναι να µην αµφισβητήθηκε ειδικώς ο 
πραγµατικός αυτός ισχυρισµός (από τον έµµεσα οµολογούντα). Αν συντρέχει η 
αρνητική αυτή προϋπόθεση, η οποία και µόνο ελέγχεται από τον Αρειο Πάγο µε 
επισκόπηση του δικογράφου των προτάσεων (ΚΠολ∆ 561 παρ.2), το δικαστήριο της 
ουσίας δικαιούται να κρίνει αν από το σύνολο των ισχυρισµών των διαδίκων και τη 
γενική άρνηση που προβάλλεται, συνάγεται έµµεση οµολογία. Η κρίση του αυτή 
αφορά αποκλειστικά σε πράγµατα και για αυτό διαφεύγει τον έλεγχο του Αρείου 
Πάγου. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 261, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 20, 
Ν∆: 1266/1972, άρθ. 6,  
Π∆: 475/1976, άρθ. 45,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Σύµβαση έργου - Υπαναχώρηση εργοδότη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1035 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Σύµβαση έργου. Υπαναχώρηση εργοδότη. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
Λήψη υπόψη πραγµάτων που δεν προτάθηκαν. Παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού 
δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 686 εδ.α' και β' του ΑΚ, αν ο εργολάβος δεν αρχίσει εγκαίρως την 
εκτέλεση του έργου ή αν, χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη, επιβραδύνει την εκτέλεση 
στο σύνολό της ή εν µέρει µε τρόπο που αντιβαίνει στη σύµβαση και καθιστά 
αδύνατη την έγκαιρη περάτωση του έργου, ο εργοδότης µπορεί να υπαναχωρήσει από 
τη σύµβαση, ανεξάρτητα από, το πταίσµα του εργολάβου, χωρίς να περιµένει το 
χρόνο της παράδοσης του έργου. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, η σύµβαση 
καταργείται αναδροµικώς και επέρχεται απόσβεση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, οι 
δε παροχές των µερών αποδίδονται κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου 
πλουτισµού. Όταν υπάρχει υπερηµερία του εργολάβου, (η οποία επέρχεται κατ' άρθρο 
341 παρ.1 του ΑΚ, και µε την παρέλευση της δήλης ηµέρας που συµφωνήθηκε), ο 
εργοδότης έχει τα δικαιώµατα που προβλέπονται από το άρθρο 383 του ΑΚ. Όπως 
προκύπτει από τη διάταξη του αρθρ.686 εδ.α'του ΑΚ για την άσκηση του 
δικαιώµατος του εργοδότη για υπαναχώρηση από τη σύµβαση έργου δεν απαιτείται η 
συνδροµή των προϋποθέσεων της υπερηµερίας του εργολάβου, ούτε η ύπαρξη 
υπαιτιότητας του εργολάβου στην καθυστέρηση, που µπορεί να οφείλεται και σε 
αντικειµενικές δυσχέρειες , ούτε η τήρηση των διατάξεων των άρθρων 383 επ. του 
ΑΚ, γιατί πρόκειται για υπαναχώρηση που παρέχεται ευθέως από το νόµο, και 
σ'αυτήν έχουν µόνο ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 389 έως 396 του 
ΑΚ, έχει δε σαν αποτέλεσµα την κατάργηση αναδροµικά όλης της σύµβασης και την 
απόδοση στον εργολάβο της αξίας της εργασίας και των υλικών που ενσωµατώθηκαν 
στο έργο, όχι ως αµοιβή, αλλά ως ωφέλεια κατά τη διάταξη του άρθρου 904 του ΑΚ. 
Στην περίπτωση που εκτελέστηκε ένα µόνο µέρος του έργου, ο εργοδότης έχει το 
δικαίωµα, εφόσον έχει έννοµο συµφέρον, να υπαναχωρήσει µόνο σε σχέση µε το 
τµήµα του έργου που δεν έχει εκτελεσθεί κατά τον χρόνο της υπαναχωρήσεως, 
οφείλοντας στην περίπτωση αυτή µόνο αντίστοιχη αµοιβή για τις εργασίες που µέχρι 
τον χρόνο εκείνο εκτελέστηκαν. Η υπαναχώρηση αυτή ενεργεί στην πραγµατικότητα 
ως καταγγελία της συµβάσεως, αφού ισχύει για το µέλλον και δεν θίγει τη σύµβαση 
σε σχέση µε το µέρος του έργου που εκτελέσθηκε µέχρι την άσκησή της. Στην 
περίπτωση αυτή ο εργοδότης διατηρεί ακέραιο το δικαίωµα καταβολής της 
συνοµολογηθείσης ποινικής ρήτρας µέχρι τον χρόνο της λειτουργούσης στην 
πραγµατικότητα ως καταγγελίας υπαναχώρησεως.  
- Κατά το άρθρο 700 του ΑΚ, ο εργοδότης έχει δικαίωµα έως την αποπεράτωση του 
έργου να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύµβαση, στην περίπτωση δε αυτή οφείλει να 
καταβάλλει στον εργολάβο τη συµφωνηµένη αµοιβή.  
- Η δήλωση βουλήσεως του εργοδότη περί υπαναχώρησης κατά το εδ.α' του άρθρ.686 
του ΑΚ ή καταγγελίας κατά το άρθρο 700 του ΑΚ µπορεί να είναι είτε ρητή, είτε 
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σιωπηρή, η κρίση δε του δικαστηρίου της ουσίας, ότι συνάγεται υπαναχώρηση ή 
καταγγελία από τα γενόµενα δεκτά ως περιλαµβανόµενα στο δικόγραφο της αγωγής 
πραγµατικά περιστατικά, όπως και ως προς τα κατ'ουσίαν γενόµενα δεκτά 
ανελέγκτως πραγµατικά περιστατικά, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ.20 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου, µε το να δεχθεί πραγµατικά 
γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. 
"Έγγραφο" κατά τον προκείµενο λόγο νοείται το κατά τα άρθρα 339, 432 επ. ΚΠολ∆ 
αποδεικτικό έγγραφο, που παρέχει άµεση ή έµµεση απόδειξη. Εποµένως ο λόγος 
αυτός αναιρέσεως δεν στοιχειοθετείται επί παραµορφώσεως του περιεχοµένου 
διαδικαστικώ εγγράφων, πληµµέλεια, µε την έννοια της εσφαλµένης εκτιµήσεώς 
τους, στην οποία προσήκει ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αρ.8 ΚΠολ∆ λόγος 
αναιρέσεως, ο οποίος ιδρύεται όταν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη 
πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" νοούνται οι 
αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που τείνουν στην θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος.  
