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Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Απόσβεση υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισµού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 361 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Έκταση ευθύνης του λήπτη του πλουτισµού. Σύµβαση 
έργου. Εργολαβικό αντάλλαγµα. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.  
- Κατά το άρθρο 904 ΑΚ όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόµιµη αιτία από την 
περιουσία ή µε ζηµία άλλου, έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια. Η 
υποχρέωση αυτή γεννιέται ιδίως σε περίπτωση παροχής αχρεώστητης ή παροχής για 
αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε ή αιτία παράνοµη ή ανήθικη. Με την διάταξη 
αυτή παρέχεται µία ενιαία γενική αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισµού µε κοινές για 
όλες τις περιπτώσεις προϋποθέσεις (α) την ύπαρξη πλουτισµού του υποχρέου, (β) την 
επέλευση αυτού σε βάρος του άλλου, του φορέα της αξιώσεως, (γ) το αδικαιολόγητο 
του πλουτισµού, µε την έννοια της ελλείψεως νόµιµης αιτίας και (δ) την αιτιώδη 
συνάφεια µεταξύ του πλουτισµού του υποχρέου και της επιβαρύνσεως του 
δικαιούχου. Ως πλουτισµός νοείται κάθε βελτίωση της περιουσιακής καταστάσεως 
του υποχρέου, πραγµατούµενη είτε µε θετική επαύξηση της περιουσίας του είτε µε 
αποθετική µε τη µορφή της αποφυγής της ελαττώσεώς της, για την εξεύρεση του 
οποίου συγκρίνεται η πριν και η µετά την περιουσιακή µετακίνηση κατάσταση της 
περιουσίας του υποχρέου, οριοθετούµενη παράλληλα κατ' ανώτατο όριο από τη ζηµία 
του φορέα της αξιώσεως, ως προσδιοριστικό στοιχείο του πραγµατικού πλουτισµού 
του υποχρέου.  
- Το άρθρο 908 εδ. 1 ΑΚ, κατά τους ορισµούς του οποίου ο λήπτης οφείλει να 
αποδώσει το πράγµα που έλαβε ή το αντάλλαγµα που τυχόν έλαβε από αυτό, 
επιβάλλει κατ' αρχή στο λήπτη να αποδώσει αυτούσιο τον πλουτισµό. Η υποχρέωση 
αυτή του υποχρέου δεν µπορεί εκ των πραγµάτων να εκπληρωθεί, πλην άλλων, και 
στην περίπτωση ανοικοδοµήσεως σε ακίνητο του υποχρέου σε εκτέλεση ακύρως 
συνοµολογηθείσης µετά του φορέα της αξιώσεως, συµβάσεως έργου, οπότε τα 
οικοδοµικά υλικά ενώνονται και αναµιγνύονται µε το ακίνητο, µε συνέπεια την 
απώλεια της επ' αυτών κυριότητα και εντεύθεν αδυναµία αυτούσιας αποδόσεως 
αυτών και της αναλωθείσης εργασίας. Στην περίπτωση αυτή ο πλουτισµός συνίσταται 
στην δαπάνη που ο εργοδότης εξοικονόµησε, ίση µε την αµοιβή που θα κατέβαλε για 
το ίδιο έργο σε άλλον εργολάβο, µε τον οποίο θα κατάρτιζε έγκυρη σύµβαση έργου. 
Κρίσιµος χρόνος προσδιορισµού της αξιώσεως αυτής του εργολάβου είναι εκείνος 
της ακύρως συνοµολογηθείσης συµβάσεως έργου, κύριας ή πρόσθετης, ο οποίος 
ανταποκρίνεται στην δαπάνη που πράγµατι εξοικονόµησε ο εργοδότης και θα 
κατέβαλε σε περίπτωση έγκυρης συµβάσεως για το ίδιο έργο. Οι διατάξεις περί 
αδικαιολογήτου πλουτισµού εφαρµόζονται και στην περίπτωση δηµόσιου έργου λόγω 
ακυρότητας της συµβάσεως. Κρίσιµος, εποµένως, χρόνος στην τελευταία αυτή 
περίπτωση είναι εκείνος της ανάθεσης του δηµόσιου έργου και των τυχόν προσθέτων 
εργασιών, υπολογιζοµένης και της τυχόν αναθεώρησης των τιµών µε βάση τις οικείες 
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διατάξεις περί ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων έργων σαν µα επρόκειτο για 
έγκυρη ανάθεση και εκτέλεση δηµόσιου έργου. Ο προσδιορισµός της αξιώσεως αυτής 
µε βάση την αγοραία αξία του όλου έργου και µάλιστα κατά τον χρόνο παραδόσεως 
αυτού θα είχε ως οικονοµικό αποτέλεσµα για τον φορέα αυτής πιθανόν και 
µεγαλύτερο του εργολαβικού ανταλλάγµατος το οποίο συµφωνήθηκε µε την ακύρως 
συνοµολογηθείσα σύµβαση έργου, χρηµατικό µέγεθος το οποίο προφανές είναι ότι 
δεν ανταποκρίνεται στον πραγµατικό πλουτισµό του υποχρέου και την ζηµία του 
δικαιούχου. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για ευθεία 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοσθεί ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς 
και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 904, 908, 1057 επ., 1063, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012.1323 
 
Αδικοπραξία - Αδικοπρακτική απάτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 481 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αδικοπρακτική απάτη. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την 
αοριστία της αγωγής. Έννοµο συµφέρον για άσκηση ενδίκου µέσου και αοριστία της 
αγωγής. 
- 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 ή 
παράλειψη), 2) παράνοµος χαρακτήρας της πράξης ή παράλειψης, 3) υπαιτιότητα και 
4) πρόσφορος αιτιώδη σύνδεσµος, µεταξύ ζηµιογόνου συµπεριφοράς (νόµιµου λόγου 
ευθύνης) και αποτελέσµατος (ζηµίας). Το παράνοµο της συµπεριφοράς συνδέεται µε 
αντίθεση προς διάταξη που απαγορεύει τη συγκεκριµένη πράξη, είναι δε αδιάφορο σε 
ποιο τµήµα του δικαίου βρίσκεται η διάταξη που απαγορεύει την ένδικη 
συµπεριφορά. Από την ίδια διάταξη του άρθρου 914 του ΑΚ, σε συνδυασµό µε 
εκείνες των άρθρων 147-149 του ίδιου Κώδικα και 386 του Π.Κ., προκύπτει ότι, 
γενεσιουργό λόγο της υποχρέωσης σε αποζηµίωση αποτελεί και η απατηλή 
συµπεριφορά σε βάρος του ζηµιωθέντος, η οποία υπάρχει όταν κάποιος από δόλο 
προκαλεί, ενισχύει ή διατηρεί µε κάθε µέσο ή τέχνασµα σε άλλον τη σφαλερή 
αντίληψη πραγµατικών γεγονότων, ένεκα της οποίας αυτός προβαίνει σε δήλωση 
βούλησης ή επιχείρηση πράξης, από την οποία υφίσταται ζηµία, εφόσον το 
χρησιµοποιηθέν απατηλό µέσο υπήρξε αποφασιστικό για τη γενόµενη δήλωση 
βούλησης ή την επιχειρηθείσα πράξη, ενώ δεν αποκλείεται η τυχόν χρησιµοποιηθείσα 
για την απάτη ψευδής παράσταση να αναφέρεται σε µελλοντικό γεγονός ή να 
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συνδέεται µε απόκρυψη κρίσιµων γεγονότων, την ύπαρξη των οποίων αγνοούσε ο 
ζηµιωθείς και γνώριζε αυτός που τον εξαπάτησε (ΑΠ 1516/1999), χωρίς να είναι 
αναγκαίο η προκληθείσα από την απατηλή συµπεριφορά ζηµία να συνδέεται 
αποκλειστικά µε ωφέλεια αντίστοιχη, που επήλθε στο πρόσωπο του εξαπατήσαντος, 
αφού αυτή µπορεί να αφορά και τρίτο. Εξάλλου, κατά την έννοια της ως άνω 
διάταξης, ερµηνευοµένης ενόψει και του άρθρου 27 του Ποινικού Κώδικα, δόλος 
συντρέχει όχι µόνον όταν ο δράστης επιδιώκει την πρόκληση της ζηµιάς αυτής αλλά 
και όταν γνωρίζει ως ενδεχόµενη και αποδέχεται την δυνατότητα πρόκλησης της ίδιας 
ζηµιάς είτε ως αναγκαία είτε ως ενδεχόµενη συνέπεια της παράνοµης συµπεριφοράς 
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. Περαιτέρω, από τη διάταξη του 
άρθρου 298 εδ. β` του ΑΚ προκύπτει ότι η απαραίτητη για τη θεµελίωση της αξίωσης 
αποζηµίωσης αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της 
προκληθείσας ζηµίας υπάρχει, όταν, κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας (άρθρο 336 
παρ. 4 του ΚΠολ∆), η φερόµενη ως ζηµιογόνος πράξη ή παράλειψη κατά τη 
συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων ή τις ειδικές περιστάσεις της συγκεκριµένης 
περίπτωσης (άρθρο 298 του ΑΚ) ήταν επαρκής, ικανή (πρόσφορη) να επιφέρει το 
επιζήµιο αποτέλεσµα και επέφερε αυτό στη συγκεκριµένη περίπτωση (ΑΠ 468/2003). 
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, στηρίζει λόγο αναιρέσεως για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆), συντρέχει δε αν το δικαστήριο για τη 
θεµελίωση της αγωγής στο συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου αρκέσθηκε 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 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 αρ. 8 και 14 του ΚΠολ∆. 
Εξάλλου, ο από το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το 
δικαστήριο έκρινε ορισµένη και νόµιµη την αγωγή, λαµβάνοντας υπόψη αναγκαία για 
τη θεµελίωση και την περιγραφή του αντικειµένου της δίκης γεγονότα που δεν 
εκτίθενται σ` αυτή ή εάν απέρριψε ως αόριστη ή µη νόµιµη την αγωγή, 
παραγνωρίζοντας τα εκτιθέµενα για τη θεµελίωση και την περιγραφή του 
αντικειµένου της δίκης γεγονότα, που µε επάρκεια εκτίθενται σε αυτήν, ενώ ο από το 
άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο, παρά τη µη 
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επαρκή έκθεση σ` αυτήν των στοιχείων που είναι αναγκαία για τη στήριξη του 
αιτήµατος της αγωγής, την έκρινε ορισµένη, θεωρώντας ότι αυτά εκτίθενται µε 
επάρκεια ή αν παρά την επαρκή έκθεση των στοιχείων αυτών την απέρριψε ως 
αόριστη.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 68 ΚΠολ∆, το οποίο ορίζει ότι "δικαστική προστασία 
έχει δικαίωµα να ζητήσει όποιος έχει άµεσο έννοµο συµφέρον", συνάγεται ότι ένδικη 
προστασία παρέχεται υπέρ ή κατ` εκείνων µόνον των προσώπων, τα οποία κατά τους 
ισχυρισµούς του ενάγοντος αποτελούν τα υποκείµενα της επίδικης έννοµης σχέσης ή 
µετέχουν κατά το ουσιαστικό δίκαιο στη διαχείριση αυτής της σχέσης και αν το 
δικόγραφο της αγωγής είναι ελλιπές ως προς τα στοιχεία της ενεργητικής ή παθητικής 
νοµιµοποίησης και δεν συµπληρωθούν παραδεκτώς οι ελλείψεις (βλ. άρθρα 224, 227 
ΚΠολ∆), τότε απορρίπτεται η αγωγή ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας του δικογράφου 
της, Η νοµιµοποίηση του διαδίκου όπως και το έννοµο συµφέρον, αποτελούν 
ουσιαστικές προϋποθέσεις για την παροχή δικαστικής προστασίας και η εσφαλµένη 
κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή ή µη των προϋποθέσεων αυτών ελέγχεται 
αναιρετικά µε το λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1119/2011, ΑΠ 
339/2010).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 111 παρ. 2, 118 αρ. 4 και 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει, σαφή έκθεση των 
γεγονότων, τα οποία θεµελιώνουν κατά νόµο την αγωγή και δικαιολογούν την 
άσκηση αυτής από τον ενάγοντα κατά του εναγοµένου, ακριβή περιγραφή του 
αντικειµένου της διαφοράς και ορισµένο αίτηµα. Η έκθεση δε στο δικόγραφο της 
αγωγής των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία πρέπει να είναι όσα είναι νοµικώς 
ικανά και αναγκαία για τη θεµελίωση του δικαιώµατος, η προστασία του οποίου 
ζητείται και τα οποία πρέπει να αναφέρονται µε τέτοια σαφήνεια, ώστε να 
εξατοµικεύουν την επίδικη έννοµη σχέση και να µην καταλείπεται αµφιβολία περί 
της αξιώσεως, η οποία απορρέει από αυτά, είναι απαραίτητη για να υπάρχει η 
δυνατότητα, το µεν δικαστήριο να κρίνει τη νοµική βασιµότητα της αγωγής και να 
διατάξει τις δέουσες αποδείξεις, ο δε εναγόµενος να µπορεί να αµυνθεί κατά της 
αγωγικής αξιώσεως που θεµελιώνεται επ` αυτών µε ανταπόδειξη ή ένσταση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 147, 149, 246, 298, 914, 926,  
ΚΠολ∆: 68, 111, 118, 216, 224, 227, 336, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 
ΠΚ: 27, 45, 386,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012.1992, σχολιασµός Μιχαήλ Μαργαρίτης  
 
Αδικοπραξία - Αδικοπρακτική απάτη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 87 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπρακτική απάτη. Στοιχεία αγωγής. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, που ορίζει, ότι όποιος ζηµιώσει άλλον 
παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, συνδυαζόµενη µε εκείνες 
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των άρθρων 297, 298 και 330 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει, ότι προϋποθέσεις της 
υποχρέωσης προς αποζηµίωση, είναι: 1) ζηµιογόνος συµπεριφορά (πράξη, 
παράλειψη), 2) παράνοµος χαρακτήρας της πράξης ή παράλειψης, 3) υπαιτιότητα και 
4) πρόσφορος αιτιώδης σύνδεσµος, µεταξύ ζηµιογόνου συµπεριφοράς (νόµιµου 
λόγου ευθύνης) και αποτελέσµατος (ζηµίας). Το παράνοµο της συµπεριφοράς 
συνδέεται µε αντίθεση προς διάταξη που απαγορεύει τη συγκεκριµένη πράξη, είναι δε 
αδιάφορο σε ποιό τµήµα του δικαίου βρίσκεται η διάταξη που απαγορεύει την ένδικη 
συµπεριφορά. Από την ίδια διάταξη του άρθρου 914 του ΑΚ, σε συνδυασµό µε 
εκείνες των άρθρων 147 - 149 του ΑΚ και 386 του ΠΚ, προκύπτει ότι, γενεσιουργό 
λόγο της υποχρέωσης σε αποζηµίωση αποτελεί και η απατηλή συµπεριφορά σε βάρος 
του ζηµιωθέντος, η οποία υπάρχει όταν κάποιος από δόλο προκαλεί, ενισχύει ή 
διατηρεί µε κάθε µέσο ή τέχνασµα σε άλλον τη σφαλερή αντίληψη πραγµατικών 
γεγονότων, ένεκα της οποίας αυτός προβαίνει σε δήλωση βούλησης ή επιχείρηση 
πράξης, από την οποία υφίσταται ζηµία, εφόσον το χρησιµοποιηθέν απατηλό µέσο 
υπήρξε αποφασιστικό για τη γενόµενη δήλωση βούλησης ή την επιχειρηθείσα πράξη, 
ενώ δεν αποκλείεται η τυχόν χρησιµοποιηθείσα για την απάτη ψευδής παράσταση να 
αναφέρεται σε µελλοντικό γεγονός ή να συνδέεται µε απόκρυψη κρίσιµων 
γεγονότων, την ύπαρξη των οποίων αγνοούσε ο ζηµιωθείς και γνώριζε αυτός που τον 
εξαπάτησε (ΑΠ 1516/1999), χωρίς να είναι αναγκαίο η προκληθείσα από την 
απατηλή συµπεριφορά ζηµία να συνδέεται αποκλειστικά µε ωφέλεια αντίστοιχη, που 
επήλθε στο πρόσωπο του εξαπατήσαντος, αφού αυτή µπορεί να αφορά και τρίτο.  
- Κατά την έννοια της ως άνω διάταξης, ερµηνευοµένης ενόψει και του άρθρου 27 
του Ποινικού Κώδικα, δόλος συντρέχει όχι µόνον όταν ο δράστης επιδιώκει την 
πρόκληση της ζηµιάς αυτής αλλά και όταν γνωρίζει ως ενδεχόµενη και αποδέχεται 
την δυνατότητα πρόκλησης της ίδιας ζηµιάς είτε ως αναγκαία είτε ως ενδεχόµενη 
συνέπεια της παράνοµης συµπεριφοράς του. Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 
298 εδ. β' του ΑΚ προκύπτει ότι η απαραίτητη για τη θεµελίωση της αξίωσης 
αποζηµίωσης αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της 
προκληθείσας ζηµίας υπάρχει, όταν, κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας (άρθρο 336 
του ΚΠολ∆), η φερόµενη ως ζηµιογόνος πράξη ή παράλειψη κατά τη συνηθισµένη 
πορεία των πραγµάτων ή τις ειδικές περιστάσεις της συγκεκριµένης περίπτωσης 
(άρθρο 298 του ΑΚ) ήταν επαρκής, ικανή (πρόσφορη) να επιφέρει το επιζήµιο 
αποτέλεσµα και επέφερε αυτό στη συγκεκριµένη περίπτωση (ΑΠ 895/2011).  
- Κατά τη διάταξη I του άρθρου 216 παρ. 1 του ΚΠολ∆, η αγωγή είναι ορισµένη, 
εφόσον, εκτός από τα στοιχεία του ορίζονται στα άρθρα 118 ή 117 του ιδίου Κώδικα, 
περιέχει α) σαφή έκθεση των γεγονότων που τη θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο 
και δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του εναγοµένου, β) ακριβή 
περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς και γ) ορισµένο αίτηµα (ΑΠ 1611/2008 
∆ίκη 2008, 1131, ΑΠ 1330/2002).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 147, 148, 149, 914,  
ΚΠολ∆: 216, 336, 
ΠΚ: 27, 386, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικοπραξία - Αδικοπραξία κατά νοµικού προσώπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 365 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Μεταξύ νοµικού προσώπου και προστηθέντος επί αδικοπραξίας υφίσταται απλή 
οµοδικία. Στην απλή οµοδικία η επίδοση που γίνεται από ένα ή προς ένα οµόδικο 
κινεί την προθεσµία εναντίον εκείνου του οµοδίκου προς τον οποίο έγινε η επίδοση, 
όσο και εκείνου που έκανε την επίδοση, όχι όµως και των άλλων οµοδίκων. 
- Από το άρθρο 71 ΑΚ προκύπτει ότι το νοµικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή 
τις παραλείψεις των οργάνων, που, κατά τα άρθρα 65, 67 και 68 ΑΚ, το 
αντιπροσωπεύουν και εκφράζουν τη βούλησή του, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη 
έλαβε χώρα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων που τους είχαν ανατεθεί και 
παράγει υποχρέωση προς αποζηµίωση. Στην περίπτωση δε που η πράξη ή η 
παράλειψη του αρµόδιου οργάνου είναι υπαίτια και παράγει υποχρέωση αποζηµίωσης 
για τον πράξαντα η παραλείψαντα, ευθύνεται και αυτός εις ολόκληρον µε το νοµικό 
πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή ο τρίτος ζηµιωθείς µπορεί να εναγάγει, παραλλήλως 
προς το νοµικό πρόσωπο, και το υπαίτιο όργανο, υφισταµένης µεταξύ τούτων 
παθητικής εις ολόκληρον ενοχής (άρθρα 481 και 926 ΑΚ) και σχέσης απλής 
οµοδικίας, αφού η κοινή εναγωγή αυτών δεν αποτελεί υποχρέωση αλλά δικαίωµα του 
τρίτου (ΑΠ 22/2009). Σχέση δε απλής οµοδικίας υφίσταται και στη περίπτωση που 
ενάγονται περισσότεροι του ενός, ως εις ολόκληρον υπόχρεοι, για αποζηµίωση σε 
αδικοπραξία ή εκ του νόµου στο πλαίσιο της πρόστησης (άρθρα 481, 922, 926 ΑΚ) 
(ΑΠ 292/2009).  
- Aπό τα άρθρα 74, 75, 513 παρ. 1, β, 517 β και 558 εδ. β' του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
στην απλή οµοδικία (υποκειµενική σώρευση αγωγών) ενούνται σε κοινή διαδικασία 
πλείονες έννοµες σχέσεις δίκης, οι οποίες συνδέουν διάφορα υποκείµενα, χωρίς να 
επηρεάζεται η ανεξάρτητη δικονοµική θέση καθενός απ' αυτούς έναντι των λοιπών, η 
δε εκδιδόµενη οριστική απόφαση ως προς έναν των οµοδίκων περατώνει τη δίκη ως 
προς αυτόν, καθίσταται δε οριστική αυτοτελώς και συνεπώς είναι κατά το µέρος αυτό 
προσβλητή µε έφεση και πριν εκδοθεί απόφαση οριστική για τους λοιπούς οµοδίκους 
(ΑΠ 22/2009). Στην απλή οµοδικία η επίδοση που γίνεται από ένα ή προς ένα 
οµόδικο κινεί την προθεσµία εναντίον εκείνου του οµοδίκου προς τον οποίο έγινε η 
επίδοση, όσο και εκείνου που έκανε την επίδοση, όχι όµως και των άλλων οµοδίκων, 
τις σχέσεις των οποίων δεν επηρεάζει (ΑΠ 555/2004). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 65, 67, 68, 71, 481, 922, 926,  
ΚΠολ∆: 74, 75, 513, 517, 558, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012.1318, σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
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Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1011 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναπηρία ή παραµόρφωση παθόντος. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 931 ΑΚ "η αναπηρία ή η παραµόρφωση που προξενήθηκε στον 
παθόντα λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιδίκαση αποζηµίωσης, αν επιδρά 
στο µέλλον του". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι προέχον και κρίσιµο είναι το 
γεγονός της αναπηρίας (κάποιας έλλειψης σωµατικής, ναυτικής ή ψυχικής 
ακεραιότητας του προσώπου) ή παραµόρφωσης (κάθε ουσιώδους αλλοίωσης της 
εξωτερικής εµφάνισης του προσώπου) ως βλάβης του σώµατος ή της υγείας του 
προσώπου ως ενός αυτοτελούς εννόµου 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 η προστασία αυτή να συνδέεται αναγκαία 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 ή επιδίκαση στον παθόντα αναπηρία ή παραµόρφωση ενός ευλόγου 
χρηµατικού ποσού ακριβώς λόγω της αναπηρίας ή παραµόρφωσης χωρίς σύνδεση µε 
συγκεκριµένη περιουσιακή ζηµία, η οποία άλλωστε και δεν δύναται να 
προσδιοριστεί. Το εύλογο αυτό ποσό εξευρίσκεται καταρχήν µε βάση το είδος και τις 
συνέπειες της αναπηρίας ή παραµόρφωσης αφενός και την ηλικία του παθόντος 
αφετέρου (ΑΠ 670/2006, ΑΠ 1909/2007).  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ ανεπαρκής αιτιολογία που έχει σαν 
συνέπεια την αναίρεση της απόφασης για έλλειψη νόµιµης βάσης, υπάρχει όταν δεν 
προκύπτουν κατά τρόπο σαφή από το αιτιολογικό αυτής, τα πραγµατικά περιστατικά 
τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι αναγκαία για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου 
που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη περίπτωση, µε αποτέλεσµα να καθίσταται 
ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος περί της ορθής εφαρµογής του (ΑΠ 514/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 931, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 416 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αναπηρία ή παραµόρφωση παθόντα. Χρηµατική ικανοποίηση για 
ηθική βλάβη. Αξίωση κληρονόµων παθόντος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου.  Έλλειψη νόµιµης βάσης. 



 

[10] 
 

- Κατά τη διάταξη του άρθρου 931ΑΚ "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 αναγκαίους 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 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' 
όσον η τελευταία εννοιολογικός 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. Όµως, η αναπηρία ή 
παραµόρφωση ως τοιαύτη δεν σηµαίνει κατ' ανάγκη πρόκληση στον παθόντα 
περιουσιακής ζηµίας. ∆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 συντρέχουν 
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 ευλόγου 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 και του βαθµού υπαιτιότητας 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 
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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, ΑΠ 765/2007, 
670/2006).  
- Το αρθ. 932 ΑΚ, στα δύο πρώτα εδάφια αυτού, ορίζει ότι, σε περίπτωση 
αδικοπραξίας, το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη, κατά την κρίση του, 
χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, ιδίως για τον υποστάντα προσβολή της 
υγείας του ή της τιµής ή της αγνείας του ή τον στερηθέντα της ελευθερίας του, στο δε 
τελευταίο εδάφιο αυτού, ότι, σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου, η χρηµατική αυτή 
ικανοποίηση µπορεί να επιδικασθεί στην οικογένεια του θύµατος, λόγω ψυχικής 
οδύνης. Περαιτέρω, το αρθ. 933 ΑΚ ορίζει ότι η αξίωση του προηγουµένου άρθρου 
δεν εκχωρείται, ούτε κληρονοµείται, εκτός εάν αναγνωρίσθηκε µε σύµβαση ή 
επιδόθηκε γι' αυτήν αγωγή. Από τον συνδυασµό των διατάξεων αυτών σαφώς 
προκύπτει ότι, εάν ένα πρόσωπο τραυµατισθεί από αδικοπραξία και ενόσω ζούσε, 
επιδιώκει µε αγωγή, χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, λόγω του 
τραυµατισµού του και στη συνέχεια, εξ αιτίας του, εκ της ίδιας αδικοπραξίας, 
τραυµατισµού του, επέλθει ο θάνατος αυτού, τότε τα µέλη της οικογένειάς του 
δικαιούνται να απαιτήσουν χρηµατική ικανοποίηση, για ψυχική οδύνη, λόγω του 
επελθόντος θανάτου αυτού και παράλληλα να συνεχίσουν τη δίκη, την ανοιγείσα από 
τον µεταγενεστέρως θανόντα ως κληρονόµοι αυτού, όσοι εξ αυτών έχουν και 
κληρονοµικό δικαίωµα, για την επιδίκαση της χρηµατικής ικανοποίησης, λόγω 
ηθικής βλάβης, την οποία ο θανών, ενόσω ζούσε, είχε ζητήσει, λόγω του 
τραυµατισµού του. Και τούτο διότι, η από το αρθ. 932 εδ.γ αξίωση των µελών της 
οικογενείας του θανόντα ανακύπτει εξ ιδίου δικαίου και γεννάται στο πρόσωπό τους 
κατά τρόπο πρώτο και ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους ως κληρονόµων αυτού, έχει 
δε ως σκοπό την ανακούφιση αυτών εκ του ψυχικού άλγους, του προκληθέντος από 
τον θάνατο του παθόντα. Είναι διαφορετική η αξίωση αυτή, από την αξίωση του 
τραυµατισθέντα και ασκήσαντα την αγωγή, κατά το άρθρο 932 εδ.α και β, η οποία 
(αξίωση) κληρονοµείται, κατά το αρθ.933 ΑΚ., αφού αυτή αποτελεί περιουσιακό 
στοιχείο της κληρονοµικής περιουσίας, η οποία, µετά τον θάνατο του παθόντα, 
περιέρχεται σε όσους εξ αυτών είναι κληρονόµοι του. (ΟλΑΠ 519/1977, ΝοΒ 
26.182).  
- Από το αρθρ. 559 αριθ.1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται όταν ο κανόνας δικαίου δεν εφαρµοσθεί, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εάν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και εάν εφαρµοσθεί εσφαλµένα.  
- Ο από το άρθ. 559 αριθµ. 19 λόγος αναίρεσης, για έλλειψη νόµιµης βάσης της 
απόφασης, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της απόφασης, 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία, για την κρίση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, περί 
της συνδροµής των όρων και προϋποθέσεων, για την εφαρµογή της εφαρµοσθείσας 
διάταξης, ή της µη συνδροµής των όρων αυτών, που αποκλείουν την εφαρµογή της, 
όπως, επίσης και όταν η απόφαση έχει ελλείπεις ή αντιφατικές αιτιολογίες, σε ότι 
αφορά το νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, που έγιναν δεκτά 
και ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, όχι δε και όταν πρόκειται για 
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ελλείψεις που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων (ανάλυση - στάθµιση - 
αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού) και στην αιτιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 929, 931, 932, 933,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1246, σχολιασµός Αθανάσιος Κρητικός  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1014 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 399, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται, ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του 
υποχρέου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αµελείας, δηλαδή όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνοµη συµπεριφορά 
του 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. Το ανωτέρω έχουν 
εφαρµογή και στην περίπτωση του άρθρου 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, ως προς την 
υπαιτιότητα των οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, κατά το οποίο είναι 
εφαρµοστέα η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ. Τέλος, η παράβαση διατάξεων του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα 
στην επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του 
οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ.19 ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης για 
έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το 
αιτιολογικό της τα περιστατικά που συγκροτούν το πραγµατικό του κανόνα 
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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 εξαγοµένου 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.  
- Για να ιδρυθεί ο λόγος αναίρεσης του άρθρου 559 αριθ.1 περ.α ΚΠολ∆ πρέπει να 
παραβιαστεί κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Η παραβίαση εκδηλώνεται, είτε µε ψευδή 
ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή εσφαλµένη υπαγωγή.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 399, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1003 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αυτοκινητικό ατύχηµα. Ευθύνη ιδιοκτήτη αυτοκινήτου. Οδήγηση από τρίτον του 
ζηµιώσαντος αυτοκινήτου. Πρόστηση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. ∆ιορισµός 
πραγµατογνώµονα. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 12 τον Ν. ΓΠΝ/1911 "περί εκ των αυτοκινήτων αστικής και 
ποινικής ευθύνης" ο παρών νόµος δεν έχει εφαρµογήν υπέρ των επιβαινώντων του 
ζηµιώσαντος αυτοκινήτου ως επίσης υπέρ των δι' αυτού µεταφεροµένων πραγµάτων. 
Εποµένως, µε βάση την άνω διάταξη σε περίπτωση ατυχήµατος προκληθέντος από 
αυτοκίνητο ο ιδιοκτήτης και κάτοχος του αυτοκινήτου δεν ευθύνεται έναντι του 
παθόντος επιβάτη µε µόνη την άνω ιδιότητα. Απαιτείται προς τούτο άλλη έννοµη 
σχέση µεταξύ του ιδιοκτήτη ή κατόχου και του οδηγού που προκάλεσε το ατύχηµα. 
Τέτοια έννοµη σχέση µπορεί να είναι η πρόστηση κατά την έννοια της ΑΚ 922. Από 
την τελευταία διάταξη σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 299,330 εδ. β'914 
και 932 του ίδιου Κώδικα προκύπτει ότι σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου από 
αδικοπρακτική συµπεριφορά του προστηθέντος η ευθύνη του προστήσαντος προς 
αποκατάσταση του θανατωθέντος προϋποθέτει: α)σχέση προστήσεως β)παράνοµη και 
υπαίτια (εποµένως και αµελή) συµπεριφορά του προστηθέντος τελούσα σε πρόσφορο 
αιτιώδη σύνδεσµο µε την επέλευση του θανάτου και γ)εσωτερική αιτιώδη σχέση της 
εν λόγω συµπεριφοράς και της εκτελέσεως της ανατεθειµένης στον προστηθέντα 
υπηρεσίας. Σχέση προστήσεως υπάρχει όταν στο πλαίσιο υφισταµένης µεταξύ δυο 
προσώπων (φυσικών ή νοµικών) δικαιοπρακτικής ή οποιασδήποτε άλλης βιοτικής 
σχέσεως, διαρκούς ή ευκαιριακής, το ένα από τα πρόσωπα αυτά (προστήσας) 
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αναθέτει στον άλλο (προστηθέντα), µε ή χωρίς αµοιβή, την εκτέλεση ορισµένης 
υπηρεσίας, υλικής ή νοµικής φύσεως η οποία αποβλέπει στη διεκπεραίωση 
υποθέσεων και γενικότερα στην εξυπηρέτηση των επαγγελµατικών, οικονοµικών ή 
άλλων συµφερόντων του πρώτου και κατά την οποία ο δεύτερος υπόκειται στον 
έλεγχο ή έστω στις γενικές οδηγίες και εντολές ή µόνο στην επίβλεψη του πρώτου. 
Τέτοια περίπτωση προστήσεως υπάρχει όταν ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος ενός 
αυτοκινήτου εµπιστεύεται την οδήγησή του σε φίλο του ή αν σύζυγος επιτρέπει την 
οδήγηση του αυτοκινήτου από τη σύζυγό του ή ο πατέρας από τον υιό του πράγµα 
που µπορεί να συµβεί είτε όταν ο παραχωρήσας συνεπιβαίνει στο αυτοκίνητο είτε 
όταν δεν συνεπιβαίνει. Στην περίπτωση αυτή ο παραχωρήσας ή εµπιστευθείς την 
οδήγηση κάτοχος ή ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου χαρακτηρίζεται ως προστήσας κατά 
την έννοια της ΑΚ 922. Σχέση εξάλλου προσήσεως υπάρχει και στην περίπτωση που 
στο δικόγραφο της αγωγής δεν χρησιµοποιείται ρητώς ή λέξη πρόστηση, όµως 
παρατίθενται όλα τα πραγµατικά περιστατικά που τη συγκροτούν και την 
εξειδικεύουν όπως τούτο συµβαίνει όταν στην αγωγή παρατίθεται ότι ο επιβαίνων 
στο ζηµιογόνο αυτοκίνητο ως συνοδηγός ιδιοκτήτης του για οποιοδήποτε λόγο 
εµπιστεύεται και παραχωρεί την οδήγησή του σε άλλο πρόσωπο προς εκτέλεση 
συγκεκριµένης διαδροµής. Η διάταξη θεσπίζει γνήσια αντικειµενική ευθύνη του 
προστήσαντος δηλαδή ευθύνη ανεξάρτητη από ίδιο πταίσµα του προστήσαντος. 
Εποµένως στον προστήσαντα δεν παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής του από την 
ευθύνη, αν αποδείξει ότι δεν τον βαρύνει πταίσµα (αµέλεια) ως προς την εκ µέρους 
του επιλογή του προστήσαντος ή ως προς την επίβλεψή του ή ως προς τις οδηγίες που 
του παρείχε ούτε αν αποδείξει ότι ο προστηθείς είχε αναπτύξει πρωτοβουλία κατά την 
παροχή της υπηρεσίας που του ανατέθηκε.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 216 παρ.1 α' του ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι για να είναι 
ορισµένη η ιστορική βάση της αγωγής πρέπει να εκτίθενται στο εισαγωγικό 
δικόγραφο µε σαφήνεια τα στοιχεία που πληρούν το πραγµατικό του εφαρµοστέου 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αν τέτοιο στοιχείο αποτελεί µία νοµική έννοια, όπως 
είναι η πρόστηση, τότε, σύµφωνα µε την ισχύουσα στο χώρο του δικονοµικού δικαίου 
θεωρία του συγκεκριµένου προσδιορισµού ή της λειτουργίας του κανόνα δικαίου, δεν 
απαιτείται λεπτοµερής αναφορά και ανάλυση των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων της 
εν λόγω νοµικής έννοιας, αλλά να εκτίθενται τα βασικά εκείνα περιστατικά που 
επιτρέπουν στο µεν δικαστήριο να ελέγξει αν πληρούται η νοµική έννοια, στον δε 
εναγόµενο να αµυνθεί αποτελεσµατικώς. Η συγκεκριµενοποίηση των αναφεροµένων 
στην αγωγή βασικών γνωρισµάτων της νοµικής έννοιας µπορεί να γίνει µε βάση τα 
ειδικότερα περιστατικά που προκύπτουν από την αποδεικτική διαδικασία, έστω και 
αν δεν τα έχει επικαλεσθεί ο ενάγων.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει νόµιµη 
βάση όταν στις αιτιολογίες της που συνιστούν την ελάσσονα πρόταση του δικαστικού 
συλλογισµού, δεν αναφέρονται διόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα 
πραγµατικά περιστατικά στα οποία το δικαστήριο στήριξε την κρίση του επί 
ζητήµατος µε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και έτσι δεν µπορεί να ελεχθεί 
αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου 
που εφαρµόστηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρµόστηκε. 
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Αντιθέτως, η απόφαση δεν στερείται από νόµιµη βάση, όταν οι ανωτέρω ελλείψεις 
αφορούν στα νοµικά ή πραγµατικά επιχειρήµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου ή 
ανάγονται στην αναιρετικώς ανέλεγκτη εκτίµηση των αποδείξεων (άρθρ. 561 παρ. 1 
ΚΠολ∆) και ειδικότερα στην ανάλυση και αιτιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος, αρκεί τούτο να εκτίθεται στην απόφαση σαφώς. Με τον τρίτο λόγο 
αναιρέσεως και κατά το δεύτερο µέρος του, υπό την επίκληση του αριθµού 19 του 
άρθρου 559 ΚΠολ∆, προσάπτεται στην προσβαλλόµενη απόφαση του Εφετείου ότι 
έχει ανεπαρκείς αιτιολογίες σε σχέση µε προβληθείσα από την αναιρεσείουσα 
παραδεκτώς τόσο στον πρώτο όσο και στο δεύτερο βαθµό ένσταση συντρέχουσας 
υπαιτιότητας (άρθρο 300 ΑΚ) της θανατωθείσας από τη µη χρήση ζώνης ασφαλείας 
και την απόρριψη αυτής ως αβάσιµης.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 368 παρ. 1 ΚΠολ∆ "Το δικαστήριο µπορεί να διορίσει 
έναν ή περισσότερους πραγµατογνώµονες, αν κρίνει πως πρόκειται για ζητήµατα που 
απαιτούν για να γίνουν αντιληπτά ειδικές γνώσεις επιστήµης ή τέχνης. Κατά τη δε της 
παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου "Το δικαστήριο οφείλει να διορίσει 
πραγµατογνώµονες αν το ζητήσει κάποιος διάδικος και κρίνει πως χρειάζονται ειδικές 
επιστήµες ή τέχνες". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η συµπλήρωση των 
αποδείξεων µε τη διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης εναπόκειται στην µη ελεγχόµενη 
αναιρετικά κυριαρχική εξουσία του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο εκτιµά 
ελευθέρως την ανάγκη χρησιµοποιήσεως του αποδεικτικού αυτού µέσου, µε εξαίρεση 
την περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους διαδίκους ζητήσει τη διεξαγωγή 
πραγµατογνωµοσύνης και το δικαστήριο κρίνει πως χρειάζονται ειδικές γνώσεις 
επιστήµης ή τέχνης, Εποµένως, αν δεν υπάρχει παραδοχή του δικαστηρίου ότι 
πρόκειται για ζητήµατα που απαιτούν για να γίνουν αντιληπτά ειδικές γνώσεις 
επιστήµης ή τέχνης, δεν ιδρύεται λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 ΚΠολ∆.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338, 340 και 346 του ΚΠολ∆. Προκύπτει, 
ότι το δικαστήριο της ουσίας προκειµένου να σχηµατίσει το αποδεικτικό πόρισµα 
αναφορικώς µε τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης και έχουν ανάγκη αποδείξεων υποχρεούται να λάβει 
γνώση όλα τα αποδεικτικά µέσα τα οποία νοµίµως επικαλούνται και προσκοµίζουν οι 
διάδικοι, χωρίς πάντως να είναι ανάγκη να γίνεται χωριστή αξιολόγηση του καθενός. 
Η παραβίαση της υποχρεώσεως αυτής ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 559 
αρ.11 περ. γ του ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως. Ο λόγος όµως αυτός απορρίπτεται ως 
αβάσιµος κατ' ουσίαν, όταν το δικαστήριο βεβαιώνει στην απόφασή του ότι έλαβε 
υπόψη τα συγκεκριµένα αποδεικτικά µέσα για τα οποία προτείνεται ο λόγος 
αναιρέσεως ή προκειµένου περί εγγράφων, όταν έλαβε υπόψη όλα τα µε επίκληση 
προσκοµισθέντα από τους διαδίκους έγγραφα έστω και χωρίς να γίνεται ειδική µνεία 
ή αξιολόγηση καθενός από αυτά, εκτός, αν παρά τη διαβεβαίωση αυτή, από το 
περιεχόµενο της αποφάσεως και ιδίως από τις αιτιολογίες της καταλείπονται 
αµφιβολίες για συνεκτίµηση όλων, ή ορισµένων εγγράφων, οπότε και µόνον είναι 
κατ' ουσίαν βάσιµος ο πιο πάνω λόγος αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 299, 330, 914, 922, 932,  
ΚΠολ∆: 216, 368, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 12, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1000 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Η παράβαση των διατάξεων του ΚΟΚ δεν 
θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση τροχαίου ατυχήµατος. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού διακίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330 και 914 ΑΚ σαφώς προκύπτει, ότι 
προϋποθέσεις της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του 
υποχρέου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνοµη συµπεριφορά 
του υπόχρεου σε αποζηµίωση έναντι εκείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της ζηµίας. Αν η ζηµία 
οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του παθόντος, δεν οφείλεται αποζηµίωση, 
ενώ, αν διαπιστωθεί συντρέχον πταίσµα αυτού, το δικαστήριο µπορεί, σύµφωνα µε το 
άρθρ. 300 ΑΚ, να µην επιδικάσει αποζηµίωση ή να µειώσει το ποσό αυτής. 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 κυριαρχικά, ως αποδειχθέντα, επιτρέπουν το 
συµπέρασµα ορισµένο γεγονός να θεωρηθεί, κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας 
(άρθρ. 336§4 ΚΠολ∆), ως πρόσφορη αιτία της ζηµίας, υπόκειται στον έλεγχο του 
Αρείου Πάγου, γιατί είναι κρίση νοµική, αναγόµενη στην ορθή ή µη υπαγωγή από το 
δικαστήριο της ουσίας των διδαγµάτων της κοινής πείρας στην αόριστη νοµική 
έννοια της αιτιώδους συναφείας, η παράβαση των οποίων ιδρύει τον αναιρετικό λόγο 
του άρθρου 559 αριθ. 1 εδαφ. β ΚΠολ∆ (ΑΠ 228/2012, 1.741/2006, 119/2006, 
1197/2005, 831/2005).  
- Η παράβαση των διατάξεων του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) σε συνδυασµό µε την ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/Οικ. 502/2003 "Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων 
Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια" δεν 
θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση τροχαίου 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 228/2012, 831/2005).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 εδαφ. β ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, όταν 
παραβιαστούν τα διδάγµατα της κοινής πείρας, τα οποία ως ορισµοί και αφηρηµένες 
υποθετικές κρίσεις αντλούνται από την παρατήρηση της εµπειρικής πραγµατικότητας 
µε τη βοήθεια των φυσικών επιστηµών και χρησιµοποιούνται από το δικαστήριο για 
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την εξειδίκευση νοµικών εννοιών, µε την αναγκαία όµως προϋπόθεση, ότι τα 
διδάγµατα αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή σ' αυτούς 
των πραγµατικών περιστατικών, και όχι όταν χρησιµοποιούνται για να στηρίξουν 
έµµεση απόδειξη ή για την εκτίµηση αποδεικτικών µέσων που προσκοµίζονται από 
τους διαδίκους (ΑΠ 747/2006, 119/2006, 249/2001).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 530 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 εδ β' και 914 ΑΚ συνάγεται ότι η 
αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζηµίωση προϋποθέτει συµπεριφορά παράνοµη και 
υπαίτια, επέλευση ζηµίας και αιτιώδη σύνδεσµο µεταξύ της συµπεριφοράς του 
δράστη και της ζηµίας. Παράνοµη είναι η συµπεριφορά που αντίκειται σε 
απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος απονέµει δικαίωµα ή 
προστατεύει συγκεκριµένο συµφέρον του ζηµιωθέντος, µπορεί δε η συµπεριφορά 
αυτή να συνίσταται σε θετική ενέργεια ή σε παράλειψη ορισµένης ενέργειας. Μορφή 
υπαιτιότητας είναι και η αµέλεια, η οποία υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια 
που απαιτείται στις συναλλαγές, δηλαδή αυτή που αν καταβαλλόταν, µε µέτρο τη 
συµπεριφορά του µέσου συνετού και επιµελούς ανθρώπου του κύκλου 
δραστηριότητας του ζηµιώσαντος, θα καθιστούσε δυνατή την αποτροπή του 
παράνοµου και ζηµιογόνου αποτελέσµατος. Αιτιώδης σύνδεσµος υπάρχει όταν η 
παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά του δράστη ήταν, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της 
κοινής πείρας, ικανή, κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, να 
επιφέρει τη ζηµία και την επέφερε στη συγκεκριµένη περίπτωση. Η κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως 
αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να θεωρηθεί κατά τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία της ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο του 
Αρείου Πάγου, γιατί είναι κρίση νοµική, αναγόµενη στην ορθή ή µη υπαγωγή από το 
δικαστήριο της ουσίας των διδαγµάτων της κοινής πείρας στην αόριστη νοµική 
έννοια της αιτιώδους συνάφειας. Τα πιο πάνω έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση 
του άρθρου 10 του ν. ΓΠΝ/1911, ως προς την υπαιτιότητα των οδηγών των 
συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, κατά το οποίο είναι εφαρµοστέα η διάταξη του 
άρθρου 914 ΑΚ.  
- 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.  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµός 19 ΚΠολ∆ η απόφαση στερείται νόµιµης 
βάσης και έτσι ιδρύεται ο από τη διάταξη αυτή προβλεπόµενος λόγος αναίρεσης και 
όταν έχει αιτιολογίες ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, υπό την έννοια ότι στο αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την 
ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού δεν εκτίθενται µε σαφήνεια και 
πληρότητα εκείνα τα πραγµατικά γεγονότα, που είναι αναγκαία, για να κριθεί αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του 
εφαρµοσθέντος κανόνα δικαίου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 529 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκίνητα. Υπαιτιότητα. 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 την 
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 
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από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης 
για έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από 
το αιτιολογικό της τα περιστατικά που συγκροτούν το πραγµατικό του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ο οποίος εφαρµόστηκε (υπαγωγικός συλλογισµός), ώστε 
καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής της διάταξης, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες στο νοµικό 
χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτά και έχουν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Αντίθετα δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης 
βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και 
µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου 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. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 406 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα.Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν 
θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος. 
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 όνο σε θετική 
πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση εκείνος που 
υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το νόµο ή τη 
δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου 
προσώπου, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ικανή και µπορούσε 
αντικειµενικά να επιφέρει κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, 
το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να θεωρηθεί 
κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία της 
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ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου γιατί είναι κρίση νοµική, αναγόµενη 
στην ορθή ή µη υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας των διδαγµάτων της κοινής 
πείρας στην αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας. Τα πιο πάνω έχουν 
εφαρµογή και στην περίπτωση του άρθρου 10 του ν. ΓΠΝ/1911, ως προς την 
υπαιτιότητα των οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, κατά το οποίο είναι 
εφαρµοστέα η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ.  
- Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην 
επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του οποίου 
από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος.  
Περαιτέρω ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθµ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται και αν παραβιάσθηκε κανόνας εσωτερικού δικαίου. Ο κανόνας αυτός 
παραβιάζεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή, η οποία υπάρχει, αν ο 
κανόνας δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν 
εφαρµοστεί, ενώ δεν έπρεπε ή αν εφαρµοστεί εσφαλµένα.  
- 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 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. Ακόµα η κρίση του 
∆ικαστηρίου της ουσίας για τη συνδροµή συντρέχοντος πταίσµατος του ζηµιωθέντος 
(άρθρο 300 ΑΚ) υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου για τις πληµµέλειες από 
τους αριθµ. 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ για ευθεία ή εκ πλαγίου παράβαση των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας αφενός ως προς το αν τα πραγµατικά περιστατικά που 
το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε ανελέγκτως ως αποδειχθέντα συγκροτούν 
αντικειµενικά την έννοια του συντρέχοντος πταίσµατος, αφετέρου ως προς την ορθή 
υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους 
συνάφειας, κατά πόσο δηλαδή τα περιστατικά αυτά του πταίσµατος επιτρέπουν το 
συµπέρασµα να θεωρηθεί αντικειµενικά ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία του 
αποτελέσµατος. Αντιθέτως µε τον αναιρετικό λόγο από τον αριθµ. 19 του άρθρου 559 
ΚΠολ∆ δεν πλήττεται η κρίση του Εφετείου ως προς το ποσοστό συνυπαιτιότητας 
εκατέρου των εµπλακέντων στο ατύχηµα προσώπων. Τούτο γιατί η κρίση αυτή δεν 
υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο ως αφορώσα εκτίµηση πραγµάτων (άρθρο 561 παρ. 1 
ΚΠολ∆) kαι ο προβαλλόµενος αναιρετικός λόγος είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικοπραξία - Βλάβη σώµατος ή υγείας/θάνατος προσώπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 157 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία.Βλάβη του σώµατος ή της υγείας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 929 ΑΚ προκύπτει ότι ο παθών, σε περίπτωση βλάβης 
του σώµατος ή της υγείας του, δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση και για µέλλουσα 
ζηµία, (όπως π.χ. για τη δαπάνη της µελλοντικής χειρουργικής επέµβασης), η 
αποκατάσταση της οποίας µπορεί να αξιωθεί και πριν από την πραγµατοποίησή της, 
αρκεί αυτή να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Η µελλοντική αυτή 
ζηµία, όµως, αποκαθίσταται µόνον εφόσον η επέλευσή της είναι βεβαία και απλώς η 
πραγµάτωσή της ανάγεται σε µέλλοντα χρόνο (ΑΠ 1074/2002), ενώ αντίθετα δεν 
υπάρχει η αξίωση, όταν είναι βέβαιο ότι η δαπάνη η αιτούµενη, για την 
αποκατάσταση της µελλοντικής ζηµίας, δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθεί. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 929, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1244, σχολιασµός Αθανάσιος Κρητικός  
 