- Η παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού δικαίου, που προβλέπεται ως λόγος 
αναιρέσεως από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολ∆, είναι δυνατόν να έχει ως 
περιεχόµενο, πλην άλλων, την αιτίαση ότι η αγωγή, επί της οποίας έκρινε σε δεύτερο 
βαθµό το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη τελεσίδικη απόφαση, 
απορρίφθηκε ως µη νόµιµη, ενώ θα έπρεπε να γίνει το αντίθετο σύµφωνα µε το 
συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 341, 383 επ., 387, 389, 681 επ., 686, 700, 904,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Σύµβαση έργου - Υπαναχώρηση εργοδότη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 997 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Σύµβαση έργου. Υπαναχώρηση του εργοδότη από τη σύµβαση. Αδικαιολόγητος 
πλουτισµός. Στοιχεία αγωγής. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της 
αγωγής. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 686 ΑΚ, αν ο εργολάβος χωρίς υπαιτιότητα του 
εργοδότη επιβραδύνει την εκτέλεση του έργου µε τρόπο που αντιβαίνει στη σύµβαση 
και καθιστά αδύνατη την έγκαιρη περάτωσή του, ο εργοδότης µπορεί να 
υπαναχωρήσει από την σύµβαση χωρίς να περιµένει το χρόνο της παραδόσεως του 
έργου. Περαιτέρω, από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 686, 387, 389 και 
390 ΑΚ προκύπτει ότι, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πρώτης από τις 
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διατάξεις αυτές, µε την κατά τη διάταξη αυτή δήλωση του εργοδότη προς τον 
εργολάβο, ότι υπαναχωρεί από τη σύµβαση της µισθώσεως έργου, η σύµβαση αυτή 
καταργείται από τη στιγµή της καταρτίσεώς της (ex tunc), η νοµική σχέση ανάµεσα 
στον εργοδότη και τον εργολάβο διαλύεται αυτοδικαίως και αναδροµικά, επέρχεται 
απόσβεση όλων των υποχρεώσεων αυτών για παροχή που πηγάζουν από τη σύµβαση 
και δηµιουργείται υποχρέωσή τους να αποδώσουν αµοιβαίως τις παροχές που έλαβαν 
κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισµό. Εποµένως, αναγκαίο στοιχείο 
της αγωγής, µε την οποία ο εργοδότης ζητεί κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου 
πλουτισµού την απόδοση από τον εργολάβο της αµοιβής που του προκατέβαλε, είναι 
η υπαναχώρηση από την σύµβαση, αλλιώς η αγωγή είναι αόριστη.  
- Η θεµελίωση του αναιρετικού λόγου εκ του αριθ. 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ 
προϋποθέτει ουσιαστική έρευνα της υπόθεσης και εποµένως δεν ιδρύεται όταν το 
ουσιαστικό δικαστήριο απέρριψε την αγωγή ως αόριστη. 
- Το ορισµένο ή το αόριστο της αγωγής ως προς την έκθεση σ' αυτή των πραγµατικών 
περιστατικών που απαρτίζουν την ιστορική της αιτία, εκτιµά κυριαρχικώς το 
δικαστήριο της ουσίας και δεν υπόκειται κατά τούτο η απόφασή του σε αναιρετικό 
έλεγχο, εκτός αν έκρινε ορισµένη την αγωγή λαµβάνοντας υπόψη γεγονότα µη 
διαλαµβανόµενα σε αυτή και ασκούντα ουσιώδη επιρροή στην κρίση περί του νόµω 
βασίµου της ή αντιθέτως έκρινε αόριστη την αγωγή επειδή δεν έλαβε υπόψη τέτοια 
γεγονότα καίτοι διαλαµβάνονται σε αυτή, οπότε µπορούν να θεµελιωθούν οι από το 
άρθρο 559 αριθ. 8 και 14 ΚΠολ∆ λόγοι αναιρέσεως. Ακόµη, από τις διατάξεις των 
άρθρων 111 παρ. 2, 118 αρ. 4 και 216 παρ. Ια ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δικόγραφο 
της αγωγής πρέπει να περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων που απαιτούνται για τη 
νοµική της θεµελίωση, η έλλειψη δε ή η ανεπάρκεια ή ασαφής αναφορά κάποιου από 
τα γεγονότα αυτά, δηλαδή η αοριστία της αγωγής συνιστά έλλειψη της, µε ποινή 
απαραδέκτου επιβαλλοµένης, προδικασίας η οποία ως αναγόµενη στη δηµόσια τάξη 
εξετάζεται από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται 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. "Πράγµατα", κατά 
την έννοια του εν λόγω άρθρου, είναι οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των 
διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση (εποµένως στηρίζουν το αίτηµα) 
αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως και όχι οι ισχυρισµοί που αποτελούν 
επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά υπέρ του βασίµου ή αβασίµου της αγωγής ή 
ενστάσεως. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ ανεπαρκής αιτιολογία που έχει ως 
συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νοµίµου βάσεως υπάρχει όταν από το αιτιολογικό 
της απόφασης 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 387, 389, 390, 686, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Σχέσεις γονέων-τέκνων - Γονική µέριµνα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 537 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Γονική µέριµνα. Παράβαση των καθηκόντων των γονέων. Είναι επιτρεπτό να 
αποκλεισθεί η προσωπική επικοινωνία του γονέως µε το ανήλικο τέκνο του, εάν 
τούτο επιβάλλεται από το συµφέρον του τελευταίου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρ. 1510, 1511, 1512, 1514 και 1518 ΑΚ 
συνάγεται, ότι η γονική µέριµνα του ανηλίκου τέκνου περιλαµβάνει την επιµέλεια 
του προσώπου του (η οποία εµπεριέχει την ανατροφή, την επίβλεψη, τη µόρφωση και 
την εκπαίδευση του τέκνου, καθώς και τον προσδιορισµό του τόπου της διαµονής 
του), επί πλέον δε και την διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του 
τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την 
περιουσία του. Στην περίπτωση διακοπής της συζυγικής συµβίωσης, όταν 
ανατρέπονται πλέον οι συνθήκες της ζωής της οικογένειας, καταργείται ο συζυγικός 
οίκος, δηµιουργείται χωριστή εγκατάσταση του καθενός από τους γονείς και 
ανακύπτει το θέµα της διαµονής των ανηλίκων τέκνων πλησίον του πατέρα ή της 
µητέρας τους, η ρύθµιση δε της γονικής µέριµνας και της επιµέλειας αυτών γίνεται 
από το δικαστήριο. Ως κατευθυντήρια γραµµή για την άσκηση της γονικής µέριµνας 
ή της επιµέλειας στην περίπτωση διαφωνίας των γονέων των τέκνων και της 
προσφυγής τους στο δικαστήριο, αλλά και πυρήνας για τον προσδιορισµό της 
άσκησης της είναι το αληθινό συµφέρον του τέκνου, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
του ανηλίκου σε µία ανεξάρτητη και υπεύθυνη προσωπικότητα. Για την εξειδίκευση 
της αοριστίας αυτής νοµικής έννοιας δεν παρέχονται από τον νοµοθέτη εκ των 
προτέρων προσδιοριστικά στοιχεία πέραν από το επιβαλλόµενο στον δικαστή 
καθήκον να σεβαστεί την ισότητα µεταξύ των γονέων και να µην κάνει διακρίσεις 
εξαιτίας του φύλου, της κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσιακής - οικονοµικής 
κατάστασης τους. Η µικρή ηλικία του ανηλίκου τέκνου και το φύλο του δεν 
αποτελούν κυρίαρχο κατά νόµο στοιχείο για τον προσδιορισµό του συµφέροντος του 
ανηλίκου αναφορικά µε την ανάθεση της γονικής µέριµνας ή της επιµέλειας στον ένα 
ή τον άλλο από τους γονείς του, γιατί η άποψη ότι η γονική µέριµνα των µικρής 
ηλικίας τέκνων πρέπει να ανατίθεται στη µητέρα τους λόγω του ότι έχουν ανάγκη της 
µητρικής στοργής και ιδιαίτερων περιποιήσεων, εξακολουθεί να ισχύει, κατά τις 
νεότερες ιατρικές παιδαγωγικές και ψυχολογικές έρευνες, µόνο για την νηπιακή 
ηλικία, για την οποία αναγνωρίζεται σαφής βιοκοινωνική υπεροχή στη µητέρα, ενώ 
για το µεταγενέστερο χρόνο αναγνωρίζεται ο σοβαρός ρόλος του πατέρα στην όλη 
διαµόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων του τέκνου. Στην δικαστική, συνεπώς, 
κρίση καταλείπεται ευρύ πεδίο ώστε, αφού ληφθούν υπόψη, όλες οι σχέσεις και οι 
περιστάσεις, να καταλήξει σε ρύθµιση τέτοια, που να εξυπηρετείται καλύτερα το 
συµφέρον του ανηλίκου τέκνου. Κρίσιµα προς τούτο στοιχεία είναι, µεταξύ άλλων, η 
καταλληλότητα του ή των γονέων για την ανάληψη του έργου της διαπαιδαγώγησης 
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και της περίθαλψης του ανηλίκου τέκνου, και οι έως τότε δεσµοί του τέκνου µε τους 
γονείς και αδελφούς του. Για το σκοπό αυτό λαµβάνεται υπόψη η προσωπικότητα και 
η παιδαγωγική καταλληλότητα του κάθε γονέα και συνεκτιµώνται οι συνθήκες 
κατοικίας και η οικονοµική κατάσταση τούτων (ΑΠ 952/2007). Από το συνδυασµό, 
επίσης, των ίδιων πιο πάνω διατάξεων των άρθρ. 1510, 1511, 1512, 1514 και 1518 
ΑΚ συνάγεται, ότι οι ικανότητες των γονέων, το περιβάλλον, το επάγγελµα, η 
πνευµατική τους ανάπτυξη και η δράση τους στο κοινωνικό σύνολο, η ικανότητα 
προσαρµογής τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας µέσα στα πλαίσια της 
λογικής και ορθολογικής αντιµετώπισης των θεµάτων των νέων, η σταθερότητα των 
συνθηκών ανάπτυξης του τέκνου χωρίς εναλλαγές στις συνθήκες διαβίωσης, 
περιλαµβάνονται στα κριτήρια προσδιορισµού του συµφέροντος του τέκνου. Αυτό δε 
ισχύει ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα των γονέων ως προς το διαζύγιο ή τη διακοπή 
της έγγαµης συµβίωσης, εκτός εάν η συµπεριφορά του υπαίτιου έχει επιδράσει και 
στην άσκηση της γονικής µέριµνας - επιµέλειας, ώστε να ανακύπτει αντίθεση στο 
συµφέρον του τέκνου, λόγω της έκτασης και της βαρύτητας της συµπεριφοράς του 
αυτής, δηλωτικής της δοµής του χαρακτήρα του και της εν γένει προσωπικότητας 
του, έτσι ώστε και έναντι του τέκνου να αναµένεται από αυτόν η τήρηση της ίδιας 
συµπεριφοράς ΑΠ 1218/2006). Επίσης, από το συνδυασµό των ίδιων πιο πάνω 
διατάξεων των άρθρ. 1510, 1511, 1512, 1514 και 1518 ΑΚ συνάγεται, και ότι το 
συµφέρον του τέκνου λαµβάνεται υπό ευρεία έννοια, προς διαπίστωση δε της 
συνδροµής του εξετάζονται πάντα τα επωφελή και πρόσφορα για τον ανήλικο 
στοιχεία και περιστάσεις. Ουσιώδους σηµασίας είναι και η επισηµαινόµενη στο νόµο 
ύπαρξη ιδιαίτερου δεσµού του τέκνου προς τον ένα από τους γονείς του και η περί 
αυτού ρητώς εκφραζόµενη προτίµηση του, την οποία συνεκτιµά το δικαστήριο 
ύστερα και από τη στάθµιση του βαθµού της ωριµότητας του. Με δεδοµένη την 
ύπαρξη του εν λόγω δεσµού του τέκνου προς το συγκεκριµένο γονέα, αυτός 
θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα αποτελεσµατικότερης διαπαιδαγώγησης προς 
όφελος του ανηλίκου και εποµένως ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για την επιµέλεια 
του, όµως υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι ο ιδιαίτερος αυτός δεσµός του τέκνου 
προς τον ένα από τους γονείς του έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά και αβίαστα ως 
ψυχική στάση, η οποία είναι προϊόν της ελεύθερης και ανεπηρέαστης επιλογής του 
ανηλίκου, που έχει την στοιχειώδη ικανότητα διακρίσεως. Πρέπει δε να λαµβάνεται 
ιδιαίτερα υπόψη ότι ο ανήλικος, που έχει ακόµη ατελή την ψυχοπνευµατική ανάπτυξη 
και την προσωπικότητα του υπό διαµόρφωση, υπόκειται ευχερώς σε επιδράσεις και 
υποβολές των γονέων ή άλλων, οι οποίες, έστω και χωρίς επίγνωση γενόµενες, 
οδηγούν ασφαλώς στο σχηµατισµό της µονοµερούς διαµόρφωσης και προτίµησης 
προς τον ένα από τους γονείς, οπότε η προτίµηση του δεν εξυπηρετεί πάντοτε και το 
αληθές συµφέρον του. Η διάσπαση εξάλλου της έγγαµης συµβίωσης των γονέων, µε 
συνεπακόλουθο και την διάσπαση της οικογενειακής συνοχής κλονίζει σοβαρώς την 
ψυχική ισορροπία του τέκνου που αισθάνεται ανασφάλεια και επιζητεί στήριγµα. Οι 
µεταξύ των συζύγων δηµιουργούµενες έντονες αντιθέσεις ενίοτε αποκλείουν κάθε 
συνεννόηση µεταξύ τους, αλλά και σε σχέση µε τα τέκνα τους, τα οποία όχι σπανίως 
χρησιµοποιούνται ως όργανα για την άσκηση παντοειδών πιέσεων και την 
ικανοποίηση εκδικητικών διαθέσεων. Έτσι, υπό το κράτος της κατάστασης αυτής ο 
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γονέας που αναλαµβάνει την γονική µέριµνα ή την επιµέλεια έχει, κατά την επιταγή 
του νόµου, πρόσθετα καθήκοντα και αυξηµένη την ευθύνη της αντιµετώπισης των ως 
άνω ειδικών περιστάσεων κατά προέχοντα λόγο, και αυτό προϋποθέτει την 
εξασφάλιση στο τέκνο κατάλληλων συνθηκών προσαρµογής (ΑΠ 1910/2005). 