Αδικοπραξία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1471 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αλληλοχρεος λογαριασµός. Συµπεριφορά Τράπεζας. Ανατοκισµός. Καταχρηστική 
άσκηση δκαιώµατος. Αδικοπραξία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων δικαιοπραξιών. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 914 και 919 ΑΚ εξάγεται, ότι όποιος ζηµιώσει άλλον 
παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, την ίδια δε υποχρέωση 
έχει και όποιος µε πρόθεση ζηµίωσε άλλον, κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη. 
Η έννοια του άρθρου 919 ΑΚ, είναι ευρύτερη από τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ 
(σχετ. ΑΠ 137/2005, ΑΠ 604/2005). Απαιτείται για την εφαρµογή του άρθρου 919 
ΑΚ συµπεριφορά αντίθετη στην επικρατούσα κοινωνική και συναλλακτική ηθική, και 
στις θεµελιώδεις ηθικές και οικονοµικές αντιλήψεις του, µέσης ηθικής, κοινωνικού 
ανθρώπου (ΑΠ 55/2003, ΑΠ 5/2001).  
- Kατά 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 την άσκησή του, καθώς και η πραγµατική κατάσταση που 
διαµορφώθηκε στο διάστηµα που µεσολάβησε, δεν δικαιολογούν τη µεταγενέστερη 
άσκησή του, καθώς και η πραγµατική κατάσταση, η οποία διαµορφώθηκε στο 



 

[22] 
 

διάστηµα που µεσολάβησε, δεν δικαιολογούν τη µεταγενέστερη άσκησή του και 
καθιστούν αυτή µη ανεκτή, κατά τις περί δικαίου αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού 
ανθρώπου. Επίσης, πρέπει οι πράξεις του υπόχρεου και η κατάσταση πραγµάτων που 
διαµορφώθηκε υπέρ αυτού να τελούν σε αιτιώδη σχέση µε την προηγούµενη 
συµπεριφορά του δικαιούχου, εφ' όσον, κατά τους κανόνες της καλής πίστης, οι 
συνέπειες που απορρέουν από πράξεις άσχετες προς αυτή τη συµπεριφορά, δεν 
συγχωρείται να προβάλλονται προς απόκρουσης του δικαιώµατος (ΑΠ 1297/2006).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, εκτός των 
άλλων, και αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου (ΑΠ 1297/1998). ∆ηλαδή, 
πρέπει να παραβιάζονται κανόνες, οι οποίοι ρυθµίζουν τις βιοτικές σχέσεις, την 
κτήση των δικαιωµάτων και τη γένεση υποχρεώσεως και επιβάλλουν κυρώσεις για τη 
µη τήρησή τους (ΑΠ 159/2004). Εσφαλµένη, κατ' ακρίβειαν, εφαρµογή υπάρχει όταν 
αποδόθηκε µεν στη µείζονα πρόταση δικανικού συλλογισµού ορθά η έννοια του 
εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, στη συνέχεια, όµως δεν εφαρµόστηκε ο ίδιος στην 
κρινόµενη περίπτωση αν το δικαστήριο της ουσίας υπάγονταν στον κανόνα αυτόν ή 
αντίστροφα, εφαρµόστηκε ο κανόνας αυτός, αν και τα περιστατικά δεν υπάγονταν 
σ'αυτόν (ΟλΑΠ 36/1988, ΟλΑΠ 4/2006, ΑΠ 159/2004). Για να είναι ορισµένος, και, 
άρα παραδεκτός ο λόγος αυτός πρέπει: 1) να αναφέρεται στο δικόγραφο της 
αναίρεσης και µάλιστα ενάριθµα, η συγκεκριµένη διάταξη του συγκεκριµένου 
ουσιαστικού νόµου που παραβιάστηκε (ΟλΑΠ 32/1996, ΑΠ 1069/1983, ΑΠ 
1148/1989, ΑΠ 1459/1997, ΑΠ 1658/1998, ΑΠ 1676/1998), καθώς και το 
περιεχόµενό της, 2) η νοµική κρίση της προσβαλλόµενης απόφασης για την έννοια 
της διάταξης αυτής και 3) το ερµηνευτικό ή υπαγωγικό της σφάλµα (ΟλΑΠ 32/1996). 
Επιπρόσθετα δε, αν η προσβαλλόµενη µε την αναίρεση, απόφαση, αποφάνθηκε για 
την ουσία της υπόθεσης, είναι αναγκαίο να αναφέρονται µε σαφήνεια τα πραγµατικά 
περιστατικά, τα οποία δέχτηκε τα δικαστήριο της ουσίας για τη θεµελίωση της κρίσης 
του για τη βασιµότητα ή µη της αγωγής ή του ισχυρισµού (ΟλΑΠ 27/1998, ΑΠ 
20/2005, ΑΠ 1353/2001). Και τούτο, γιατί, µόνο κατ' αυτόν τον τρόπο, µπορεί να 
κριθεί, αν η νοµική πληµµέλεια, η οποία αποδίδεται στην απόφαση, οδήγησε σε 
εσφαλµένο διατακτικό από το οποίο, εξαρτάται, τελικά η ευδοκίµηση της αναίρεσης 
(ΟλΑΠ 27/1998, ΑΠ 1036/2000, ΑΠ 1353/2001). Περαιτέρω, κατά τον πιο πάνω 
λόγο αναίρεσης κρίνονται και οι παραβιάσεις των ερµηνευτικών κανόνων 173, 200 
και 288 ΑΚ. Αυτοί παραβιάζονται, εκτός των άλλων, και όταν το ερµηνευτικό 
πόρισµα, στο οποίο, µε την ερµηνεία της δικαιοπραξίας κατέληξε το δικαστήριο, δεν 
είναι σύµφωνο µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (ΑΠ 79/1993, ΑΠ 
254/2003, ΑΠ 1229/2004). ∆εν απαιτείται, όµως, η εξειδίκευση στην απόφαση των 
αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών (ΑΠ 1580/1995), υπόκειται, 
όµως σε έλεγχο, η ορθότητα ή µη της δοθείσας ερµηνείας. Η έννοια, δηλαδή, της 
καλής πίστης αποτελεί κανόνα ουσιαστικού δικαίου, είναι έννοια νοµική και 
ελέγχεται αναιρετικά (ΑΠ 994/2014, ΑΠ 32/1988).  
- Kατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 Κ.Πολ.∆. καθιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν 
η απόφαση δεν έχει αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε 
ζήτηµα, το οποίο ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Ο λόγος αυτός 
εδράζεται στο ότι η απόφαση είναι δυνατόν να µην περιλαµβάνει πραγµατικά 
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περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή στηρίζει την κρίση της σε ζήτηµα µε ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης, το οποίο δεν καλύπτει όλα τα απαιτούµενα, µε βάση 
το πραγµατικό που εφαρµόζεται, στην περίπτωση, κανόνα δικαίου στοιχεία 
(ανεπαρκείς αιτιολογίες) (Βλ. και ΑΠ 821/2007, ΑΠ 1523/2001, ΑΠ 1267/2002, ΑΠ 
720/2003, ΑΠ 90/2004, ΑΠ 463/2004). ∆εν έχει όµως εφαρµογή η πιο πάνω διάταξη, 
όταν η έλλειψη του νοµικού συλλογισµού ανάγεται στην εκτίµηση των αποδείξεων 
(ΑΠ 353/2004) και ιδίως, στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος, 
το οποίο εξάγεται απ'αυτές, εφ'όσον αυτό εκτίθεται µε σαφήνεια και πληρότητα 
(ΟλΑΠ 24/1992, ΑΠ 1547/1995). Η αντίφαση είναι ανάγκη να εντοπίζεται µόνο 
µεταξύ των αιτιολογιών της απόφασης και όχι µεταξύ αυτών και άλλων, 
διαδικαστικών ή όχι ελλείψεων (ΑΠ 700/1986) ή µεταξύ νοµικών συλλογισµών ή 
αξιολογήσεων της απόφασης (ΑΠ 1353/2001). Άρα, χωρεί η εφαρµογή της πιο πάνω 
διάταξης, όταν δεν προκύπτουν από το αιτιολογικό της προσβαλλόµενης απόφασης, 
κατά τρόπο σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία είναι 
αναγκαία, κατά νόµο, για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόστηκε, στη 
συγκεκριµένη περίπτωση (ΟλΑΠ 26/2004, ΟλΑΠ 24/1992, ΑΠ 463/2004, ΑΠ 
15/2001). Για να είναι ορισµένος ο λόγος αυτός απαιτείται να περιλαµβάνει α) τις 
κρίσιµες πραγµατικές παραδοχές της απόφασης ή την µνεία ότι αυτή δεν έχει 
καθόλου αιτιολογία (ΑΠ 1353/2001, ΑΠ 67/2002) τον ισχυρισµό (της αγωγής ή 
ένστασης κ.λ.π.), για τον οποίο υπάρχει έλλειψη, ανεπάρκεια ή αντίφαση αιτιολογιών, 
καθώς και τη σύνδεσή του µε το διατακτικό, γ) αν πρόκειται για ανεπαρκή ή παντελή 
έλλειψη, δηλαδή ποιά πραγµατικά περιστατικά έπρεπε να περιλαµβάνει η απόφαση 
και σε τί ακριβώς έγκειται η αντίφαση και από πού προκύπτει (ΟλΑΠ 32/1996, ΑΠ 
48/1997, ΑΠ 36/2005, ΑΠ 966/2004).  
- H εφεσίβλητη τράπεζα και µετά το οριστικό κλείσιµο των λογαριασµών συνέχιζε να 
χρεώνει τόκους και έξοδα, µέχρι τουλάχιστον την 25-6-1998 κατά τους αγωγικούς 
ισχυρισµούς, δεν συνιστά παράνοµη πράξη αφού από το άρθρο 8 παρ.6 του Ν. 
1083/1980, την 289/1980 (ΦΕΚ Α' 269/27-11-1980) απόφαση της Νοµισµατικής 
Επιτροπής, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του ως άνω νόµου, το άρθρο 296 ΑΚ 
και τα άρθρα 110, 111, και 112 ΕισΝΑΚ, συνάγεται ότι ο ανατοκισµός των 
οφειλόµενων σε τραπεζικούς ή άλλους πιστωτικούς οργανισµούς ληξιπροθέσµων 
τόκων, δικαιοπρακτικών ή νοµίµων, δεδουλευµένων ή µη, ακόµη δε και τέτοιων επί 
οριστικού καταλοίπου αλληλόχρεου λογαριασµού, µπορεί να γίνει από την πρώτη 
ηµέρα καθυστέρησης χωρίς οποιοδήποτε χρονικό ή άλλο περιορισµό, όχι όµως και 
αυτοδικαίως ή µε σχετική µονοµερή δήλωση του δανειστή, αλλά µε σχετική 
συµφωνία µεταξύ δανειστή και οφειλέτη (ΑΠ Ολ 8 και 9/1998), αφού οι 
προαναφερόµενες διατάξεις της απόφασης της Νοµισµατικής Επιτροπής και του 
εξουσιοδοτικού αυτής νόµου (1083/1980) δεν κάνουν καµία διάκριση µεταξύ ενεργού 
συµβάσεως και συµβάσεως που για οποιοδήποτε λόγο έληξε ή να εξαιρούν τον 
εκτοκισµό, όταν έχει εκδοθεί για την οφειλή δικαστική απόφαση ή εκτελεστός τίτλος 
(ΑΠ 578 ΚΑΙ 579/2006 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 938/2002 ∆νη 44.1368, ΑΠ 1782/2001 ∆νη 
43.1430, ΑΠ 1619/2000 ∆νη 42.744), ενώ στην προκείµενη περίπτωση µε τον 2° όρο 
της µεταξύ των διαδίκων συµβάσεως είχε ρητά συµφωνηθεί ο ανά τρίµηνο 
ανατοκισµός των τόκων, όπως τούτο προκύπτει από την καταρτισθείσα µεταξύ των 
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διαδίκων σύµβαση. Από τα παραπάνω περιστατικά, που πλήρως αποδείχθηκαν, 
προκύπτει ότι δεν υπήρξε κάποια αδικοπρακτική συµπεριφορά των οργάνων της 
εναγόµενης Τράπεζας σε βάρος του ενάγοντος αλλά αντίθετα οι πράξεις των οργάνων 
της ήταν σύµφωνες µε τις προαναφερθείσες διατάξεις και τη µεταξύ τους σύµβαση, 
ενώ η ζηµία, την οποία ισχυρίζεται ότι αυτός υπέστη, προέρχεται τόσο από την 
αθέτηση της υποχρεώσεως της προµηθεύτριας εισαγωγικής εταιρίας να του 
παραδώσει τον αγορασθέντα µηχανολογικό εξοπλισµό όσο και από τη δική του 
υπερηµερία και αδυναµία στη συνέχεια να καταβάλει τις συµφωνηθείσες δόσεις των 
δανείων και δεν συνδέεται αιτιωδώς µε παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά των 
οργάνων της εναγόµενης, ενώ και ο ανατοκισµός των τόκων ήταν σύννοµος κατά τα 
προαναφερθέντα αλλά και ο πλειστηριασµός των ακινήτων του, ενόψει δε της µη 
πληρωµής του υπολοίπου της απαίτησης της εφεσίβλητης δικαιολογείται τόσο το 
ύψος της (63.341.806 δρχ. εντόκως από 15-9-1997) όσο και η βεβαίωση αυτής στην 
αρµόδια ∆ΟΥ προκειµένου να εισπραχθεί µε τη διαδικασία του ΚΕ∆Ε κατά τις 
διατάξεις της προαναφερθείσας 197/1978 απόφασης της Νοµισµατικής Επιτροπής και 
των σε εκτέλεση της εκδοθεισών Υπουργικών Αποφάσεων. ∆ηλαδή ουδόλως 
αποδείχθηκε οποιαδήποτε αδικοπρακτική συµπεριφορά των οργάνων της εναγόµενης 
και εντεύθεν αδικοπρακτική της ευθύνη διότι αυτή ενεργώντας αφενός κατά τα 
συµβατικώς υπεσχηµένα και αφετέρου σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν την 
χορήγηση δανείων σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις, όπως η επιχείρηση του ενάγοντος, 
ενήργησε κατά τρόπο σύµφωνο προς τα κρατούντα χρηστά συναλλακτικά ήθη αφού ο 
τρόπος επιδίωξης της απαιτήσεως της ήταν καθ' όλα σύννοµος µε αποτέλεσµα να µη 
στοιχειοθετείται ευθύνη της ούτε κατά την ΑΚ 919 αλλά ούτε και κατά την ΑΚ 914, 
ώστε να δικαιούται ο ενάγων τα επιδιωκόµενα µε την αγωγή του κονδύλια 
αποζηµίωσης (θετικής και αρνητικής) και επιπρόσθετα χρηµατική ικανοποίηση για 
την αποκατάσταση ηθικής βλάβης. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 281, 288, 296, 914, 919,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
ΕισΝΑΚ: 110, 111, 112, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Ευθύνη εκείνου που εποπτεύει άλλον 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 532 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ευθύνη εκείνου που εποπτεύει άλλον. Χρηµατική ικανοποίηση σε οικογένεια 
θύµατος. Αρχή αναλογικότητας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Αναιρεί την απόφαση ως προς ορισµένα κεφάλαια. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 923 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 
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έχει και όποιος ασκεί την εποπτεία µε σύµβαση". Εποπτεία είναι η επίβλεψη, 
επιτήρηση και προφύλαξη του εποπτευοµένου, αναλόγως των περιστάσεων, 
προκειµένου δε περί ανηλίκου ασκείται από τους έχοντες τη γονική µέριµνα αυτού 
γονείς του, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1510 ΑΚ και περιλαµβάνεται στα 
καθήκοντα και δικαιώµατα αυτών αλλά και τις υποχρεώσεις τους. Η ανωτέρω 
διάταξη έχει ως σκοπό την προστασία των τρίτων από παράνοµη πράξη του 
εποπτευοµένου, ενώ η ευθύνη του εποπτεύοντος απέναντι στον εποπτευόµενο για 
ζηµία την οποία ο δεύτερος υφίσταται από αδικοπραξία τρίτου, στην πραγµάτωση της 
οποίας συνέβαλε και παραµέληση της εποπτείας, δεν καλύπτεται από τη διάταξη αυτή 
(άρθρο 923 ΑΚ), αλλά κρίνεται µε βάση την εκ του νόµου ή τη συµβατική σχέση, 
από την οποία πηγάζει η υποχρέωση της εποπτείας. Όµως το συντρέχον πταίσµα του 
εποπτεύοντος στην πρόκληση της ζηµίας του εποπτευόµενου δεν µπορεί να 
αντιταχθεί από τον εναγόµενο τρίτο, κατά της αγωγής αποζηµιώσεως του 
εποπτευοµένου, εφόσον δεν πρόκειται για πταίσµα του ιδίου του εποπτευοµένου. 
Εποµένως, ο ισχυρισµός του εναγοµένου τρίτου, περί συνυπαιτιότητας των γονέων 
του παθόντος ανηλίκου (ενάγοντος), κατ' άρθρο 300 ΑΚ δεν είναι νόµιµος. Είναι, 
όµως νόµιµος, όταν ο εποπτεύων γονέας ζητάει αποζηµίωση από τον τρίτο για ιδία 
του ζηµία (ΑΠ 1106/2011).  
- Κατά το άρθρο 932 ΑΚ σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την 
αποζηµίωση για περιουσιακή ζηµία, το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη 
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου 
η χρηµατική ικανοποίηση µπορεί να επιδικασθεί στην οικογένεια του θύµατος λόγω 
ψυχικής οδύνης. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι παρέχεται µε αυτή δυνητική 
ευχέρεια στο δικαστήριο να επιδικάσει χρηµατική ικανοποίηση και να καθορίσει το 
εύλογο ποσό, αφού εκτιµήσει τα υπόψη του τιθέµενα περιστατικά (βαθµό 
πταίσµατος, είδος προσβολής, περιουσιακή και κοινωνική κατάσταση των µερών 
φυσικών προσώπων και σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου, ηλικία του θύµατος 
και των µελών της οικογενείας του, τα οποία δοκιµάζουν ψυχική οδύνη), µε βάση 
τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής εάν κρίνει ότι επήλθε ηθική βλάβη ή 
ψυχική οδύνη. Εξάλλου δεν λαµβάνεται υπόψη ως προσδιοριστικό στοιχείο για τον 
καθορισµό του εύλογου ποσού της χρηµατικής ικανοποιήσεως η οικονοµική 
κατάσταση της εναγοµένης ασφαλιστικής εταιρίας, γιατί η ευθύνη της τελευταίας 
είναι εγγυητική (ΑΠ 1670/2006 και 71/2011).  
- Με το άρθρο 25 παρ.1 εδ. τέταρτο του Συντάγµατος, όπως αυτό ισχύει µετά τη 
συνταγµατική αναθεώρηση του έτους 2001, τίθεται ο κανόνας ότι οι κάθε είδους 
περιορισµοί που µπορούν να επιβληθούν στα ατοµικά δικαιώµατα "πρέπει να 
προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει 
επιφύλαξη υπέρ αυτού, και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας". Κατά την 
αρχή αυτή, η οποία ως γενική αρχή του δικαίου ίσχυε και προ της ρητής 
αποτυπώσεώς της στο Σύνταγµα κατά την προαναφερθείσα αναθεώρηση του, οι 
νοµίµως επιβαλλόµενοι περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να πληρούν 
τα ακόλουθα τρία κριτήρια, πρέπει δηλαδή να είναι: α) κατάλληλοι, ήτοι πρόσφοροι 
για την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, β) αναγκαίοι, ήτοι να συνιστούν 
µέτρο το οποίο, σε σχέση µε άλλα δυνάµενα να ληφθούν µέτρα, επάγεται τον 
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ελάχιστο δυνατό περιορισµό για τον ιδιώτη ή το κοινό, και τέλος γ) εν στενή έννοια 
αναλογικοί, να τελούν δηλαδή σε εύλογη σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η 
αναµενόµενη ωφέλεια να µην υπολείπεται της βλάβης που προκαλούν (ΟλΑΠ 
43/2005), Η αρχή της αναλογικότητας, ως κανόνας δικαίου που θέτει όρια στον 
περιοριστικό του ατοµικού δικαιώµατος νόµο, απευθύνεται κατ' αρχήν στο νοµοθέτη. 
Στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου, ήτοι στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών, επίκληση της 
αρχής της αναλογικότητας µπορεί να γίνει αν ο κοινός νοµοθέτης είτε έχει 
παραβιάσει την αρχή αυτή, θεσπίζοντας µε νόµο υπέρµετρους περιορισµούς 
ατοµικών δικαιωµάτων, οπότε ο δικαστής µπορεί, ελέγχοντας τη συνταγµατικότητα 
του νόµου, να µην εφαρµόσει αυτόν (άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγµατος), είτε έχει 
παραλείψει να ασκήσει τις συνταγµατικές του υποχρεώσεις, καταλείποντας κενό, 
οπότε η αρχή της αναλογικότητας καλείται επικουρικώς σε εφαρµογή. Στο πεδίο των 
αδικοπρακτικών σχέσεων (άρθρο 914 επ. ΑΚ) και ειδικότερα στο ζήτηµα του µέτρου 
της επιδικαστέας χρηµατικής ικανοποιήσεως ο νόµος προβλέπει στο άρθρο 932 ΑΚ 
ότι το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική 
ικανοποίηση, δηλαδή χρηµατική ικανοποίηση ανάλογη µε τις περιστάσεις της 
συγκεκριµένης περιπτώσεως. Με τη διάταξη αυτή ο κοινός νοµοθέτης έλαβε υπόψη 
του την αρχή της αναλογικότητας, εξειδικεύοντάς την στο ζήτηµα του προσδιορισµού 
του ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως.  
Εποµένως, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν υπάρχει έδαφος άµεσης εφαρµογής της 
διατάξεως του άρθρου 25 παρ. 1 εδάφιο τέταρτο του Συντάγµατος, η ευθεία δε 
επίκληση της κατά τον προσδιορισµό του ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως 
στερείται σηµασίας, αφού δεν θα οδηγούσε σε διαφορετικά, σε σχέση µε τον κατ" 
εφαρµογή του άρθρου 932 ΑΚ προσδιορισµό αυτής, αποτελέσµατα (ΟλΑΠ 6/2009). 
Εξάλλου, το ∆ικαστήριο της ουσίας, στα πλαίσια της διακριτικής εξουσίας που έχει 
από το άρθρο 932 ΑΚ, µπορεί να καθορίσει το ύψος της χρηµατικής ικανοποίησης 
λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης του δικαιούχου, µε βάση τους οικείους 
προσδιοριστικούς παράγοντες, όπως είναι το πταίσµα του υπόχρεου, το συντρέχον 
πταίσµα του δικαιούχου, η κοινωνική και περιουσιακή κατάσταση των µερών. Ο 
προσδιορισµός από το ∆ικαστήριο της ουσίας του ύψους της χρηµατικής 
ικανοποίησης, δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, διότι αναφέρεται στην 
εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, χωρίς υπαγωγή σε νοµική έννοια, ώστε να µπορεί 
να νοηθεί εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου είτε ευθέως είτε εκ πλαγίου, για έλλειψη 
νόµιµης βάσης (ΟλΑΠ 13/2002).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν 
παραβιάσθηκε 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 
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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: 300, 923, 932, 1510,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Σ: 25, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1252, σχολιασµός Ι. Ν. Κ. * ΝοΒ 
2012.1965 
 