Εξάλλου, εφόσον το συµφέρον του τέκνου συνιστά αόριστη νοµική έννοια µε 
αξιολογικό περιεχόµενο, το οποίο εξειδικεύεται από το ουσιαστικό δικαστήριο, η 
κρίση του ως προς το αν, ενόψει των περιστάσεων που δέχθηκε, για την ύπαρξη των 
οποίων κρίνει ανέλεγκτα, εξυπηρετείται το συµφέρον του τέκνου, υπόκειται στον 
αναιρετικό έλεγχο. Ειδικότερα, αν η απόφαση περιέχει κρίση για την εξυπηρέτηση 
του συµφέροντος του τέκνου, πλην όµως αυτή είναι εσφαλµένη, δηµιουργείται λόγος 
αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αν δε η απόφαση δεν έχει ως προς 
τούτο καθόλου αιτιολογίες ή έχει ανεπαρκείς, ασαφείς ή αντιφατικές αιτιολογίες 
υπόκειται σε αναίρεση κατ' άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1218/2006, 1910/2005).  
- Η διάταξη του άρθρ. 1532 ΑΚ ορίζει ότι "αν ο πατέρας ή η µητέρα παραβαίνουν τα 
καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργηµα τους για την επιµέλεια του προσώπου 
του τέκνου ή τη διοίκηση της περιουσίας του ή αν ασκούν το λειτούργηµα 
καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σ' αυτό, το δικαστήριο εφόσον 
το ζητήσουν ο άλλος γονέας ή οι πλησιέστεροι συγγενείς του τέκνου ή ο Εισαγγελέας 
µπορεί να διατάξει οποιοδήποτε πρόσφορο µέτρο. Το δικαστήριο µπορεί ιδίως να 
αφαιρέσει από τον ένα γονέα την άσκηση της γονικής µέριµνας ολικά ή µερικά και να 
την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο ή αν συντρέχουν και στο πρόσωπο αυτού οι 
προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου να αναθέσει την επιµέλεια του τέκνου 
ολικά ή µερικά σε τρίτο ή να διορίσει επίτροπο". Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή οι 
περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής µέριµνας ή της επιµέλειας του ανηλίκου που 
ενδιαφέρει τη δηµόσια τάξη και το κοινωνικό συµφέρον γενικότερα είναι: α) η 
παράβαση των καθηκόντων των γονέων, β) η καταχρηστική άσκηση του 
λειτουργήµατος τους, γ) η αδυναµία τους να ανταποκριθούν σ' αυτό. Όµως, απόλυτος 
εννοιολογικός διαχωρισµός των ως άνω περιπτώσεων κακής άσκησης της γονικής 
µέριµνας είναι ως επί το πλείστον ανέφικτος, αφού οι πιο πάνω περιπτώσεις 
αλληλοεπικαλύπτονται. Έτσι η κατάχρηση του γονικού λειτουργήµατος αποτελεί 
ταυτοχρόνως και παράβαση των καθηκόντων του γονέα, που από αυτό (γονικό 
λειτούργηµα) επιβάλλονται. Παράβαση των καθηκόντων των γονέων συνιστά η 
πληµµελής εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών µε µέτρο κρίσης το οικονοµικό, 
κοινωνικό και πνευµατικό επίπεδο των γονέων. Καταχρηστική άσκηση του 
λειτουργήµατος των γονέων συνιστά η άσκηση της επιµέλειας του προσώπου του 
τέκνου κατά τρόπο αντίθετο ή µη εναρµονιζόµενο στο σκοπό του, µε αποτέλεσµα να 
διακυβεύονται τα προσωπικά συµφέροντα του τέκνου. Η καταχρηστική άσκηση του 
λειτουργήµατος της γονικής µέριµνας είναι δυνατόν να εκδηλωθεί µε θετική ενέργεια 
δηλαδή µε πράξη ή µε παράλειψη ασκήσεως των καθηκόντων τους. Όµως, η κρίση 
για το αν συντρέχει κατάχρηση του δικαιώµατος της γονικής µέριµνας θα πρέπει να 
στηριχθεί όχι σε µεµονωµένες πράξεις ή παραλείψεις του υποχρέου - δικαιούχου, 
αλλά σε µια εκτίµηση της συνολικής συµπεριφοράς του έναντι του τέκνου, εκτός εάν 
µια µεµονωµένη πράξη ή παράλειψη είναι τόσο βαριά, ώστε να αρκεί για να στηρίζει 
γενική (αρνητική) κρίση. Ειδικότερα, καταχρηστικά κατά τα ανωτέρω ασκείται η 
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επιµέλεια τέκνου, αν ο έχων την επιµέλεια γονέας παραβαίνει τα καθήκοντα του εκ 
της επιµέλειας µε κίνδυνο να επιφέρει ως συνέπεια βλάβη στην ψυχική ή σωµατική 
ανάπτυξη του τέκνου.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων του άρθρ. 1520 ΑΚ προς εκείνες των άρθρ. 3§1 
και 9§3 του Ν. 2101/1992 "Κύρωση της διεθνούς σύµβασης για τα δικαιώµατα του 
παιδιού" συνάγεται, ότι είναι επιτρεπτό να αποκλεισθεί η προσωπική επικοινωνία του 
γονέως µε το ανήλικο τέκνο του, εάν τούτο επιβάλλεται από το συµφέρον του 
τελευταίου (ΑΠ 896/2007).  
- Κατά την διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνον αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με το λόγο 
αναίρεσης από το άρθρ. 559 αριθ. 1 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 
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, 
28/1998).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε 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 µε βάση το 
πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει, 
όµως, ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983). Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της 
ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις 
παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται 
αµφιβολίες (ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και 
στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς 
αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). ∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε 
είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 1547/1997). Τα επιχειρήµατα δε του 
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δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων δεν συνιστούν 
παραδοχές, µε βάση τις οποίες διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ 
τούτου δεν αποτελούν αιτιολογία της 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 άρθρ. 559 αριθ. 19 
ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα 
µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός 
λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτος (ΑΠ 465/1988).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι η εκτίµηση από το 
δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν παραβιάστηκαν 
µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους 
αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον Άρειο Πάγο 
ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του οποίου 
προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που 
δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 1987/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1510, 1511, 1512, 1514, 1518, 1520, 1532, 
ΚΠολ∆: 250, 387, 390, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 2101/1992, άρθ. 3, 9,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012.661 * ΝοΒ 2012.2359 
 
Σχέσεις γονέων-τέκνων - Επιµέλεια τέκνων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 916 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη:  
- ∆ιεθνής Σύµβαση Χάγης για τα αστικά θέµατα της διεθνούς απαγωγής παιδιών. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 13 της από 25-10-1980 ∆ιεθνούς Συµβάσεως 
Χάγης για τα αστικά θέµατα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (κυρωτικός ν. 2102/92), 
η δικαστική αρχή του κράτους, προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση επιστροφής του 
παιδιού που µετακινήθηκε ή κατακρατήθηκε παράνοµα, δεν δεσµεύεται από τη 
σύµβαση να διατάξει την επιστροφή του, εφόσον αποδεικνύεται, πλην άλλων, είτε ότι 
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η επιστροφή του παιδιού να το εκθέσει σε φυσική ή 
ψυχική δοκιµασία ή να το περιαγάγει µε οποιοδήποτε τρόπο σε µια αφόρητη 
κατάσταση (13 εδάφ. β' περ. α' ) είτε διαπιστωθεί ότι το παιδί αντιτίθεται στην 
επιστροφή του και έχει ήδη την ηλικία και την ωριµότητα που υπαγορεύουν να 
ληφθεί υπόψη η γνώµη του (13 εδάφ. β' περ. β'). Με τη διάταξη εποµένως ορίζεται ως 
αιτιολογικός σύνδεσµος µεταξύ των αντικειµενικών γεγονότων, της επιστροφής ως 
αιτίου αφενός και της δοκιµασίας ή αφόρητης καταστάσεως ως αποτελέσµατος 
αφετέρου, η εκτίµηση της υπάρξεως σοβαρού κινδύνου, δηλαδή η κρίση λογικού και 
επιµελούς ανθρώπου ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση αυτό καθ' εαυτό το γεγονός 
της επιστροφής και όχι έκτακτες ή άλλες εξαιρετικές συµπτώσεις έχει, µετά σφοδρής 
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πιθανότητας και υπό τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, τη γενική τάση να 
επιφέρει τα αποδοκιµαζόµενα υπό της συµβάσεως αποτελέσµατα.  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 3693/1957, άρθ. 22, 
Νόµοι: 1738/1987, άρθ. 5, 
Νόµοι: 2102/1992,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΧρΙ∆ 2011.351 
 
Σωµατείο - Ακυρότητα αποφάσεων γενικής συνέλευσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1056 
Έτος: 2011 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Επιβολή έκτακτης εισφοράς από Οµοσπονδία σε πρωτοβάθµια σωµατεία. 