Αδικοπραξία - Ζηµία από κοινή πράξη περισσοτέρων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1667 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ζηµιά από κοινή πράξη περισσοτέρων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Κατά το άρθρο 914 του ΑΚ "όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει 
υποχρέωση να τον αποζηµιώσει". Κατά δε το άρθρο 926 του ΑΚ "Αν από κοινή 
πράξη περισσοτέρων προήλθε ζηµία ή αν για την ίδια ζηµία ευθύνονται παράλληλα 
περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει 
περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν µπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη 
επέφερε τη ζηµία". Από τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 
297, 298, 330 του ΑΚ συνάγεται ότι προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζηµίωση από 
αδικοπραξία είναι συµπεριφορά παράνοµη και υπαίτια, επέλευση ζηµίας και ύπαρξη 
αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς του δράστη και της ζηµίας. Αν για 
την επέλευση της ζηµίας συνέβαλε η παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά 
περισσοτέρων προσώπων, αδιαφόρως του αν ήταν συµµέτοχοι στην ίδια αδικοπραξία 
ή έδρασαν χωρίς κοινή υπαιτιότητα (µε µορφή παραυτουργίας), ευθύνονται εις 
ολόκληρον, ανεξάρτητα από το βαθµό της αιτιώδους συµβολής ή του πταίσµατος 
καθενός από αυτούς, που ενδιαφέρει µόνον την κατά το άρθρο 927 του ΑΚ άσκηση 
του δικαιώµατος αναγωγής µεταξύ των περισσοτέρων εις ολόκληρον συνοφειλετών 
(ΑΠ 1327/2008). Τέτοιο γενεσιουργό λόγο υποχρεώσεως προς αποζηµίωση από 
αδικοπραξία αποτελεί και η συµµετοχή σε απάτη, για την τέλεση της οποίας αρκεί η 
ζηµία του παθόντος να οφείλεται σε περιουσιακή διάθεση εκ µέρους του, από πλάνη 
που προξενήθηκε µε δόλο των δραστών (ΑΠ 16/2005).  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
έλλειψη νόµιµης βάσης της αποφάσεως ιδρύεται, όταν από τις αιτιολογίες της δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για να κριθεί, αν στη 
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συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της ουσιαστικής διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε η δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, καθώς και 
όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το νοµικό 
χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 1/1999, 28/1997, 12/1995). Το κατά νόµο αναγκαίο 
περιεχόµενο της ελάσσονος προτάσεως του νοµικού συλλογισµού προσδιορίζεται από 
τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα του ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το 
πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως, έστω και µε συνοπτικές αιτιολογίες, από 
τις παραδοχές της αποφάσεως στο αποδεικτικό της πόρισµα και να µην καταλείπονται 
αµφιβολίες. ∆εν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες οι ελλείψεις που ανάγονται στην 
ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα στην αξιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς (ΟλΑΠ 661/1984).  
- Κατά δε την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αρ. 20 του ΚΠολ∆ 
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου, για τη συγκρότηση του σχετικού λόγου 
αναιρέσεως, υφίσταται, όταν το δικαστήριο τη ουσίας από εσφαλµένη ανάγνωση 
αποδεικτικού εγγράφου δέχεται ως (οντολογικό) περιεχόµενό του καταδήλως 
διαφορετικό από το πραγµατικό (ΟλΑΠ 1/1333), ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία 
πραγµατικού γεγονότος και εξαιτίας αυτού του διαγνωστικού λάθους καταλήγει σε 
επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα πόρισµα, σχηµατίζοντας την κρίση του αποκλειστικά 
ή κατά κύριο λόγο από το έγγραφο αυτό ως προς τα πράγµατα που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. ∆εν περιλαµβάνει όµως την περίπτωση, κατά την 
οποία το δικαστήριο από την εκτίµηση και αξιολόγηση του αληθινού περιεχοµένου 
του εγγράφου καταλήγει σε συµπέρασµα αντίθετο µε εκείνο που θεωρεί ως ορθό ο 
αναιρεσείων, αφού τότε πρόκειται για αιτίαση ως προς την εκτίµηση πραγµάτων που 
δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, ούτε επίσης όταν το έγγραφο, που φέρεται ότι 
παραµορφώθηκε, εκτιµήθηκε µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαρθεί η 
σηµασία του, σε σχέση µε το πόρισµα στο οποίο κατέληξε για την ύπαρξη ή µη του 
αποδεικτέου γεγονότος (ΑΠ 1236/2005, 871/2003).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 330, 914, 926, 927,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Ηθική Βλάβη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 3 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποκόλληση οικοδοµής. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. 
- Αποδείχθηκε ότι οι ενάγοντες υπέστησαν, λόγω της στεναχώριας που δοκίµασαν και 
της υφιστάµενης ταλαιπωρίας τους εξαιτίας της αποκόλλησης της οικοδοµής τους 
από την όµορη αυτής πολυκατοικία, ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας 
δικαιούνται εύλογη χρηµατική ικανοποίηση (άρθρο 932 ΑΚ) Ενόψει την συνθηκών 
της αδικοπρακτικής συµπεριφοράς των εκκαλούντων- εναγοµένων, του είδους και τις 
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εκτάσεως της βλάβης που επήλθε, του βαθµού του πταίσµατος των εναγοµένων, της 
κοινωνικής και οικονοµικής κατάστασης των διαδίκων µερών, θα πρέπει να 
επιδικαστεί στον καθένα από τους ενάγοντες ως χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής 
βλάβης το ποσό των 1500 Ευρώ. Εποµένως το πρωτοβάθµιο δικαστήριο, το οποίο 
επιδίκασε για την παραπάνω αιτία στον καθένα από τους ενάγοντες το ποσό των 
2.970 ευρώ, έσφαλε κατά το βάσιµο εν µέρει τελευταίο λόγο της έφεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 932, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Ιατρική ευθύνη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 726 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ιατρικό σφάλµα. Έλλειψη νόµιµης βάσης 
- Κατά το άρθρο 24 του ΑΝ 1565/1939 "περί κώδικος ασκήσεως του ιατρικού 
επαγγέλµατος", που διατηρήθηκε σε ισχύ κατά το άρθρο 47 ΕισΝΑΚ, ο ιατρός 
οφείλει να παρέχει µε ζήλο, ευσυνειδησία και αφοσίωση την ιατρική του συνδροµή, 
σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές της ιατρικής επιστήµης και της κτηθείσας πείρας 
τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις για την διαφύλαξη των ασθενών και προστασίας 
των υγιών. Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 298, 
299, 330 εδ.β' , 914 και 932 ΑΚ προκύπτει, ότι η αδικοπρακτική ευθύνη ιατρού προς 
αποζηµίωση, ή και προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης θεµελιώνεται και εάν ο 
ιατρός ενεργήσει από αµέλεια, η οποία αµέλεια υπάρχει στις περιπτώσεις εκείνες, που 
το ανεπιθύµητο αποτέλεσµα οφείλεται σε παράβαση των θεµελιωδών 
αναγνωρισµένων κανόνων της ιατρικής επιστήµης και η ενέργεια του δεν ήταν 
σύµφωνη µε το αντικειµενικώς επιβαλλόµενο καθήκον επιµέλειας. ∆ηλαδή θα πρέπει 
να µην καταβλήθηκε από τον ιατρό η επιβαλλόµενη κατά αντικειµενική κρίση 
προσοχή και επιµέλεια, την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος 
θα µπορούσε και όφειλε να καταβάλλει κάτω από τις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις, 
µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνθήκες που επικρατούν στις συναλλαγές και 
την κοινή κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων πείρα και λογική και συγχρόνως να 
υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ιατρικής πράξης ή παράλειψης και του 
αξιόποινου µη επιδιωκόµενου αποτελέσµατος, ενώ ουδεµία ευθύνη φέρει ο ιατρός αν 
ενήργησε κατά τους πιο πάνω κανόνες (lege artis) και ειδικότερα όπως θα ενεργούσε 
κάτω από τις ίδιες συνθήκες και περιστάσεις και µε τα στην διάθεση του µέσα, 
συνετός και επιµελής ιατρός. Οι πιο πάνω έννοιες της υπαιτιότητας και της αιτιώδους 
συνάφειας είναι αόριστες νοµικές έννοιες, και γι' αυτό 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 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 θεµελιώσει ή όχι υπαιτιότητα (δόλο ή αµέλεια) και να 
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θεωρηθεί ή όχι πρόσφορη αιτία του ζηµιογόνου (περιουσιακού ή ηθικού) 
αποτελέσµατος που επήλθε (ΑΠ 889/2000, 2/2009). Η αδικοπρακτική ευθύνη του 
ιατρού ρυθµίζεται ως προς ορισµένα ζητήµατα και από το άρθρο 8 του ν. 2251/1994 
για την "προστασία των καταναλωτών", το οποίο πριν την τροποποίηση του µε τον ν. 
3587/2007 όριζε, µεταξύ άλλων, ότι "ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε ζηµία 
που προκάλεσε υπαιτίως κατά την παροχή των υπηρεσιών" (§ 1), ότι "ως παρέχων 
υπηρεσίες θεωρείται όποιος παρέχει κατά τρόπο ανεξάρτητο υπηρεσία στο πλαίσιο 
της άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας" (§ 2 εδ. β'), ότι "ο ζηµιωθείς 
υποχρεούται να αποδείξει τη ζηµία και την αιτιώδη συνάφεια µεταξύ της παροχής της 
υπηρεσίας και της ζηµίας" (§ 3), ότι "ο παρέχων τις υπηρεσίες φέρει το βάρος της 
απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας" (§ 4 εδ. α'), ότι "για την εκτίµηση της έλλειψης 
υπαιτιότητας λαµβάνονται υπόψη η ευλόγως προσδοκώµενη ασφάλεια και το σύνολο 
των ειδικών συνθηκών και ιδιαίτερα, µεταξύ άλλων, η φύση και το αντικείµενο της 
υπηρεσίας, ιδίως σε σχέση µε τον βαθµό επικινδυνότητας της, η ελευθερία δράσης 
που αφήνεται στο πλαίσιο της υπηρεσίας, το αν ο ζηµιωθείς ανήκει σε κατηγορία 
µειονεκτούντων ή ευπρόσβλητων προσώπων και ότι "µόνη η ύπαρξη ή δυνατότητα 
τελειότερης υπηρεσίας κατά τον χρόνο παροχής της υπηρεσίας ή µεταγενέστερα δεν 
συνιστά υπαιτιότητα" (§ 5). Από τις διατάξεις αυτού του άρθρου προκύπτει, ότι στο 
πεδίο εφαρµογής του εµπίπτουν και οι ιατρικές υπηρεσίες, διότι ο παρέχων αυτές 
ιατρός ενεργεί κατά τρόπο ανεξάρτητο, δεν υπόκειται δηλαδή σε συγκεκριµένες 
υποδείξεις ή οδηγίες του αποδέκτη των υπηρεσιών (ασθενούς), αλλά έχει την 
πρωτοβουλία και την ευχέρεια να προσδιορίζει τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών 
του (βλ. ΑΠ 1227/2007).  
Ενόψει δε της νόθου αντικειµενικής ευθύνης, που καθιερώνεται συναφώς, µε την 
έννοια της αντιστροφής του βάρους απόδειξης τόσο ως προς την υπαιτιότητα όσο και 
ως προς την παρανοµία, ο ζηµιωθείς φέρει το βάρος να αποδείξει την παροχή των 
υπηρεσιών, τη ζηµία του και τον αιτιώδη σύνδεσµο της ζηµίας µε την εν γένει παροχή 
των υπηρεσιών, όχι όµως και τη συγκεκριµένη πράξη ή παράλειψη που επέφερε το 
ζηµιογόνο αποτέλεσµα, ενώ ο παρέχων τις υπηρεσίες ιατρός, προκειµένου να 
απαλλαγεί από την ευθύνη, πρέπει να αποδείξει είτε την ανυπαρξία παράνοµης και 
υπαίτιας πράξης του είτε την έλλειψη αιτιώδους συνδέσµου της ζηµίας µε την 
παράνοµη και υπαίτια πράξη του είτε τη συνδροµή κάποιου λόγου επαγόµενου την 
άρση ή τη µείωση της ευθύνης του (βλ. ΑΠ 1227/2007, 589/2001). 
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, για 
έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης ιδρύεται, όταν από τις αιτιολογίες της 
προσβαλλόµενης απόφασης δεν προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είναι 
αναγκαία για να κριθεί, αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν οι νόµιµοι όροι 
της ουσιαστικής διάταξης 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: 298, 299, 330, 914, 932,  
ΕισΝΑΚ: 47, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
ΑΝ: 1565/1939, άρθ. 24, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1251 
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Αδικοπραξία - Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 798 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Αποζηµίωση σε οικογένεια θύµατος. 
Αλλοδαποί. Εφαρµοστέο δίκαιο. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται 
η προσβαλλόµενη απόφαση από ορισµένους διαδίκους. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 10 του Ν. ΓπΝ/1931, 297-300, 334 εδ. β' και 914 του 
ΑΚ προκύπτει, ότι σε περίπτωση συγκρούσεως µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
οχηµάτων η ευθύνη προς αποζηµίωση προϋποθέτει συµπεριφορά παράνοµη και 
υπαίτια, επέλευση ζηµίας και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς 
του οδηγού και της ζηµίας. Η παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση 
αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του οποίου από το 
δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου 
µεταξύ της συγκεκριµένης παραβάσεως και του ζηµιογόνου αποτελέσµατος. 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 5 παρ. 8 περ. α' και 16 παρ. 4 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) στους 
οδηγούς οδικών οχηµάτων απαγορεύεται να διαβαίνουν την εκ µιάς ή δύο συνεχών 
γραµµών κατά µήκος διαγράµµιση και να κυκλοφορούν σε οδόστρωµα, που 
προορίζεται για την αντίθετη προς την κατεύθυνσή τους κυκλοφορία.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 26 του ΑΚ, οι ενοχές από αδίκηµα διέπονται από το 
δίκαιο του τόπου, όπου διαπράχθηκε το αδίκηµα. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι 
η σχέση, που δηµιουργείται µε τη διάπραξη αδικήµατος στην Ελλάδα, διέπεται από το 
ελληνικό δίκαιο. Εποµένως, κατά το δίκαιο αυτό κρίνεται, µεταξύ των άλλων, και αν 
στη συγκεκριµένη περίπτωση θεµελιώνεται και µε ποιες προϋποθέσεις απαίτηση 
χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης κατά το άρθρο 932 
του ΑΚ. ∆εδοµένου, όµως, ότι κατά την τελευταία αυτή διάταξη, σε περίπτωση 
θανατώσεως προσώπου, αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης 
έχουν τα µέλη της οικογένειας του θανατωθέντος, το θέµα αν είναι ή όχι, κάποιος 
µέλος της ίδιας οικογένειας µε το θύµα κρίνεται µε άλλες διατάξεις του ιδιωτικού 
διεθνούς δικαίου και συγκεκριµένα µε τις διατάξεις των άρθρων 14, 17, 22 και 23 του 
ΑΚ, ανάλογα αν πρόκειται για σύζυγο ή τέκνα. Εν προκειµένω, το Εφετείο, µε την 
προσβαλλόµενη απόφασή του, δέχθηκε ότι και σε περίπτωση θανατώσεως στην 
Ελλάδα αλλοδαπού υπηκόου για το θέµα αν κάποιος ανήκει στην οικογένεια του 
θύµατος και έχει εντεύθεν απαίτηση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής 
οδύνης έχει εφαρµογή η διάταξη του άρθρου 26 του ΑΚ κι' εποµένως το ζήτηµα 
τούτο κρίνεται κατά το ελληνικό δίκαιο, ακολούθως δε µε βάση την παραδοχή του 
αυτή, εφαρµόζοντας το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο, επιδίκασε για τον προκληθέντα 
στο αυτοκινητικό ατύχηµα θάνατο του αλβανού υπηκόου χρηµατική ικανοποίηση 
λόγω ψυχικής οδύνης και στους τρίτη έως και έβδοµη των αναιρεσιβλήτων αδελφούς 
του θανατωθέντος, αλβανούς επίσης υπηκόους και κατοίκους Αλβανίας, ως 
ανήκοντες στην οικογένεια του θύµατος και υποστάντες ψυχική οδύνη από τον 
θάνατό του. Έτσι, όµως, που έκρινε το Εφετείο παραβίασε ευθέως κανόνες 
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ουσιαστικού δικαίου, µε την εφαρµογή των µη εφαρµοστέων διατάξεων των άρθρων 
26 και 932 του ΑΚ και τη µη εφαρµογή των εφαρµοστέων διατάξεων των άρθρων 17, 
22 και 23 του ΑΚ και του αλβανικού δικαίου, κατά τον βάσιµο, κατ' ορθήν εκτίµηση 
µόνο από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, όχι δε και από τον αριθµό 19 του 
ίδιου άρθρου, που επικαλείται η αναιρεσείουσα, λόγο της αιτήσεως αναιρέσεως, ο 
οποίος µε βάση τις προβαλλόµενες αιτιάσεις, αφορά µόνο τον πέµπτο αναιρεσίβλητο 
(αδελφό του θανατωθέντος) Ψ5. Κατόπιν τούτων, πρέπει ν' απορριφθεί η αναίρεση 
κατά το µέρος που αφορά τους δύο πρώτους αναριεσιβλήτους και, κατά παραδοχή 
του ως άνω λόγου αναιρέσεως, να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση ως προς τον 
προαναφερθέντα πέµπτο αναιρεσίβλητο, µόνο κατά το ως άνω κεφάλαιο. 
- Kατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, έλλειψη νόµιµης βάσεως της 
αποφάσεως, που ιδρύει τον προβλεπόµενο από τη διάταξη αυτή λόγο αναιρέσεως, 
συντρέχει, όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως, που αποτελεί την ελάσσονα 
πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται διόλου ή αναφέρονται 
αντιφατικώς ή ανεπαρκώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο 
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 εφαρµόστηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου 
που δεν εφαρµόστηκε, όχι όµως όταν η αντίστοιχη έλλειψη, αντίφαση ή ανεπάρκεια 
αφορά την ανάλυση, στάθµιση, αξιολόγηση και γενικότερα την εκτίµηση των 
αποδείξεων, αρκεί το πόρισµα, που έχει εξαχθεί από αυτές, να εκτίθεται σαφώς. Έτσι, 
επί ευθύνης προς αποζηµίωση από τη σύγκρουση αυτοκινήτων 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. Και τούτο, διότι πρόκειται για αόριστες νοµικές έννοιες, 
που συνιστούν προϋποθέσεις γενέσεως της εν λόγω ευθύνης, δηλαδή στοιχεία του 
πραγµατικού των εφαρµοζοµένων στην περίπτωση αυτή κανόνων δικαίου. 
Ειδικότερα, ελέγχεται αναιρετικώς η κρίση του δικαστηρίου, περί του αν τα 
ανελέγκτως διαπιστωθέντα από αυτό πραγµατικά γεγονότα µπορούν, καθεαυτά, 
αντικειµενικώς και βάσει των διδαγµάτων της κοινής πείρας, να θεωρηθούν ως 
συνδεόµενα αιτιωδώς µε το ζηµιογόνο αποτέλεσµα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 14, 17, 22, 23, 26, 297 - 300, 334, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 294, 295, 297, 299, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 573, 
ΚΟΚ: 5, 12, 16, 19, 20, 42,  
Νόµοι: ΓΠΝ/1931, άρθ. 10,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
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Αδικοπραξία - Καταστροφή πράγµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 839 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταστροφή πράγµατος. Καταστροφή περίφραξης. Αναίρεση κατά των αποφάσεων 
των ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε 
εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 914, 297 και 298 ΑΚ συνάγεται, ότι 
εκείνος που υπαιτίως και παρανόµως καταστρέφει εντελώς ξένο πράγµα υποχρεούται 
σε αποζηµίωση του παθόντος και ειδικότερα του ιδιοκτήτη, ο οποίος δικαιούται να 
απαιτήσει την ανόρθωση της θετικής ζηµίας, αναγόµενης στην αντικειµενική αξία 
του πράγµατος κατά το χρόνο της πρώτης ενώπιον του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου 
συζητήσεως της αγωγής (ΟλΑΠ 23/2005), για το ορισµένο της οποίας αρκούν τα 
στοιχεία αυτά, εφόσον τα περιστατικά που προσδιορίζουν την αξία του πράγµατος 
µπορούν να προκύπτουν και από τις αποδείξεις (ΑΠ 183/1991, 1046/2011). Επί 
καταστροφής πράγµατος που δεν είναι καινούργιο, εφόσον και η αποζηµίωση 
παρέχεται σε χρήµα, η ζηµία και το εις αυτήν αντιστοιχούν διαφέρον πρέπει να 
υπολογίζεται µε βάση την αξία του πράγµατος σε τέτοια κατάσταση και όχι ανάλογα 
µε την απαιτούµενη δαπάνη για την απόκτηση καινούργιου πράγµατος, διότι άλλως ο 
ζηµιούµενος θα αποκόµιζε και ωφέλεια, πράγµα το οποίο θα ήταν αντίθετο µε την 
έννοια του διαφέροντος και τη διέπουσα τούτο γενική αρχή της αποκαταστάσεως του 
δανειστή στην προ του ζηµιογόνου γεγονότος κατάσταση, (ΑΠ 1006/1977).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 560 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: 1) αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, 
ελληνικό η ξένο, εσωτερικού η διεθνούς δικαίου. Η παράβαση των διδαγµάτων της 
κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναίρεσης µόνον αν τα διδάγµατα αυτά αφορούν την 
εφαρµογή των κανόνων του δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' 
αυτούς ο λόγος αυτός αναίρεσης δεν µπορεί να προβληθεί σε µικροδιαφορές, 2) αν το 
δικαστήριο δεν συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο νόµος ή δίκασε ειρηνοδίκης του οποίου 
είχε γίνει δεκτή η εξαίρεση, 3) αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των 
πολιτικών δικαστηρίων ή δεν είχε καθ' ύλην αρµοδιότητα, 4) αν παράνοµα 
αποκλείστηκε η δηµοσιότητα της διαδικασίας". Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται 
ότι οι λόγοι αναιρέσεως κατ' αποφάσεων των ειρηνοδικείων ή των πρωτοδικείων που 
εκδίδονται επί εφέσεων κατ' αποφάσεων των ειρηνοδικείων, αντίστοιχοι µε τους 
αριθµούς 1, 2, 4, 5 και 7 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, απαριθµούνται περιοριστικώς και 
δεν χωρεί ανάλογη εφαρµογή των λοιπών λόγων αναιρέσεως του τελευταίου αυτού 
άρθρου (ΟλΑΠ 45/1987).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914, 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικοπραξία - Παραγραφή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 737 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ένσταση παραγραφής. Μη κήρυξη ακυρότητας. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Με τη διάταξη του άρθρου 937 ΑΚ ορίζεται ότι: "η απαίτηση από αδικοπραξία 
παραγράφεται µετά πενταετία, αφότου ο παθών έµαθε τη ζηµία και τον υπόχρεο σε 
αποζηµίωση σε κάθε όµως περίπτωση η απαίτηση παραγράφεται µετά πάροδο είκοσι 
ετών από την πράξη. Αν η αδικοπραξία αποτελεί συνάµα κολάσιµη πράξη που κατά 
τον ποινικό νόµο υπόκειται σε µακρότερη παραγραφή, αυτή ισχύει και για την 
απαίτηση αποζηµιώσεως". Προϋποθέσεις για την εφαρµογή της κατά το άρθρο 937 
παρ. 1 εδ. α' ΑΚ πενταετούς παραγραφής είναι η παρέλευση χρονικού διαστήµατος 
πέντε ετών από τότε που ο ζηµιωθείς έλαβε γνώση της ζηµίας και του προς 
αποζηµίωση υπόχρεου. Ειδικότερα καθ" όσον αφορά την άλλη προϋπόθεση αυτή 
δικαιολογείται γιατί µόνο από της γνώσεως της ζηµιάς και του υπόχρεου προς 
αποζηµίωση µπορεί να εγερθεί µία αγωγή µε ελπίδες επιτυχίας. Θεωρείται ότι ο 
παθών ή ο εν γένει δικαιούχος της αποζηµιώσεως γνωρίζει τον υπόχρεο όταν αυτός 
γνωρίζει τόσα περιστατικά ώστε βάσει αυτών να µπορεί να εγείρει αγωγή εναντίον 
ορισµένου προσώπου µε ελπίδες επιτυχίας. ∆εν αρκούν απλές εικασίες, υποψίες ή εξ 
αµελείας άγνοια. Πότε συµβαίνει κάτι τέτοιο είναι ζήτηµα πραγµατικό εξαρτώµενο 
από τη συνολική εκτίµηση της συγκεκριµένης περιπτώσεως. Αν µπορούν να 
διαπιστωθούν το όνοµα και η διεύθυνση του υπόχρεου σε αποζηµίωση προσώπου, 
τότε ο παθών θεωρείται ότι γνωρίζει το πρόσωπο του υπόχρεου σε αποζηµίωση κατά 
το χρόνο που αυτός ερευνώντας θα µπορούσε να το πληροφορηθεί. Από τις ίδιες 
διατάξεις του νόµου σε συνδυασµό προς τη διάταξη του όρθρου 338 Κ.Πολ.∆. 
προκύπτει ότι το βάρος αποδείξεως ότι ο δικαιούχος της αποζηµιώσεως γνώριζε από 
ορισµένο χρονικό σηµείο τη ζηµία και τον υπόχρεο προς αποζηµίωση, φέρει εκείνος 
που επικαλείται πενταετή παραγραφή της αξιώσεως, δηλαδή ο εναγόµενος, ο δε 
ισχυρισµός του ενάγοντος ότι έλαβε γνώση του υπαιτίου σε αποζηµίωση σε 
µεταγενέστερο χρόνο, αποτελεί αιτιολογηµένη άρνηση της ένστασης παραγραφής και 
όχι αντένσταση κατ' αυτής (ΑΠ 141/2007, ΑΠ 708/2008).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 262 παρ.1 ΚΠολ∆ ορίζεται ότι "Η ένσταση πρέπει να 
περιλαµβάνει ορισµένη αίτηση και σαφή έκθεση των γεγονότων που τη 
θεµελιώνουν".  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.14 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης "αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η ένσταση, ως καταλυτικό 
γεγονός της αγωγής, αν δεν περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων που τη 
θεµελιώνουν σύµφωνα µε το νόµο και δικαιολογούν την άσκησή της από τον 
εναγόµενο κατά του ενάγοντος, είναι αόριστη (ΑΠ 27/1988), αν δε το δικαστήριο δεν 
απορρίπτει την ένσταση, µολονότι το δικόγραφο των προτάσεων σε ότι αφορά την 
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έκθεση των πραγµατικών περιστατικών που απαρτίζουν την ιστορική αιτία της, είναι 
αόριστο, αλλά προβαίνει στην κατ' ουσίαν εξέτασή της, παραλείπει, κατά παράβαση 
της ως άνω δικονοµικής διάταξης του άρθρου 262 ΚΠολ∆, να κηρύξει ακυρότητα του 
δικογράφου, ιδρύεται ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ.14 ΚΠολ∆ (ΑΠ 
1014/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 937, 
ΚΠολ∆: 262, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1032, σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς  
 
Αδικοπραξία - Συντρέχον πταίσµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 366 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Συντρέχον πταίσµα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330, 914 και 932 Α.Κ. συνάγεται ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση ή χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής 
βλάβης ή ψυχικής οδύνης 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 ευθυνοµένου προσώπου, ήταν κατά τα 
διδάγµατα της κοινής πείρας ικανή και µπορούσε αντικειµενικά να επιφέρει κατά τη 
συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση 
του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα πραγµατικά περιστατικά που 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. Εκφεύγει όµως του αναιρετικού ελέγχου η κρίση 
του δικαστηρίου της ουσίας, ως προς το βαθµό (τη βαρύτητα) του πταίσµατος και το 
ποσοστό, κατά το οποίο ευθύνεται καθένας από τους περρισότερους συνυπαίτιους 
στην επέλευση του ζηµιογόνου αποτελέσµατος, προκειµένου να µειωθεί η 
αποζηµίωση (άρθρο 300 ΑΚ) ή να ληφθεί υπόψη για τον καθορισµό του ύψους της 
εύλογης χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης (άρθρο 932 
ΑΚ), διότι η κρίση αυτή σχηµατίζεται από την κατ` άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆ 
αναιρετικώς ανέλεγκτη εκτίµηση των πραγµατικών γεγονότων, χωρίς την υπαγωγή 
τους σε νοµική έννοια (ΑΠ 1253/2007).  
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- Ο από το άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, για έλλειψη νόµιµης βάσης 
της απόφασης, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
απόφασης, τα περιστατικά που είναι αναγκαία, για την κρίση, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί της συνδροµής των όρων και προϋποθέσεων, για την εφαρµογή της 
εφαρµοσθείσας διάταξης, ή της µη συνδροµής των όρων αυτών, που αποκλείουν την 
εφαρµογή της, όπως, επίσης και όταν η απόφαση έχει ελλειπείς ή αντιφατικές 
αιτιολογίες, σε ότι αφορά το νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, 
που έγιναν δεκτά και ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, όχι δε και 
όταν πρόκειται για ελλείψεις που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων (ανάλυση 
- στάθµιση - αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού) και στην αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος. Ανεπάρκεια και ασάφεια αιτιολογιών υπάρχει όταν από το 
αιτιολογικό δεν προκύπτουν τα πραγµατικά περιστατικά, που είναι αναγκαία για τη 
δικαιολόγηση της εφαρµοσθείσας διάταξης ουσιαστικού δικαίου, καθιστώντας έτσι 
ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Χρηµατική ικανοποίηση σε οικογένεια θύµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 345 
Έτος: 2012 
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  
 
Αδικοπραξία - Χρηµατική ικανοποίηση σε οικογένεια θύµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1010 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χρηµατική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη σε οικογένεια θύµατος. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. ∆ιαδικασία στο δικαστήριο 
της παραποµπής. 
- Kατά το άρθρο 932 εδ.3 ΑΚ, σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου, η χρηµατική 
ικανοποίηση, µπορεί να επιδικαστεί 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 φύσεώς του, υφίσταται 
αναγκαίως τις επιδράσεις εκ των κοινωνικών διαφοροποιήσεων κατά τη διαδροµή του 
χρόνου. Κατά την αληθή, όµως, έννοια της εν λόγω διατάξεως, που απορρέει από τον 
σκοπό της θεσπίσεώς της στην οικογένεια του θύµατος περιλαµβάνονται οι εγγύτεροι 
και στενώς συνδεόµενοι συγγενείς του θανατωθέντος, που 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 δεν περιλαµβάνονται οι ανεψιοί του θανόντος (τρίτος 
βαθµός εξ αίµατος εκ πλαγίου), το πόρισµα δε τούτο ενισχύεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 57 εδ.2 και 59 ΑΚ, που εγγύτερα προσεγγίζουν το ζήτηµα και µε τις οποίες 
καθορίζονται περιοριστικά τα πρόσωπα, που δικαιούνται να ζητήσουν την προστασία 
της προσωπικότητας του αποθανόντος προσώπου και την επιδίκαση χρηµατικής 
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, µεταξύ των οποίων δεν περιλαµβάνονται οι 
ανεψιοί του νεκρού εκ µόνης της συγγενικής τους σχέσης (ΟλΑΠ 21/2000, ΑΠ 
731/2005, ΑΠ 319/2006, ΑΠ 581/2010).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάσθηκε, 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 εφαρµοσθεί 
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εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος 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 1/1989). ∆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 Ελ∆νη 1997.1573). Τα επιχειρήµατα 
δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ 
τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της 
ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ να επιδέχεται αυτή µοµφή 
για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του 
αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι 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 581 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 43/1990, ΑΠ 2105/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 581,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Mαχητό τεκµήριο ωφελείας ακινήτων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1012 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μαχητό τεκµήριο ωφέλειας ακινήτων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παρά το νόµο κήρυξη ή µη ακυρότητας, έκπτωσης από 
δικαίωµα ή απαραδέκτου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου1 του Ν. 653/1977 ''περί υποχρεώσεως των παρόδιων 
ιδιοκτητών για τη διάνοιξη των εθνικών οδών κλπ'' όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 
62 παρ.9 και 10 του Ν 947/1979 αναφορικά µε την εφαρµογή αυτών και στις 
περιπτώσεις των προς βελτίωση των υφιστάµενων οδών πραγµατοποιούµενων νέων 
χαράξεων ή διαπλατύνσεων αυτών ή τµηµάτων, καθώς και επί των επαρχιακών οδών 
για το µέχρι 20 µέτρων πλάτους αυτών, προκειµένου περί διάνοιξης εκτός σχεδίου 
πόλεων εθνικών οδών πλάτους κατάληψης 30 µέτρων, οι ωφελούµενοι παρόδιοι 
ιδιοκτήτες κάθε πλευράς υποχρεούνται σε αποζηµίωση ζώνης πλάτους 15 µέτρων µε 
τη συµµετοχή τους στις δαπάνες της απαλλοτρίωσης των καταλαµβανόµενων από τις 
οδούς αυτές ακινήτων. Με την παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου ορίστηκε ότι ως 
ωφελούµενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες για την εφαρµογή του θεωρούνται εκείνοι των 
οποίων τα ακίνητα αποκτούν πρόσωπο επί των διανοιγόµενων οδών, ενώ κατά την 
παρ. 4 του ίδιου άρθρου όταν οι δικαιούχοι της αποζηµίωσης για την απαλλοτρίωση 
είναι υπόχρεοι για την πληρωµή αυτής επέρχεται συµψηφισµός δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων. Οι προαναφερόµενες διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 3 και 4 
του Ν. 653/1977 αντίκειται στο άρθρο 1 του πρώτου (πρόσθετου) πρωτοκόλλου της 
Ευρωπαϊκής Σύµβασης δικαιωµάτων του ανθρώπου (ΕΣ∆Α) που, µετά την 
επικύρωση της µε το Ν∆ 53/1974, αποτελεί εσωτερικό δίκαιο και υπερισχύει από 
κάθε άλλη διάταξη του ηµεδαπού δικαίου άρα και της πιο πάνω διάταξης του Ν. 
653/1977 (άρθρο 28 παρ. 1 Συντάγµατος). Το τεκµήριο ισχύει ως µαχητό και ο 
ισχυριζόµενος ότι το αποµένον τµήµα του ακινήτου του δεν ωφελείται, αλλά 
αντιθέτως ζηµιώνεται από την απαλλοτρίωση, µπορεί , αποδεικνύοντας το αντίθετο 
της τεκµαιρόµενης ωφέλειας, δηλαδή την επικαλούµενη ζηµία του και ανατρέποντας 
το ως άνω µαχητό τεκµήριο, να αποζηµιωθεί και για την αυτοαποζηµιούµενη έκταση 
του και να ζητήσει τον καθορισµό οριστικής τιµής µονάδας αποζηµιώσεως και γι' 
αυτή (ΟλΑΠ 11/2004). Τέλος, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 
2971/19.12.2001, ''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 παρόντος άρθρου''. Κατά την παράγραφο 2 του ίδιου ως άνω άρθρου 
''Ο εικονιζόµενος ιδιοκτήτης ή ο αξιών δικαιώµατα επί του απαλλοτριούµενου, 
εφόσον θεωρεί ότι δεν υφίσταται το τεκµήριο της ωφέλειας, µπορεί µε αίτηση του να 
ζητήσει από το φορέα του έργου τη διόρθωση του κτηµατολογικού πίνακα κήρυξης 
της απαλλοτρίωσης. Η υποβολή της αίτησης δεν αναστέλλει τις διαδικασίες της 
απαλλοτρίωσης''. Κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου η αίτηση υποβάλλεται 
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εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έκδοση της απόφασης περί 
προσωρινού ή απευθείας οριστικού προσδιορισµού της αποζηµίωσης και 
παραπέµπεται µετά τη λήψη της προθεσµίας προς προθεσµίας προς εξέταση σε 
τριµελή Επιτροπή ... ''Με το άρθρο 37 του ίδιου ως άνω άρθρου, ορίζεται ότι '' Η 
ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει α)των διατάξεων του άρθρου 33 µετά την πάροδο 
ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και 
εφαρµόζεται και για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που δεν έχουν µέχρι της 
ισχύος του συντελεσθεί. Στις περιπτώσεις που κατά την έναρξη ισχύος του ίδιου 
αυτού άρθρου έχει παρέλθει η ανατρεπτική προθεσµία της παραγράφου 3 αυτού, η 
ανατρεπτική αυτή προθεσµία παρατείνεται για δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος 
του''. Με το ανωτέρω άρθρο 33 του Ν. 2971/2001 θεσπίστηκε 'ότι το τεκµήριο είναι 
µαχητό και από το συνδυασµό των διατάξεων αυτού και του άρθρου 37 σαφώς 
συνάγεται ότι οι διατάξεις του πρώτου από αυτά εφαρµόζονται για τις 
απαλλοτριώσεις οι οποίες κηρύσσονται µετά την έναρξη της ισχύος του, καθώς και γι' 
αυτές οι οποίες κηρύχθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του, αλλά δεν είχε 
ολοκληρωθεί η συντέλεση τους µέχρι αυτή (έναρξη ισχύος), δεν εφαρµόζονται δε για 
τις απαλλοτριώσεις η συντέλεση των οποίων είχε ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη 
ισχύος των ανωτέρω διατάξεων (Α.Π. 1056/2008) στις οποίες δεν ισχύει η 
προαναφερθείσα ανατρεπτική προθεσµία των δυο µηνών για την αντίστοιχη αγωγή, η 
οποία εκδικάζεται από το αρµόδιο καθ' ύλην δικαστήριο κατά την τακτική 
διαδικασία.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται µόνο 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και 
οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. 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 . Με το λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 1 
του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα 
σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση του νόµω αβασίµου της αγωγής ή των 
ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της 
ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, ένσταση κ.λ.π. ορθώς 
απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν κατά παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε 
δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου δικαιολογίες, 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 
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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. Η ύπαρξη νόµιµης βάσης και η αντίστοιχη έλλειψή της 
πρέπει να προκύπτουν αµέσως από την προσβαλλόµενη απόφαση , ο δε Άρειος Πάγος 
διατυπώνει 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∆.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 του ΚΠολ∆, υπάρχει λόγος αναιρέσεως, αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως αναφέρεται σε ακυρότητες, δικαιώµατα και 
απαράδεκτα από το δικονοµικό µόνο δίκαιο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 653/1977, άρθ. 1,  
Νόµοι: 947/1979, άρθ. 62,  
Νόµοι: 2971/2001, άρθ. 33, 37, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1015 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προθεσµία αίτησης αναίρεσης για ∆ήµο ή ∆ηµόσιο. 
- Με τις παρακάτω διατάξεις ορίζονται τα εξής α) "1. Αν ο αναιρεσείων διαµένει στην 
Ελλάδα η προθεσµία της αναίρεσης είναι τριάντα ηµέρες και αρχίζει από την επίδοση 
της απόφασης, 2. Αν ο αναιρεσείων διαµένει στο εξωτερικό ή η διαµονή του είναι 
άγνωστη η προθεσµία της αναίρεσης είναι ενενήντα ηµέρες και αρχίζει από την 
επίδοση της απόφασης, 3. Αν η απόφαση δεν επιδόθηκε η προθεσµία της αναίρεσης 
είναι τρία χρόνια και αρχίζει από τη δηµοσίευση της απόφασης που περατώνει τη 
δίκη" (άρθρ. 564 παρ.1-3 Κ.Πολ.∆.), β) "Το χρονικό διάστηµα από 1 έως 31 
Αυγούστου δεν υπολογίζεται για τις προθεσµίες των άρθρων 503, 524 παρ.1, 2 κ.λ.π." 
(άρθρο 147 παρ. 7 Κ.Πολ.∆.), γ)Με τη διάταξη του άρθρου 11 του Κ.∆. της 
26.6/10/7/1944 "Περί Κώδικος νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου" που διατηρήθηκε σε 
ισχύ µε το άρθρο 50 παρ.3 του Εισ.Ν.Κ.Πολ.∆. ουδεµία απολύτως προθεσµία τρέχει 
ως προς το ∆ηµόσιο κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών, για την άσκηση, 
εκτός άλλων, οιουδήποτε ενδίκου µέσου (άρθρ. 35 ΑΝ 1539/1939 και 4 παρ.1 ΑΝ 
1557/1939). Τέλος, στη διάταξη του άρθρου 276 παρ.1 περ.β του Ν. 3463/2006 
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"Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων" ορίζεται ότι οι ∆ήµοι έχουν όλες 
ανεξαιρέτως τις ατέλειες και τα δικαστικά, διοικητικά και δικονοµικά προνόµια που 
παρέχονται στο ∆ηµόσιο. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η κατά το άρθρο 22 
παρ.1 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ) ετήσια καταχρηστική προθεσµία για άσκηση 
αναίρεσης κατά της απόφασης του Εφετείου µε την οποία προσδιορίσθηκε οριστική 
τιµή µονάδος αποζηµίωσης, αν η απόφαση αυτή δεν επιδόθηκε, δεν αναστέλλεται 
κατά το διάστηµα των δικαστικών διακοπών (1 Ιουλίου - 15 Σεπτεµβρίου κατά το 
άρθρο 11 παρ. 1, 2 Ν. 1756/1988) ούτε για το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ούτε για το ∆ήµο, 
για τον οποίον εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου περί δικών του ∆ηµοσίου, τούτο 
δε διότι είναι φανερό ότι αυτή η ειδική ρύθµιση υπέρ του ∆ηµοσίου θεσπίσθηκε για 
να αποφευχθεί ο κίνδυνος να χαθούν προθεσµίες, ένεκα της απουσίας, σε διακοπές, 
κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών (άρθρο 2 Ν. 1564/1918 "περί 
µεταρρυθµίσεων του νόµου ΑΚΑ περί νοµικών συµβουλών" και άρθρο 2 παρ.6 του 
από 12-6/15-11-1993 Κανονισµού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, όπως 
ίσχυαν, κατά το χρόνο που έγινε η ρύθµιση) του κυρίου προσωπικού του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους, που χειρίζεται τη συγκεκριµένη υπόθεση. Αυτός όµως ο 
κίνδυνος δεν υφίσταται στην περίπτωση της κατά το άρθρο 22 του Ν. 2882/2001 
ετησίας καταχρηστικής προθεσµίας, που είναι περισσότερο από επαρκής για να 
µπορέσει το ∆ηµόσιο ή ο ∆ήµος να ασκήσει την αίτηση για αναίρεση της απόφασης 
του Εφετείου. Άλλωστε, όταν θεσπίσθηκε αυτή η ένδικη υπέρ του ∆ηµοσίου ρύθµιση 
δεν προβλεπόταν από τις διατάξεις της Πολιτικής ∆ικονοµίας (άρθρ. 752, 757 εδ. γ 
και 817 όπως ίσχυαν τότε) προθεσµία προς άσκηση, κατά οριστικής ή τελεσίδικης 
απόφασης, ενδίκων µέσων και ειδικότερα εφέσεως (και αναιρέσεως), η οποία να 
αρχίσει από τη δηµοσίευση της απόφασης, όλες δε οι προβλεπόµενες από αυτές τις 
διατάξεις σχετικές προθεσµίες υπολογίζονταν από την επίδοση της αποφάσεως (ΑΠ 
1975/2007, ΑΠ 336/1996).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 147, 503, 524, 564, 752, 757, 817, 
ΕισΝΚΠολ∆: 50, 
ΑΝ: 1539/1939, άρθ. 35, 
ΑΝ: 1557/1939, άρθ. 4,  
Νόµοι: 1756/1988, άρθ. 11,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 874 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσδιορισµός πλήρους αποζηµίωσης. ∆ικηγορική αµοιβή. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 2 του Συντάγµατος, η πλήρης αποζηµίωση 
περιλαµβάνει και την αξία των κατά το άρθρο 953 ΑΚ συστατικών του ακινήτου, τα 
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οποία απαλλοτριώνοντας αυτοδικαίως, έστω και αν δεν έχουν περιληφθεί στην περί 
κηρύξεως της απαλλοτριώσεως απόφαση (ΟλΑΠ 5/2002). Άλλωστε τούτο ορίζεται 
και στο άρθρο 4 του Ν. 2882/2001, στο οποίο αναφέρεται ότι η αναγκαστική 
απαλλοτρίωση της κυριότητας του ακινήτου επιφέρει αυτοδικαίως και την 
απαλλοτρίωση κάθε κτίσµατος, κατασκευής και δέντρου που υπάρχει πάνω σ' αυτό 
και κάθε άλλου συστατικού πράγµατος, κατά τα άρθρα 953 επ. Α.Κ., ανεξάρτητα από 
τη µνεία τους στην απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή στο 
κτηµατολογικό διάγραµµα ή στον κτηµατολογικό πίνακα.  
Στην προκειµένη περίπτωση, το Εφετείο µε την προσβαλλοµένη απόφαση του 
προσδιόρισε την οριστική τιµή µονάδος για την απαλλοτριούµενη µε ΑΚΠ 315 
δασική έκταση ενιαίως ανά τετραγωνικό µέτρο για το έδαφος και τα επικείµενα 
(πεύκα και πουρνάρια), µε βάση τα κριτήρια του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 998/1979. 
Με την κρίση του αυτή το Εφετείο παραβίασε ευθέως τις ανωτέρω διατάξεις 
ουσιαστικού δικαίου αφού δεν καθόρισε την οριστική τιµή µονάδος ξεχωριστά για το 
έδαφος και τα επικείµενα σ' αυτό δένδρα και άρα υπέπεσε στην πληµµέλεια του 
άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 4 εδ. ε' του ν. 2882/2001 σε περίπτωση εµπρόθεσµης 
αίτησης το Εφετείο αποφαίνεται ενιαίως τόσο για τη δικαστική δαπάνη της ενώπιον 
αυτού διαδικασίας, όσο και για τη δικαστική δαπάνη του προσωρινού προσδιορισµού 
της αποζηµίωσης. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι οι διαδικασίες για τον 
προσωρινό και οριστικό προσδιορισµό της καταβλητέας αποζηµίωσης αφορούν τη 
διερεύνηση µιας και της αυτής διαφοράς. Γι' αυτό, αν παραστάθηκε και στις δύο 
διαδικασίες ο ίδιος δικηγόρος του οφείλεται αµοιβή µια φορά και για τις δύο 
διαδικασίες, αφού ουσιαστικά µια µόνο φορά παρέσχε την εργασία του. Αν δεν 
υπάρχει ειδική συµφωνία η αµοιβή αυτή υπολογίζεται κατά τα άρθρα 98, 100 παρ. 1, 
107, 110, 111, και 114 παρ. 5 του ν.δ 3026/1954 "Περί του Κώδικος των δικηγόρων" 
επί της αξίας του αντικειµένου της δίκης που ταυτίζεται µε την οριστική αποζηµίωση 
που προσδιορίστηκε προς 3%, από το οποίο 2% για τη σύνταξη των αιτήσεων 
προσωρινού και οριστικού προσδιορισµού της αποζηµίωσης 1% για τη σύνταξη και 
κατάθεση των προτάσεων (ΑΠ 1170/2010, 672/2003).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 953,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 580, 
Σ: 17,  
Κωδ∆ικ: 98, 100, 107, 110, 111, 114,  
Νόµοι: 998/1979, άρθ. 6, 18,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1007 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσδιορισµός οριστικής τιµής µονάδας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απφαση. 
- Κρίνοντας έτσι το Εφετείο, εστέρησε την απόφασή του νοµίµου βάσεως, διότι 
διέλαβε σ' αυτή ασαφείς και ανεπαρκείς αιτιολογίες, επί ζητήµατος µε ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ειδικότερα, α) ενώ δέχεται ότι τα απαλλοτριούµενα 
ακίνητα είναι ποτιστικά στη συνέχεια δέχεται ότι όλα είτε αρδεύονται από 
διερχόµενους αγωγούς, είτε υπάρχει η δυνατότητα άρδευσής τους από αγωγούς 
παρακειµένων ακινήτων, χωρίς περαιτέρω να εξηγεί αν η δυνατότητα αυτή ήταν 
αδάπανη ώστε να δικαιολογείται η εξίσωση ως προς την αξία των εν λόγω ακινήτων, 
β) δεν διευκρινίζει ποία ήταν κατάλληλα για γεωργική εκµετάλλευση και ποία και για 
οικοδόµηση έστω και κατά παρέκκλιση και ποία για εγκατάσταση βιοµηχανικών 
µονάδων, γ) ποία εξ αυτών βρίσκονται πλησίον και σε ποία απόσταση από την 
περιοχή που ανεγείρονται εξοχικές κατοικίες και ξενοδοχειακές µονάδες, δ) δεν 
γίνεται καµία αναφορά περί του ύψους της αγοραίας αξίας εκάστης απαλλοτριωµένης 
έκτασης, ε) ποία ή ποίο εκ των ακινήτων που αναφέρονται στις δικαστικές αποφάσεις 
αφορούν όµορα ή παρακείµενα ακίνητα των απαλλοτριουµένων ακινήτων, στ) ποίο 
το εµβαδόν των επικειµένων κτισµάτων και ζ) εάν οι προσδιορισθείσες προσωρινές 
τιµές µε τις αποφάσεις του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λαµίας κατέστησαν 
οριστικές. Εποµένως, ο πρώτος λόγος αναιρέσεως, από τον αριθ. 19 του άρθρου 559 
ΚΠολ∆ µε τον οποίο αποδίδεται στην προσβαλλόµενη απόφαση η έλλειψη νοµίµου 
βάσεως, λόγω ασαφούς και ανεπαρκούς αιτιολογίας, σε σχέση µε τον προσδιορισµό 
της οριστικής τιµής µονάδος αποζηµιώσεως των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν και 
των επικειµένων τους, προσδιορίζοντας µάλιστα τιµές πολλαπλάσιες των 
προσδιορισµένων προσωρινά, πρέπει να γίνει δεκτός ως κατ' ουσίαν βάσιµος. Κατ' 
ακολουθίαν όλων των ανωτέρω, και παρελκούσης της έρευνας των λοιπών λόγων, 
δεδοµένου ότι η αναιρετική εµβέλεια του ως άνω λόγου εκτείνεται και στους λοιπούς 
λόγους, αφού αναφέρονται στο ίδιο ζήτηµα της αξιώσεως για προσδιορισµό 
οριστικής τιµής µονάδος αποζηµίωσης, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη 
απόφαση, να παραπεµφθεί η υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση, στο ίδιο δικαστήριο, 
εφόσον είναι δυνατή η συγκρότησή του από άλλους δικαστές (άρθρ. 580 παρ.3 
ΚΠολ∆) και να καταδικαστούν οι αναιρεσίβλητοι στα δικαστικά έξοδα του 
αναιρεσείοντος Ελληνικού ∆ηµοσίου (άρθρ. 176, 183 ΚΠολ∆ και 18 παρ.4 Ν. 
2882/2001 ΚΑΑΑ), σύµφωνα µε το διατακτικό.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2882/2001,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 872 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση προσδιορισµού οριστικής τιµής µονάδος. Εκδίκαση µη αιτηθέντος. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου19 του Ν∆ 797/1971 και του άρθρου 
20 του Ν. 2882/2001 "εντός τριάκοντα ηµερών το βραδύτερο από της κοινοποιήσεως 
της αποφάσεως του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της προσδιοριζούσης προσωρινώς 
την αποζηµίωση, δικαιούνται οι ενδιαφερόµενοι, δι' αιτήσεως των, απευθυνοµένης 
ενώπιον του εν τη προηγουµένη παραγράφω Εφετείου (της περιφέρειας του 
απαλλοτριούµενου ακινήτου), να αιτήσωνται τον οριστικό προσδιορισµό της 
αποζηµιώσεως. Εάν δεν επεδόθη απόφασις του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, περί 
προσωρινού προσδιορισµού αποζηµιώσεως, η προθεσµία υποβολής αιτήσεως προς 
οριστικόν προσδιορισµόν αυτής είναι, δια πάσαν περίπτωσιν, εξ µηνών από της 
δηµοσιεύσεως της αποφάσεως". Σύµφωνα, επίσης, µε την διάταξη της παρ. 4 του 
άρθρου 19 του Ν∆ 797/71 και την όµοια διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 
2882/2001, "Αντίθετος αίτησις κατά της αποφάσεως περί προσωρινού προσδιορισµού 
αποζηµιώσεως δύναται να ασκηθή και δια των προτάσεων, υπό παντός διαδίκου 
παραστάντος ενώπιον του εκδόσαντος την απόφαση ταύτην δικαστηρίου, 
κατατιθεµένων παρά τη γραµµατεία του Εφετείου, επί ποινή απαραδέκτου, το 
βραδύτερον πέντε ηµέρας προ της συζητήσεως της αιτήσεως". Τέλος, σύµφωνα µε 
την παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν∆ 797/71 και την όµοια διάταξη της παρ. 4 του 
άρθρου 20 του Ν. 2882/2001, "Παρελθούσης απράκτου της κατά τας παρ. 2 και 5, 
(προκειµένου για κάτοικο αλλοδαπής ή αγνώστου διαµονής), προθεσµίας, η υπό του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου προσδιορισθείσα προσωρινώς αποζηµίωσις θεωρείται 
οριστική ως προς τον αµελήσαντα ενδιαφερόµενον. Πάσα εµπρόθεσµος αίτησις 
ενδιαφεροµένου περί οριστικού προσδιορισµού της αποζηµιώσεως αφορά 
αποκλειστικώς εις το συµφέρον τούτου, προς αύξησιν ή µείωσιν µόνον υπέρ αυτού 
της προσωρινώς προσδιορισθείσης.". Από τον συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων 
προκύπτει: α) ότι εάν ο διάδικος υπέρ του οποίου έγινε η απαλλοτρίωση ζήτησε 
εµπρόθεσµα να καθορισθεί από το Εφετείο οριστική αποζηµίωση µικρότερη εκείνης 
που καθορίστηκε προσωρινά, το Εφετείο, χωρίς αίτηση ή ανταίτηση, που ασκείται 
παραδεκτά µε τις προτάσεις, δεν µπορεί να καθορίσει την οριστική αποζηµίωση για 
τα ακίνητα, στα οποία αναφέρεται η αίτηση του ωφελούµενου από την 
απαλλοτρίωση, σε ποσό µεγαλύτερο εκείνου της αποζηµιώσεως που καθορίστηκε 
προσωρινά και β) ότι, αν παρόλα αυτά, το Εφετείο, καθορίσει στις περιπτώσεις αυτές 
οριστική αποζηµίωση σε ποσό µεγαλύτερο της προσωρινής αποζηµιώσεως, συντρέχει 
περίπτωση επιδικάσεως µη αιτηθέντος και θεµελιώσεως λόγου αναιρέσεως κατά το 
άρθρο 559 αριθ. 9 περ. α' του ΚΠολ∆ (ΑΠ 1591/2001). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 9,  
Ν∆: 797/1971, άρθ. 19, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 20,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
 



 

[48] 
 

Αναδοχή χρέους - Σωρευτική αναδοχή χρέους 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 880 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σωρευτική αναδοχή χρέους. 
- Κατά το άρθρο 477 του ΑΚ "αν κάποιος µε σύµβαση που συνάπτει µε το δανειστή 
υποσχεθεί την εκπλήρωση ξένου χρέους, ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται αλλά 
παράγεται πρόσθετη ενοχή αυτού που υποσχέθηκε εφόσον δεν προκύπτει σαφώς το 
αντίθετο". Κατά την έννοια της διάταξης αυτής µε τη ρυθµιζόµενη σύµβαση 
(σωρευτική αναδοχή χρέους) δηµιουργείται πρόσθετη ενοχή αυτού που υποσχέθηκε 
να εκπληρώσει το ξένο χρέος, παράλληλη µε την ενοχή του αρχικού οφειλέτη, είναι 
δε έγκυρη και η αναδοχή µελλοντικού χρέους, που έχει ως αποτέλεσµα ότι το χρέος 
µε τη γέννησή του µεταφέρεται (και) σ' αυτόν που το αναδέχθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 477, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόσβεση χρέους - Καταλογισµός σε περίπτωση περισσότερων ενοχών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 954 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απόσβεση ενοχών. Καταλογισµός σε περίπτωση περισσότερων ενοχών.Μη λήψη 
υπόψη πραγµάτων. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 416 και 422 ΑΚ σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 
361 του ίδιου κώδικα προκύπτει ότι αν ο οφειλέτης έχει περισσότερα χρέη προς το 
δανειστή και η καταβαλλόµενη παροχή δεν αρκεί για την εξόφληση όλων, τότε ο 
προσδιορισµός του εξοφλούµενου χρέους θα γίνει µε βάση την τυχόν συµφωνία των 
µερών, ελλείψει δε τέτοιας συµφωνίας, ο προσδιορισµός αυτός θα γίνει µονοµερώς 
από τον οφειλέτη κατά την καταβολή, ενώ σε περίπτωση που ούτε ο οφειλέτης 
άσκησε το εν λόγω δικαίωµα επιλογής, η παροχή θα καταλογισθεί µε τη σειρά που 
ορίζει το εδάφιο β του άρθρου 422 ΑΚ. Έτσι ενόψει και της ρυθµίσεως του άρθρου 
338 παρ. 1 ΚΠολ∆, ο µεν εναγόµενος (οφειλέτης), προτείνοντας την ένσταση 
εξοφλήσεως του επίδικου χρέους µε καταβολή, πρέπει (και αρκεί) για την ουσιαστική 
βασιµότητα της ενστάσεώς του να αποδείξει µόνο την καταβολή, ο δε ενάγων 
(δανειστής), ισχυριζόµενος κατ' αντένσταση ότι υπάρχουν και άλλα χρέη και ότι η 
καταβληθείσα παροχή δεν αφορούσε το επίδικο αλλά άλλο ληξιπρόθεσµο χρέος, 
φέρει το βάρος αποδείξεως της υπάρξεως του άλλου χρέους. Αν αποδειχθεί η ύπαρξη 
του άλλου χρέους, ο εναγόµενος οφείλει, προτείνοντας σχετική επανένσταση, να 
αποδείξει ότι ο καταλογισµός της παροχής στο επίδικο χρέος έγινε είτε βάσει 
συµφωνίας των µερών είτε κατόπιν ασκήσεως από αυτόν του σχετικού δικαιώµατος 
επιλογής είτε σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 422 εδ. β ΑΚ σειρά (ΑΠ 
1977/2009).  
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- Κατά το άρθρο 106 ΚΠολ∆ το δικαστήριο ενεργεί µόνο ύστερα από αίτηση 
διαδίκου και αποφασίζει µε βάση τους πραγµατικούς ισχυρισµούς που προτείνουν και 
αποδεικνύουν οι διάδικοι και τις αιτήσεις που υποβάλλουν, εκτός αν ο νόµος ορίζει 
διαφορετικά. Κατά δε το άρθρο 216 παρ.1 εδ. α του ίδιου κώδικα ιστορική βάση της 
αγωγής είναι το σύνολο των γεγονότων που θεµελιώνουν την αγωγή, χωρίς την 
επίκληση των οποίων δεν είναι εφικτή ή διάγνωση της επίδικης σχέσεως. Αν όµως µε 
το δικόγραφο της αγωγής γίνεται επίκληση του χρόνου καταρτίσεως της επίδικης 
συµβάσεως, είναι επιτρεπτή (εκτός αν ανακύπτει ζήτηµα παραγραφής) η 
συγκεκριµενοποίηση του χρόνου αυτού µε βάση τα ειδικότερα περιστατικά που 
προκύπτουν από την αποδεικτική διαδικασία, έστω και αν τα τελευταία δεν 
συµπίπτουν πλήρως µε τα εκτιθέµενα στην αγωγή (ΑΠ 329/2007).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. α ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται όταν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της 
αποδόσεως από το δικαστήριο της ουσίας σε αποδεικτικό, κατά την έννοια των 
άρθρων 339 και 432 του ίδιου κώδικα, έγγραφο, περιεχοµένου καταδήλως 
διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας του οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για 
τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει όµως και την περίπτωση που το δικαστήριο, 
από την εκτίµηση και αξιολόγηση του αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, έστω 
και εσφαλµένα, καταλήγει σε συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που θεώρησε ως ορθό 
ο αναιρεσείων, γιατί τότε πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, 
η οποία δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο. Πρέπει δε την παραπάνω επιζήµια για τον 
αναιρεσείοντα κρίση του να σχηµάτισε το δικαστήριο αποκλειστικά ή κατά κύριο 
λόγο από το έγγραφο του οποίου το περιεχόµενο φέρεται ότι παραµορφώθηκε, 
προϋπόθεση η οποία δεν συντρέχει όταν το εν λόγω έγγραφο εκτιµήθηκε µαζί µε 
άλλα αποδεικτικά µέσα χωρίς να εξαίρεται η σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα 
για την αλήθεια ή αναλήθεια του γεγονότος που αποδείχθηκε, γιατί, στην τελευταία 
αυτή περίπτωση, δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ιδιαίτερης αποδεικτικής 
σηµασίας του (ΑΠ 828/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 416, 422,  
ΚΠολ∆: 106, 216, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 13, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΝοΒ 2012.277 * Ελ∆νη 2012.1287 
 
Απόσβεση χρέους - Συµψηφισµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 764 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Συµψηφισµός. Απαγορεύεται ο συµψηφισµός απαιτήσεων µισθού µε ανταπαίτηση 
του εργοδότη, στο βαθµό που ο µισθός θεωρηθεί αναγκαίος για τη διατροφή του 
εκµισθωτή και της οικογένειας του. 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 440 ΑΚ µε τον συµψηφισµό αποσβήνονται, κατά το 
µέρος που καλύπτονται, οι µεταξύ δύο προσώπων αµοιβαίες απαιτήσεις, αν αυτές 
είναι οµοειδείς κατ` αντικείµενο και ληξιπρόθεσµες, και κατά την τοιαύτη του 
άρθρου 664 του ίδιου κώδικα ο µισθωτής δεν µπορεί να συµψηφίσει οφειλόµενο 
µισθό σε απαίτηση του κατά του εκµισθωτού, εφόσον ο µισθός αυτός είναι απόλυτα 
αναγκαίος για τη διατροφή του εκµισθωτή και της οικογένειάς του, εκτός αν η 
απαίτηση του (µισθωτή) πηγάζει από ζηµία που προξένησε δολίως ο εκµισθωτής 
κατά την εκτέλεση της εργασίας του. Σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις είναι δυνατή 
η απόσβεση οµοειδών, ληξιπροθέσµων απαιτήσεων δύο προσώπων στο µέτρο που 
αλληλοκαλύπτονται, εφόσον το ένα πρόσωπο δηλώσει στο άλλο τη βούληση του. Η 
ρύθµιση της διατάξεως του άρθρου 664 ΑΚ εισάγει µια µερική εξαίρεση 
απαγορεύοντας τον συµψηφισµό απαιτήσεων µισθού µε ανταπαίτηση του µισθωτή, 
στο βαθµό που ο µισθός θεωρηθεί αναγκαίος για τη διατροφή του εκµισθωτή και της 
οικογένειας του. Με τον ως άνω συµψηφισµό όµως, δεν πρέπει να συγχέεται ο 
καταλογισµός ενός ποσού στο µισθό. Ειδικότερα, καταλογισµός είναι η έκπτωση από 
το µισθό ορισµένου µέρους του ή και ολοκλήρου του ποσού του, κατά το µέτρο που 
το ποσό αυτό εισπράχθηκε από τον εργαζόµενο. Πρόκειται δηλαδή για ένα 
µηχανισµό αποτροπής της διπλής πληρωµής του ποσού που καταλογίζεται στο µισθό, 
πράγµα που σηµαίνει ότι το ποσό αυτό το έχει ήδη εισπράξει ο εργαζόµενος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 440, 664,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Απόσβεση χρέους - Συµψηφισµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 840 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Συµψηφισµός. Προθεσµίες. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τα άρθρα 440 και 441 ΑΚ "ο συµψηφισµός επιφέρει απόσβεση των µεταξύ 
δυο προσώπων αµοιβαίων απαιτήσεων, όσο καλύπτονται, αν είναι οµοειδείς κατά το 
αντικείµενο και ληξιπρόθεσµες. Ο συµψηφισµός επέρχεται αν ο ένας τον επικαλεσθεί 
µε δήλωση προς τον άλλο. Η πρόταση του συµψηφισµού επιφέρει απόσβεση των 
αµοιβαίων απαιτήσεων από τότε που συνυπήρξαν". Κατά την έννοια των πιο πάνω 
διατάξεων, το διαπλαστικό δικαίωµα της προτάσεως του συµψηφισµού δηµιουργείται 
από τη στιγµή που δύο αντίθετες απαιτήσεις, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του 
συµψηφισµού, θα συνυπάρξουν. Ο δικαιούχος της κάθε απαιτήσεως έχει από το 
χρονικό αυτό σηµείο το δικαίωµα να αποσβέσει την απαίτηση του δανειστή του, 
προτείνοντας την ανταπαίτησή του σε συµψηφισµό. Με την πρόταση αυτού, που 
είναι αδιάφορο πότε θα γίνει, οι αµοιβαίες απαιτήσεις, εφόσον διατηρούνται κατά το 
χρονικό αυτό σηµείο, εξαλείφονται αναδροµικώς, δηλαδή από το χρονικό σηµείο που 
συνυπήρξαν (ΑΠ 1219/1997).  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 240-244 και 210 ΑΚ προκύπτει ότι, 
αν µε δικαιοπραξία έχει τεθεί προθεσµία από την οποία εξαρτάται η επέλευση 
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έννοµων αποτελεσµάτων, για την πληρότητα της απόφασης που δέχεται ότι 
συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις επέλευσης των αποτελεσµάτων αυτών, πρέπει να 
αναφέρεται η αφετηρία της συµφωνηθείσης προθεσµίας, το χρονικό σηµείο µετά την 
πάροδο της οποίας επέρχονται οι έννοµες συνέπειες και ο υπολογισµός του χρόνου, 
κατά τους ερµηνευτικούς κανόνες των διατάξεων των άρθρων 240-244 ΑΚ.  
- 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 ανωτέρω διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει, ότι ο 
προβλεπόµενος απ` αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται, όταν στην ελάσσονα πρόταση 
του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 210, 240 - 244, 440, 441,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Γειτονικό δίκαιο - Ανοίγµατα επί του κοινού ορίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1141 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανοίγµατα κοινού ορίου. ∆ουλεία παραθύρων. Ιόνιος Κώδικας. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 999 επ., 1001, 1033 επ., 1108, 1118 επ., 1120, 1121,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Ν∆: 8/1973,  
Νόµοι: 1577/1985, άρθ. 26,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Γενικές Αρχές - Αυτοδικία, άµυνα και κατάσταση ανάγκης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 881 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κατάσταση ανάγκης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.Λήψη υπόψη 
αποδείξεων που δεν προσκοµίστηκαν. Αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. 
- Τα άρθρα 285 και 286 του ΑΚ ορίζουν ότι: "∆εν αποτελεί παράνοµη πράξη η 
καταστροφή ξένου πράγµατος, εφόσον είναι αναγκαία για να αποτραπεί επικείµενος 
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κίνδυνος που αποτελεί δυσανάλογα µεγαλύτερη ζηµία αυτού που επιχειρεί την 
καταστροφή ή άλλου" (το πρώτο) "Εκείνος που επιχείρησε σύµφωνα µε το 
προηγούµενο άρθρο την καταστροφή ευθύνεται σε αποζηµίωση, αν είχε προκαλέσει 
υπαίτια τον κίνδυνο, σε κάθε άλλη περίπτωση µπορεί κατά τις περιστάσεις να 
καταδικασθεί σε εύλογη αποζηµίωση. Μετά την καταβολή έχει εναντίον εκείνου που 
ωφελήθηκε από την πράξη του αναγωγή, σύµφωνα µε τις διατάξεις για τη διοίκηση 
αλλοτρίων" (το δεύτερο). Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι 
η κατάσταση ανάγκης, ως λόγος άρσης του αδίκου χαρακτήρα της καταστροφής ή 
βλάβης ξένου πράγµατος ή προσβολής του επ' αυτού αλλότριου δικαιώµατος χάριν 
προστασίας της κοινωνικής τάξης, προϋποθέτει: α)κίνδυνο επικείµενο, δηλαδή 
προσέγγιση δυνατότητος επιζήµιου αποτελέσµατος, που προέρχεται είτε από φυσικά 
αίτια, είτε από το πράγµα είτε από ενέργεια τρίτου και απειλεί βλάβη οποιουδήποτε 
προσωπικού ή περιουσιακού αγαθού του ενεργούντος προς προάσπιση τούτου ή 
τρίτου. β)Η απειλούµενη ζηµία να είναι δυσανάλογα µεγαλύτερη από την 
προξενούµενη στο πράγµα ή στο επ' αυτού αλλότριο δικαίωµα ζηµία, µε βάση 
αντικειµενικά κριτήρια, σύµφωνα µε τα οποία δυσανάλογα µεγαλύτερη αξία έχουν τα 
αγαθά που συνδέονται µε την ανθρώπινη ζωή και -υπό περιστάσεις- σωµατική 
ακεραιότητα από τα περιουσιακά αγαθά. 3)Η καταστροφή ή βλάβη του αλλότριου 
πράγµατος, µε την οποία δυνατόν να προσβάλλεται και αλλότριο επί του πράγµατος 
δικαίωµα, να καθίσταται αναγκαία προς αποτροπή του επικείµενου κινδύνου, µε 
βάση και πάλι αντικειµενικά κριτήρια και όχι την υποκειµενική αντίληψη εκείνου που 
ενεργεί. Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές αίρεται το παράνοµο της 
καταστροφής ή βλάβης ξένου πράγµατος ή προσβολής, αλλότριου επ' αυτού 
δικαιώµατος και απόκειται στην κρίση του δικαστηρίου να επιδικάσει εύλογη 
αποζηµίωση στον ζηµιωθέντα, ενώ υποχρεωτική είναι η αποζηµίωση τούτου, αν ο 
ενεργήσας προκάλεσε υπαιτίως τον κίνδυνο που επιδίωξε στη συνέχεια να αποτρέψει, 
έχοντας σε κάθε περίπτωση δικαίωµα αναγωγής εναντίον εκείνου που ωφελήθηκε.  
- 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 
εφαρµόζεται, ενώ συντρέχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµόζεται ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν 
εφαρµόζεται εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, 
δηλαδή µε την απόδοση στον κανόνα δικαίου έννοιας µη αληθινής ή µη αρµόζουσας 
ή έννοιας περιορισµένης ή στενής, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2008, 4/2005).  
- Ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆, στην περίπτωση κατά την 
οποία το δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίστηκαν, για να είναι 
ορισµένος, θα πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο: α)ποιες είναι οι αποδείξεις που 
δεν προσκοµίσθηκαν και τις οποίες έλαβε υπόψη το δικαστήριο της ουσίας. β)ο 
ισχυρισµός για τον οποίο το δικαστήριο έλαβε υπόψη τις αποδείξεις και γ)η επίδραση 
που είχε αυτός στο διατακτικό της απόφασης.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆, όπως ίσχυε πριν από την 
τροποποίησή του µε το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 2915/2001, αναίρεση επιτρέπεται, αν 
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το δικαστήριο δέχθηκε παρά το νόµο πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε περί αυτών 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 καµµιά απόδειξη, όπως 
επίσης και όταν δεν διέταξε αποδείξεις για όλα τα αµφισβητούµενα περιστατικά της 
αγωγής ή ένστασης. Ως "πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί 
που συγκροτούν την αγωγή ή ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 3/1998), όχι όµως η άρνηση της αγωγής ή τα 
πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα (ΟλΑΠ 469/1984). ∆εν ιδρύεται ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως, όταν το δικαστήριο της ουσίας σχηµάτισε την κρίση του από τα 
αποδεικτικά µέσα που µνηµόνευσε στην απόφασή του ή όταν δεν συµπίπτουν 
απολύτως-χωρίς να διαφέρουν ουσιωδώς- τα περιστατικά της αγωγής µε όσα έγιναν 
δεκτά µε την απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 282, 284, 285, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.1295 
 
∆άνειο - Στοιχεία αγωγής προς απόδοση δανείου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 847 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Στοιχεία αγωγής για επιδίκαση (επιστροφή) του δανεισθέντος ποσού. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της 
αγωγής. Λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που ο νόµος δεν επιτρέπει. 
- Από τα άρθρα 216 και 224 του ΚΠολ∆ σε συνδυασµό µε τα άρθρα 361, 806 και 
1034 του ΑΚ συνάγεται ότι η εκ δανείου αγωγή για επιδίκαση (επιστροφή) του 
δανεισθέντος ποσού, για την πληρότητά της στηρίζεται στη µεταξύ του ενάγοντος και 
του εναγοµένου σύµβαση, κατά την οποία ο πρώτος ανέλαβε την υποχρέωση να 
µεταβιβάσει κατά κυριότητα, µε την οικεία παράδοση της νοµής, χρήµατα ορισµένης 
ποιότητας και ποσότητας εξαιτίας δανείου στο τελευταίο, και αυτός ανέλαβε την 
υποχρέωση λαµβάνοντας το δανεισµό, να αποδώσει σ' εκείνον (ενάγοντα δανειστή) 
άλλα χρήµατα, της ίδιας ποιότητας και ποσότητας, καθώς και στην εκ µέρους του 
ενάγοντος εκπλήρωση της (ΑΠ 768/2004).  
- Κατά τη διάταξη του αρθ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας εφάρµοσε κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου µη εφαρµοστέο ή παρέλειψε την εφαρµογή του εφαρµοστέου ή εφάρµοσε 
τέτοιο κανόνα εσφαλµένα, προσδίδοντας σ' αυτόν έννοια διαφορετική από εκείνη που 
πράγµατι έχει. (ΟλΑΠ 7/2006, ΟλΑΠ 4/2006). Η νοµική δε αοριστία της αγωγής που 
ελέγχεται αυτεπάγγελτα, δηλαδή η συνδεόµενη µε τη νοµική εκτίµηση από το 
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δικαστήριο της ουσίας του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται 
αναιρετικά, ως παραβίαση από τον αριθ. 1 του αρθ. 559 του ΚΠολ∆, εάν το 
δικαστήριο, για το σχηµατισµό της κρίσης του για τη νοµική επάρκεια και πληρότητα 
της αγωγής και τη νοµική βασιµότητά της σε αναφορά µε συγκεκριµένο κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, αξίωσε περισσότερα στοιχεία από εκείνα που ορίζει ο κανόνας 
αυτός για τη θεµελίωση του αγωγικού δικαιώµατος ή αντιθέτως αρκέστηκε σε 
λιγότερα στοιχεία ή διάφορα από αυτά (ΟλΑΠ 18/1998, AΠ 571/2004).  
- 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 άσκηση 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 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 άνω δικονοµικής διάταξης του άρθρου 216 ΚΠολ∆ 
να κηρύξει ακυρότητα του δικογράφου και ιδρύεται λόγος αναιρέσεως από τον αριθ. 
14 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1330/2002), και 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 δικαιούται όχι δικονοµικού τοιούτου, όπως εκείνη του άρθρου 216 του 
ΚΠολ∆ (ΑΠ 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).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 παρ. α του Κ.Πολ.∆ αναίρεση 
επιτρέπεται αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν 
επιτρέπει. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 393 παρ. 1 του ΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά 
την τροποποίηση του από το άρθρο 14 παρ. 5 του ν. 2915/2001 συµβάσεις και 
συλλογικές πράξεις δεν µπορούν να αποδειχθούν µε µάρτυρες εφόσον η αξία του 
αντικειµένου τους υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες εννιακόσια (5900) ευρώ. Κατά τη 
διάταξη όµως του άρθρου 394 παρ. 2 περ. α του ΚΠολ∆ η απόδειξη µε µάρτυρες 
επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση εάν υπάρχει αρχή εγγραφής απόδειξης που πηγάζει 
από έγγραφο που έχει αποδεικτική δύναµη. Για την ύπαρξη αρχής έγγραφης 
απόδειξης από έγγραφο, απαιτείται αυτό να πιθανολογεί, δηλαδή να καθιστά πιθανό 
το αµφισβητούµενο γεγονός. Τούτο συµβαίνει όταν από το έγγραφο δεν 
αποδεικνύεται πλήρως το αµφισβητούµενο γεγονός αλλά αναφέρονται σ' αυτό 
περιστατικά, από τα οποία µε πιθανότητα µπορεί να εξαχθεί συµπέρασµα για την 
ύπαρξη του αµφισβητούµενου γεγονότος. Πότε δε το έγγραφο καθιστά πιθανό το 
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αποδεικτέο γεγονός είναι ζήτηµα πραγµατικό. Αν το δικαστήριο, κατά την ανέλεγκτη 
αναιρετικά εκτίµηση του περιεχοµένου του εγγράφου, κρίνει ότι υπάρχει 
πιθανολόγηση για το αποδεικτέο γεγονός δέχεται τη συνδροµή της αρχής έγγραφης 
απόδειξης και επιτρέπει βάσει αυτής τη µαρτυρική απόδειξη. Όταν υπάρχει αρχή 
έγγραφης απόδειξης από επικαλούµενο και νόµιµα προσκοµιζόµενο έγγραφο, το 
δικαστήριο επιτρέπει τη µαρτυρική απόδειξη και να δεν προταθεί από το διάδικο ότι 
το έγγραφο αυτό αποτελεί αρχή έγγραφης απόδειξης, καθόσον η αναγκαιότητα της 
πρότασης αυτής δεν προκύπτει από την ως άνω ή άλλη διάταξη (ΑΠ 219/2007). Η 
εφαρµογή των προαναφερθείσων διατάξεων των άρθρων 393 και 394 έχει 
επιφυλαχθεί από τη διάταξη του άρθρου 270 παρ. 2 εδ. β' του Κ.Πολ.∆, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του νόµου 2915/2001, και στις υποθέσεις 
αρµοδιότητας Πολυµελούς και Μονοµελούς Πρωτοδικείου που εκδικάζονται κατά 
την τακτική διαδικασία του άρθρου 270 του Κ.Πολ.∆ στον πρώτο βαθµό µετά την 1-
1-2002, αλλά και όταν οι ίδιες υποθέσεις εκδικάζονται σε δεύτερο βαθµό στο Εφετείο 
κατ' άρθρο 524 παρ. 1 του ΚΠολ∆. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ:  
ΚΠολ∆: 216, 224, 400, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1657 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Τετραετής διάσταση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 16 του ν. 1329/1983 και ίσχυε µέχρι την τροποποίησή, του µε το άρθρο 14 
παρ. 3 του ν. 3719/2008, "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 
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αποτέλεσµα της πρωτοβουλίας του ενός από τους συζύγους ή και των δύο και 
ανεξάρτητα από το εάν διαµένουν στην ίδια κατοικία αλλά υπό καθεστώς χωρισµού 
από τραπέζης και κοίτης. 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. Με το ανωτέρω περιεχόµενο της διάστασης ο νόµος, για 
να διευκολύνει την προσπάθεια αποκατάστασης των συζυγικών σχέσεων, δεν θεωρεί 
ότι παρεµποδίζουν τη συµπλήρωση του χρόνου οι µικρές διακοπές της διάστασης που 
γίνονται προς επίτευξη της αποκατάστασης, παρά το ότι, στην περίπτωση αυτή 
ελλείπει η πρόθεση διακοπής της συµβίωσης. Η διάσταση δεν αναιρείται, κατά 
µείζονα λόγο, ούτε από το γεγονός ότι ο ένας σύζυγος αναγκαστικά λόγω της 
εργασίας του διαµένει σε άλλο τόπο εάν κατά την απουσία του αυτή έχει εκδηλώσει 
σαφώς τη βούλησή του να αποµακρυνθεί ψυχικά από τον άλλο σύζυγο, ώστε να µην 
έχει πλέον κοινωνία βίου, ούτε από τυχόν επισκέψεις της οικογενειακής στέγης και 
από µέρους του αποµακρυθέντος από αυτή συζύγου, προς εκδήλωση ενδιαφέροντος 
για προβλήµατα που απασχολούν τη σύζυγο και τα τέκνα που διαµένουν µε αυτή, εάν 
δεν αναιρείται η σταθερή πρόθεση διάσπασης του συζυγικού δεσµού και εξακολουθεί 
να υπάρχει από της πλευράς τουλάχιστον του ενός συζύγου. 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.  
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, ανεπαρκής ή 
αντιφατική αιτιολογία, που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νοµίµου 
βάσεως, υπάρχει όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά 
τρόπο σαφή και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε 
το νόµο, είναι αναγκαία για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε 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 πόρισµα της εκτίθεται σαφώς. Περαιτέρω, ως "ζητήµατα", των 
οποίων η µη αιτιολόγησή τους ή η αιτιολόγησή τους 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. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 8 περ. β' ΚΠολ∆ αναίρεση δικαιολογείται και 
όταν το δικαστήριο τη: ουσίας παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ο λόγος όµως 
αυτός αναιρέσεως προφανές είναι ότι αποκλείεται αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον 
προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή 
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ουσιαστικό. Εποµένως ελέγχεται ως αβάσιµη η προβαλλόµενη µε τον αποµείναντα 
προς έρευνα δεύτερο και τελευταίο κατά σειρά λόγο αναιρετική αιτίαση από το άρθρο 
559 αρ. 8 ΚΠολ∆, µε την έννοια ότι η προσβαλλόµενη απόφαση δεν έλαβε υπόψη 
την επικουρικώς διατυπωθείσα µε το σχετικό λόγο εφέσεως ένσταση της 
αναιρεσείουσας για καταχρηστική άσκηση από τον αναιρεσίβλητο του προς διάζευξη 
δικαιώµατός του, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, λήφθηκε υπόψη και απορρίφθηκε, 
σε συνέπεια µε τη νοµική παραδοχή της αποφάσεως, ότι τα επικαλούµενα προς τούτο 
πραγµατικά περιστατικά, αντικειµενικώς αξιολογούµενα, δεν αρκούν για να 
προκαλέσουν την εφαρµογή του άρθρου 281 ΑΚ.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 839 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συµµετοχή στα αποκτήµατα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Αντιφατικές διατάξεις της απόφασης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1400 παρ. 1 του ΑΚ. Αν ο γάµος λυθεί ή ακυρωθεί και 
η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάµος, αυξηθεί, ο άλλος 
σύζυγος, εφόσον συνέβαλε µε οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να 
απαιτήσει την απόδοση του µέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του 
συµβολή. Τεκµαίρεται ότι η συµβολή αυτή ανέρχεται στο 1/3 της αύξησης, εκτός αν 
αποδειχθεί µεγαλύτερη ή µικρότερη ή καµία συµβολή. Στην αύξηση της περιουσίας 
των συζύγων δεν υπολογίζεται ό,τι αυτοί απέκτησαν από δωρεά, κληρονοµιά ή 
κληροδοσία ή µε διάθεση των αποκτηµάτων από αυτές τις αιτίες, κατά τη διάταξη δε 
του άρθρου 1401 ΑΚ "Η αξίωση του προηγουµένου άρθρου δεν γεννιέται, σε 
περίπτωση θανάτου, στο πρόσωπο των κληρονόµων του συζύγου που πέθανε. 
Επίσης, δεν εκχωρείται ούτε κληρονοµείται, εκτός αν έχει αναγνωρισθεί συµβατικά ή 
έχει επιδοθεί αγωγή ...". Από τον συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτουν τα 
εξής: Προϋποθέσεις της αξίωσης του συζύγου προς συµµετοχή στα αποκτήµατα του 
άλλου είναι α) λύση η ακύρωση του υφισταµένου µεταξύ των συζύγων νοµίµου 
γάµου ή η συµπλήρωση τριετούς διάστασης, β) αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου 
αφ' ότου τελέστηκε ο γάµος και γ) η συµβολή, µε οποιοδήποτε τρόπο, του δικαιούχου 
συζύγου στην αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου κατά τη διάρκεια του γάµου. Για 
την τελευταία είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται στην αγωγή αλλά και στην απόφαση 
το είδος της συµβολής, η αξία της και ο αιτιώδης σύνδεσµος µε την αύξηση της 
περιουσίας του υπόχρεου. Η συµβολή µπορεί να συνίσταται όχι µόνο στην παροχή 
από τον δικαιούχο στον υπόχρεο κεφαλαίου µε οποιαδήποτε µορφή, αλλά και στην 
παροχή υπηρεσιών που αποτιµώνται σε χρήµα, ακόµη και υπηρεσιών για τη 
συντήρηση και λειτουργία του κοινού οίκου και την επιµέλεια και ανατροφή των 
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τέκνων, κατά το µέτρο που αυτές υπερβαίνουν την κατά τα άρθρα 1389 και 1390 ΑΚ 
υποχρέωση για συνεισφορά προς αντιµετώπιση των οικογενειακών αναγκών. Ως 
περιουσία νοείται το σύνολο των δικαιωµάτων που είναι αποτιµητά σε χρήµα, όχι 
όµως και υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία της αρχικής περιουσίας του υπόχρεου ή 
τέτοια που αποκτήθηκαν από αυτόν µετά το γάµο, µε δωρεά, κληρονοµιά ή 
κληροδοσία, ούτε επίσης περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από τον υπόχρεο µε 
διάθεση είτε αρχικής περιουσίας είτε περιουσίας που αποκτήθηκε από αυτόν µε 
δωρεά, κληρονοµιά ή κληροδοσία. Η ύπαρξη τέτοιων περιουσιακών στοιχείων 
αποτελεί ένσταση του εναγοµένου υπόχρεου προς απόκρουση της εναντίον του 
αγωγής του δικαιούχου. Προς διαπίστωση του εάν υπήρξε αύξηση της περιουσίας του 
υπόχρεου, λαµβάνεται κατ' αρχήν υπόψη το σύνολο της περιουσιακής αυτού 
κατάστασης, κατά τον κρίσιµο χρόνο (τελική περιουσία) και εκείνης που υπήρχε κατά 
την τέλεση του γάµου (αρχική περιουσία), η τυχόν δε προκύπτουσα, µετ' αναγωγή της 
αξίας αυτών στο χρόνο γέννησης της αξίωσης, διαφορά συνιστά την αύξηση της 
περιουσίας, για την απόκτηση της οποίας τεκµαίρεται µαχητώς ότι ο δικαιούχος 
συνέβαλε κατά ποσοστό 1/3, ή κατά το αιτούµενο µε την αγωγή και αποδεικνυόµενο 
από αυτόν µεγαλύτερο ποσοστό. Ο εναγόµενος ως υπόχρεος σύζυγος ή οι κληρονόµοι 
αυτού, του οποίου η περιουσία αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του γάµου, µπορεί να 
προβάλουν, µεταξύ άλλων, ότι η συµβολή του ενάγοντος ήταν κάτω από το ένα τρίτο 
ή ότι δεν υπάρχει καµία συµβολή. Για να γίνει όµως δεκτή η ανυπαρξία συµβολής 
που αποκλείει την αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα θα πρέπει ο εναγόµενος 
σύζυγος να επικαλεσθεί και αποδείξει ότι ο δικαιούχος σύζυγος είτε δεν µπορούσε εκ 
των πραγµάτων είτε δεν ήθελε να συµβάλει και ότι η επαύξηση της περιουσίας 
οφείλεται µόνο σ' αυτόν. Ο ισχυρισµός αυτός του εναγοµένου, ενόψει του ότι το 
καθιερούµενο από το άρθρο 1400 ΑΚ τεκµήριο της συµβολής συµµετοχής στα 
αποκτήµατα κατά το 1/3 ενεργεί και ως προς τους δύο συζύγους, ο δε ενάγων, έστω 
και αν δεν αποδείξει τη δική του συµβολή, θα δικαιούται οπωσδήποτε το 1/3 της 
αύξησης της περιουσίας του εναγοµένου, συνιστά ως προς την απόκρουση του 
τεκµηρίου ένσταση, ενώ αν µε τη αγωγή ζητείται ποσοστό µεγαλύτερο του 1/3, ως 
προς το επί πλέον αυτού ποσοστό ο ισχυρισµός του εναγοµένου ότι ο ενάγων δεν είχε 
καµία συµβολή συνιστά άρνηση. Συνεπώς, εάν ο ενάγων ζητήσει µε την αγωγή του 
µεγαλύτερο του τεκµαιρόµενου ποσοστό και πραγµατική συµβολή του, µε τους 
τρόπους και κατά την αξία που εκθέτει στην αγωγή, που, όµως, δεν µπόρεσε να 
αποδείξει, η αγωγή δεν απορρίπτεται εξ ολοκλήρου, αλλά µόνο κατά το πλέον του 
ενός τρίτου ποσοστό της αύξησης της περιουσίας του εναγοµένου, ενώ κατά το 
αντίστοιχο µε το ένα τρίτο ποσό, που καλύπτεται από το τεκµήριο, γίνεται δεκτή, 
εφόσον ο εναγόµενος δεν επικαλέσθηκε ή εάν επικαλέσθηκε και δεν απέδειξε ότι το 
ποσοστό συµβολής του ενάγοντος στην αύξηση ήταν µικρότερο ή ότι δεν υπήρξε 
καµία συµβολή του ενάγοντος στην αύξηση της περιουσίας αυτού (εναγοµένου).  
- Kατά 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 
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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).  
- Kατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται, όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
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 καταλίπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Τα 
επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων 
δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό 
πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο 
πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή 
µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος 
αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξαιτίας του ότι το 
δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος.  
- Aπό τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειος Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 17 ΚΠολ∆, κατά την οποία, αναίρεση 
επιτρέπεται αν η ίδια απόφαση περιέχει αντιφατικές διατάξεις, συνάγεται ότι για να 