Παραβίαση ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. 
- Το Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την έφεση του ήδη αναιρεσείοντος 
κατά της 1062/2009 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών µε την οποία είχε γίνει 
δεκτή η αγωγή της ήδη αναιρεσίβλητης οµοσπονδίας και είχε υποχρεωθεί το 
εναγόµενο αναιρεσείον να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό της έκτακτης εισφοράς 
από 84.193,46 ευρώ µε το νόµιµο τόκο από την εποµένη της επίδοσης της αγωγής. 
Έτσι που έκρινε το ως άνω ∆ικαστήριο: Α)∆εν παραβίασε τους ερµηνευτικούς 
κανόνες των δικαιοπραξιών ( άρθρα 173 και 200 Α.Κ.) δια της µη προσφυγής του 
σ'αυτούς καθόσον από το περιεχόµενο της προσβαλλόµενης απόφασης προκύπτει ότι 
το Εφετείο δεν διασπίστωσε κατά την ανέλεγκτη αυτού κρίση κενό ή ασάφεια ως 
προς το περιεχόµενο των ανωτέρω όρων του καταστατικού (4 αρ. 5 εδ.δ' , 2 αρ. 2 και 
9 παρ. 1) εκφρασθέντος και ρητά περί τούτου δια της φράσεως: "Επίσης, από το 
συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 4 αρ. 5 εδ.δ'2 αρ. 2 και 9 παρ. 1 του 
καταστατικού της ενάγουσας προκύπτει σαφώς ότι η Γενική Συνέλευση της 
ενάγουσας, η οποία απαρτίζεται από τους κυνηγετικούς συλλόγους της περιφερείας 
της, µεταξύ των οποίων είναι και το εναγόµενο, όταν βρίσκεται σε απαρτία (άρθρο 7 
παρ. 4 του καταστατικού) αποφασίζει κυρίαρχα και αποκλειστικά µεταξύ των άλλων 
και για την επιβολή πρόσθετης εισφοράς σε βάρος των µελών της" και εποµένως δεν 
συνέτρεχε λόγος προσφυγής στους ερµηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών 
(άρθρα 173 και 200 ΑΚ).  
- Η προσβαλλοµένη απόφαση δεν παραβίασε τη διάταξη του άρθρου 180 ΑΚ διά της 
µη εφαρµογής της αφού 1) µε βάση τις ανωτέρω παραδοχές η Γ.Σ. της ενάγουσας είχε 
εξουσία µε βάση το καταστατικό της να επιβάλει µε απόφασή της την ένδικη έκτακτη 
εισφορά σε βάρος των µελών της µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και ο 
εναγόµενος και συνεπώς δεν επρόκειτο για απόφαση ληφθείσα καθ'υπέρβαση 
εξουσίας και συνακόλουθα δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της ανωτέρω 
διατάξεως 2) µε την ανωτέρω απόφαση µε την οποία επιβλήθηκε η έκτακτη εισφορά 
στα µέλη της ενάγουσας οµοσπονδίας (κυνηγετικούς συλλόγους) και όχι στα φυσικά 
πρόσωπα των µελών της δεν καταλύεται η διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια του 
ενάγοντος µέλους της ούτε και παραβιάζεται η αρχή της ισότητας , το δε περιεχόµενό 
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της ίδιας απόφασης δεν είναι αντίθετο προς τα χρηστά ήθη έτσι ώστε η ανωτέρω 
απόφαση να µη πάσχει από ακυρότητα λόγω αντίθεσής της προς τις διατάξεις των 
άρθρων 3, 89, 174, 179, 93 του Α.Κ. ,43 του Ν. 281/1914 και άρθρα 4 και 12 του 
Συντάγµατος.  
- Οι λόγοι αναίρεσης που προβλέπονται από το άρθρο 560 ΚΠολ∆ για τις αποφάσεις 
των ειρηνοδικείων , καθώς και των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά 
των αποφάσεων των ειρηνοδικείων και οι οποίοι είναι οι αντίστοιχοι των αριθ. 1, 2, 3, 
4, 5 και 7 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ορίζονται περιοριστικά µε συνέπεια λόγος 
αναίρεσης τέτοιας απόφασης που δεν περιλαµβάνεται στη διάταξη αυτή όπως είναι οι 
λοιποί λόγοι της αναίρεσης που προβλέπονται από τους αριθ. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, και 20 του άρθρου 559 Κ.Πολ.∆. να είναι απαράδεκτος . 
Περαιτέρω ο λόγος αναίρεσης από τη προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 560 αριθ. 