 

[60] 
 

ιδρυθεί ο λόγος αυτός αναίρεσης, πρέπει η αντίφαση να εντοπίζεται στο διατακτικό 
της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης, ώστε να εµποδίζεται η παραγωγή και η ενέργεια 
του δεδικασµένου και, κατ' επέκταση, να είναι αδύνατη η εκτέλεση της.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 1389, 1390, 1400, 1401, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 17, 559 αριθ. 19, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.1256, σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1003 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Συµµετοχή στα αποκτήµατα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Έννοµο συµφέρον για την άσκηση αίτησης αναίρεσης. Μη 
λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 1400 ΑΚ αν ο γάµος λυθεί ή ακυρωθεί και η 
περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάµος, αυξηθεί, ο άλλος 
σύζυγος, εφόσον συνέβαλε µε οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να 
απαιτήσει την απόδοση του µέρους της αυξήσεως το οποίο προέρχεται από τη δική 
του συµβολή. Τεκµαίρεται ότι η συµβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της 
αυξήσεως, εκτός αν αποδειχθεί µεγαλύτερη ή µικρότερη ή καµία συµβολή (παρ.1). Η 
προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται αναλογικά και στην περίπτωση διαστάσεως 
των συζύγων που διήρκεσε περισσότερο από τρία χρόνια (παρ.2). Στην αύξηση της 
περιουσίας των συζύγων δεν υπολογίζεται ό,τι αυτοί απέκτησαν από δωρεά, 
κληρονοµιά ή κληροδοσία ή µε διάθεση των αποκτηµάτων από τις αιτίες αυτές 
(παρ.3). Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι στοιχεία της αγωγής του συζύγου για 
συµµετοχή στα αποκτήµατα του άλλου (και της σχετικής αποφάσεως) είναι: α) λύση 
ή ακύρωση του µεταξύ των συζύγων υφισταµένου νοµίµου γάµου ή συµπλήρωση 
τριετούς διαστάσεως, β) αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου αφότου τελέσθηκε ο 
γάµος και γ) συµβολή µε οποιοδήποτε τρόπο του δικαιούχου συζύγου στην αύξηση 
της περιουσίας του υπόχρεου κατά τη διάρκεια του γάµου. Για την τελευταία είναι 
αναγκαίο να προσδιορίζεται στην αγωγή αλλά και στην απόφαση το είδος της 
συµβολής, η αξία της και ο αιτιώδης σύνδεσµος µε την αύξηση της περιουσίας του 
υπόχρεου. Ο εναγόµενος, ως υπόχρεος σύζυγος του οποίου η περιουσία αυξήθηκε 
κατά τη διάρκεια του γάµου, µπορεί να προβάλει, µεταξύ άλλων, ότι η συµβολή του 
ενάγοντος ήταν κάτω από το ένα τρίτο ή ότι δεν υπάρχει καµία συµβολή. Ο 
ισχυρισµός αυτός του εναγοµένου συνιστά ως προς την απόκρουση του τεκµηρίου 
ένσταση, ενώ αν µε την αγωγή ζητείται ποσοστό µεγαλύτερο του ενός τρίτου, ως 
προς το επί πλέον του ενός τρίτου ποσοστό συνιστά άρνηση (Α.Π. 1254/2010).  
- 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 
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προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ , αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ^ αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση 
του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
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.  
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- Από τα άρθρα 68 και 556 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι για το παραδεκτό της αναίρεσης, 
αλλά και κάθε λόγου αυτής, ο αναιρεσείων πρέπει να έχει έννοµο συµφέρον να 
ανατρέψει την προσβαλλόµενη απόφαση εξαιτίας σφάλµατος, που αναφέρεται στον 
αναιρετικό λόγο. Κατ' ακολουθίαν ο δεύτερος λόγος της αναίρεσης από τον αριθ. 1 
του άρθρου 559 ΚΠολ∆ µε τον οποίο προβάλλεται η αιτίαση ότι το Εφετείο κατά 
παράβαση του άρθρου 6 της Ε.Σ.∆.Α απέρριψε το λόγο της εφέσεως για κακή 
σύνθεση του πρωτοβάθµιου ∆ικαστηρίου λόγω της συµµετοχής στη σύνθεση του της 
ίδιας δικαστού που είχε προηγουµένως εκδώσει την υπ. αριθ. 700/2006 απόφαση 
ασφαλιστικών µέτρων µε την οποία είχε διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση της 
περιουσίας του αναιρεσείοντος προς εξασφάλιση της ένδικης απαίτησης και είχε 
προβεί σε ουσιαστική εκτίµηση και κρίση επί των ιδίων πραγµατικών περιστατικών 
είναι απαράδεκτος προεχόντως για έλλειψη εννόµου συµφέροντος ενόψει του ότι η 
ένδικη διαφορά όπως προκύπτει από το περιεχόµενο της προσβαλλόµενης απόφασης 
επανακρίθηκε από το Εφετείο.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο παρά 
το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα 
που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από τη 
διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 106, 335 και 338 ΚΠολ∆ , 
προκύπτει ότι "πράγµατα" κατά την έννοια της πρώτης από αυτές (άρθρο 559 αριθ. 8) 
που προτάθηκαν ή δεν προτάθηκαν, των οποίων η λήψη ή µη λήψη υπόψη από το 
δικαστήριο ιδρύει τον προβλεπόµενο από αυτή λόγο αναιρέσεως, αποτελούν οι 
αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που θεµελιώνουν ή καταλύουν τη βάση της 
αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως, και ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, όχι δε και ο ισχυρισµός που συνέχεται µε την ιστορική αιτία της 
αγωγής, της ένστασης ή της αντένστασης, ο οποίος αποκρούεται ή γίνεται δεκτός µε 
την παραδοχή ή την απόρριψη, αντίστοιχα, ως αβασίµων ή βάσιµων των 
θεµελιωτικών της αγωγής ένστασης ή αντένστασης πραγµατικών γεγονότων. Επίσης, 
δεν ιδρύεται ο πιο πάνω λόγος αναιρέσεως, αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη του 
ισχυρισµό αλλά τον απέρριψε για οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό, γιατί η 
απόρριψη αυτή σηµαίνει ότι έχει ληφθεί υπόψη ο ισχυρισµός, ανεξάρτητα αν δεν 
έγινε δεκτός 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 1400, 
ΚΠολ∆: 68, 556, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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∆ιαθήκη - Ερµηνεία διαθήκης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 389 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ερµηνεία διαθήκης. Εκ πλαγίου παραβίαση ερµηνευτικών κανόνων των 
δικαιοπραξιών. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση εγγράφου. 
- Οι γενικοί ερµηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 και 200 ΑΚ εφαρµόζονται σε 
κάθε περίπτωση που υφίσταται κενό σε δικαιοπραξία ή γεννιέται αµφιβολία για την 
έννοια των δηλώσεων βούλησης. Παραβιάζονται δε οι διατάξεις των άρθρων αυτών 
στην περίπτωση που το δικαστήριο της ουσίας, παρά τη διαπίστωση, έστω και 
έµµεση, κενού ή αµφιβολίας για την έννοια της δικαιοπραξίας, είτε παραλείπει να 
προσφύγει σ'αυτές για να διαπιστώσει την αληθινή βούληση των δικαιοπρακτούντων, 
ή δεν παραθέτει στην απόφασή του τα πραγµατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η 
εφαρµογή των διατάξεων αυτών, είτε προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους. Έµµεση 
διαπίστωση κενού ή αµφιβολία σχετικά µε τη δήλωση βούλησης προκύπτει, όταν, 
παρά τη ρητή διαβεβαίωση της ανυπαρξίας τους, το δικαστήριο προβαίνει σε 
ερµηνεία της δικαιοπραξίας, από την οποία αποκαλύπτεται, ότι το δικαστήριο 
αντιµετώπισε κενό ή αµφιβολία σχετικά µε την έννοια της δήλωσης βούλησης των 
δικαιοπρακτούντων, συνεπεία των οποίων δηµιουργήθηκε η ανάγκη προσφυγής σε 
ερµηνεία της δήλωσης βούλησης. Η έµµεση αυτή διαπίστωση κενού ή αµφιβολίας 
µπορεί να προκύπτει εκ του γεγονότος ότι το δικαστήριο για την αληθινή έννοια της 
δικαιοπραξίας έλαβε υπόψη του και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται έξω 
από το κείµενο της δικαιοπραξίας ή χρησιµοποιεί επιχειρήµατα. Ειδικότερα, επί 
διαθηκών, εφόσον υπάρχει κενό ή αµφίβολο σηµείο στη δήλωση βούλησης του 
διαθέτη, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 173 ΑΚ, για την πλήρωση ή άρση, 
αντίστοιχα, του σηµείου αυτού, αναζητείται η αληθινή βούληση του διαθέτη χωρίς 
προσήλωση στις λέξεις, µε µοναδικό κριτήριο την υποκειµενική άποψη, ως µη 
έχοντας εφαρµογή - επί διαθηκών- της διάταξης του άρθρου 200 ΑΚ, ενώ 
συγχωρείται στην περίπτωση αυτή η λήψη υπόψη και περιστατικών ή στοιχείων 
εκτός του ερµηνευόµενου κειµένου της διαθήκης, που προκύπτουν ιδίως από 
έγγραφα, τα οποία, εφόσον προτείνονται από τους διαδίκους ως συντελεστικά στην 
εξεύρεση της αληθινής βούλησης του διαθέτη, αποτελούν "πράγµατα", κατά την 
έννοια του άρθρου 559 αριθ.8 ΚΠολ∆ και συνεπώς η µη λήψη αυτών υπόψη από το 
δικαστήριο της ουσίας επάγεται την αναίρεση της απόφασής του µε βάση την 
τελευταία αυτή διάταξη.  
- Εκ πλαγίου παραβίαση της διάταξης του άρθρου 173 ΑΚ υπάρχει - οπότε και 
ιδρύεται λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ - όταν, 
µολονότι διαπιστώθηκε η ανάγκη ερµηνείας (κενό κ.λπ.), η εν λόγω διάταξη 
εφαρµόσθηκε κατά τρόπο που καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος για την 
ορθή εφαρµογή της, όπως όταν δεν εκτίθενται στην απόφαση µε σαφήνεια και 
πληρότητα όλα τα πραγµατικά περιστατικά που αποδείχθηκαν για το σκοπό 
εξεύρεσης της αληθινής βούλησης του διαθέτη.  



 

[64] 
 

- Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ.1 ΚΠολ∆ ιδρύεται, αν για την εφαρµογή 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή 
αρκέσθηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόµος, καθώς και αν το 
δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την 
αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσία την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας 
και της υπαγωγής αυτών στο νόµο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο 
εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχτηκαν 
δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και 
όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη στο 
πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, και, έτσι, 
δεν µπορεί να ελεγχθεί, αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν οι όροι του 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που 
δεν εφαρµόσθηκε. 
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 11 περ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆, κατά τον 
οποίο επιτρέπεται αναίρεση αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που 
οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, ελέγχεται ουσιαστικά αβάσιµος, αν 
αποδεικνύεται από την προσβαλλόµενη απόφαση, ότι το δικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι 
προς απόδειξη των ισχυρισµών τους. Προς τούτο αρκεί η γενική αναφορά του είδους 
του αποδεικτικού µέσου (µάρτυρες, έγγραφα κλπ), που έλαβε υπόψη του το 
δικαστήριο, χωρίς την ανάγκη ειδικής µνείας και αξιολόγησης εκάστου και χωρίς 
διάκριση από ποια αποδεικτικά µέσα προκύπτει άµεση και από ποια έµµεση 
απόδειξη. 
- Ο προβλεπόµενος από τον αριθµό 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για 
παραµόρφωση εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της απόδοσης από το 
δικαστήριο της ουσίας σε αποδεικτικό, µε την έννοια των άρθρων 339 και 432 
ΚΠολ∆, έγγραφο, περιεχοµένου καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας 
του οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει 
όµως και την περίπτωση που το δικαστήριο, από την εκτίµηση και αξιολόγηση του 
αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, έστω και εσφαλµένα, καταλήγει σε 
συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που θεώρησε ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε 
πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται 
από τον Άρειο Πάγο. Πρέπει δε την παραπάνω επιζήµια κρίση του για τον 
αναιρεσείοντα να σχηµάτισε το δικαστήριο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το 
έγγραφο που φέρεται ως παραµορφωµένο, προϋπόθεση, η οποία δεν συντρέχει, όταν 
το εν λόγω έγγραφο εκτιµήθηκε µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρεται η 
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σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα για την αλήθεια ή αναλήθεια του γεγονότος που 
αποδείχθηκε, γιατί στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση 
της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του (ΟλΑΠ 2/2008). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 1712, 1797, 1800, 1980, 1984, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012.1976 
 
∆ουλεία - ∆ουλεία οδού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 388 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ουλεία διόδου. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 975, 983, 984, 987, 996, 1045, 
1051, 1118, 1119, 1120, 1121, 1124, 1125 ΑΚ προκύπτει ότι επί πραγµατικής 
δουλείας, όπως είναι η δουλεία διόδου, κτηθείσας µε έκτακτη χρησικτησία, ο 
δουλειούχος, ως έχων και την ιδιότητα του οιονεί νοµέα του δουλεύοντος ακινήτου, 
µπορεί, σε περίπτωση προσβολής της οιονεί νοµής του από τον κύριο του 
δουλεύοντος ή από οποιονδήποτε τρίτο, να ασκήσει-πλην άλλων-και την περί 
προστασίας της νοµής σχετική αγωγή, η βασιµότητα (νοµική και ουσιαστική) της 
οποίας προϋποθέτει α)την ύπαρξη κυριότητας του ενάγοντος επί του δεσπόζοντος 
ακινήτου, β)την επί του δουλεύοντος ακινήτου άσκηση από αυτόν φυσικής εξουσίας 
µε διάνοια δικαιούχου πραγµατικής δουλείας διόδου και γ)την προσβολή αυτής 
(οιονεί νοµής) από τον εναγόµενο. 
- Κατά το άρθρο 562 παρ.2 ΚΠολ∆, είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης που 
στηρίζεται σε ισχυρισµό ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο δικαστήριο της ουσίας, 
εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση που δεν µπορεί να προβληθεί στο δικαστήριο της 
ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση και γ) για ισχυρισµό 
που αφορά τη δηµόσια τάξη. Η διάταξη αυτή, η οποία αποτελεί εκδήλωση της 
θεµελιώδους αρχής, ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη νοµιµότητα της απόφασης του 
δικαστηρίου της ουσίας µε βάση την πραγµατική και νοµική κατάσταση που όφειλε 
να λάβει υπόψη του ο ουσιαστικός δικαστής, καθιερώνει ειδική προϋπόθεση του 
παραδεκτού των λόγων αναίρεσης, η συνδροµή της οποίας πρέπει να προκύπτει από 
το αναιρετήριο. Πρέπει δηλαδή ν' αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι ο ισχυρισµός που 
στηρίζει το λόγο αναίρεσης, είχε προταθεί στο δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την 
προσβαλλόµενη απόφαση, και µάλιστα ότι είχε προταθεί νοµίµως. Συνεπώς ο 
ισχυρισµός πρέπει να παρατίθεται στο αναιρετήριο, όπως προτάθηκε στο δικαστήριο 
της ουσίας, να αναφέρεται δε και ο χρόνος και τρόπος πρότασής του, ή επαναφοράς 
του στο ανωτέρω δικαστήριο, ώστε να µπορεί να κριθεί, µε βάση το αναιρετήριο, αν 
ήταν παραδεκτός και νόµιµος (ΑΠ 306/1999).  
- Κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων και των κατ'έφεση αποφάσεων των 
Πρωτοδικείων επιτρέπεται αναίρεση µόνο για τους (περιοριστικώς) αναφερόµενους 
στο άρθρο 560 ΚΠολ∆ τέσσερις λόγους, στους οποίους δεν περιλαµβάνεται ο 
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αναιρετικός λόγος του αριθµού 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆. Ο λόγος αυτός ιδρύεται 
αν η ελάσσων πρόταση του δικανικού συλλογισµού στερείται παντελώς αιτιολογιών 
ή έχει αιτιολογίες ανεπαρκείς ή αντιφατικές επί ζητήµατος ασκούντος ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 975, 983, 984, 986, 987, 996, 1045, 1051, 1118, 1119, 1120, 1121, 1124, 
1125, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 560, 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ουλεία - Παροχή διόδου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 568 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παροχή διόδου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 1012 του ΑΚ, αν ακίνητο στερείται την αναγκαία δίοδο προς το 
δρόµο, έχει δικαίωµα ο κύριος του να απαιτήσει δίοδο από τους γείτονες έναντι 
ανάλογης αποζηµίωσης, κατά δε το άρθρο 1013 του ίδιου Κώδικα, η κατεύθυνση της 
διόδου και η έκταση του δικαιώµατος για χρήση της, καθώς και η αποζηµίωση που 
πρέπει να καταβληθεί, καθορίζονται µε δικαστική απόφαση. Από το συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών συνάγονται, πλην άλλων, τα εξής: α) ως ακίνητο στερούµενο την 
αναγκαία δίοδο προς την οδό θεωρείται εκείνο που στερείται κάθε επικοινωνία µε 
δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική οδό, αναγκαία για την εκµετάλλευση ή τη 
χρησιµοποίηση του, σύµφωνα µε τον προορισµό του, καθώς και εκείνο που έχει µεν 
δίοδο, πλην όµως αυτή εξυπηρετεί ατελώς τις ανάγκες του, ανεξαρτήτως αν πρόκειται 
για ακίνητο αστικό ή αγροτικό, οικοδοµηµένο εν µέρει ή ασκεπή χώρο, εντός ή εκτός 
σχεδίου, β) η έκταση του δικαιώµατος προς χρήση διόδου, η οποία πρέπει να 
ανταποκρίνεται προς την οικονοµική χρησιµότητα του, καθώς και η επάρκεια της 
διόδου, κρίνονται αντικειµενικά, σύµφωνα µε τις κατά το χρόνο ασκήσεως της 
αγωγής συγκεκριµένες συνθήκες, ενόψει και των αναγκών του ακινήτου, του 
προορισµού του και της θέσεως ή της περιοχής αυτού και γ) στο δικαστήριο της 
ουσίας παρέχεται η εξουσία, κατά την έρευνα της σχετικής αγωγής, να καθορίζει, 
εκτιµώντας τις περιστάσεις, τις διαστάσεις της διόδου και την κατεύθυνση που πρέπει 
να ακολουθεί αυτή, µε την επιλογή της προσφορότερης διέλευσης, η οποία θα έχει ως 
κριτήριο την όσο το δυνατό µικρότερη ζηµία των γειτονικών ακινήτων.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ.1 εδ. α' ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των 
πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων 
αναίρεση επιτρέπεται και αν παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον 
οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο λόγος 
αυτός αναιρέσεως, για ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν 
αυτός δεν εφαρµόστηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν 
εφαρµόστηκε, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον 
εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή. Στην περίπτωση που το 
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δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι 
αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και 
ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως 
καθιστούν φανερή την παραβίαση. Τούτο συµβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το 
νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν 
αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και όταν προέβη σε 
εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη στο πραγµατικό της 
οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1012, 1013, 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.987, σχολιασµός Ι. Ν. Κατράς * ΝοΒ 
2012.1973 
 
Εγγύηση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 843 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σύµβαση εγγύησης. Προσηµείωση υποθήκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τον συνδυασµό των άρθρων 340, 345, 361, 374, 847, 851, 853 και 866 του ΑΚ 
συνάγονται τα εξής: Με την παρεπόµενη και ετεροβαρή σύµβαση της εγγύησης, ο 
εγγυητής αναλαµβάνει απέναντι στον δανειστή και αντισυµβαλλόµενο του την 
ευθύνη ότι η οφειλόµενη από τον πρωτοφειλέτη παροχή θα καταβληθεί σ' εκείνον 
από τον πρωτοφειλέτη ή από τον ίδιο. Η κύρια παροχή µπορεί να είναι χρηµατική ή 
και οποιουδήποτε άλλου είδους, καθώς επίσης και να αφορά µελλοντική απαίτηση ή 
απαίτηση υπό αίρεση αναβλητική ή διαλυτική, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση 
η εγγύηση θα λειτουργήσει µε την πλήρωση της αίρεσης. Ο εγγυητής ευθύνεται για 
την έκταση που έχει κάθε φορά η κύρια οφειλή και ιδίως για τις συνέπειες του 
πταίσµατος ή της υπερηµερίας του πρωτοφειλέτη. Η απαίτηση του δανειστή εις βάρος 
του εγγυητή, από τη µεταξύ τους σύµβαση εγγύησης, καθίσταται απαιτητή και 
ληξιπρόθεσµη, από της υπερηµερίας του πρωτοφειλέτη, η οποία επέρχεται και µε την 
παρέλευση της συµφωνηθείσας δήλης ηµέρας για την εκπλήρωση της παροχής.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1265, 1274, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 
ΕισΝΚΠολ∆, 1276, 1277, 1278, 1291,1292, 1294, 1323 αριθ. 2 ΑΚ, 29 και 41 
Εισ.Ν.ΚΠολ∆, 993 παρ. 1 εδ.β' , 706 και 724 ΚΠολ∆, προκύπτουν τα ακόλουθα: (α) 
η προσηµείωση υποθήκης αποτελεί εµπράγµατο δικαίωµα υποθήκης υπό αναβλητική 
αίρεση, πληρουµένη µε τη τελεσίδικη επεδίκαση της ασφαλιζόµενης απαιτήσεως και 
της εµπροθέσµου τροπής της σε υποθήκη, που ανατρέχει στο χρόνο εγγραφής της 
προσηµειώσεως µε αντίστοιχη προτεραιότητα στην υποθηκική τάξη (ΟλΑΠ 
14/2006). β) Τίτλος για την εγγραφή προσηµειώσεως υποθήκης είναι η δικαστική 
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απόφαση, ή η διαταγή πληρωµής ως προς την ασφαλιζόµενη χρηµατική απαίτηση, γ) 
Η εγγραφή προσηµειώσεως υποθήκης αποτελεί ένα από τα ασφαλιστικά µέτρα, τα 
οποία µπορεί να διαταχθούν από το δικαστήριο. Παρέχεται δε στον δανειστή, που δεν 
έχει τίτλο προς εγγραφή υποθήκης, προς ασφάλεια της χρηµατικής απαιτήσεως του 
και εξασφάλιση της µελλοντικής αναγκαστικής εκτελέσεως πάντοτε κατόπιν αδείας 
του δικαστηρίου, που ορίζει και το ασφαλιστέο ποσό. Στη σχετική για τη λήψη του 
άνω ασφαλιστικού µέτρου δίκη αιτών είναι ο δανειστής και καθού η αίτηση ο 
οφειλέτης, ο οποίος πρέπει να έχει και την κυριότητα επί του ακινήτου επί του οποίου 
θα εγγραφεί η προσηµείωση. Πλην όµως υφίσταται η δυνατότητα παροχής αδείας 
εγγραφής προσηµειώσεως σε ακίνητο τρίτου, µη οφειλέτου, αν αυτός στη δίκη των 
ασφαλιστικών µέτρων ρητώς συναινεί προς τούτο. Στην περίπτωση αυτή ο τρίτος που 
παραχωρεί το δικαίωµα εγγραφής προσηµειώσεως υποθήκης σε δικό του ακίνητο 
προς εξασφάλιση αλλότριου χρέους, στη σχετική δίκη των ασφαλιστικών µέτρων 
νοµιµοποιείται παθητικώς ως µη υπόχρεος διάδικος, δ) Η συναίνεση του τρίτου, στην 
εγγραφή προσηµειώσεως στο ακίνητο του, που δίδεται στα πλαίσια της αυτονοµίας 
της ιδιωτικής βουλήσεως, δεν επάγεται και αυτοδίκαιη αλλοίωση των σχέσεων 
ιδιωτικού δικαίου, υπό την έννοια ότι ο παραχωρών το δικαίωµα προς εγγραφή 
προσηµειώσεως τρίτος, µε την παραχώρηση αυτή δεν µεταβάλλεται και σε οφειλέτη 
του δανειστού, ώστε να ευθύνεται όχι µόνο εµπραγµάτως, αλλά και ενοχικώς µε το 
σύνολο της περιουσίας του για την καταβολή του χρέους, προς εξασφάλιση του 
οποίου παραχωρήθηκε η προσηµείωση έστω µέχρι την αξία του ακινήτου, επί του 
οποίου αυτή ενεγράφη, εκτός και αν ο παραχωρών εγγυήθηκε, υπό τους 
προδιαληφθέντας όρους, την καταβολή του χρέους ή µε σύµβαση µε τον δανειστή 
αναδέχθηκε το αλλότριο χρέος, οπότε δεν έχει την ιδιότητα του "τρίτου", αφού είναι ο 
ίδιος οφειλέτης. Η υπό του τρίτου παρεχοµένη προσηµείωση αναφέρεται, 
αποκλειστικώς, στην παροχή εξουσίας προς τον υπέρ ου η παραχώρηση δανειστή να 
επισπεύσει και εναντίον του αναγκαστική εκτέλεση προς ικανοποίηση της 
απαιτήσεως του από την δια πλειστηριασµού αναγκαστική εκποίηση του ακινήτου, 
χωρίς η άνω παραχώρηση να τον καθιστά, κατά νοµική ή λογική αναγκαιότητα, και 
υποκείµενο της ενοχικής σχέσεως, ευθυνόµενος, προσωπικώς, για την καταβολή του 
δια της προσηµειώσεως εξασφαλισθέντος χρέους. Όπως και επί της παραχωρήσεως 
δικαιώµατος εγγραφής υποθήκης από τρίτο, µη οφειλέτη, σε ακίνητο του επέρχεται 
διάσπαση της ενοχικής από την εµπράγµατη ευθύνη, περιοριζοµένη µόνο στην 
υποχρέωση του τρίτου να ανεχθεί την εις βάρος του αναγκαστική εκτέλεση επί του 
συγκεκριµένου ακινήτου επί του οποίου ενεγράφη η υποθήκη, έτσι και στη 
περίπτωση προσηµειώσεως υποθήκης υφίσταται η εν λόγω διάσταση, µε αποτέλεσµα 
η έκταση της υποχρεώσεως του τρίτου να περιορίζεται, αυστηρώς, στο όριο της 
εµπραγµάτου υποθήκης, µετά την τροπή της προσηµειώσεως σε υποθήκη. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάσιµη και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος 
απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
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συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), 
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του 
πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννοµης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση της (ανεπαρκές αιτιολογία) ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια 
αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες, Εξ 
άλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται 
από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το 
πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο 
αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες. ∆ηλαδή, µόνο το τι 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και 
σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 340, 345, 361, 374, 847, 851, 853, 866, 1265, 1274, 1276, 1277, 1278, 
1291,1292, 1294, 1323, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 706, 724, 993, 
ΕισΝΚΠολ∆: 29, 41, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.1259 
 
Εικονικότητα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 391 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εικονική δικαιοπραξία. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης σε αγωγή µε 
περισσότερες βάσεις. Παραδεκτό της έφεσης. Περιεχόµενο της έφεσης.  Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 138 εδ. 1 ΑΚ, που ορίζει ότι" δήλωση βούλησης που 
δεν έγινε σοβαρά παρά µόνο φαινοµενικά (εικονική) είναι άκυρη", προκύπτει, ότι, για 
την εικονικότητα της δικαιοπραξίας, αρκεί το γεγονός, ότι η δηλωθείσα βούληση των 
δικαιοπρακτούντων βαρύνεται µε ελάττωµα που συνίσταται στο ότι δεν αποσκοπεί 
πράγµατι στην παραγωγή των έννοµων αποτελεσµάτων της δικαιοπραξίας που 
καταρτίζεται. Η εκ του άρθρου 138 ΑΚ προκύπτουσα κατά τα άνω έννοια της 
εικονικότητας είναι ορισµένη αφ' εαυτής και εµπεριέχει και το στοιχείο ότι όλοι οι 
συµβαλλόµενοι ήταν εν γνώσει της εικονικότητας κατά το χρόνο της κατάρτισης της 
δικαιοπραξίας, αφού το εν λόγω στοιχείο ως σύµφυτο µε την έννοια της 
εικονικότητας, θεωρείται αυτονοήτως ότι συντρέχει, πολύ περισσότερο δεν 
χρειάζεται για το ορισµένο της σχετικής δήλωσης βούλησης, να διαλαµβάνεται ο 
λόγος που οι συµβαλλόµενοι κατάρτισαν την εικονική δικαιοπραξία. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 522, 535 και 536 παρ. 2 ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι, όταν το δευτεροβάθµιο δικαστήριο, µετά από παραδοχή της έφεσης 
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του εναγοµένου, απορρίπτει την αγωγή που στηρίζεται σε περισσότερες βάσεις, ως 
προς την κύρια βάση της, πρέπει να ερευνήσει, και χωρίς ειδικό παράπονο, τις 
υπόλοιπες επικουρικές βάσεις της που δεν είχαν εξεταστεί πρωτόδικα, αφού, στην 
περίπτωση αυτή, το µεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης δεν περιορίζεται µόνο 
στις διατάξεις της απόφασης που πλήττονται µε την έφεση του εναγοµένου, αλλά 
εκτείνεται και στις βάσεις που δεν εξετάστηκαν πρωτοδίκως, και τούτο διότι δεν 
δικάζεται πλέον η έφεση, αλλά η αγωγή.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 513 παρ. 1 ΚΠολ∆, έφεση επιτρέπεται µόνο κατά των 
αποφάσεων που εκδίδονται στον πρώτο βαθµό: α) εκείνων που παραπέµπουν την 
υπόθεση στο αρµόδιο δικαστήριο εξαιτίας αναρµοδιότητας, β) των οριστικών 
αποφάσεων που περατώνουν όλη τη δίκη ή µόνο τη δίκη για την αγωγή ή για την 
ανταγωγή. Αν η απόφαση είναι κατά ένα µέρος οριστική, δεν επιτρέπεται έφεση ούτε 
κατά των οριστικών διατάξεων πριν εκδοθεί οριστική απόφαση στη δίκη. Εξάλλου, 
κατά τη διάταξη του άρθρου 532 ΚΠολ∆, αν λείπει κάποια από τις προϋποθέσεις του 
παραδεκτού της έφεσης, ιδίως αν η έφεση δεν ασκήθηκε εµπρόθεσµα και κατά τις 
νόµιµες διατυπώσεις, το δικαστήριο την απορρίπτει ως απαράδεκτη και 
αυτεπαγγέλτως. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει, ότι, αν από το πρωτοβάθµιο 
δικαστήριο, συνεκδικάστηκαν περισσότερες αγωγές, που είχαν σωρευθεί στο ίδιο 
δικόγραφο, προς εξοικονόµηση δαπανών και χρόνου και στη µία από αυτές εκδόθηκε 
οριστική απόφαση ως προς όλους τους µετέχοντες στη δίκη διαδίκους, ενώ ως προς 
άλλη ή άλλες αγωγές εκδόθηκε µη οριστική απόφαση ως προς όλους ή µερικούς από 
τους µετέχοντες στη δίκη διαδίκους, η ως προς όλους τους διαδίκους εκδοθείσα 
οριστική απόφαση, υπόκειται αυτοτελώς σε έφεση και πριν εκδοθεί οριστική 
απόφαση ως προς τις άλλες σωρευθείσες στο ίδιο δικόγραφο αγωγές, καθόσον µια 
τέτοια απόφαση, αφορά στην ουσία, άλλη, κατά την έννοια της παραπάνω διάταξης 
του άρθρου 513 ΚΠολ∆ δίκη, σε σχέση µ' αυτήν που εκκρεµεί και δεν περατώθηκε 
ακόµα ως προς τις υπόλοιπες σωρευθείσες στο ίδιο δικόγραφο αγωγές.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 495 παρ. 1 και 520 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι το 
δικόγραφο της έφεσης πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται 
κατά τα άρθρα 115-120, και τους λόγους της έφεσης, οι οποίοι πρέπει να 
καθορίζονται µε πληρότητα, δηλαδή τις αιτιάσεις που αποδίδονται στην εκκαλούµενη 
απόφαση, ώστε να µπορεί να οριοθετηθεί η εξουσία του εφετείου και να είναι σε 
θέση ο δικαστής να κρίνει για τη νοµιµότητα και τη βασιµότητά του. Αλλιώς, ήτοι, αν 
έστω και ένας λόγος δεν είναι ορισµένος, η έφεση απορρίπτεται και αυτεπαγγέλτως 
στο σύνολό της, εξαιτίας της αοριστίας της, ως απαράδεκτη.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 περ. β' ΚΠοΛ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης 
και αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Αποτελούν δε "πράγµατα", και άρα 
η µη λήψη υπόψη υπόψη ιδρύει το λόγο αυτό αναίρεσης και οι επικουρικές βάσεις 
που το πρωτοβάθµιο δικαστήριο δεν είχε εξετάσει και το εφετείο, µετά την εξαφάνιση 
της πρωτόδικης απόφασης, αφού απέρριψε την κύρια βάση δεν τις ερεύνησε. 
- 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 
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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 εφαρµόστηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που 
δεν εφαρµόσθηκε.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολ∆ είναι απαράδεκτος λόγος 
αναίρεσης που στηρίζεται σε ισχυρισµό, ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο 
δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση που δεν µπορεί να 
προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την 
απόφαση και γ) για ισχυρισµό που αφορά τη δηµόσια τάξη. Η διάταξη αυτή, η οποία 
αποτελεί εκδήλωση της θεµελιώδους αρχής, ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη 
νοµιµότητα της απόφασης του δικαστηρίου της ουσίας µε βάση την πραγµατική και 
νοµική κατάσταση που όφειλε να λάβει υπόψη του ο ουσιαστικός δικαστής, 
καθιερώνει ειδική προϋπόθεση του παραδεκτού των λόγων αναίρεσης, η συνδροµή 
της οποίας πρέπει να προκύπτει από το αναιρετήριο. Πρέπει, δηλαδή, να αναφέρεται 
στο αναιρετήριο, ότι ο ισχυρισµός που στηρίζει το λόγο αναίρεσης είχε προταθεί στο 
δικαστήριο, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση και µάλιστα ότι είχε 
προταθεί νόµιµα. Το γεγονός, εξάλλου, ότι ο ισχυρισµός έπρεπε να ληφθεί 
αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας δεν έχει σηµασία, γιατί στην 
περίπτωση αυτή το δικαστήριο παραβίασε µεν το νόµο, λόγος, όµως, αναίρεσης δεν 
µπορεί να ιδρυθεί, αν ο σχετικός ισχυρισµός δεν είχε προταθεί νόµιµα από το διάδικο, 
εκτός αν συντρέχει κάποια από τις εξαιρέσεις του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολ∆. 
Ειδικότερα, αν ο αναιρεσείων είχε ηττηθεί στον πρώτο βαθµό, η νόµιµη επαναφορά 
του εν λόγω ισχυρισµού στο Εφετείο, πριν από την εξαφάνιση της εκκαλουµένης, 
πρέπει να γίνεται µόνο µε λόγο έφεσης ή πρόσθετο λόγο έφεσης. Με τα δεδοµένα 
αυτά, πρέπει ο ισχυρισµός να παρατίθεται στο αναιρετήριο, όπως προτάθηκε στο 
δικαστήριο της ουσίας, να αναφέρεται δε και ο χρόνος και τρόπος πρότασης του ή 
επαναφοράς του στο ανώτερο δικαστήριο, ώστε να µπορεί να κριθεί µε βάση το 
αναιρετήριο, αν ήταν παραδεκτός και νόµιµος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 138, 180,  
ΚΠολ∆: 513, 522, 527, 535, 536, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 562, 591,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Αποζηµίωση χρήσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 22 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μίσθωση. Αποζηµίωση χρήσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 601 ΑΚ "ο µισθωτής για όσο χρόνο παρακρατεί το 
µίσθιο µετά τη λήξη της µίσθωσης, οφείλει ως αποζηµίωση το συµφωνηµένο 
µίσθωµα, χωρίς αυτό να αποκλείει δικαίωµα του εκµισθωτή να απαιτήσει και άλλη 
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περαιτέρω ζηµία". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι το µίνιµουµ της επιδικαστέας 
αποζηµιώσεως του εκµισθωτή για όσο χρονικό διάστηµα ο µισθωτής παρακρατεί το 
µίσθιο παράνοµα είναι ίσο, µε το συµβατικό µίσθωµα, χωρίς να απαιτείται η απόδειξη 
οποιαδήποτε ζηµίας.  
- 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, 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, 4/2005). Με τον 
λόγο αυτόν αναίρεσης ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση 
του νόµω βασίµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά 
σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται δηλαδή, αν η αγωγή, 
ένσταση κ.λ.π. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε, δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν 
(ΟλΑΠ 27 και 28/1998).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 601,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1307, σχολιασµός Αναστάσιος 
Βαλτούδης  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 866 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σχετικότητα της µισθωτικής σχέσης. Τα δικαιώµατακαι οι υποχρεώσεις από 
αυτήανήκουνµόνο στα συµβαλλόµενα µέρη. Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 574 ΑΚ, που ορίζει, ότι µε τη σύµβαση της µίσθωσης 
πράγµατος ο εκµισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στο µισθωτή τη χρήση του 
πράγµατος για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση και ο µισθωτής να καταβάλει το 
συµφωνηµένο µίσθωµα, σαφώς προκύπτει ότι η εκµίσθωση αλλότριου πράγµατος, 
κινητού ή ακινήτου είναι καθ' όλα έγκυρη, διότι η µίσθωση είναι ενοχική σχέση και 
δεν ασκεί επιρροή στην ισχύ και λειτουργία της σύµβασης αυτής η κυριότητα ή 
οποιοδήποτε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του µισθίου, ανεξαρτήτως αν αυτό είναι 
κινητό ή ακίνητο. Η σχετικότητα της µισθωτικής σχέσης έχει ως αποτέλεσµα να 
ανήκουν τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις από αυτή µόνο στα συµβαλλόµενα µέρη, 
δηλαδή στον εκµισθωτή και στο µισθωτή, οι οποίοι και νοµιµοποιούνται αντιστοίχως 
στις σχετικές (µισθωτικές) δίκες. Από αυτά έπεται, ότι ο εκµισθωτής, καίτοι δεν είναι 
κύριος του µισθίου, έχει το δικαίωµα (µόνο αυτός) να αξιώσει το µίσθωµα ή να 
ασκήσει τις συναφείς αγωγές απόδοσης του µισθίου και ότι ο κύριος (πλήρης ή 
ψιλός) ή ο επικαρπωτής του µισθίου δεν δικαιούνται (αν δεν είναι και εκµισθωτές) να 
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ασκήσουν οιαδήποτε αγωγή από τη µίσθωση για καταβολή µισθωµάτων ή απόδοση 
του µισθίου, ακόµη κι αν έληξε η µίσθωση, αλλά µόνο τις αγωγές από την κυριότητα 
ή νοµή. Τα παραπάνω ισχύουν και στην επαγγελµατική µίσθωση µε µόνες τις 
αναφερόµενες στο άρθρο 14 του Π∆ 34/1995(αρθρ. 7 παρ. 2 Ν. 813/1978) 
παρεκκλίσεις, κατά τις οποίες, επί εκµίσθωσης αλλότριου ακινήτου η µίσθωση 
δεσµεύει τον κύριο ή νοµέα του µισθίου, εφόσον ο µεν µισθωτής είναι καλής πίστης 
(δηλαδή αγνοεί τα δικαιώµατα τρίτων στο µίσθιο), ο δε κύριος δεν διαµαρτυρήθηκε 
εγγράφως στο µισθωτή µέσα σε τρεις µήνες, αφότου έλαβε γνώση της εκµίσθωσης. Η 
κατά τη διάταξη αυτή "δέσµευση" του κυρίου δεν σηµαίνει την υπεισέλευσή του στη 
µίσθωση, αλλά ότι δεν µπορεί αυτός να λάβει κατά τη διάρκεια της µίσθωσης µέτρα 
που εµποδίζουν τη χρήση του µίσθιου από το µισθωτή.  
- Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µια 
εικοσαετία πράγµα κινητό ή ακίνητο γίνεται κύριος αυτού µε έκτακτη χρησικτησία, 
κατά δε το άρθρο 974 του ίδιου Κώδικα όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω 
στο πράγµα (κατοχή) είναι νοµέας, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Με 
τις διατάξεις αυτές, για την κτήση της κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται 
άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε τη δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη 
νοµή του πράγµατος µε καθολική ή µε ειδική διαδοχή να συνυπολογήσει στο χρόνο 
της δικής του νοµής και το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου του κατ' άρθρο 1051 ΑΚ. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι ο λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοστεί, 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην ελάσσονα 
πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσία 
την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε, ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης 
αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση. 
- Κατά δε το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
υπάρχει όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση 
του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι 
αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση ότι συντρέχουν οι όροι της 
διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, 
δηλαδή ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της απόφασης δηµιουργούνται 
αµφιβολίες για το αν παραβιάστηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. 
Αναφέρεται ο λόγος αυτός σε πληµµέλειες αναγόµενες στη διατύπωση του 
αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην 
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εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση 
του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται σαφώς, πλήρως 
και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα, τέλος, των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η 
αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη νόµιµη 
βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν δηλαδή 
στη θεµελίωση ή κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό είτε ως 
αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα που συνέχονται 
µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης (ΟλΑΠ 24/1992). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 574, 1045,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Π∆: 34/1995, άρθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.1306 
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Καταγγελία από το µισθωτή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1012 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταγγελία εµπορικής µίσθωσης εκ µέρους του µισθωτή.Παραβίαση ερµηνευτικών 
κανόνων των δικαιοπραξιών. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 43 του Π∆ 34/1995 το οποίο θεσπίστηκε προς προστασία του 
εκµισθωτή από τον κίνδυνο πρόωρης και αιφνίδιας λύσης της µίσθωσης "ο µισθωτής 
µπορεί µετά την πάροδο διετίας από την έναρξη της σύµβασης να καταγγείλει τη 
µίσθωση. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα αποτελέσµατά της επέρχονται µετά 
την πάροδο έξι (6) µηνών από αυτή ...". Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι ο 
έγγραφος τύπος στον οποίο απαιτείται να υποβληθεί η καταγγελία είναι συστατικό 
στοιχείο του κύρους της και δεν έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Απαιτείται δε 
έγγραφος τύπος µόνο για τη δήλωση της καταγγελίας και δεν είναι ανάγκη να υπάρχει 
έγγραφη απόδειξη για την περιέλευσή της στον εκµισθωτή, η οποία δε χρειάζεται να 
γίνει πανηγυρικά, αλλά µε οποιονδήποτε τρόπο, αποδεικνυόµενη µε κάθε αποδεικτικό 
µέσο και µε µάρτυρες. (ΑΠ 87/1991). Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας αυτής 
επέρχονται µετά την πάροδο της προθεσµίας έξι µηνών, η οποία αρχίζει κατ' άρθρο 
167 ΑΚ από την εποµένη της περιέλευσής της στον εκµισθωτή µε συνέπεια, κατά το 
χρονικό αυτό διάστηµα να υπέχει ο µισθωτής υποχρέωση καταβολής µισθώµατος.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 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 κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε µε 
µη ορθή εφαρµογή, η οποία συντελείται, όταν εφαρµόζεται κανόνας, ενώ δεν 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή όταν δεν εφαρµόζεται κανόνας ενώ 
έπρεπε, ή όταν εφαρµόζεται εσφαλµένως.  
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- Η παραβίαση των ερµηνευτικών διατάξεων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ 
προϋποθέτει δικαιοπραξία η σύµβαση της οποίας παρελείφθηκε ή ερµηνεία, καίτοι 
διατυπώθηκε ανελέγκτως, έστω και εµµέσως, κενό ή αµφιβολία ως προς τη δήλωση 
βουλήσεως των δικαιοπρακτούντων 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.  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ INLAW: Η προθεσµία (καθώς και η αποζηµίωση) του άρθρου 43 
του Π∆ 34/1995 έχει αλλάξει.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Π∆: 34/1995, άρθ. 43,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Νόµιµος και συµβατικός χρόνος διάρκειας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 549 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Νόµιµη διάρκεια εµπορικής µίσθωσης. Βίαιη διακοπή και συνέχιση της δίκης. 
- Κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Π∆ 34/1995, όπως διαµορφώθηκε µετά την 
αντικατάστασή του µε το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 2741/1999, η νόµιµη διάρκεια των 
µισθώσεων, που υπάγονται στο εν λόγω διάταγµα, είναι δωδεκαετής. Σύµφωνα δε µε 
το άρθρο 7 παρ. 8 του Ν. 2741/1999 η ως άνω ρύθµιση καταλαµβάνει και τις 
υφιστάµενες µισθώσεις, ήτοι αυτές που έχουν καταρτισθεί πριν από την ισχύ του 
νόµου τούτου (28-9-1999) και δεν έχουν συµπληρώσει συνολικό χρόνο δώδεκα ετών. 
Εξάλλου, όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 58 παρ. 1 του Π∆ 34/1995, ως 
χρόνος παραµονής στη χρήση του µισθίου, µε βάση το οποίο προσδιορίζεται η νόµιµη 
(δηλ. η υποχρεωτική) διάρκεια της µίσθωσης, νοείται ο συνολικός χρόνος που 
συµπληρώνεται, χωρίς διακοπή, στο πρόσωπο του µισθωτή, συνυπολογιζοµένου και 
του χρόνου των τυχόν δικαιοπαρόχων σε περίπτωση που ο εκµισθωτής ή ο µισθωτής 
έχουν υπεισέλθει στη θέση άλλου προηγούµενου εκµισθωτή ή µισθωτή (ΑΠ 
1349/2006). Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρου 61 περ. δ του Π∆ 34/1995, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 παρ. 15 του ν. 2741/1999, συνάγεται ότι εάν δεν 
ασκηθεί αγωγή απόδοσης του µισθίου εντός εννέα (9) µηνών από τη λήξη της 
µίσθωσης λόγω συµπλήρωσης δωδεκαετίας, η µίσθωση αυτή θεωρείται ότι έχει 
παραταθεί για τέσσερα επί πλέον έτη. Μετά την πάροδο και της τετραετίας η 
µίσθωση λήγει οριστικά ή καθίσταται αόριστης διάρκειας µε τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 611 ΑΚ, µη υπαγοµένη πλέον, ως προς τη διάρκεια και τη λήξη της, στις 
ρυθµίσεις του Π∆ 34/1995. Έτσι, εφόσον ο µισθωτής, µετά τη λήξη της τετραετίας, 
παραµένει στη χρήση του µισθίου, χωρίς εναντίωση του εκµισθωτή, η µίσθωση 
µετατρέπεται σε αορίστου χρόνου διάρκειας και επέρχεται η λύση αυτής µε 
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καταγγελία, κατά τα άρθρα 608 και 609 του ΑΚ. Υπό τα ως άνω εκτιθέµενα η ένδικη 
αγωγή είναι επαρκώς ορισµένη, αφού αναφέρονται στο δικόγραφό της τα πραγµατικά 
περιστατικά που θεµελιώνουν το δικαίωµα των εναγόντων προς καταγγελία της 
αορίστου χρόνου µίσθωσης ειδικότερα δε αναφέρεται ότι η ένδικη µίσθωση, µετά την 
πάροδο της 16ετούς νόµιµης διάρκειάς της ανανεώθηκε σιωπηρά για αόριστο χρόνο 
και ήδη έληξε µε την εξώδικη καταγγελία που επέδωσαν στην εναγόµενη οι 
ενάγοντες και επικουρικά µε καταγγελία που άσκησαν οι τελευταίοι µε την ένδικη 
αγωγή τους, κατ΄ άρθρο 609 εδ. ε ΑΚ.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 286 περ. α΄, 287 παρ. 1 και 290 ΚΠολ∆, οι οποίες 
εφαρµόζονται και στη δίκη για την έφεση, σύµφωνα µε το άρθρο 524 παρ. 1 του ίδιου 
Κώδικα, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 1846 ΑΚ, προκύπτει, ότι αν, 
εωσότου τελειώσει η προφορική συζήτηση, µετά την οποία εκδίδεται η οριστική 
απόφαση, πεθάνει κάποιος διάδικος η δίκη διακόπτεται, εφόσον λάβει χώρα 
γνωστοποίηση του λόγου διακοπής από τα πρόσωπα που δικαιούνται να επαναλάβουν 
την δίκη, όπως είναι και ο κληρονόµος του αποβιώσαντος, ο οποίος µπορεί να 
επαναλάβει εκουσίως τη δίκη µε δήλωσή του, που γίνεται ταυτοχρόνως µε τη δήλωση 
διακοπής, οπότε επέρχεται άµεση επανάληψη της δίκης, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύεται ή συνοµολογείται από τον αντίδικο, έστω και σιωπηρώς, µε τη µη 
αµφισβήτηση, η ιδιότητα του επαναλαµβάνοντας τη δίκη ως κληρονόµου, η οποία, αν 
αµφισβητείται από τον αντίδικο, εξετάζεται από το δικαστήριο παρεµπιπτόντως. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 608, 609, 611, 1846, 
ΚΠολ∆: 286, 287, 290, 524, 
Π∆: 34/1995, άρθ. 5, 58, 61,  
Νόµοι: 2741/1999, άρθ. 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ενοχικό - Αποζηµίωση (θετική ζηµία και διαφυγόν κέρδος) 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1002 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Περιεχόµενο αποζηµίωσης. Πότε υπάρχει πρόσφορη αιτιώδης συνάφεια. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού διακίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης.  
- Η διάταξη του άρθρου 298 ΑΚ ορίζει ότι η αποζηµίωση περιλαµβάνει τη µείωση 
της υπάρχουσας περιουσίας του δανειστού καθώς και το διαφυγόν κέρδος. Τέτοιο 
κέρδος λογίζεται εκείνο που προσδοκά κανείς µε πιθανότητα σύµφωνα µε τη 
συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα 
προπαρασκευαστικά µέτρα που έχουν ληφθεί. Η διάταξη αυτή είναι ουσιαστικού 
δικαίου και ως προς τον αναγνωριζόµενο λόγο αποζηµιώσεως του διαφυγόντος 
κέρδους ως καθορίζουσα τα στοιχεία, επί των οποίων βασίζεται η αξίωση από το 
διαφύγον κέρδος, το οποίο πρέπει να ευρίσκεται σε πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια µε 
το λόγο ευθύνης, καθώς και η θετική ζηµία. Υπάρχει δε πρόσφορη αιτιώδης συνάφεια 
όταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολ∆) ο 
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προβαλλόµενος και δεκτός γινόµενος από την απόφαση λόγος ευθύνης ήταν ικανός 
να επιφέρει το ζηµιογόνο αποτέλεσµα µε βάση δηλαδή τη συνηθισµένη πορεία των 
πραγµάτων ή τις διαπιστωθείσες ειδικές περιστάσεις της συγκεκριµένης 
περιπτώσεως.  
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών (άρθρα 173 και 200 του ΑΚ). Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες. 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 (ΑΠ 
1547/1997). Τα επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση 
των αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το 
αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, 
ώστε στο πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται 
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 
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παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 298, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εντολή - Ευθύνη εντολοδόχου  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 587 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ευθύνη εντολοδόχου. Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση. Ταµείο Παροχών 
Χειριστών και Ιπταµένων Μηχανικών Ολυµπιακής Αεροπορίας. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 714 και 731 ΑΚ, τόσο ο εντολοδόχος όσο και 
ο διοικητής αλλοτρίων ευθύνεται για κάθε πταίσµα και είναι υποχρεωµένος να 
αποκαταστήσει τη ζηµία, η οποία εκ του εν λόγω πταίσµατος επέρχεται στην 
περιουσία του εντολέα ή του κυρίου της ξένης υπόθεσης. Εξ άλλου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 914 και 932 ΑΚ, όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και 
υπαίτια, έχει υποχρέωση αφ' ενός να τον αποζηµιώσει για την περιουσιακή ζηµία και 
αφ' ετέρου να τον ικανοποιήσει χρηµατικά για την ηθική βλάβη, που του προκάλεσε. 
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, παραγωγικός λόγος της ευθύνης προς αποζηµίωση 
είναι (µεταξύ των άλλων) η αντίθεση της συµπεριφοράς του προσώπου, στο οποίο 
αποδίδεται η ευθύνη, προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σ' αυτό είτε από 
συµβατικές δεσµεύσεις είτε απ' ευθείας από το νόµο.  
- Με το Β∆ 701/1964 κυρώθηκε ο κανονισµός εργασίας του προσωπικού της 
Ολυµπιακής Αεροπορίας, ο οποίος στη συνέχεια τροποποιήθηκε µε το Β∆ 744/1970. 
Στο κεφάλαιο 14 του κανονισµού, υπό τον τίτλο "ιδιωτική ασφάλισις χειριστών και 
ιπταµένων µηχανικών", ορίσθηκε ότι "Η Ολυµπιακή Αεροπορία αναλαµβάνει την 
υποχρέωσιν να ασφαλίζη τους Χειριστάς και Ιπταµένους Μηχανικούς εις 
συσταθησόµενον Ταµείον Συντάξεων (Funt) δια ποσόν των 300 δολλαρίων ΗΠΑ 
µηνιαίως, ως σύνταξιν, µε ποσοστόν συµµετοχής των µεν ησφαλισµένων κατά το 1/3, 
της δε Ολυµπιακής Αεροπορίας κατά τα λοιπά 2/3 του ολικού κόστους, αναδροµικώς 
από 1-7-1969 και υπό τους λοιπούς όρους του από 6-6-1970 υπογραφέντας µεταξύ 
των ανωτέρω πρακτικού συµφωνίας". Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι ο µεν 
κανονισµός εργασίας του προσωπικού της Ολυµπιακής Αεροπορίας, δια της 
νοµοθετικής επικυρώσεώς του, απέκτησε κανονιστική ισχύ. Το καταστατικό του 
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Ταµείου Συντάξεων, όµως, το οποίο δεν είχε συνταχθεί ακόµη, αφού και το Ταµείο 
δεν είχε συσταθεί όταν κυρώθηκε ο κανονισµός εργασίας, δεν απέκτησε τέτοια ισχύ 
δυνάµει των ως άνω διατάξεων.  
- Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.1 εδ. α' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος 
αναίρεσης αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου 
παραβιάζεται αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή 
αν εφαρµοστεί, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε 
παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε 
εσφαλµένη υπαγωγή.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.19 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης αν η 
απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας δεν έχει νόµιµη βάση, πράγµα που συµβαίνει 
όταν στις αιτιολογίες, που συνιστούν την ελάσσονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισµού, δεν αναφέρονται διόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα 
πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του 
επί ζητήµατος µε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και, έτσι, δεν µπορεί να 
ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν 
εφαρµόστηκε. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 559 αρ.8 περ. β' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης όταν το 
δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο 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, οι οποίοι συγκροτούν την ιστορική βάση και, εποµένως, θεµελιώνουν το 
αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, καθώς και οι λόγοι έφεσης. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 559 αρ.11 περ. γ' ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και αν 
το δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπ' όψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Εξ άλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 
339 και 340 ΚΠολ∆, συνάγεται 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 υπ' όψη 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 όσων από αυτά έχουν ιδιαίτερη σηµασία δεν συνάγεται 
αναγκαστικά ότι δεν εκτιµήθηκαν και τα µη αναφερόµενα. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 714, 731, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 94, 96, 98, 294, 295, 297, 299, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 
αριθ. 19, 573, 576,  
Β∆: 701/1964,  
Β∆: 744/1970,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Κάθετη ιδιοκτησία - ∆ικαιώµατα συνιδιοκτητών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 735 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κάθετη ιδιοκτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Κάθετη ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία, που ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Ν∆/τος 
1024/1971, από τα άρθρα 25-26 του Ν∆/τος 1003/1971, συµπληρωµατικά 
εφαρµοζόµενων των διατάξεων των άρθρων 1002, 1117 ΑΚ και του Ν. 3441/1929, 
είναι η χωριστή κυριότητα σ' ένα από τα περισσότερα αυτοτελή οικοδοµήµατα (η 
µέρος αυτόν) που έχουν ανεγερθεί ή µέλλουν ν' ανεγερθούν σ' ένα ενιαίο οικόπεδο, 
αλλά σε ορισµένα για κάθε συνιδιοκτήτη τµήµατα του κοινού οικοπέδου, κύρια δε 
χαρακτηριστικά αυτής είναι η αποκλειστική κυριότητα σ' ένα από τα δύο τουλάχιστον 
αυτοτελή οικοδοµήµατα (ή µέρους) αυτού και η αναγκαστική συνιδιοκτησία, κατ' 
ανάλογη ιδανική µερίδα, στο ενιαίο οικόπεδο και στους λοιπούς κοινόκτητους 
χώρους. Εξ άλλου, από τα άρθρα 953, 954, 1001, 1002, 1117, 1033, 1194, 1198 ΑΚ, 
σε συνδυασµό µετά άρθρο 2, 3, 5 έως 7, 10, 13 και 14 του Ν. 3741/1929 και 2 Ν∆/τος 
1024/1971, συνάγεται ότι σύσταση ή µεταβίβαση διηρηµένης (χωριστής) κυριότητας 
και επί αυτοτελών οικοδοµηµάτων, ανεγειρόµενων σε ενιαίο οικόπεδο (κάθετη 
ιδιοκτησία) ως και επί ορόφων ή µερών των οικοδοµηµάτων αυτών (οριζόντια 
ιδιοκτησία), µπορεί να γίνει µόνο µε ρητή σύµβαση του κυρίου ή των κυρίων του 
όλου ακινήτου, για την οποία δεν απαιτείται χρήση πανηγυρικών εκφράσεων, 
περιβαλλόµενη τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου και υποκείµενη σε 
µεταγραφή ή µε διάταξη τελευταίος βούλησης. Όπως, άλλωστε, η σύσταση, έτσι και 
η τροποποίηση αυτής απαιτεί τη συµφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κοινού 
ακινήτου, χωρίς να αποκλείεται οι λοιποί να χορηγήσουν πληρεξουσιότητα στον ένα 
από αυτούς να προβεί µε αυτοσύµβαση στη σχετική τροποποίηση (ΑΠ 96/2007). Από 
δε τις διατάξεις των άρθρων 1002, 1117 του ΑΚ, 1, 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5, 7 και 13 του 
Ν. 3741/1929, οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, ισχύουν και επί κάθετης 
συνιδιοκτησίας, σαφώς συνάγεται ότι ο προσδιορισµός των κοινόκτητων και 
κοινόχρηστων µερών, ήτοι αυτών που χρησιµεύουν σε κοινή χρήση από όλους τους 
συνιδιοκτήτες, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται, κατά την ενδεικτική στις 
διατάξεις αυτές απαρίθµηση, το έδαφος, οι αυλές, οι πρωτότοιχοι, η στέγη κλπ., 
γίνεται είτε µε τη συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία, είτε µε ιδιαίτερες 
συµφωνίες µεταξύ όλων των συνιδιοκτητών, οι οποίες περιβάλλονται τον τύπο του 
συµβολαιογραφικού εγγράφου και υποβάλλονται σε µεταγραφή, λόγω του ενδοτικού 
χαρακτήρα των ως άνω διατάξεων, και έτσι κοινόκτητο κατά το νόµο µέρος µπορεί ν' 
αποτελέσει αντικείµενο χωριστής ιδιοκτησίας ανήκον σε έναν ή σε ορισµένους από 
τους ιδιοκτήτες, εκτός αν διάταξη άλλου νόµου και ιδίως διατάξεις πολεοδοµικές 
απαγορεύουν τούτο και απαγγέλλουν ρητώς ακυρότητα της δικαιοπραξίας, που έγινε 
κατά παράβαση αυτών, όπως µπορεί επίσης να συµφωνηθεί, κατά τον αυτό ως άνω 
τρόπο, περιορισµός χρήσης κοινόκτητου µέρους, του οποίου η αποκλειστική χρήση 
παραχωρείται σε έναν ή ορισµένους ιδιοκτήτες, διότι έτσι δεν αναιρείται η 
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συγκυριότητα, αλλά µόνον η κοινή χρήση του πράγµατος. Έτσι, επί κάθετης 
ιδιοκτησίας σε αυτοτελή οικοδοµήµατα, που ανεγείρονται επί ενιαίου οικοπέδου, 
µπορεί, .να, συµφωνηθεί ότι το τµήµα του εδάφους, στο. οποίο θα ανεγερθεί η 
χωριστή ιδιοκτησία και ο ακάλυπτος χώρος (αυλή, κήπος κλπ.), που την εξυπηρετεί 
και είναι αναγκαίως από το νόµο κοινά γιο όλους τους ιδιοκτήτες των αυτοτελών 
οικοδοµηµάτων, έστω και ον µερικοί δεν εξυπηρετούνται µε αυτούς τους χώρους, θα 
ανήκει στην αποκλειστική χρήση του κυρίου της χωριστής ιδιοκτησίας. Η 
δικαιοπρακτική αυτή ρύθµιση της χρήσης του εδάφους µπορεί να τροποποιηθεί, κατ' 
αρχήν µόνο µε νέα απόφαση της παµψηφίας των συνιδιοκτητών, η οποία πρέπει να 
περιβληθεί τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου και να µεταγραφεί (ΑΠ 
937/2008).  
- Κατά τη διάταξη του αριθµού 1 εδ. α' του άρθρου 559 ΚΠολ∆ επιτρέπεται αναίρεση 
και αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται 
και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας παραβιάζεται κατά την 
έννοια της διατάξεως αυτής, είτε µε ψευδή ερµηνεία η οποία υπάρχει όταν αποδίδεται 
στον κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε µε τη µη ορθή εφαρµογή, η 
οποία συντελείται όταν εφαρµόζεται κανόνας ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του ή όταν δεν εφαρµόζεται κανόνας ενώ έπρεπε, ή όταν εφαρµόζεται 
εσφαλµένως.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ η απόφαση δεν έχει νόµιµη 
βάση όταν στις αιτιολογίες της που συνιστούν την ελάσσονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισµού, δεν αναφέρονται διόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα 
πραγµατικά περιστατικά στα οποία το δικαστήριο στήριξε την κρίση του επί 
ζητήµατος µε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και έτσι δεν µπορεί να 
ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε, ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν 
εφαρµόστηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 953, 954, 1001, 1002, 1117, 1033, 1194, 1198, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 3741/1929, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 
Ν∆: 1024/1971,  
Ν∆: 1003/1971, άρθ. 25, 26,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1023, σχολιασµός Ι.Ν. Κατράς  
 
Καταδολίευση ∆ανειστών - Αγωγή διαρρήξεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 846 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Αγωγή διαρρήξεως. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων.Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. Έλλειψη νόµιµης βάσεως της 
αποφάσεως. 
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- Aπό το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 939, 941, 942 και 943 ΑΚ, 
προκύπτει ότι οι δανειστές έχουν το δικαίωµα να απαιτήσουν τη διάρρηξη κάθε 
απαλλοτρίωσης που έγινε από τον οφειλέτη προς βλάβη τους, εφόσον η υπόλοιπη 
περιουσία δεν αρκεί για την ικανοποίησή τους. Προϋποθέσεις δε προστασίας των 
δανειστών είναι: 1) απαλλοτρίωση εκ µέρους του οφειλέτη. 2) απαλλοτρίωση µε 
πρόθεση βλάβης των δανειστών, η οποία πρόθεση θεωρείται ότι υπάρχει, όταν αυτός 
(οφειλέτης) γνωρίζει ότι µε την απαλλοτρίωση του περιουσιακού του στοιχείου θα 
περιέλθει σε τέτοια οικονοµική κατάσταση, ώστε η περιουσία που του αποµένει να 
µην αρκεί για την ικανοποίηση των δανειστών, αφού στην περίπτωση αυτή είναι 
προφανές ότι ο οφειλέτης γνωρίζει ότι συνέπεια της πράξεως του είναι η βλάβη των 
τελευταίων, την οποία αποδέχεται και 3) γνώση του τρίτου ότι ο οφειλέτης 
απαλλοτριώνει προς βλάβη των δανειστών, η οποία γνώση τεκµαίρεται, όταν ο τρίτος 
είναι, κατά την απαλλοτρίωση σύζυγος του οφειλέτη ή συγγενής σε ευθεία γραµµή ή 
σε πλάγια γραµµή εξ αίµατος έως και τον τρίτο βαθµό, ή από αγχιστεία έως το 
δεύτερο, το οποίο τεκµήριο δεν ισχύει αν πέρασε ένα έτος από την απαλλοτρίωση έως 
την έγερση της περί διαρρήξεως αγωγής, ενώ η ανωτέρω γνώση δεν απαιτείται αν η 
απαλλοτρίωση έγινε από χαριστική αιτία (ΟλΑΠ 6/2003, ΑΠ 891/2008, ΑΠ 1/2006, 
ΑΠ 39/2009, ΑΠ 638/2004, ΑΠ 1677/2008, ΑΠ 1189/2003, ΑΠ 941/2007, ΑΠ 
858/2002, ΑΠ 818/1998, ΑΠ 637/2001).  
- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 939 και 943 του ΑΚ, προκύπτει ότι η µε αυτές 
θεσπιζόµενη διάρρηξη των απαλλοτριώσεων, που έγιναν από τους οφειλέτες προς 
βλάβη των δανειστών τους, επέρχεται κατά τόσο µέρος µόνον, καθόσον ζηµιώνεται 
αυτός που προσβάλλει την πράξη της απαλλοτριώσεως, δηλαδή κατά το µέρος της 
που απαιτείται για να καλυφθεί η απαίτηση του, η οποία δεν µπορεί να ικανοποιηθεί 
διαφορετικά (ΑΠ 479/2005, ΑΠ 632/2001). Αυτά εξακολουθούν να ισχύουν και µετά 
την γενοµένη, µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2,6 και 19 του Ν. 2298/1995, 
ισχύοντος από 4-4-1995, τροποποίηση των δικονοµικών διατάξεων των άρθρων 
936,953 και 992 ΚΠολ∆, καθόσον αφορούν τη ρύθµιση διαδικαστικών θεµάτων 
εκτέλεσης που άπτονται του θεσµού της διάρρηξης των καταδολιευτικών 
απαλλοτριώσεων (ΑΠ 2200/2007), δηλαδή, όπως και υπό το προγενέστερο νοµικό 
καθεστώς, η διάρρηξη διατάσσεται µόνο για την ικανοποίηση της απαιτήσεως του 
δανειστή, η δε απαλλοτριωτική πράξη µένει απρόσβλητη για το επί πλέον ποσοστό, 
ως προς το οποίο ο δανειστής στερείται εννόµου συµφέροντος για τη διάρρηξή του. Η 
εξεύρεση αυτού του µέρους εξαρτάται από τη σχέση του ποσού της απαιτήσεως που 
πρέπει να ικανοποιηθεί προς το ποσό της αξίας του περιουσιακού στοιχείου που 
απαλλοτριώθηκε, κατά την άσκηση της αγωγής και γι' αυτό τα ποσά πρέπει να 
αναφέρονται στην αγωγή ώστε να είναι ορισµένη, κατ' άρθρο 216 ΚΠολ∆ (ΑΠ 
2200/2007, ΑΠ 1112/2004). Κατ' ακολουθίαν τούτων, το Εφετείο, το οποίο έκρινε 
οµοίως, ορθώς ερµήνευσε και εφήρµοσε τις ως άνω διατάξεις των άρθρων 939, 941, 
942, 943, ΑΚ, 345, 346 ΑΚ και 109 ΕισΝΑΚ.  
- Oι εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, πρώτος και δεύτερος, αντίθετοι, λόγοι 
αναιρέσεως, είναι αβάσιµοι. Οι ίδιοι λόγοι αναιρέσεως, κατά το µέρος µε το οποίο 
πλήττεται η προσβαλλοµένη απόφαση για εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή των 



 

[83] 
 