1 Κ.Πολ.∆. που είναι εννοιολογικά ταυτόσηµη µε εκείνη του άρθρου 559 αριθ. 1 
Κ.Πολ.∆. 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. Στους κανόνες ουσιαστικού δικαίου 
η παραβίαση των οποίων ιδρύει τον από τη διάταξη αυτή λόγο περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, δηλαδή οι διατάξεις των άρθρων 173 και 
200 Α.Κ., µέσα από την εφαρµογή των οποίων θα ανευρεθεί και θα κατανοηθεί το 
πραγµατικό περιεχόµενο µιας δικαιοπραξίας, κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται 
στην πραγµατική θέληση των διακαιοπρακτούντων. Η προσφυγή στις διατάξεις αυτές 
προϋποθέτει την ύπαρξη κενού ή ασάφειας στη δικαιοπραξία, που διαπιστώνεται από 
το δικαστήριο, έστω και έµµεσα, οπότε, σε περίπτωση µη αναζήτησης του αληθινού 
περιεχοµένου της δικαιοπραξίας βάσει των διατάξεων αυτών ιδρύεται ο ως άνω λόγος 
αναίρεσης. Η διαπίστωση όµως από το δικαστήριο της ύπαρξης κενού ή αµφιβολίας 
δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 3, 89, 173, 174, 179, 180, 193, 200,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 560,  
Σ: 4, 12,  
Νόµοι: 281/1994, άρθ. 43, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Σωµατείο - Αλληλοβοηθητικά Ταµεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 548 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Επαγγελµατικά σωµατεία. Ακυρωσία απόφασης Γενικής Συνέλευσης. Αγωγή για 
ακύρωση. Προθεσµία άσκησης. Αλληλοβοηθητικά ταµεία. Έφεση. Ερηµοδικία του 
εκκαλούντος. Παραβίαση ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 21 του Ν. 281/14 "περί σωµατείων" και 33-39 του 
Β.∆. της 15/20.5.20 "περί επαγγελµατικών σωµατείων" αλληλοβοηθητικά ταµεία, 
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αποτελούν διακεκριµένους αυτοτελείς κλάδους ή λογαριασµούς χωρίς νοµική 
προσωπικότητα σε σχέση µε τη βασική συνδικαλιστική οργάνωση, τα µέλη της 
οποίας είναι και µέλη του αλληλοβοηθητικού σωµατείου. Ειδικότερα, κατά τη 
διάταξη του άρθρου 4 του ν. 1264/1982 "για τον εκδηµοκρατισµό του 
συνδικαλιστικού κινήµατος κ.λπ.", σύµφωνα µε την οποία, σκοπός της 
συνδικαλιστικής οργανώσεως είναι και η ικανοποίηση των ασφαλιστικών κοινωνικών 
συµφερόντων των µελών της και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις µπορούν να 
δηµιουργούν ειδικά κεφάλαια για την εξυπηρέτηση ορισµένων εκτάκτων σκοπών 
αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των µελών τους, τα αλληλοβοηθητικά ταµεία 
αποτελούν ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισµούς επικουρικής ασφαλίσεως, χωρίς 
νοµική προσωπικότητα αλλά λειτουργούν και επροσωπούνται από τη βασική 
συνδικαλιστική οργάνωση του σωµατείου και εφαρµόζονται ως προς αυτά οι 
διατάξεις των άρθρων 78 επ. ΑΚ, καθώς και οι καταστατικές τους διατάξεις (ΑΠ 
1466/1999). Από τ' ανωτέρω παρέπεται ότι οι διαφορές που ανακύπτουν µεταξύ του 
αλληλοβοηθητικού σωµατείου και του µέλους του, αν και συνδέονται µε ζήτηµα 
κοινωνικής ασφάλισης, λόγω της ιδιότητος του φορέα ασφάλισης ως σωµατείου, που 
δεν ασκεί δηµόσια εξουσία, δεν συνιστούν διοικητικές διαφορές ουσίας, αφού τα 
µέρη δεν έχουν την ιδιότητα ασφαλιστικού φορέα δηµόσιας ασφάλισης προς 
ασφαλισµένο του, αλλά αυτή συνίσταται σε διαφορά µεταξύ του σωµατείου και του 
µέλους του.  
- Σύµφωνα όµως µε τις γενικές διατάξεις του άρθρου 101 ΑΚ, στις οποίες και ο 
παραπάνω νόµος παραπέµπει µε το άρθρο 1 § 1 υποπαρ. 2 αυτού, οι διατάξεις του 
ΑΚ ισχύουν, όπως τροποποιούνται ή συµπληρώνονται µε αυτόν, και συνεπώς, η 
ακυρότητα κηρύσσεται και εδώ, όταν η απόφαση είναι αντίθετη στο νόµο ή στο 
καταστατικό. Αρκεί οποιαδήποτε παράβαση του νόµου ή του καταστατικού και δεν 
είναι δυνατή η διάκριση, µεταξύ παραβάσεων ουσιωδών διατάξεων του νόµου ή του 
καταστατικού και µη ουσιωδών. Εξάλλου, οι διατάξεις των άρθρων 101 ΑΚ, 17 αριθ. 
3 ΚΠολ∆ και 8 § 4 του ν. 1264/82, εφαρµόζονται κατ' αναλογία και για την ακύρωση 
των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που αντίκεινται στο νόµο ή στο 
καταστατικό. Τούτο δε για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, αλλά και διότι στο 
µείζον (δηλ. στην κήρυξη της ακυρότητας της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης) 
περιλαµβάνεται και το έλασσον (δηλ. η κήρυξη της ακυρότητας αποφάσεως του 
∆ιοικ. Συµβουλίου). Περαιτέρω, από την ίδια παραπάνω διάταξη του άρθρου 101 
ΑΚ, προκύπτει, ότι η ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης 
κηρύσσεται από το δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως-αγωγής µέλους, που δεν συνήνεσε 
στην απόφαση, ή κάθε τρίτου, που έχει έννοµο συµφέρον. Η αγωγή για ακύρωση, 
αποκλείεται µετά την παρέλευση έξι (6) µηνών από την απόφαση, τούτο δε 
προβάλλεται από τον έχοντα έννοµο συµφέρον κατ' ένσταση, αλλά λαµβάνεται 
υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (ΑΚ 279). Εξάλλου, κατά τη διάταξη 
του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. α'του Ν. 1264/1982, προκειµένου για τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις που προβλέπονται στο νόµο αυτό "αίτηση για την αναγνώριση 
ακυρότητας απόφασης Συνέλευσης υποβάλλεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη της Συνέλευσης στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας 
που έδρευε η συνδικαλιστική οργάνωση". Η διάταξη όµως αυτή δεν έχει εν 
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προκειµένω εφαρµογή, αφού κατά τα αναφερόµενα στην προηγούνενη σκέψη, τα 
αλληλοβοηθητικά ταµεία που συστήνονται από σωµατεία συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, αποτελούν διακεκριµένους κλάδους ή λογαριασµούς, χωρίς νοµική 
προσωπικότητα, σε σχέση µε τη βασική συνδικαλιστική οργάνωση, τα µέλη της 
οποίας είναι µέλη του αλληλοβοηθητικού σωµατείου, για τη σύσταση, δε, οργάνωση 
και λειτουργία τους, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 78 επ. ΑΚ (εποµένως και 
το άρθρο 101 αυτού), όπως αυτές συµπληρώνονται ή τροποποιούνται από τις 
διατάξεις του καταστατικού του, ενώ η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 
1264/1982 αφορά την ακυρότητα αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης αποκλειστικά 
συνδικαλιστικής οργάνωσης.  