δικονοµικών διατάξεων των άρθρων 936 παρ.3, 932 παρ.1β' , 954 παρ.1 και 971 
ΚΠολ∆, είναι απαράδεκτοι.  
-O εκ του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 328/2008). ∆εν 
αποτελούν "πράγµατα" και άρα δεν ιδρύεται ο ως άνω λόγος αναιρέσεως αν δεν 
ληφθούν υπόψη οι ισχυρισµοί που αποτελούν απλή ή αιτιολογηµένη άρνηση της 
αγωγής, καθώς και οι ισχυρισµοί που συνιστούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων του δικαστηρίου από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 701/2008, ΑΠ 
625/2008, ΑΠ 558/2008). ∆εν ιδρύεται ο λόγος αυτός της αναιρέσεως, αν το 
δικαστήριο που δίκασε, έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε 
για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΑΠ 37/2008, ΑΠ 2102/2007, ΑΠ 
2068/2007).  
- O εκ του άρθρου 559 αρ. 11γ' ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, είναι αβάσιµος κατ' 
ουσίαν, όταν το δικαστήριο βεβαιώνει µε την απόφασή του ότι έλαβε υπόψη τα 
συγκεκριµένα αποδεικτικά µέσα, για τα οποία προτείνεται ο αναιρετικός λόγος ή 
έλαβε υπόψη όλα τα µε επίκληση προσκοµιζόµενα έγγραφα, έστω και χωρίς να 
γίνεται µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά στην απόφαση, εκτός 
αν, παρά τη βεβαίωση αυτή, από το περιεχόµενο της αποφάσεως και ιδίως από τις 
αιτιολογίες, καταλείπονται αµφιβολίες για τη συνεκτίµηση όλων ή ορισµένων 
εγγράφων (ΑΠ 1204/2008, ΑΠ 532/2008, ΑΠ 58/2008, ΑΠ 2191/2007).  
- O εκ του άρθρου 559 αρ. 20 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου, ιδρύεται αν το δικαστήριο υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος, 
αναγόµενο δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου, µε την παραδοχή ότι περιέχει 
περιστατικά προφανώς διαφορετικά από εκείνα που πράγµατι περιλαµβάνει, όχι δε 
και όταν, από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο σωστά διέγνωσε, συνάγει 
αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεσείων θεωρεί ορθό. 
Πράγµατι, στην τελευταία περίπτωση, πρόκειται για παράπονο, αναγόµενο στην 
εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει από τον αναιρετικό έλεγχο. 
Πάντως, για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος αναιρέσεως, θα πρέπει το 
δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό πόρισµά του αποκλειστικά ή 
κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι 
παραµορφώθηκε, όχι δε και όταν το έχει απλώς συνεκτιµήσει, µαζί µε άλλα 
αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο, αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο 
κατέληξε ως προς το αποδεικτέο γεγονός (ΟλΑΠ 2/2008, ΑΠ 109/2008, ΑΠ 
446/2006).  
- O εκ του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της, 
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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 358/2008, 361/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 939, 941, 942, 943, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 *Ελ∆νη 2012.1293 
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1185 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Ικανότητα διαδίκου. Παραβίαση διδαγµάτων 
της κοινής πείρας. Χρησικτησία. 
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 281 ΑΚ, καταχρηστική άσκηση του 
δικαιώµατος υπάρχει, όταν από την προηγούµενη συµπεριφορά του δικαιούχου ή από 
την πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε ή από τις περιστάσεις που 
µεσολάβησαν, η εκ των υστέρων άσκηση του δικαιώµατος έρχεται σε προφανή 
αντίθεση προς την ευθύτητα και εντιµότητα, που πρέπει να κρατούν στις συναλλαγές 
ή προς τα επιβαλλόµενα χρηστά συναλλακτικά ήθη ή προς τον κοινωνικό ή τον 
οικονοµικό σκοπό του δικαιώµατος, έτσι ώστε η ενάσκηση του δικαιώµατος αυτού να 
προσκρούει στις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου 
(ΟλΑΠ 33/2005, 19/1998, 17/1995). Ειδικότερα, στην περίπτωση της µακράς 
αδράνειας του δικαιούχου υπάρχει τέτοια κατάχρηση, εφόσον συντρέχουν πρόσθετα 
περιστατικά, αναγόµενα στον ίδιο χρόνο και στην όλη συµπεριφορά τόσο αυτού, όσο 
και εκείνου που αποκρούει το δικαίωµα, από τα οποία γεννάται στον υπόχρεο η 
πεποίθηση, ότι το τελευταίο δεν πρόκειται να ασκηθεί κατ' αυτού, έτσι ώστε η 
επιδίωξη ανατροπής της κατάστασης που δηµιουργήθηκε µε τη µεταγενέστερη 
άσκηση του, να συνεπάγεται επαχθείς για τον υπόχρεο επιπτώσεις (ΟλΑΠ 62/1990).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 281 ΑΚ και 262 παρ. 1 ΚΠολ∆, 
σαφώς προκύπτει, ότι, για την πληρότητα της ένστασης καταχρηστικής άσκησης 
δικαιώµατος και το παραδεκτό της, από την άποψη του χρόνου προβολής της, πρέπει, 
κατά την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης στον πρώτο βαθµό, να προβάλλονται τα 
περιστατικά που συγκροτούν την κατάχρηση δικαιώµατος, συγχρόνως δε να γίνεται 
επίκληση από τον ενιστάµενο του γεγονότος, ότι τα περιστατικά αυτά καθιστούν 
καταχρηστική την άσκηση του δικαιώµατος και να διατυπώνεται αίτηµα απόρριψης 
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της αγωγής, µε την οποία ασκείται το δικαίωµα, για την αιτία αυτή (ΟλΑΠ 472/1983, 
ΑΠ 2102/2007).  
- Κατά το άρθρο 62 ΚΠολ∆ ικανός να είναι διάδικος είναι εκείνος που έχει την 
ικανότητα να είναι υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Ο άνθρωπος 
εποµένως έχει τέτοια ικανότητα από τότε που θα γεννηθεί ζων µέχρι το θάνατό του 
(άρθρα 34 και 35 ΑΚ ).  
- Κατά µεν το άρθρο 73 ΚΠολ∆ το δικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως αν 
συντρέχει η κατά το άρθρο 62 διαδικαστική προϋπόθεση, κατά δε το άρθρο 56 παρ. 1 
ΚΠολ∆ δικαίωµα αναίρεσης έχουν εφ' όσον νικήθηκαν στη δίκη που εκδόθηκε η 
προσβαλλόµενη απόφαση ο ενάγων, ο εναγόµενος, ο εκκαλών, οι καθολικοί και οι 
ειδικοί διάδοχοι, εφόσον απέκτησαν την ιδιότητα αυτή µετά την άσκηση της αγωγής. 
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε στο όνοµα 
ανύπαρκτου φυσικού ή νοµικού προσώπου είναι απαράδεκτη και απορριπτέα, διότι η 
έλλειψη του να έχει κάποιος την ικανότητα διαδίκου αποτελεί απαραίτητη 
διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης. 
- Για τη θεµελίωση δε λόγου αναιρέσεως από το άρθρο 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆ για 
παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας πρέπει η παραβίαση αυτή να αφορά 
την ερµηνεία των κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή σε αυτούς των πραγµατικών 
γεγονότων. Για τη πληρότητα όµως του από την προαναφερθείσα διάταξη 
προβλεποµένου λόγου αναιρέσεως, πρέπει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
111 παρ. 2, 118 αριθµός 4 και 566 παρ.1 ΚΠολ∆, να αναφέρεται σ' αυτόν ποία είναι 
τα διδάγµατα της κοινής πείρας που παραβιάστηκαν καθώς και ο κανόνας δικαίου την 
ερµηνεία του οποίου τα διδάγµατα αυτά αφορούν, γιατί αλλιώς καθίσταται ανέφικτος 
ο αναιρετικός έλεγχος και ο σχετικός λόγος απορρίπτεται ως αόριστος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 974, 994, 1045, 1048, 1049, 1051, 1710, 1711, 1813, 1846, 1193, 1198, 
1199 
ΚΠολ∆: 56, 62, 73, 118, 262, 560, 566, 577,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Κληρονοµία - Κληρονοµική διαδοχή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 874 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Υπολογισµός της εξ αδιαθέτου µερίδας των συγκληρονόµων κατιόντων του 
αποβιώσαντος ανιόντος, από τους οποίους ένας ή περισσότεροι είναι υπόχρεοι σε 
συνεισφορά. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής.Αναιρείται 
η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1899 και 1900 ΑΚ προκύπτει ότι, 
για τον υπολογισµό της εξ αδιαθέτου µερίδας των συγκληρονόµων κατιόντων του 
αποβιώσαντος ανιόντος, από τους οποίους ένας ή περισσότεροι είναι υπόχρεοι σε 
συνεισφορά, θα ληφθεί ως βάση η πλασµατική οµάδα της κληρονοµιάς, ήτοι αφού 
κατά πρώτον αποτιµηθεί η αξία της όλης κληρονοµικής (πραγµατικής) οµάδας, 
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δηλαδή του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων που ανήκαν στον κληρονοµούµενο 
κατά το θάνατο του, µε την αξία που είχαν στο χρόνο του θανάτου, κατόπιν 
προστίθεται η κατά το χρόνο που έγιναν αξία των συνεισενεκτέων παροχών, στις 
οποίες καταλέγεται και η νοµοτύπως συσταθείσα προίκα κατ' άρθρο 1895 ΑΚ, όπως 
ίσχυε πριν αντικατασταθεί µε το άρθρο 28 του ν. 1329/1983, το δε προκύπτον 
άθροισµα, που αποτελεί την πλασµατική οµάδα, διαιρείται µε τον αριθµό των 
κατιόντων κληρονόµων και στη συνέχεια από το πηλίκον που θα προκύψει αφαιρείται 
η αξία της συνεισενεκτέας παροχής, που έλαβε ο υπόχρεος σε συνεισφορά, οπότε το 
υπόλοιπο που θα προκύψει από την αφαίρεση αυτή αποτελεί τη µερίδα του υποχρέου 
σε συνεισφορά. Το δικαίωµα όµως επί της µερίδας αυτής, καθοριζόµενης αρχικά κατ' 
ανάγκη σε ποσό. χρηµάτων, υπολογίζεται, όπως προαναφέρθηκε, επί της 
πλασµατικής ως άνω οµάδας της κληρονοµιάς, ασκείται όµως και καλύπτεται από την 
πραγµατική οµάδα της κληρονοµιάς, αφού αυτή είναι η διανεµητέα µεταξύ των 
κατιόντων κληρονοµιά, κατά ποσοστό ειδικότερα που εκφράζει τη σχέση της αξίας 
της µερίδας σε δραχµές (ήδη ευρώ) προς την αξία των αντικειµένων της πραγµατικής 
οµάδας της κληρονοµιάς (ΑΠ 638/2003 και ΑΠ 1288/1989). Επίσης, κατά το άρθρο 
1899 εδαφ. β' ΑΚ για τον προσδιορισµό της αξίας της παροχής, για την οποία υπάρχει 
υποχρέωση συνεισφοράς στην κληρονοµιά, λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που έγινε η 
παροχή. Αν όµως, µετά την παροχή και µέχρι το χρόνο του θανάτου του 
κληρονοµουµένου, ο οποίος χρόνος είναι και ο κρίσιµος, κατ' άρθρο 1831 ΑΚ, για 
τον υπολογισµό της αξίας της κληρονοµιάς, µεσολαβήσει νοµισµατική έκπτωση ή 
ουσιώδης υποτίµηση της τρέχουσας αξίας της δραχµής, πρέπει κατ' εφαρµογή της 
καθιερούµενης από το άρθρο 288 ΑΚ αρχής της καλής πίστεως, που διέπει 
οποιαδήποτε ενοχή και την άσκηση των εξ' αυτής δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, η 
αξία αυτή του χρόνου της παροχής, να υπολογισθεί σε δραχµές της ίδιας όµως 
πραγµατικής αξίας, την οποία αυτές είχαν κατά το χρόνο του θανάτου του 
κληρονοµουµένου. Η αξία δηλαδή του χρόνου της παροχής θα αναχθεί, µε βάση την 
αρχή της καλής πίστεως του άρθρου 288 ΑΚ, στο ισάξιο της κατά το χρόνο του 
θανάτου του κληρονοµουµένου, αφού ληφθεί υπόψη η τιµή και η αγοραστική αξία 
της χρυσής λίρας Αγγλίας σε κυκλοφορούσες δραχµές, τόσο κατά το χρόνο της 
παροχής, όσο και κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονοµουµένου και γίνει η 
µεταξύ τους σύγκριση, αλλά και η αύξηση του τιµαρίθµου που επήλθε στο µεταξύ 
(ΑΠ 854/2007, ΑΠ 1176/2002, ΑΠ 1013/1996, ΑΠ 1924/1988). Τα στοιχεία αυτά, 
(τιµή χρυσής λίρας και τιµάριθµος) δεν είναι αναγκαίο να διαλαµβάνει αναλυτικά 
στον ισχυρισµό του ο διάδικος, ο οποίος ζητεί την αναγωγή της αξίας παροχής που 
έγινε από τον κληρονοµούµενο, από την αξία του χρόνου που έγινε, στην αξία του 
χρόνου θανάτου του κληρονοµούµενου, διότι αυτά θα προκύψουν από τα αποδεικτικά 
µέσα, που οι διάδικοι θα επικαλεστούν και προσκοµίσουν, ενώ το δικαστήριο µπορεί 
να προσφύγει και στα διδάγµατα της κοινής πείρας για την ανάλυση των σχετικών 
αποδείξεων. Είναι δε τα διδάγµατα της κοινής πείρας γενικές αρχές, που συνάγονται 
επαγωγικά από την καθηµερινή παρατήρηση της εµπειρικής πραγµατικότητας, τη 
συµµετοχή στις συναλλαγές και τις γενικές τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις, οι 
οποίες έχουν γίνει κοινό κτήµα και χρησιµοποιούνται από το δικαστήριο για την 
εξειδίκευση των αορίστων νοµικών εννοιών και για τη συναγωγή δικαστικών 
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τεκµηρίων ή την εκτίµηση των αποδείξεων και δεν χρειάζεται να γίνει επίκληση και 
απόδειξη των, αλλά εφαρµόζονται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο. Έτσι µε βάση 
και τα διδάγµατα της κοινής πείρας για την αναγωγή της αξίας της παροχής, που έγινε 
από τον κληρονοµούµενο από τον χρόνο της παροχής στο χρόνου του θανάτου του 
κληρονοµούµενου, µπορεί να ληφθεί υπόψη η αγοραστική αξία της χρυσής λίρας 
κατά το χρόνο της παροχής και ακολούθως κατά το χρόνο του θανάτου του 
κληρονοµούµενου και η µεταξύ των σύγκριση καθώς και η χωρήσασα στο µεταξύ 
µεταβολή (αύξηση) του τιµάριθµου, τα στοιχεία δε αυτά δεν είναι αναγκαίο να 
εκτίθενται στην αγωγή (ΑΠ 1233/2009).  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που πρέπει να εφαρµοστεί, αποτελεί παράβαση που ελέγχεται 
µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο αξίωσε περισσότερα 
στοιχεία από τα απαιτούµενα από το νόµο προς θεµελίωση του ασκούµενου 
δικαιώµατος για να κρίνει νόµιµη την αγωγή ή αντίθετα αρκέστηκε σε λιγότερα από 
τα απαιτούµενα στοιχεία. Η αοριστία όµως του δικογράφου της αγωγής µπορεί να 
µην είναι νοµική, αλλά ποσοτική ή ποιοτική, όταν στο δικόγραφο αυτής δεν 
αναφέρονται µε πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποτελούν την 
προϋπόθεση εφαρµογής του κανόνα δικαίου στον οποίο στηρίζεται το αίτηµα της 
αγωγής (ποσοτική αοριστία) ή όταν στο δικόγραφο γίνεται απλώς επίκληση των όρων 
του νόµου χωρίς να αναφέρονται τα περιστατικά που θεµελιώνουν την εφαρµογή του 
συγκεκριµένου κανόνα δικαίου (ποιοτική αοριστία). Στις περιπτώσεις αυτές της 
ποσοτικής ή ποιοτικής αοριστίας της αγωγής η απόφαση ελέγχεται µε βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 559 αριθ. 8 και 14 ΚΠολ∆, αντίστοιχα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 1831, 1895, 1899, 1900,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.1301 
 
Κληρονοµία - Κληρονοµικό καταπίστευµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 392 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Εγκατάσταση κληρονόµου υπό αναβλητική αίρεση. Ισχύει ως καταπίστευµα µε 
καταπιστευµατοδόχο τον υπό αίρεση εγκατάστατο και βεβαρηµένο εκείνον στον 
οποίο κατά τη θέληση του διαθέτη πρέπει να παραµένει η κληρονοµία µέχρι την 
πλήρωση της αιρέσεως. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 201 επ., 1797 και 1925 παρ. 1 ΑΚ 
συνάγεται ότι αν το διαθέτης εγκατέστησε κληρονόµο υπό αναβλητική αίρεση µε τη 
θετική ή την αρνητική της µορφή, µε το θάνατο του διαθέτη επάγεται κανονικώς σ' 
αυτόν που κατά την εικαζοµένη θέληση εκείνου πρέπει να έχει την κληρονοµία µέχρι 
την πλήρωση της αιρέσεως και ο οποίος µε την πλήρωση αυτή υποχρεούται να 
αποκαταστήσει την κληρονοµία στον υπό αίρεση εγκατάστατο. ∆ηλαδή η µε 
αναβλητική αίρεση εγκατάσταση ισχύει ως καταπίστευµα µε καταπιστευµατοδόχο 
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τον υπό αίρεση εγκατάστατο και βεβαρηµένο εκείνον στον οποίο κατά τη θέληση του 
διαθέτη πρέπει να παραµένει η κληρονοµία µέχρι την πλήρωση της αιρέσεως. Σε 
περίπτωση µαταιώσεως της αναβλητικής αιρέσεως η εγκατάσταση θεωρείται ότι δεν 
έγινε ποτέ και αίρεται κάθε δικαίωµα προσδοκίας από την αίρεση. Από το 
περιεχόµενο της διαθήκης, ερµηνευοµένης σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα 
συναλλακτικά ήθη, κρίνεται ο τρόπος και ο χρόνος πληρώσεως ή µαταιώσεως της 
αιρέσεως, ζητήµατα για τα οποία µπορεί να ασκηθεί, η κατ' άρθρο 70 ΚΠολ∆ 
αναγνωριστική αγωγή (ΑΠ 613/2005). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 201 επ., 1797, 1925, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012.1298, σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
 
Κληρονοµία - Προθεσµία αποποίησης 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 549 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προθεσµία αποποίησης κληρονοµίας. Αποδοχή της κληρονοµίας που οφείλεται σε 
πλάνη. προσβολή της αποδοχής. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1847 παρ. 1 εδ.α του ΑΚ, ο κληρονόµος µπορεί να 
αποποιηθεί την κληρονοµία µέσα σε προθεσµία τεσσάρων µηνών που αρχίζει από 
τότε που έµαθε την επαγωγή και το λόγο της. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 1850 
του ιδίου Κώδικος, η αποποίηση είναι άκυρη, αν γίνει µετά την πάροδο της 
προθεσµίας για την αποποίηση. Αν περάσει η προθεσµία η κληρονοµία θεωρείται ότι 
έχει γίνει αποδεκτή. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι το δικαίωµα αποποίησης 
της κληρονοµίας είναι διαπλαστικό και υπόκειται σε τετράµηνη αποσβεστική 
προθεσµία, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας η άσκηση του δικαιώµατος 
αποποιήσεως είναι άκυρη (βλ. Απ. Γεωργιάδη, Κληρ.∆ικ., εκδ.2010, παρ. 39, αρι.23, 
σελ.668-669, Γεωργιάδη-Σταθόπουλο, ΑΚ 1849-1851, αριθ.19, σελ.549), η 
ακυρότητα δε, επέρχεται αυτοδικαίως και είναι οριστική και αθεράπευτη, και ως εκ 
τούτου δεν απαιτείται ούτε είναι λογικώς νοητή άσκηση αγωγής για την κήρυξη της 
ακυρότητας (βλ. Γεωργιάδη-Σταθόπουλο, ΑΚ180 αριθ.2 και 3, σελ280-281, 
Βαθρακοκοίλη, ΕρνοµΑΚ 180 αριθ.2, σελ.769 και της εκεί παραποµπής στη 
νοµολογία). Ωστόσο, προς άρση της αβεβαιότητας για την τύχη της προς τον 
κληρονόµο επαγωγής µετά την πάροδο απράκτου της 4µηνης αποσβεστικής 
προθεσµίας προς αποποίηση της κληρονοµίας, η διάταξη του άρθρου 1850 εδ.β 
καθιερώνει υπό µορφή νοµίµου αµάχητου τεκµηρίου το πλάσµα δήλωσής του κατά 
τη διάρκεια της προθεσµίας αυτής απρακτήσαντος κληρονόµου για αποδοχή της 
κληρονοµίας. Για το λόγο αυτό η εν λόγω αποδοχή χαρακτηρίζεται ως πλασµατική 
αποδοχή κληρονοµίας και ως µία από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η σιωπή επέχει 
θέση δηλώσεως βουλήσεως (βλ. Βουλικα, Γ΄  παρ. 19, Απ. Γεωργιάδη, οπ,  παρ. 38, 
αριθ17, σελ.644-645, Βαθρακοκοίλη, ΕρνοµΑΚ 1850 αριθ2, σελ 605).  
- Κατά το άρθρο 1857 εδ.β περ.1γ και δ του ΑΚ, η αποδοχή της κληρονοµίας που 
οφείλεται στην πλάνη κρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις δικαιοπραξίες. Η 
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πλάνη σχετικά µε το ενεργητικό ή το παθητικό της κληρονοµίας δε θεωρείται 
ουσιώδης. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και σε αποδοχή που 
συνάγεται από την παραµέληση της προθεσµίας για αποποίηση. Περαιτέρω, κατά το 
άρθρο 1901 εδ.α΄ του ιδίου Κώδικος, ο κληρονόµος ευθύνεται και µε τη δική του 
περιουσία για τα χρέη της κληρονοµίας.  
- Kατά τα άρθρα 140 και 141 ΑΚ, αν κάποιος καταρτίζει δικαιοπραξία και η δήλωσή 
του δεν συµφωνεί, από ουσιώδη πλάνη, µε τη βούλησή του, έχει δικαίωµα να ζητήσει 
την ακύρωση της δικαιοπραξίας.  
- Από τις άνω διατάξεις προκύπτει σαφώς ότι η αποδοχή της κληρονοµίας, µπορεί να 
προσβληθεί από τον κληρονόµο λόγω πλάνης, όταν η αποδοχή που συνάγεται µε τον 
τρόπο αυτό κατά πλάσµα του νόµου, δεν συµφωνεί µε τη βούληση του, όταν αυτή 
αναφέρεται σε σηµείο τόσο σπουδαίο για την αποδοχή της κληρονοµίας, ώστε αν ο 
κληρονόµος γνώριζε την αληθινή κατάσταση, ως προς το σηµείο αυτό, δεν θα άφηνε 
να παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αποποιήσεως. Η εσφαλµένη δε γνώση ή άγνοια 
που δηµιουργεί τη µεταξύ της βουλήσεως και δηλώσεως διάσταση, η οποία όταν 
είναι ουσιώδης θεµελιώνει δικαίωµα προσβολής της δηλώσεως λόγω πλάνης, µπορεί 
να οφείλεται και σε άγνοια ή εσφαλµένη γνώση των νοµικών διατάξεων για την 
αποδοχή της κληρονοµίας. Υπάρχει δε πλάνη περί το δίκαιο της αποδοχής της 
κληρονοµίας και όταν ο κληρονόµος τελεί σε άγνοια περί την ύπαρξη της προθεσµίας 
του άρθρου 1847 ΑΚ προς αποποίηση ή της κατά το άρθρο 1850 ΑΚ νοµικής 
σηµασίας της παρόδου της προθεσµίας αυτής άπρακτης (βλ.ΟλΑΠ 3/1989 ΝοΒ 
38.607, ΑΠ 426/2002 ΝοΒ 50.1862, ΑΠ 1211/2008 ΧρΙ∆ 9.229). Η αποδοχή είναι 
µονοµερής δικαιοπραξία που δεν απευθύνεται προς άλλο ορισµένο πρόσωπο, ενώ 
εναγόµενος µπορεί να είναι και όποιος έλκει νόµιµο συµφέρον, όπως και ο δανειστής 
της κληρονοµίας, και ως εκ τούτου η αγωγή για ακύρωση της αποδοχής της 
κληρονοµίας δύναται να στραφεί και κατά του δανειστή της κληρονοµίας (βλ. ΑΠ 
1211/2008 Χρ Ι∆ 9.229, ΑΠ 338/2004 Ελ∆νη 46.1451, Βουλικα, Κληρ ∆ικ, δελ 
166,796, Μπαλή Γεν.Αρχ.  παρ. 74).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 140, 141, 180, 1847, 1850, 
∆ηµοσίευση: ∆ικογραφία 2012.217 
 
Κοινόχρηστα πράγµατα - Κοινόχρηστοι χώροι 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 316 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κοινόχρηστα πράγµατα. Κοινόχρηστη οδός. 
- Από το συνδυασµό των άρθρων 966-968 και 971 ΑΚ προκύπτει ότι τα κοινόχρηστα 
πράγµατα, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι οδοί, εφόσον δεν ανήκουν σε 
δήµο ή κοινότητα, ή ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, ανήκουν στο ∆ηµόσιο, είναι δε 
πράγµατα εκτός συναλλαγής, εκτός αν απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή, γιατί 
έπαυσε ο προορισµός τους για κοινή χρήση, από τότε όµως η κυριότητά τους 
εξακολουθεί να ανήκει κατά περίπτωση στο ∆ηµόσιο, σε δήµο ή σε κοινότητα και 
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υπάγεται στην ιδιωτική τους περιουσία. Κατά δε τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 
Ν. ∆ΝΖ/1912 και του άρθρου 241 παρ.1δ' του Π.∆/τος 410/1995 περί ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα, σε συνδυασµό και µε τα άρθρα 968 και 970 ΑΚ, τα κοινόχρηστα 
ακίνητα που βρίσκονται στην περιφέρεια ∆ήµου ή Κοινότητας περιέρχονται στην 
κυριότητά τους. Τέλος, κατά το άρθρο 4 του Ν. 3155/1955 περί κατασκευής και 
συντηρήσεως οδών, δηµοτικές και κοινοτικές οδοί είναι εκείνες που εξυπηρετούν τις 
κάθε φύσεως ανάγκες ενός ∆ήµου ή µιας Κοινότητας εντός των διοικητικών τους 
ορίων. Οι ανωτέρω δηµοτικές και κοινοτικές οδοί αποκτούν την ιδιότητα του 
κοινοχρήστου 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), είτε µε παραίτηση από 
την κυριότητα, που πρέπει να περιβληθεί τον συµβολαιογραφικό τύπο και να 
µεταγραφεί κατ' άρθρ. 369 και 1192 εδάφ. 1 ΑΚ και γ) 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 έτσι γνώρισε την παρούσα 
κατάσταση στα τελευταία 80 χρόνια. Ενόψει, όµως, του ότι ο θεσµός αυτός δεν 
αναγνωρίζεται από τον ΑΚ, για την εφαρµογή του πρέπει οι παραπάνω προϋποθέσεις 
να είχαν ολοκληρωθεί µέχρι την εισαγωγή του ανωτέρω Κώδικα (23-2-1946). 
Εξάλλου, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1 Ν∆ 690/1948 και 2 παρ.1 
εδάφ. α' , 3 παρ. 2, 7 παρ.1 και 2 Ν.∆. της 17-7/16-8-1923 περί σχεδίων πόλεων, 
συνάγεται, ότι οι εδαφικές εκτάσεις που αφέθηκαν από τους ενδιαφεροµένους 
ιδιοκτήτες τους µε σκοπό να καταστούν κοινόχρηστοι χώροι (άλση, πλατείες, οδοί 
κ.λ.) και χαρακτηρίζονται ως τοιούτοι από το αρχικό ή κατά τροποποίηση σχέδιο 
ρυµοτοµίας οικισµού που εγκρίθηκε µε επίσπευση των ιδιοκτητών, από και δια της 
εγκρίσεώς του περιέρχονται στην προβλεποµένη κοινή χρήση και στον κατά το νόµο 
κύριο των κοινοχρήστων, χωρίς ανάγκη συντάξεως σχετικής συµβολαιογραφικής 
πράξεως και µεταγραφής της. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 28 του Ν. 1337/1983, 
ιδιωτικοί δρόµοι, πλατείες και 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 λόγω ρυµοτοµίας. Σε περίπτωση, όµως, που 
οι χώροι αυτοί καταργούνται µε το σχέδιο πόλεως, προσκυρώνονται κατά τις κείµενες 
διατάξεις. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, σε αντιστοιχία και µε τα 
προαναφερόµενα, τα ιδιωτικά ακίνητα αποκτούν ιδιότητα κοινοχρήστου πράγµατος 
εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως χωρίς καταβολή αποζηµιώσεως, εφόσον α) έχουν 
καταστεί κοινόχρηστα µε (ρητή ή σιωπηρή) βούληση του ιδιοκτήτη τους και β) 
προβλέπονται ως κοινόχρηστοι χώροι και από το εγκεκριµένο σχέδιο, διαφορετικά 
πρέπει να εφαρµοσθεί αναλόγως ο προαναφερόµενος συµψηφισµός τους σε σχέση µε 
τη µεγαλύτερη ή µικρότερη έκταση που χαρακτηρίσθηκε κοινόχρηστη από αυτό, 
ώστε να µη επέλθει ακούσια αφαίρεση της ιδιοκτησίας χωρίς αποζηµίωση, κατ' 
αντίθεση προς το προαναφερόµενο άρθρο 17 του Σ/τος (ΟλΣτΕ 744/1987).  
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 966, 967, 968, 970, 971, 1192,  
Νόµοι: 3155/1955, άρθ. 4,  
Νόµοι: 1337/1983, άρθ. 28, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κοινωνία - ∆ικαιώµατα κοινωνών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1160 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κοινωνία. ∆ιοίκηση του κοινού. ∆απάνες για το κοινό αντικείµενο. Παραβίαση 
ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Kατά τη διάταξη του άρθρου 788 ΑΚ, αν επίκειται κίνδυνος, καθένας από τους 
κοινωνούς έχει δικαίωµα και χωρίς τη συναίνεση των λοιπών, να λάβει τα µέτρα που 
απαιτούνται για τη συντήρηση του πράγµατος. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και δη αν υφίσταται αντικειµενικά κίνδυνος που απειλεί 
την υλική ή νοµική υπόσταση του κοινού πράγµατος, πράξεις διοίκησης τούτου 
µπορούν να διενεργηθούν και από κάθε κοινωνό ατοµικά, κατ' απόκλιση από την 
αρχή της "συλλογικής διοίκησης" που είναι ο κανόνας στην κοινωνία δικαιώµατος 
κατ' ιδανικά µέρη. Οι πράξεις όµως αυτές διοίκησης οριοθετούνται σε µία µορφή 
δραστηριότητας µε συγκεκριµένο σκοπό, το σκοπό δηλαδή αντιµετώπισης του 
κινδύνου που απειλεί το κοινό, και ως εκ τούτου περιορίζονται στα κατάλληλα µέτρα, 
τα οποία είναι αναγκαία για τη συντήρηση του κοινού. Σ' αυτά περιλαµβάνεται κάθε 
υλικής και νοµικής φύσεως πράξη, δικαστική ή εξώδικη που αποσκοπεί στη 
διατήρηση της ουσίας και της αξίας του πράγµατος, όπως είναι και η καταβολή 
ληξιπροθέσµων χρεών προς αποφυγή αναγκαστικής εκτέλεσης.  
- Aπό το άρθρο 794 ΑΚ, σε συνδυασµό προς τα άρθρα 786, 787, 788, 789, 790 και 
1113 του ίδιου Κώδικα συνάγονται τα εξής: Σε περίπτωση κοινωνίας επί 
δικαιώµατος, όπως συµβαίνει όταν η κυριότητα επί πράγµατος ανήκει σε 
περισσότερους από κοινού, κάθε κοινωνός ενέχεται απέναντι στους λοιπούς 
κοινωνούς, κατά την αναλογία της µερίδας του, για τις δαπάνες της συντηρήσεως, της 
διοικήσεως και της χρησιµοποιήσεως του κοινού. Ο κοινωνός, που κατέβαλε τέτοιες 
δαπάνες πέραν της αναλογίας του, για όσα επιπλέον κατέβαλε έχει απαίτηση έναντι 
των λοιπών κοινωνών απευθείας από το άρθρο 794, δηλαδή χωρίς ανάγκη προσφυγής 
στις διατάξεις περί διοικήσεως αλλοτρίων ή εκείνες περί αδικαιολόγητου πλουτισµού, 
εφόσον όµως οι δαπάνες αυτές έγιναν υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 788-790 
δηλαδή κατόπιν αποφάσεως όλων των κοινωνών ή της πλειοψηφίας αυτών ή του 
∆ικαστηρίου ή για την αποτροπή επικειµένου κινδύνου και για τη συντήρηση του 
πράγµατος. Η ρύθµιση όµως της Α.Κ. 794 είναι ενδοτικού δικαίου. Έτσι αν η 
συγκυριότητα βασίζεται σε µία ιδιαίτερη ενοχική σχέση, ισχύουν ως προς το µέτρο 
κατανοµής των εξόδων του κοινού οι τυχόν αποκλίνουσες από την Α.Κ. 794 
ρυθµίσεις που προκύπτουν από την ιδιαίτερη αυτή ενοχική σχέση. Εποµένως, αν η 
χρήση και κάρπωση του κοινού έχουν, µε νόµιµη συµφωνία των συγκυρίων, 
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ρυθµιστεί κατ' απόκλιση των άρθρων 786 ή 787 AK, η υποχρέωση συµβολής στα 
έξοδα του κοινού θα είναι εν αµφιβολία ανάλογη µε τη συµβατική αυτή ρύθµιση και 
όχι µε τη νόµιµη ρύθµιση του άρθρου 794 διότι αυτή έχει ως βάση τις ρυθµίσεις των 
άρθρων 786,787 Α.Κ.  
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του Κ.Πολ.∆. αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών (άρθρα 173 και 200 του ΑΚ). Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (Ολ. ΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες.  
Το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από 
τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό 
πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της 
πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην 
ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα 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 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.  
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- 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 
�ρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.  
- Από το άρθρο 566 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι ο λόγος αναιρέσεως πρέπει να είναι 
σαφής και ορισµένος, πρέπει δηλαδή στο αναιρετήριο να καθορίζονται µε σαφήνεια 
τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία κατά τον αναιρεσείοντα στοιχειοθετούν την 
πληµµέλεια, που αποδίδεται στην προσβαλλοµένη απόφαση.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 786, 787, 788, 789, 790 794, 1113,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 566,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012.1302 
 
Κοινωνία - Χρήση κοινού πράγµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 362 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αποκλειστική χρήση κοινού πράγµατος. ∆ικαιώµατα συγκοινωνών. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 786, 787, 961 και 962 του ΑΚ προκύπτει, ότι σε 
περίπτωση αποκλειστικής χρήσης του κοινού πράγµατος από τον έναν των κοινωνών, 
δικαιούνται οι άλλοι, και αν ακόµη δεν πρόβαλαν αξίωση για σύγχρηση, να 
απαιτήσουν από εκείνον που έκανε αποκλειστική χρήση, ανάλογη µερίδα από το 
όφελος, το οποίο από αυτή την αιτία αποκόµισε και συνίσταται ανάλογα προς το 
είδος του κοινού ακινήτου, στην κατά το χρόνο της αποκλειστικής χρήσεως, 
µισθωτική αξία της µερίδας των άλλων κοινωνών, ανάλογη και προς τη χρήση του 
εναγοµένου κοινωνού, η οποία αποτελεί και την αποδοτέα ωφέλεια. Για να είναι 
ορισµένη η αγωγή του κοινωνού, µε την οποία αυτός αξιώνει από τον συγκοινωνό, 
που έκανε αποκλειστική χρήση του κοινού πράγµατος, αποζηµίωση για ορισµένο 
χρόνο, αρκεί να προσδιορίζεται σε αυτή, το κοινό αντικείµενο και το µερίδιο σε αυτό 
του ενάγοντος, ότι ο εναγόµενος έκαµε αποκλειστική αυτού χρήση του, και το είδος 
της χρήσης, τα ωφελήµατα που αποκόµισε ο τελευταίος από την αποκλειστική χρήση 
του και η ανάλογη µερίδα του ενάγοντος επί του οφέλους αυτού (ΑΠ 231/2004).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 787 του ΑΚ, κάθε κοινωνός έχει δικαίωµα να κάνει 
χρήση του κοινού αντικειµένου, εφόσον αυτή δεν εµποδίζει τη σύγχρηση των λοιπών. 
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι σε περίπτωση που κάποιος κοινωνός αποστερεί 
τον άλλο παρανόµως από τη χρήση του κοινού και την απόλαυση των από αυτό 
ωφελειών, όπως όταν αυθαιρέτως εµποδίζει τον συγκοινωνό στη χρήση του κοινού, ο 
κοινωνός που κάνει µε τον τρόπο αυτόν αποκλειστική χρήση του πράγµατος, 
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υποχρεούται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 297, 298 και 914 επ. του ΑΚ, να 
αποζηµιώσει τον βλαπτόµενο από την παραπάνω πράξη κοινωνό, λόγω αδικοπραξίας. 
Η αποζηµίωση δε αυτή περιλαµβάνει την αποκατάσταση της θετικής και αποθετικής 
ζηµίας του βλαπτοµένου (ΑΠ 953/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 786, 787, 961, 962, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010.7 * ΝοΒ 2010.2255 * Ελ∆νη 2012.1303, σχολιασµός 
Ι.Ν.Κ.  
 