- Τα συσταθέντα µέχρι την 17-10-1990 αλληλοβοηθητικά ταµεία εξακολουθούν να 
διέπονται από τις καταστατικές τους διατάξεις. Η σύσταση δε αυτών ήταν ελεύθερη, 
βάσει του άρθρου 12 παρ. 1 του Συντάγµατος, που κατοχυρώνει το δικαίωµα των 
Ελλήνων να συνιστούν ενώσεις και µη κερδοσκοπικά σωµατεία, τα έναντι των 
οποίων δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών τους καθορίζονται δικαιοπρακτικώς 
µε το καταστατικό τους, και δεν περιορίζεται από το άρθρο 22 παρ. 4 του 
Συντάγµατος, που αναφέρεται µόνο στην υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, την 
οποία και εξαιρεί από την ιδιωτική πρωτοβουλία (ΟλΣτΕ 5024/87). Εκ τούτου 
παρέπεται, ότι εξακολουθεί να είναι ισχυρή και έγκυρη διάταξη του Καταστατικού 
ενός τέτοιου ταµείου αλληλοβοήθειας, η οποία, συµπορευόµενη και προς την 
εξακολουθούσα να ισχύει ειδική διάταξη του άρθρου 37 παρ. 1 του Β.∆. της 
15/20.5.20, µε την οποία χορηγείται στα µέλη του το προβλεπόµενο από το 
καταστατικό του βοήθηµα, µετά την αποχώρησή τους από την ενεργό υπηρεσία και 
την συµπλήρωση των προϋποθέσεων που τάσσονται προς τούτο, και στην περίπτωση 
που µεταγενέστερα τα µέλη του προσληφθούν από άλλο εργοδότη και επιλέξουν νέο 
φορέα επικουρικής ασφάλισης. Και στην περίπτωση όµως αυτή, η διατήρηση ή 
αναστολή του χορηγηθέντος επιδόµατος, διέπεται από τις καταστατικές διατάξεις του 
αλληλοβοηθητικού ταµείου, οι οποίες δεν συνιστούν κανόνες δικαίου, αφού το 
καταστατικό του σωµατείου, σύµφωνα µε τα άρθρα 78, 79, 80 και 361 ΑΚ, αποτελεί 
δικαιοπραξία.  
- Από τον συνδυασµό των άρθρων 553 παρ. 1, 531 παρ. 1 και 272 παρ. 1 και 2 του 
ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι η απόρριψη της εφέσεως λόγω της ερηµοδικίας του 
εκκαλούντος γίνεται κατ' ουσίαν και όχι κατά τύπους. Και τούτο διότι, µολονότι οι 
λόγοι της εφέσεως δεν εξετάζονται ως προς το παραδεκτό και τη βασιµότητά τους, 
θεωρείται κατά πλάσµα του νόµου ότι είναι αβάσιµοι και για την αιτία αυτή πάντοτε 
απορριπτέοι, αφού δεν δίδεται στο δικαστήριο η δυνατότητα εκδόσεως αντίθετης 
αποφάσεως περί αποδοχής τους. Εποµένως, αν η ασκηθείσα έφεση κατά της 
πρωτόδικης απόφασης απορριφθεί, λόγω ερηµοδικίας του εκκαλούντος, προσβλητή 
µε το ένδικο µέσο της αναιρέσεως είναι µόνο η (µη υποκείµενη πλέον σε ανακοπή 
ερηµοδικίας) απόφαση του Εφετείου, στην οποία ενσωµατώθηκε η πρωτόδικη. Τα δε 
τυχόν σφάλµατα της αποφάσεως του πρώτου βαθµού µπορούν να προταθούν µε την 
αίτηση αναιρέσεως, εφόσον συνιστούν και αναιρετικούς λόγους που προβάλλονται 
παραδεκτώς (ΟλΑΠ 16/1990).  
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- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης, όταν το δικαστήριο 
της ουσίας παραβίασε ευθέως κανόνα ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ευθεία παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου υπάρχει, όταν το δικαστήριο, µε βάση τις παραδοχές 
του, στη συγκεκριµένη περίπτωση, παρέλειψε να εφαρµόσει ένα ουσιαστικό κανόνα 
δικαίου, ο οποίος ήταν εφαρµοστέος ή εφάρµοσε ουσιαστικό κανόνα δικαίου, τον 
οποίο δεν έπρεπε να εφαρµόσει. Ειδικότερα,το Καταστατικό του αναιρεσείοντος 
σωµατείου, όπως άλλωστε, κατά τα προεκτεθέντα, και οποιουδήποτε άλλου 
σωµατείου, αποτελεί σύµβαση και δεν θέτει κανόνες ουσιαστικού δικαίου και ως εκ 
τούτου η παραβίαση των διατάξεων του δεν ιδρύει τους από το άρθρο 559 αριθµ. 1 
και 19 του ΚΠολ∆ λόγους αναιρέσεως. Γι' αυτό και η εσφαλµένη ερµηνεία των 
διατάξεων του καταστατικού σωµατείου δεν ελέγχεται αναιρετικώς, εκτός αν 
παραβιάσθηκαν οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών των άρθρων 173 και 200 
του ΑΚ. Οι κανόνες αυτοί εφαρµόζονται όταν το δικαστήριο της ουσίας, κατά την 
αναιρετικά ανέλεγκτη ως προς αυτό κρίση του, διαπιστώνει, έστω και εµµέσως, ότι 
υπάρχει στη σύµβαση κενό ή αµφιβολία ως προς τις δηλώσεις βουλήσεως των 
συµβαλλοµένων. Υπό την προϋπόθεση αυτή το δικαστήριο της ουσίας παραβιάζει 
τους παραπάνω ερµηνευτικούς κανόνες, είτε όταν παραλείπει να προσφύγει σ' αυτούς 
για την συµπλήρωση ή ερµηνεία της δήλωσης της βούλησης των συµβαλλοµένων, 
καίτοι δέχθηκε κενό ή ασάφεια έστω και έµµεσα, είτε όταν προσφεύγει στην 
εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ και την συµπλήρωση ή 
ερµηνεία της σύµβασης, καίτοι δέχεται, επίσης ανελέγκτως, ότι η σύµβαση είναι 
πλήρης και σαφής και δεν έχει ανάγκη συµπληρώσεως ή ερµηνείας, είτε όταν 
παραλείπει να παραθέσει στην απόφαση του τα πραγµατικά στοιχεία από τα οποία 
προκύπτει η συγκεκριµένη εφαρµογή τους.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 78 επ., 80, 87, 101, 173, 200,  
ΚΠολ∆: 17, 272, 286, 287, 291, 292, 531, 553, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Σ: 94,  
Νόµοι: 281/1914, άρθ. 21,  
Νόµοι: 997/1979, άρθ. 3,  
Νόµοι: 1264/1982, άρθ. 4, 8, 
Νόµοι: 1902/1990, άρθ. 18, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012.655 
 
Τόκοι - Ανατοκισµός - Τόκοι τόκων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 517 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Ανατοκισµός. Τόκοι τόκων. Στοιχεία αγωγής. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 296 παρ. 1 του ΑΚ "για τόκους κάθε είδους οφείλεται 
τόκος, αν τέτοιος τόκος συµφωνηθεί ή αν ζητηθεί µε αγωγή, και στις δύο περιπτώσεις 
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µόνο για οφειλόµενους τόκους ενός ολοκλήρου τουλάχιστον έτους ή µιας χρήσης αν 
πρόκειται για το δηµόσιο. Η συµφωνία για πληρωµή τέτοιου τόκου πρέπει να γίνεται, 
ή η αγωγή να επιδίδεται, αφού λήξει το έτος ή η χρήση". Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι ο ανατοκισµός είναι επιτρεπτός, αν αυτός συµφωνηθεί ή αν ζητηθεί µε 
καταψηφιστική αγωγή από το δανειστή. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο 
ανατοκισµός είναι επιτρεπτός µε τον περιορισµό ότι καθυστερούνται απαιτητοί τόκοι 
τουλάχιστον ενός έτους (ή µιας χρήσεως αν πρόκειται για το ∆ηµόσιο) και η 
συµφωνία καταρτίσθηκε ή η αγωγή ασκήθηκε µετά την πάροδο ενός τουλάχιστον 
έτους (ή µιας χρήσεως για το ∆ηµόσιο), δηλαδή, αφού έχει συµπληρωθεί κατά την 
κατάρτιση της συµφωνίας ή την άσκηση της αγωγής ετήσια ή και µεγαλύτερη (ποτέ 
όµως βραχύτερη του έτους) χρήση του κεφαλαίου και συνεπώς, εφόσον θα υπάρχουν 
δεδουλευµένοι, ήτοι ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί, τόκοι τουλάχιστον ενός έτους ή 
µιας χρήσεως. Αίτηµα της αγωγής µε την οποία ζητούνται τόκοι τόκων, είναι η 
επιδίκασή τους από την επίδοσή της, αφού ο ανατοκισµός δεν ανατρέχει στο 
παρελθόν, έως την εξόφληση του τοκοφόρου ποσού των τόκων, η οποία διακόπτει 
και τον ανατοκισµό. Περαιτέρω, από την παραπάνω διάταξη προκύπτει ειδικότερα ότι 
για τη γένεση της αξίωσης για τόκους τόκων δεν αρκεί κατά το ουσιαστικό δίκαιο 
άσκηση της κυρίας αγωγής για τη νοµιµότοκη καταβολή του οφειλόµενου κεφαλαίου, 
όπως αρκεί κατ' άρθρο 346 ΑΚ η άσκηση της αγωγής αυτής για τη γένεση τόκων επί 
του κεφαλαίου αυτού (η απαίτηση για τους οποίους είναι παρεπόµενη του κεφαλαίου 
που ζητείται µε την αγωγή), αλλά απαιτείται, εάν δεν υπάρχει συµφωνία περί 
ανατοκισµού, η άσκηση ξεχωριστής αγωγής για τους τόκους τόκων (µε τη συνδροµή 
των προϋποθέσεων που προαναφέρθηκαν), αφού το αίτηµα της καταβολής τόκων επί 
του ποσού των καθυστερούµενων τόκων δεν θεωρείται παρεπόµενο της κυρίας 
απαίτησης. Η άσκηση ξεχωριστής αγωγής όµως έχει την έννοια ότι δεν είναι 
επιτρεπτή, σύµφωνα µε τα άρθρα 283 και 525 παρ. 3 ΚΠολ∆, η υποβολή αιτήµατος 
για την καταβολή τόκων επί των τόκων το πρώτον µε τις προτάσεις είτε κατά την 
πρωτόδικη είτε κατά την κατ' έφεση δίκη ή µε πρόσθετο λόγο έφεσης (ΟλΑΠ 
10/2007, ΑΠ 126/2008) και όχι ότι είναι απαράδεκτη η υποβολή µε το δικόγραφο της 
αγωγής για την κύρια απαίτηση (άρθρο 218 παρ. 1 ΚΠολ∆) και του αιτήµατος, µε την 
αντίστοιχη βάση, για την καταβολή τόκων επί των καθυστερούµενων τόκων του 
κεφαλαίου (εφόσον συντρέχουν οι ως άνω ουσιαστικές προϋποθέσεις), οι οποίοι είναι 
ήδη δεδουλευµένοι (ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί), όπως οι τόκοι που οφείλονται 
λόγω της παρόδου της δήλης ηµέρας προς εκπλήρωση οφειλόµενης παροχής, αφού 
και στην περίπτωση αυτή ασκείται ιδία αγωγή για την απαίτηση αυτή. Εξ άλλου, για 
να είναι ορισµένη η περί ανατοκισµού οφειλοµένων τόκων αγωγή, πρέπει να περιέχει, 
σύµφωνα µε το άρθρο 216 ΚΠολ∆, εκτός των άλλων, σαφή έκθεση α) του ποσού των 
δεδουλευµένων τόκων, τους οποίους οφείλει ο οφειλέτης, β) της χρονικής περιόδου 
της τοκογονίας, η οποία θα πρέπει να είναι, κατ' ελάχιστο, περίοδος ενός έτους και γ) 
της ασκήσεως της αγωγής µετά τη συµπλήρωση του ελάχιστου, κατά τα παραπάνω, 
χρονικού διαστήµατος (ΑΠ 2319/2009, 1847/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 296, 
ΚΠολ∆: 216, 218, 559 αριθ. 14, 
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Τόκοι - Τόκοι υπερηµερίας δηµοσίου και νπδδ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 834 
Έτος: 2012 
Σύντοµη Περίληψη:  
- Τόκοι υπερηµερίας δηµοσίου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται 
η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν∆ 496/1974 "περί του δηµόσιου λογιστικού των 
Ν.Π.∆.∆.", µε το οποίο ορίζεται ότι "ο νόµιµος και ο της υπερηµερίας τόκος κάθε 
οφειλής του νοµικού προσώπου ανέρχεται σε 6% ετησίως και άρχεται από της 
επιδόσεως της αγωγής", συνάγεται ότι, ως προς την έναρξη της τοκογονίας, αρκεί η 
γένεση της επιδικίας, από την οποία αρχίζει η αµφισβήτηση ως προς την ύπαρξη της 
απαιτήσεως για χρηµατική παροχή µε την άσκηση της αγωγής κατά του Ν.Π.∆.∆., 
από την οποία λαµβάνει αυτό γνώση της αµφισβήτησης. Εφόσον, όµως, ο νόµος (η 
προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.∆. 496/1974) δεν διακρίνει, δεν 
συνδέει δηλαδή την έννοµη συνέπεια της τοκογονίας, λόγω επιδικίας, προς το 
καταψηφιστικό αίτηµα της αγωγής, αλλά µόνο προς τη γένεση της επιδικίας, δεν 
συντρέχει λόγος διαφοροποιήσεως ως προς το ζήτηµα τούτο της καταψηφιστικής από 
την αναγνωριστική αγωγή (ως τέτοιας νοούµενης και της αγωγής, της οποίας το 
αρχικό καταψηφιστικό αίτηµα περιορίσθηκε σε αναγνωριστικό), δεδοµένου ότι η 
τελευταία δεν έχει επικουρικό χαρακτήρα έναντι της πρώτης, τέµνει δε και αυτή την 
διαφορά ως προς την ύπαρξη της απαιτήσεως µε δύναµη δεδικασµένου (ΑΕ∆ 7/2011 
ως προς την τοκογονία σε βάρος του ∆ηµοσίου, κατά την παρόµοιου περιεχοµένου 
διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα των νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου, κ.δ. 26-
6/10-7-1944).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
Ν∆: 496/1974, άρθ. 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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