Κοινωνία - Χρήση κοινού πράγµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 564 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κοινωνία. Χρήση κοινού πράγµατος. Αποζηµίωση χρήσης. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Παραγραφή. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αποδοχή πραγµάτων 
που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, ως αληθινά, χωρίς απόδειξη. 
- Από το συνδυασµό των άρθρων 785, 786, 787, 792 παρ.2, 961 και 962 του ΑΚ 
προκύπτει, ότι, σε περίπτωση αποκλειστικής χρήσεως του κοινού αντικειµένου από 
τον ένα από τους κοινωνούς, δικαιούνται οι υπόλοιποι και αν δεν πρόβαλαν αξίωση 
περί 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. Ειδικότερα, προκειµένου περί αστικού ακινήτου, το όφελος 
αυτό συνίσταται στην κατά το χρόνο της αποκλειστικής χρήσεως µισθωτική αξία της 
µερίδας των εκτός χρήσεως κοινωνών, η οποία δεν αποτελεί µίσθωµα, αφού δεν 
υπάρχει µισθωτική σχέση, αλλά αποδοτέα, ως αποζηµίωση, κατά τις ανωτέρω 
διατάξεις, ωφέλεια. Συνεπώς, στη σχετική αγωγή αποζηµίωσης, καθώς και στην 
απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας που θα εκδοθεί, αρκεί να αναφέρεται το κοινό 
ακίνητο, η σ' αυτό µερίδα του ενάγοντος, ότι ο εναγόµενος έκανε κατά τον επίδικο 
χρόνο αποκλειστική χρήση του κοινού ακινήτου και επίσης το κατά τον επίδικο 
χρόνο όφελος του εναγοµένου κοινωνού από την αποκλειστική χρήση του κοινού 
ακινήτου, χωρίς να απαιτείται να αναφέρεται άλλη έννοµη σχέση, βάσει της οποίας ο 
εναγόµενος συγκοινωνός κάνει χρήση του κοινού πράγµατος και κατά τη µερίδα του 
ενάγοντος, αλλά εναπόκειται στον εναγόµενο η προβολή ισχυρισµού (ενστάσεως), ότι 
κατέχει το κοινό πράγµα κατά το πέραν της µερίδας του ποσοστό βάσει ορισµένης 
έννοµης σχέσης και ότι, συνακόλουθα, δεν υποχρεούται στην καταβολή της 
αξιούµενης µε την αγωγή αποζηµιώσεως.  
- 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. 
- Κατά το άρθρο 277 ΑΚ, το δικαστήριο δεν λαµβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη την 
παραγραφή που δεν έχει προταθεί. Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 250 αριθ. 
17 ΑΚ, η οποία ορίζει ότι σε πενταετή παραγραφή υπόκεινται οι αξιώσεις των κάθε 
είδους µισθών, των καθυστερουµένων προσόδων, συντάξεων, διατροφής και κάθε 
άλλης παροχής που επαναλαµβάνεται περιοδικά, προκύπτει ότι, λόγω της γενικότητας 
των όρων "καθυστερουµένων προσόδων" και "κάθε άλλης παροχής που 
επαναλαµβάνεται περιοδικά" περιλαµβάνονται σ' αυτούς οι καρποί, φυσικοί ή 
πολιτικοί, και τα ωφελήµατα, τα οποία η χρησιµοποίηση του πράγµατος περιοδικώς 
παρέχει, και συνακόλουθα στην προβλεπόµενη από τη διάταξη αυτή πενταετή 
παραγραφή υπόκεινται και οι αξιώσεις από τα άρθρα 786, 787 και 962 ΑΚ. Σύµφωνα 
δε µε τις διατάξεις των άρθρων 251 και 253 ΑΚ, η παραγραφή των ανωτέρω 
αξιώσεων άρχεται µε την λήξη του έτους, κατά το οποίο γεννήθηκε εκάστη περιοδική 
παροχή και ήταν δυνατή η δικαστική αυτής επιδίωξη. 
- 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. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν 
το δικαστήριο παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, ως αληθινά, χωρίς απόδειξη. Ο προβλεπόµενος από το άρθρο αυτό 
λόγος αναίρεσης ιδρύεται, όταν το δικαστήριο δέχεται πράγµατα, δηλαδή αυτοτελείς 
πραγµατικούς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του δικαιώµατος που ασκείται µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, 
χωρίς να έχει προσαχθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα πράγµατα αυτά, ή όταν δεν 
εκθέτει από ποια αποδεικτικά µέσα άντλησε απόδειξη γι' αυτά. Έτσι, λόγος αυτός 
αναίρεσης είναι αβάσιµος όταν από την προσβαλλόµενη απόφαση προκύπτει, ότι το 
δικαστήριο σχηµάτισε την κρίση του από τα µνηµονευόµενα σ' αυτή (απόφαση) 
αποδεικτικά µέσα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 250, 251, 253, 277, 785, 786, 787, 792, 961, 962, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012.1722 * Ελ∆νη 2012.1303,  
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Κυριότητα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 370 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αποζηµίωση. Ηθική βλάβη. Ανόρυξη κοντά στα θεµέλια του γείτονα. 
Αρνητική αγωγή. Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 299, 330, 914 και 932 ΑΚ προκύπτει ότι η 
αδικοπρακτική ευθύνη προς αποκατάσταση της περιουσιακής ζηµίας και της ηθικής 
βλάβης προϋποθέτει παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά του δράστη, πρόκληση 
ζηµίας (περιουσιακής ή ηθικής) και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της εν λόγω 
συµπεριφοράς 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. Για την 
κατάφαση της παρανοµίας δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριµένου κανόνα δικαίου, 
αλλά αρκεί η αντίθεση της συµπεριφοράς στο γενικότερο πνεύµα του δικαίου ή στις 
επιταγές της έννοµης τάξεως, ιδίως δε αρκεί η παράβαση της γενικής υποχρεώσεως 
πρόνοιας, η οποία (υποχρέωση) απορρέει από τις αρχές των χρηστών ηθών και, 
κυρίως, της καλής πίστεως. Η υπαιτιότητα διακρίνεται, αναλόγως προς τη βαρύτητας 
της, σε δύο είδη, τον δόλο και την αµέλεια, Αιτιώδης σύνδεσµος υπάρχει όταν η 
παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά του δράστη ήταν, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της 
κοινής πείρας, ικανή, κατά τη συνήθη και κανονική πορεία των πραγµάτων, να 
επιφέρει τη ζηµία και την επέφερε στη συγκεκριµένη περίπτωση.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 300 παρ. 1 εδ. α' ΑΚ, αν αυτός που ζηµιώθηκε 
συνετέλεσε από δικό του πταίσµα στη ζηµία ή την έκταση αυτής, το δικαστήριο 
µπορεί να µην επιδικάσει αποζηµίωση ή να µειώσει το ποσό της. Για την εφαρµογή 
της διατάξεως αυτής απαιτείται η συνδροµή των εξής προϋποθέσεων: α) υποχρέωση, 
κατ' αρχήν, προς αποζηµίωση, β) συµβολή του ζηµιωθέντος στην επέλευση ή την 
έκταση της ζηµίας του και γ) αιτιώδης συνάφεια της συµπεριφοράς του ζηµιωθέντος 
προς την επέλευση ή την έκταση της ζηµίας. Το πταίσµα του ζηµιωθέντος, δηλαδή η 
υπαίτια πράξη ή παράλειψή του, δύναται να εκδηλωθεί είτε πριν, είτε κατά, είτε µετά 
την γένεση της ζηµίας, καθόσον δεν οριοθετείται χρονικώς από το νόµο. Ως πταίσµα 
νοείται, κατά την γενικής εφαρµογής διάταξη του άρθρου 330 ΑΚ, ο δόλος και η 
αµέλεια, η οποία υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις 
συναλλαγές. Χωρίς τέτοια επιµέλεια συµπεριφέρεται ο ζηµιωθείς που παραλείπει να 
λάβει µέτρα, τα οποία, περιέχοντα εξ αντικειµένου τη δυνατότητα ανατροπής ή 
περιορισµού της ζηµίας, είναι σε θέση να προβλέψει και λάβει, χωρίς να εκτεθεί σε 
κίνδυνο, ο µέσης εντιµότητας και επιµέλειας άνθρωπος της ίδιας µε το ζηµιωθέντα 
δραστηριότητας. Και τούτο υπό την προϋπόθεση ότι η πράξη του ζηµιωθέντος 
συνετέλεσε στην πρόκληση ή την έκταση της ζηµίας, µε την έννοια ότι η πράξη του 
πρέπει να συνδέεται όχι γενικώς, αλλά µε όλα τα στοιχεία που αποτελούν τον νόµιµο 
λόγο της ευθύνης του. ∆εν αρκεί, δηλαδή, η αιτιώδης σύνδεση µε την πράξη, αλλά 
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πρέπει να είναι αιτιώδης συνέπεια της αθετήσεως υποχρεώσεως ή άλλης παρανοµίας 
και υπαιτιότητας.  
- Κατά το άρθρο 1007 ΑΚ, δεν επιτρέπεται να σκάβεται το ακίνητο σε τέτοιο βάθος, 
ώστε το έδαφος του γειτονικού ακινήτου να στερηθεί το απαιτούµενο έρεισµα, εκτός 
αν έχει ληφθεί πρόνοια να στεριωθεί αρκετά το έδαφος µε άλλο τρόπο. Από το άρθρο 
αυτό προκύπτει ότι ο κύριος οιουδήποτε ακινήτου δεν δύναται να προβαίνει σε 
εργασίες οι οποίες, έστω και κατόπιν αδείας της αρχής ενεργούµενες, λόγω του 
βάθους αυτών, θέτουν σε κίνδυνο (διαρκή ή προσωρινό) καταρρεύσεως το γειτονικό 
ακίνητο. Στερείται έννοµης συνέπειας αν η εν κινδύνω επί του γειτονικού ακινήτου 
οικοδοµή δεν είχε ανεγερθεί κατά τους κανόνες της τέχνης. Το τελευταίο δύναται να 
αποτελέσει βάση ενστάσεως κατά το άρθρο 300 ΑΚ για τη θεµελίωση συντρέχοντος 
πταίσµατος του κυρίου της ελαττωµατικής οικοδοµής. Ως προς την έλλειψη πρόνοιας 
για επαρκή στερέωση, ο ενεργών την ανόρυξη πρέπει, κατά τον χρόνο επιχειρήσεώς 
της, να λάβει, όλα τα αναγκαία και δυνατά προφυλακτικά µέτρα, από την άποψη της 
συγκεκριµένης καταστάσεως του γειτονικού ακινήτου, ακόµα και αν το επ' αυτού 
έργο είναι ελαττωµατικό, σε αντίθετη δε περίπτωση παραβαίνει τον απαγορευτικό 
κανόνα του άρθρου 1007 ΑΚ.  
- Κατά το άρθρο 1108 παρ. 1 ΑΚ, αν η κυριότητα προσβάλλεται µε άλλο τρόπο εκτός 
από αφαίρεση ή κατακράτηση του πράγµατος, ο κύριος δικαιούται να απαιτήσει από 
εκείνον που προσέλαβε την κυριότητα να άρει την προσβολή και να την παραλείπει 
στο µέλλον. ∆εν αποκλείεται περαιτέρω αξίωση αποζηµιώσεως κατά τις διατάξεις για 
τις αδικοπραξίες. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι στον κύριο 
του ακινήτου, του οποίου το έδαφος κινδυνεύει να χάσει το απαιτούµενο έρεισµα, 
λόγω της εκσκαφής, που επιχειρείται στο γειτονικό ακίνητο, παρέχεται το δικαίωµα 
να αξιώσει από τον επιχειρούντα την εκσκαφή την παράλειψη αυτής, εφόσον δεν έχει 
συντελεσθεί ή την αποκατάσταση των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση, εάν 
αυτή συντελέσθηκε, µε αξίωση προς αποζηµίωση, όταν συντρέχουν οι όροι της 
αδικοπραξίας.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 560 αρ. 1 ΚΠολ∆, εννοιολογικά ταυτόσηµη µε εκείνη 
του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως κατά των αποφάσεων των 
Ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε 
Εφέσεις κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, µεταξύ των άλλων, και για ευθεία 
παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου, αν αυτός δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν 
εφαρµοσθεί εσφαλµένα. Η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας ελέγχεται 
αναιρετικώς µόνον αν αφορούν ερµηνεία ή εφαρµογή κανόνων δικαίου, µε την έννοια 
της εξειδικεύσεως αόριστων νοµικών εννοιών ή την υπαγωγή εις αυτούς των 
πραγµατικών περιστατικών, προϋπόθεση η οποία δεν συντρέχει όταν χρησιµεύουν 
προς απόδειξη, µε τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, και συνδέονται µε την 
εκτίµηση αποδείξεων.  
- Από τα άρθρα 559 και 560 ΚΠολ∆, συνάγονται τα εξής: Κατά των αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων, καθώς και κατά των αποφάσεων των πρωτοδικείων, που εκδίδονται 
επί εφέσεων κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, δηµιουργείται λόγος 
αναιρέσεως µόνο αν το δικαστήριο υπέπεσε σε κάποια από τις περιοριστικά 
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απαριθµούµενες στο άρθρο 560 ΚΠολ∆ πληµµέλειες. Άλλες αιτιάσεις, δεν είναι 
παραδεκτές ως λόγοι προς αναίρεση. Ο ως άνω περιορισµός των επιτρεπτών λόγων 
δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του άρθρου 561 ΚΠολ∆, µε τις οποίες αφενός 
θεσπίζεται ο κανόνας ότι η εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας πραγµατικών 
γεγονότων δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου και αφετέρου ορίζεται ότι η 
εκτίµηση του περιεχοµένου διαδικαστικών εγγράφων ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, 
αφού µε τις εν λόγω διατάξεις δεν ιδρύεται ιδιαίτερος λόγος αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 932, 1007, 1108, 
ΚΠολ∆: 560,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012.1305, σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1169 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κυριότητα. Έκτακτη χρησικτησία.Κληρονοµική διαδοχή. Καταχρηστική άσκηση 
δικαιώµατος. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1045, και 974 ΑΚ συνάγεται ότι µε έκτακτη 
χρησικτησία γίνεται κύριος ακινήτου πράγµατος εκείνος που το έχει στη νοµή του επί 
συνεχή εικοσαετία. Κατά δε τα άρθρα 974, 976 έως 979 ΑΚ, άσκηση νοµής επί 
ακινήτου που οδηγεί στην κτήση της κυριότητος αυτού µε χρησικτησία, αποτελούν οι 
υλικές και εµφανείς πράξεις επάνω σε αυτό , που προσιδιάζουν στην φύση και τον 
προορισµό του και είναι δηλωτικές εξουσιάσεως αυτού µε διάνοια κυρίου, δηλαδή µε 
την θέληση να το έχει δικό του.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1710 παρ. 1, 1846, 1193, 1195, 
1198 και 1199 του ΑΚ προκύπτει ότι η κληρονοµική διαδοχή, είτε αυτή χωρεί από 
τον νόµο (εξ αδιαθέτου), είτε από διαθήκη, αποτελεί παράγωγο τρόπο κτήσεως της 
κυριότητος επί των κληρονοµιαίων ακινήτων, η επί των οποίων κυριότητα 
µεταβιβάζεται στον κληρονόµο αναδροµικώς από τον θάνατο του κληρονοµουµένου, 
εφόσον αυτός (ο κληρονόµος) αποδεχθεί, µε δηµόσιο έγγραφο, την κληρονοµία και 
µεταγράψει την περί της αποδοχής δήλωσή του ή εκδοθεί κληρονοµητήριο και αυτό 
µεταγραφεί.  
- Κατά το άρθρο 281 του ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται εάν αυτή 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια τα επιβαλλόµενα από την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη 
ή από τον κοινωνικό ή οικονοµικό σκοπό του δικαιώµατος. Από την διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι για την εφαρµογή της απαιτείται αδράνεια του δικαιούχου επί χρόνο 
ελάσσονα του υπό του νόµου για την παραγραφή του δικαιώµατος καθοριζοµένου και 
επιπροσθέτως η συνδροµή περιστατικών αναγοµένων στον ίδιο χρόνο και στην 
συµπεριφορά του δικαιούχου , από τα οποία να γεννάται ευλόγως η πεποίθηση στον 
υπόχρεο ότι δεν θα ασκηθεί κατ' αυτού το δικαίωµα, ώστε η διά της µεταγενεστέρας 
ασκήσεως αυτού επιδίωξη από τον δικαιούχο µεταβολής της από την αδράνειά του 
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δηµιουργηθείσης καταστάσεως, η οποία συνεπάγεται για τον υπόχρεο επαχθείς 
επιπτώσεις, ν' αντίκειται προφανώς στις στην ανωτέρω διάταξη αναφερόµενες αρχές.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάσθηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό ή 
ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ευθεία παραβίαση κανόνος ουσιαστικού 
δικαίου υπάρχει, όταν το δικαστήριο παρέλειψε να εφαρµόσει κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, καίτοι ήταν εφαρµοστέος στην συγκεκριµένη περίπτωση βάσει των 
παραδοχών του ή εφήρµοσε κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που, µε βάση τις ίδιες 
παραδοχές, δεν έπρεπε να εφαρµόσει.  
- Κατά την έννοια του εδαφίου 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
έλλειψη νοµίµου βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται, όταν από τις αιτιολογίες δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για να κριθεί, αν, στην 
συγκεκριµένη περίπτωση, συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της ουσιαστικής διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, καθώς και 
όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς και 
αντιφατικές ως προς τον νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα 
οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 12-
13/95). Ο αναιρετικός αυτός λόγος δεν ιδρύεται, όταν η απόφαση του δικαστηρίου 
της ουσίας περιέχει ελλείψεις στην αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού και µάλιστα 
στην ανάλυση, ή στάθµιση, ή αιτιολόγηση του πορίσµατος που προκύπτει από αυτές, 
εφόσον το αποδεικτικό πόρισµα εκτίθεται µε σαφήνεια, αλλά ιδρύεται, όταν οι 
ελλείψεις αναφέρονται στα πραγµατικά περιστατικά που έγιναν δεκτά και είναι 
αναγκαία για την εφαρµογή της εφαρµοσθείσης στην συγκεκριµένη περίπτωση 
ουσιαστικής διατάξεως, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός 
έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής και ερµηνείας της.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 974, 976, 979, 1045, 1094, 1710, 1846, 1193, 1195, 1198, 1199,  
ΚΠολ∆: 76, 216, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1176 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κυριότητα. Κληρονοµική διαδοχή. Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα έφεσης. 
- Κατά τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 1710 παρ. 1, 1846, 1193, 1195, 1198 
και 1199 ΑΚ, η κληρονοµική διαδοχή, είτε χωρεί από το νόµο (εξ αδιαθέτου ή νόµιµη 
µοίρα) είτε από διαθήκη, αποτελεί παράγωγο τρόπο κτήσης, κυριότητας των 
κληρονοµιαίων ακινήτων, η κυριότητα των οποίων, όπως και κάθε άλλο εµπράγµατο 
δικαίωµα επ' αυτών, µεταβαίνει αναδροµικώς στον κληρονόµο από το θάνατο του 
κληρονοµουµένου, εφόσον ο κληρονόµος αποδεχτεί µε δηµόσιο έγγραφο την 
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κληρονοµία και µεταγράψει την περί αποδοχής δήλωσή του και υπό την περαιτέρω 
βέβαια προϋπόθεση ότι ο κληρονοµούµενος ήταν κύριος των κληρονοµιαίων 
ακινήτων. Κατά δε το άρθρο 983 ΑΚ, η νοµή µεταβιβάζεται στους κληρονόµους του 
νοµέα. Προϋποθέσεις για τη µεταβίβαση αυτήν είναι αφενός η κατά το χρόνο του 
θανάτου του κληρονοµουµένου νοµή του πράγµατος εκ µέρους αυτού και αφετέρου η 
κατά τον ίδιο χρόνο στο πρόσωπο του διαδόχου στη νοµή ύπαρξη της ιδιότητας του 
αληθούς κληρονόµου, είτε εκ διαθήκης είτε εξ αδιαθέτου.  
- Όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 1045, 1046 και 974 του ΑΚ, για την 
απόκτηση της κυριότητας ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται η επί 
εικοσαετία νοµή του πράγµατος, δηλαδή η µε διάνοια κυρίου φυσική εξουσίαση του 
πράγµατος. 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. Υπάρχει, επίσης, όταν ο νοµέας δεν βρίσκεται σε διαρκή σωµατική επαφή 
µε το πράγµα, αλλά έχει την εποπτεία και τη δυνατότητα άσκησης φυσικής εξουσίας 
κάθε στιγµή. ∆εν είναι δε αναγκαίο η νοµή να ασκείται αυτοπροσώπως, αλλά µπορεί 
να ασκείται µέσω άλλου (άρθρο 980 ΑΚ). Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 
787, 974, 980, 981, 982, 983, 984, 994 ΑΚ, οι οποίες κατά τα άρθρα 1113 και 1884 
ΑΚ εφαρµόζονται και στην κοινωνία µεταξύ των συγκυρίων ή συγκληρονόµων επί 
του ιδίου πράγµατος, σαφώς προκύπτει, ότι ο εξ αδιαιρέτου συγκύριος, αν κατέχει 
ολόκληρο το κοινό, θεωρείται ότι το κατέχει στο όνοµα και των λοιπών συγκυρίων, 
και δεν µπορεί να αντιτάξει κατ' αυτών, αποσβεστική ή κτητική παραγραφή, εκτός αν 
εκδηλώσει την απόφασή του να νέµεται εφεξής το πράγµα αποκλειστικώς για δικό 
του λογαριασµό είτε ρητώς, είτε µε πράξεις που φανερώνουν τέτοια απόφασή του, 
λάβουν δε γνώση αυτής και οι άλλοι συγκύριοι. Τέτοια γνωστοποίηση δεν απαιτείται 
στην περίπτωση εκούσιας παράδοσης της νοµής µετά από άτυπη δωρεά, διανοµή ή 
πώληση µεταξύ των συγκυρίων, εφόσον έκτοτε ο κάτοχος του κοινού σαφώς 
εκδηλώνει τη βούλησή του να νέµεται αυτό αποκλειστικά για δικό του λογαριασµό, 
οι δε λοιποί που µετείχαν στη σχετική συµφωνία αποδέχθηκαν τη βούλησή του αυτή 
(Ολ.ΑΠ 485/1982).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι ο λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοστεί, 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην ελάσσονα 
πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' 
ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
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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 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).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 522, 552, 553 και 566 παρ. 2 
ΚΠολ∆, µε τις οποίες καθορίζεται η έκταση του µεταβιβαστικού αποτελέσµατος της 
έφεσης, οι υποκείµενες σε αναίρεση αποφάσεις και τα της ασκήσεως αναιρέσεως 
κατά περισσότερων αποφάσεων, προκύπτει ότι σε υπόθεση η οποία διήλθε και τους 
δύο βαθµούς δικαιοδοσίας, µόνο η οριστική απόφαση που εκδόθηκε από το 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο, εφόσον τούτο υπεισήλθε στην εξέταση της ουσίας, 
υπόκειται σε αναίρεση, όχι δε και η πρωτόδικη, η οποία ενσωµατώνεται στην 
απόφαση του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου (ΟλΑΠ 40/1996).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 787, 974, 976, 977, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 994, 1045, 1046, 1113, 1884, 
1710, 1846, 1193, 1195, 1198, 1199, 
ΚΠολ∆: 522, 552, 553, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 566, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1178 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κυριότητα. ∆ιεκδικητική αγωγή. Έκτακτη χρησικτησία. Αναιρετικοί λόγοι 
σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Κοινόχρηστοι χώροι. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δικόγραφο της 
αγωγής πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία, που απαιτούνται για τη νοµική 
θεµελίωσή της, ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς και ορισµένο 
αίτηµα. Η ακριβής περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς είναι συνυφασµένη µε 
την υποβολή αιτήµατος ορισµένου και όχι αορίστου. ∆ιαφορετικά το δικαστήριο 
βρίσκεται σε αδυναµία να εκδώσει απόφαση συγκεκριµένη και επιδεκτική εκτέλεσης. 
Όταν στο δικόγραφο της αγωγής δεν περιέχονται τα πιο πάνω στοιχεία ή, όταν αυτά 
περιέχονται κατά τρόπο ελλιπή ή ασαφή, τότε η έλλειψη αυτή καθιστά µη νοµότυπη 
την άσκησή της, επιφέρει δε την απόρριψή της ως απαράδεκτης λόγω αοριστίας, είτε 
κατόπιν προβολής της σχετικής ένστασης, είτε και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο 
της ουσίας. Προκειµένου, ειδικότερα, περί διεκδικητικής ή αναγνωριστικής περί 
κυριότητας ακινήτου αγωγής απαιτείται, για το ορισµένο αυτής, εκτός από τα 
απαιτούµενα κατά το άρθρο 1094 ΑΚ στοιχεία, και ακριβής περιγραφή του εν λόγω 
ακινήτου, δηλαδή ο προσδιορισµός του κατά θέση, έκταση, ιδιότητα και όρια και 
µάλιστα τόσο λεπτοµερής, ώστε να µην υπάρχει αµφιβολία ως προς την ταυτότητά 
του. ∆εν απαιτείται όµως για το ορισµένο της αγωγής να αναφέρονται στο αγωγικό 
δικόγραφο οι πλευρικές διαστάσεις του ακινήτου και ο καθ' όρια προσανατολισµός 
του, ούτε να κατονοµάζονται οι ιδιοκτήτες των όµορων ακινήτων. Μάλιστα, όταν το 
διεκδικούµενο ακίνητο φέρεται ως τµήµα µεγαλύτερου ακινήτου, ο ενάγων έχει 
υποχρέωση, εκτός από την έκταση του διεκδικούµενου αυτού τµήµατος, να 
προσδιορίσει τη θέση του µέσα στο µεγαλύτερο ακίνητο, ώστε να είναι δυνατόν στον 
εναγόµενο να αντιτάξει άµυνα περί συγκεκριµένου και όχι ασαφούς επίδικου 
αντικειµένου, στο δικαστήριο δε να τάξει το προσήκον θέµα αποδείξεως και να 
εκδώσει απόφαση δεκτική εκτελέσεως. Η ανωτέρω αοριστία δεν µπορεί να 
θεραπευθεί µε τις προτάσεις ή µε παραποµπή σε άλλα έγγραφα ή σχεδιαγράµµατα, 
εάν δεν προσαρτώνται στην αγωγή.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 974, 1045, 1051 ΑΚ συνάγεται, ότι για την κτήση της 
κυριότητας ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή 
εικοσαετία, µε δυνατότητα του νοµέα να συνυπολογίσει το δικό του χρόνο 
χρησικτησίας στο χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου του. Ως νοµή, κατά την 
έννοια των διατάξεων αυτών, συνιστούν οι εµφανείς υλικές ενέργειες επάνω στο 
ακίνητο που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισµό του, µε τις οποίες 
εκδηλώνεται η βούληση του νοµέα να έχει το ακίνητο για δικό του, όπως είναι και η 
επίβλεψη του ακινήτου, η επίσκεψη, η εκµίσθωση, η φύλαξη, οι καταµετρήσεις και η 
σύνταξη διαγραµµάτων.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 974, 1045, 1051 ΑΚ συνάγεται, ότι για την κτήση της 
κυριότητας ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή 
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εικοσαετία, µε δυνατότητα του νοµέα να συνυπολογίσει το δικό του χρόνο 
χρησικτησίας στο χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου του. Εξάλλου, όπως 
προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 974, 984 εδάφ. α' και 989 
εδάφ. α' ΑΚ, εκείνος που διαταράσσεται παράνοµα και χωρίς τη θέλησή του στην 
άσκηση της νοµής του επί του πράγµατος έχει το δικαίωµα να ζητήσει την παύση της 
διατάραξης και την παράλειψη αυτής στο µέλλον. ∆ιατάραξη της νοµής, η οποία 
υπάρχει, όταν δεν αποβάλλεται ο νοµέας από το πράγµα, αλλά εξακολουθεί να 
διατηρεί τη νοµή του σ' αυτό, συνιστά κάθε θετική πράξη ή παράλειψη που αποτελεί 
παρενόχληση του νοµέα στην άσκηση της νοµής του. Θετικά εκδηλώνεται η 
διατάραξη είτε µε πράξη του προσβολέα στο πράγµα, είτε µε παρεµπόδιση πράξης 
του νοµέα, ενώ αρνητικά, µε παράλειψη, όταν ο προσβολέας δεν προβαίνει στην 
επιβαλλόµενη ενέργεια προς αποτροπή ή παύση της διατάραξης, όπως συµβαίνει και 
όταν αυτός παραλείπει να άρει διαταρακτικό κατασκεύασµα ή αντικείµενο που 
συνεπάγεται διαρκή και εξακολουθητική παρενόχληση του νοµέα στην άσκηση της 
νοµής του. Περαιτέρω, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 369, 966, 967, 
968, 972, 1033 και 1192 αριθ. 1 ΑΚ, οι οποίες εφαρµόζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 
55 ΕισΝΑΚ, προκειµένου να κριθεί µετά την εισαγωγή του ΑΚ η ιδιότητα ενός 
πράγµατος ως εκτός συναλλαγής ή κοινοχρήστου, προκύπτει, ότι µεταξύ των 
κοινοχρήστων πραγµάτων περιλαµβάνονται και οι οδοί αδιακρίτως. Τα κοινής 
χρήσης πράγµατα λαµβάνουν τον προορισµό τους αυτό από το νόµο ή τη βούληση 
του ιδιοκτήτη τους (όπως µε διαθήκη ή δωρεά), που µπορεί να εκδηλωθεί και µε 
παραίτηση από την κυριότητα του πράγµατος για να καταστεί αυτό κοινόχρηστο, 
τηρουµένων πάντοτε των νοµίµων προϋποθέσεων. Κατά το προϊσχύσαν του ΑΚ 
βυζαντινορωµαϊκό δίκαιο (ν.3 Πανδ. 43, 7, ν.2 παρ. 8, Πανδ. 39.3, ν. 28 Πανδ. 22.3) 
αναγνωριζόταν ως τρόπος κτήσης της ιδιότητας πράγµατος ως κοινοχρήστου ή 
αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα στη χρήση του πράγµατος από τους δηµότες 
Κοινότητας ή ∆ήµου, µε την οποία κυρώνονταν ως νόµιµη η πραγµατική κατάσταση 
που υπήρχε πριν από τόσο χρόνο ώστε η ζώσα γενεά να τη γνώρισε ως έχει και να µη 
διέσωσε παράδοση από την παρελθούσα γενεά για την ύπαρξη άλλης διαφορετικής 
κατάστασης. Η αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα δεν υιοθετήθηκε από τον ΑΚ, 
διατηρείται, όµως, σύµφωνα µε το άρθρο 51 ΕισΝΑΚ, η δυνάµει αυτής ιδιότητα που 
απέκτησε το πράγµα ως κοινής χρήσης, εφόσον πριν από την εισαγωγή του ΑΚ (23-
2-1946) δύο συνεχόµενες γενεές ανθρώπων επί συνολικό διάστηµα τουλάχιστον 
ογδόντα (80) ετών δεν γνώρισαν διαφορετική κατάσταση του πράγµατος από την 
κοινοχρησία.  
- Κατά το άρθρο 28 του Ν. 1337/1983 "Επέκταση πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική 
ανάπτυξη κλπ", "Ιδιωτικοί δρόµοι, πλατείες και λοιποί χώροι κοινής χρήσεως που 
έχουν σχηµατισθεί µε οποιοδήποτε τρόπο έστω και κατά παράβαση των κειµένων 
πολεοδοµικών διατάξεων και που βρίσκονται µέσα σε εγκεκριµένα σχέδια πόλεων, 
θεωρούνται ως κοινόχρηστοι χώροι και ανήκουν στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα. Για 
τους χώρους αυτούς δεν οφείλεται καµία αποζηµίωση λόγω ρυµοτοµίας. Σε 
περίπτωση, όµως, που οι χώροι αυτοί καταργούνται µε το σχέδιο πόλεως, 
προσκυρώνονται κατά τις κείµενες διατάξεις". Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
όπως διαφωτίζεται από τις προπαρασκευαστικές εργασίες ψήφισής της, ιδιωτικά 
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ακίνητα αποκτούν την ιδιότητα του κοινοχρήστου χωρίς την καταβολή αποζηµίωσης, 
εφόσον α) προβλέπονται από το εγκεκριµένο σχέδιο πόλεως ως κοινόχρηστοι χώροι 
και β) η κοινοχρησία είναι αποτέλεσµα της βούλησης του ιδιοκτήτη (ρητής ή 
συναγόµενης εµµέσως από τις ενέργειές του) ή προκύπτει από πραγµατική 
κατάσταση που διατηρήθηκε επί µακρό χρόνο, κατ' ανοχή του ιδιοκτήτη. Έτσι, για 
την µετάθεση της κυριότητας ακινήτων υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α. δεν αρκεί 
οποιαδήποτε ενέργεια διάθεσης του ακινήτου στην κοινή χρήση, αλλά πρέπει να 
συντρέχουν οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις, η συνδροµή των οποίων ελέγχεται 
παρεµπιπτόντως από τη ∆ιοίκηση και κρίνεται οριστικώς από τα αρµόδια πολιτικά 
δικαστήρια. Συνεπώς, εφόσον συντρέχουν οι άνω προϋποθέσεις του άρθρου 28 του 
Ν. 1337/1983 επέρχεται µετάθεση της κυριότητος υπέρ του οικείου ∆ήµου ή 
Κοινότητας, αδιαφόρως, αν το ακίνητο είχε τεθεί σε κοινή χρήση πριν ή µετά την 
έγκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου, δεδοµένου ότι τέτοια διάκριση δεν συνάγεται από 
την ανωτέρω διάταξη, αλλά αντιθέτως ο δικαιολογητικός λόγος που οδήγησε τον 
νοµοθέτη να εισαγάγει αυτήν την ρύθµιση συντρέχει σε αµφότερες τις περιπτώσεις. 
Ούτε, επίσης, απαιτείται οι χώροι που τέθηκαν σε κοινοχρησία µε τη βούληση του 
ιδιοκτήτη να ταυτίζονται µε τους δρόµους και τις πλατείες του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου, το οποίο ενδέχεται κατά περίπτωση να τροποποιηθεί και να 
προσαρµοσθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
- Η αοριστία της αγωγής η συνδεόµενη µε τη νοµική εκτίµηση του εφαρµοστέου 
κανόνα δικαίου, ελέγχεται ως πληµµέλεια από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αν το 
δικαστήριο, για τον σχηµατισµό της κρίσεώς του σχετικά µε τη νοµική επάρκεια της 
αγωγής, αξίωσε περισσότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόµος για τη 
θεµελίωση του δικαιώµατος, ή αν αντιθέτως αρκέστηκε σε λιγότερα. Η ποσοτική 
όµως ή ποιοτική αοριστία της αγωγής ελέγχεται κατά τους αριθµούς 8 και 14 του 
ίδιου άρθρου, οι δε δικονοµικές της ελλείψεις που καθιστούν άκυρο ή απαράδεκτο το 
δικόγραφό της ελέγχονται κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 966, 967, 968, 972, 974, 984, 989, 1033, 1045, 1051, 1094, 1192, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1,  
ΕισΝΑΚ: 51, 55, 
Νόµοι: 1337/1983, άρθ. 28,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 573 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χρησικτησία. ∆ιακοπή χρησικτησίας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Προϋπόθεση της κτήσης της κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία, σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 1045 ΑΚ, είναι η άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, ενώ, 
κατά τη διάταξη του άρθρου 1049 ΑΚ, η χρησικτησία διακόπτεται µε την έγερση της 
διεκδικητικής αγωγής εναντίον αυτού που χρησιδεσπόζει, η δε διακοπή επέρχεται 
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µόνο υπέρ του ενάγοντος. Η τελευταία διάταξη οµιλεί µόνο για έγερση της 
διεκδικητικής αγωγής, ενόψει όµως της γενικής, χωρίς διάκριση, διατύπωσης της 
διάταξης αυτής, στην έννοια της αγωγής εντάσσεται κάθε πράξη που απευθύνεται 
κατά του χρησιδεσπόζοντος και φέρει το δικαίωµα της κυριότητας σε δικαστική 
διάγνωση, ανεξάρτητα από το δικονοµικό τύπο µε τον οποίο εµφανίζεται η πράξη 
αυτή, όπως η αγωγή διανοµής κοινού πράγµατος. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι λόγος αναίρεσης για 
ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν εφαρµοστεί, 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένως, 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. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1045, 1049, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 390 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Ιόνιος Αστικός Κώδικας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 593, 2053, 2063 και 2092 του Ιόνιου Αστικού 
Κώδικα, ο οποίος διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την ενσωµάτωση των Ιόνιων Νήσων 
στην Ελλάδα µέχρι την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρο 2 ν. ΡΝ71866) προκύπτει ότι για τη 
κτήση κυριότητας ακινήτου στα Ιόνια Νησιά µε τριακονταετή παραγραφή απαιτείται 
τριαντακονταετής διακατοχή του ακινήτου, η οποία είναι α) συνεχής και αδιάκοπη, β) 
ειρηνική, δηλαδή ήσυχη και απαλλαγµένη βίας, γ) δηµόσια, δηλαδή ασκούµενη 
φανερά έναντι εκείνων που έχουν συµφέρον να γνωρίζουν την ενέργεια των πράξεων 
διακατοχής, δ) αναµφίβολη, δηλαδή ασκούµενη όχι µε πράξεις που επιδέχονται διπλή 
ερµηνεία ως προς το χαρακτήρα τους και ε) "επί τω λόγω κυριότητας", δηλαδή 
ασκούµενη µε διάνοια κυρίου. Αντίθετα, στην περίπτωση αυτή η καλή ή κακή πίστη 
εκείνου που διακατέχει είναι αδιάφορη. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 974 
και 1045 ΑΚ προκύπτει, ότι για τη κτήση κυριότητας σε ακίνητο µε έκτακτη 
χρησικτησία απαιτείται άσκηση στο ακίνητο διακατοχικών πράξεων µε διάνοια 
κυρίου για µια πλήρη εικοσαετία. Από τις ίδιες διατάξεις σε συνδυασµό µε εκείνες 
των άρθρων 976, 981 και 983 ΑΚ συνάγεται περαιτέρω, ότι η κτήση και η διατήρηση 
της νοµής µπορεί να γίνει µε οποιαδήποτε εµφανή στους τρίτους υλική ενέργεια, η 
οποία προσιδιάζει στη φύση και τον προορισµό του ακινήτου και κατά τις αντιλήψεις 
που κρατούν στις συναλλαγές φανερώνει φυσική πάνω σ' αυτό εξουσίαση µε τη 
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βούληση ιδιοποίησης του. Τέτοιες ενέργειες, οι οποίες ποικίλουν ανάλογα µε τον 
προορισµό του ακινήτου, είναι µεταξύ των άλλων η οριοθέτηση, η περίφραξη, η 
καλλιέργεια, ακόµη δε και η απλή επίσκεψη, επίβλεψη ή επισκόπηση του ακινήτου, 
που γίνονται αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο. Για να κριθεί δε αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση χώρησε εξουσίαση του ακινήτου, λαµβάνονται υπόψη 
διάφοροι όροι, όπως η τοποθεσία του, αν τούτο προσδιορίζεται µε ορισµένα όρια κλπ. 
Η στιγµιαία όµως εξουσίαση του ακινήτου, που εµφανίζεται µεν εξωτερικά ως 
εξουσίαση, αλλά δεν φέρει τους όρους σταθερότητας και διατήρησής της, δεν αρκεί 
προς κτήση της νοµής (βλ. σχετ. Μπαλή Εµπρ.∆. § 3 σελ. 12). Αφότου πάντως η 
νοµή αποκτηθεί, διατηρείται χωρίς να είναι ανάγκη να διατελεί ο νοµέας συνεχώς σε 
σωµατική επαφή µε το πράγµα ή να είναι σε συνεχή εγρήγορση και να έχει διαρκώς 
στραµµένη τη διάνοια κυρίου προς αυτό, αλλά αρκεί να έχει την εποπτεία του και τη 
δυνατότητα άσκησης της φυσικής εξουσίας πάνω σ' αυτό κάθε στιγµή. Για τη 
διαπίστωση δε της συνδροµής ή µη των παραπάνω στοιχείων (φυσικής εξουσίασης - 
διάνοιας κυρίου) το δικαστήριο κρίνει κατά την κοινή αντίληψη βάσει των 
συγκεκριµένων περιστατικών, τα οποία επικαλούνται οι διάδικοι και προκύπτουν από 
τις αποδείξεις που προσκοµίζονται.  
- Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ ιδρύεται, αν για την εφαρµογή 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή 
αρκέσθηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόµος, καθώς και αν το 
δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την 
αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσία την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας 
και της υπαγωγής αυτών στο νόµο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο 
εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχτηκαν 
δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και 
όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη στο 
πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, και, έτσι 
δεν µπορεί να ελεγχθεί, αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν οι όροι του 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που 
δεν εφαρµόσθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 981, 983, 1045,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 556 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
Απαράδεκτοι λόγοι αναιρέσεως. Παραβίαση των ορισµών του νόµου σχετικά µε την 
δύναµη των αποδεικτικών µέσων. 
- Για την κτήση κυριότητος επί ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται κατά 
µεν τις διατάξεις των ν.8 παρ.1 και παρ.1 κωδ. (7. 39), 9 παρ.1 (βασ.50 14), 
αδιάλειπτη νοµή του πράγµατος µε καλή πίστη επί συνεχή τριακονταετία, την οποία 
(καλή πίστη), όπως συνάγεται από τις διατάξεις των ν. 20 παρ. 12 πανδ.(5.8), 27 
πανδ.(18.1), 10, 17 και 48 πανδ.(41.3), 3 πανδ.(41.10) και 109 πανδ.(50.16), αποτελεί 
η ειλικρινής πεποίθηση, ότι δια της κτήσεως της νοµής του πράγµατος δεν 
προσβάλλεται κατ' ουσίαν δικαίωµα κυριότητος άλλου, κατά δε την διάταξη του 
άρθρου 1045 του ΑΚ ο χρόνος αυτός περιωρίσθη στην εικοσαετία, 
συνυπολογιζοµένου, κατ' αµφότερα τα δίκαια, και του χρόνου νοµής χρησικτησίας 
του προκατόχου του νοµέως. Προκειµένου δε περί εκτάκτου χρησικτησίας που 
άρχισε υπό το κράτος του προϊσχύσαντος δικαίου και συµπληρώθηκε υπό τον Αστικό 
Κώδικα, που δεν απαιτεί το στοιχείο της καλής πίστεως του νοµέως, είναι απαραίτητη 
η ύπαρξη της καλής πίστεως για τον µέχρι της ενάρξεως της ισχύος του ΑΚ χρόνο 
(23/2/1946). 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' κρ'ατούσα, έννοιά της. Κατά δε τις 
διατάξεις των άρθρων 64 και 65 του Εισ.Ν.ΑΚ., οι περί χρησικτησίας διατάξεις του 
ΑΚ εφαρµόζονται από της εισαγωγής του και επί προαρξαµένης χρησικτησίας, µη 
συµπληρωθείσης µέχρι τότε. Στην περίπτωση αυτή η απαιτουµένη εικοσαετία προς 
συµπλήρωση του χρόνου της εκτάκτου χρησικτησίας αρχίζει από της εισαγωγής του 
ιδίου Κωδικός, εκτός εάν ο µακρύτερος του προϊσχύσαντος δικαίου χρόνος 
συµπληρώνεται ενωρίτερα, οπότε η χρησικτησία συµπληρώνεται µε την παρέλευση 
του χρόνου αυτού του προϊσχύσαντος δικαίου. Εξάλλου, προκειµένου περί ακινήτων 
του ∆ηµοσίου, όπως είναι και τα δάση, τα οποία είναι εθνικά (εκτός των 
διαλαµβανοµένων στα άρθρα 1 και 2 του από 17.11/1/12/1836 β.δ/τος, τα οποία 
θεωρούνται ως ιδιωτικά υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του εν λόγω β.δ/τος), 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των ν. 18, 24 παρ. 1 πανδ.(41.3), 9 εισ.(2.9), 2 κωδ.(7.30) 
και 2 βασ. (50.10), που εφαρµόζονται εν προκειµένω διαχρονικούς κατά το άρθρο 51 
του ΕισΝΑΚ και µη τροποποιηθείσες από τα άρθρα 18 και 21 του από 21 Ιουνίου 
1837 νόµου "περί διακρίσεως κτηµάτων", εξαιρούνταν της τακτικής,όχι όµως και της 
εκτάκτου χρησικτησίας και εποµένως µπορούσε κάποιος να χρησιδεσπόσει και επί 
δηµοσίου κτήµατος και να αποκτήσει επ' αυτού την κυριότητα πρωτοτύπους, ήτοι µε 
έκτακτη χρησικτησία, δια της επί συνεχή τριακονταετία ασκήσεως επ' αυτού νοµής 
µε καλή πίστη. Η τριακονταετής όµως νοµή έπρεπε να είχε συµπληρωθεί µέχρι την 11 
Σεπτεµβρίου 1915, καθόσον µεταγενεστέρως τα δηµόσια κτήµατα εξηρέθησαν και 
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της εκτάκτου χρησικτησίας, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του νόµου ∆ΞΗ/1912 
και των βάσει αυτού εκδοθένων διαταγµάτων περί δικαιοστασίου, που ίσχυσαν 
έκτοτε µέχρι και πέραν του έτους 1926, δια των οποίων ανεστάλη κάθε παραγραφή 
και κάθε νόµιµη και δικαστική προθεσµία επί αστικών διαφορών, και του άρθρου 21 
του από 2.4/16.5.1926 ν.δ. "περί διοικητικής αποβολής από των κτηµάτων της 
Αεροπορικής Αµύνης κ.λ.π.", διατηρηθέντος σε ισχύ µε το άρθρο 53 του ΕισΝΑΚ. 
Από δε την διάταξη του άρθρου 1 του β.δ. από 16 Νοεµβρίου 1836 "περί ιδιωτικών 
δασών" , σε συνδυασµό προς εκείνες των άρθρων 2 και 3 του ιδίου διατάγµατος, 
προκύπτει, ότι αναγνωρίζεται η κυριότητα του ∆ηµοσίου σε κάθε έκταση, η οποία 
πριν από την έναρξη της ισχύος του, αποτελούσε δάσος, µε εξαίρεση εκείνων για τις 
οποίες υπήρχε έγγραφη απόδειξη Τουρκικής Αρχής ότι προ του αγώνος ανήκαν σε 
ιδιώτες και υπό την προϋπόθεση ότι υπεβλήθησαν στην επί των Οικονοµικών 
Γραµµατεία οι σχετικοί της ιδιοκτησίας τίτλοι εντός της υπό του άρθρου 3 παρ. 1 
τούτου ιδίου β.δ/τος οριζόµενης ανατρεπτικής προθεσµίας. Μετά δε την κατά τον 
τρόπο αυτό αναγνώριση της κυριότητος του ∆ηµοσίου σε κάθε εδαφική έκταση, η 
οποία πριν από την έναρξη ισχύος του άνω β.δ/τος είχε δασικό χαρακτήρα, αρκεί η 
υπό του ∆ηµοσίου επίκληση και απόδειξη, προς θεµελίωση της ιστορικής βάσεως της 
αγωγής ή ενστάσεως ιδίας κυριότητος, της υπάρξεως της ιδιότητος του δάσους προ 
της ενάρξεως ισχύος του άνω διατάγµατος. Τέλος, από τις διατάξεις των άρθρων 369, 
1033 και 1192 ΑΚ, συνάγεται ότι για την µεταβίβαση της κυριότητος επί ακινήτου 
απαιτείται συµφωνία µεταξύ του κυρίου και αυτού που αποκτά, 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 µεταγραφών.  
- Κατά την έννοια του εδαφίου 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
έλλειψη νοµίµου βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται, όταν από τις αιτιολογίες δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για να κριθεί, αν, στην 
συγκεκριµένη περίπτωση, συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της ουσιαστικής διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, καθώς και 
όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς και 
αντιφατικές ως προς τον νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα 
οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 12-
13/95). 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη του 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως 
"πράγµατα", κατά την έννοια του νόµου θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί 
ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση (και συνεπώς 
θεµελιώνουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής κυρίας παρεµβάσεως, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως (ΟλΑΠ 3/1997). Ο λόγος αυτός αναιρέσεως δεν ιδρύεται, όταν το 
δικαστήριο, της ουσίας έλαβε υπόψη τον προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για 
οποιοιδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό.  
- Κατά το άρθρο 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, είναι απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως που 
στηρίζεται σε ισχυρισµό, ο οποίος δεν προτάθηκε στο δικαστήριο της ουσίας, εκτός 
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αν πρόκειται α)για παράβαση που δεν µπορεί να προβληθεί στο δικαστήριο της 
ουσίας, β)για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση και γ)για ισχυρισµό 
που αφορά την δηµοσία τάξη. Η διάταξη αυτή, η οποία αποτελεί εκδήλωση της 
θεµελιώδους αρχής ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει την νοµιµότητα της αποφάσεως του 
δικαστηρίου της ουσίας, µε βάση την πραγµατική και νοµική κατάσταση που όφειλε 
να λάβει υπόψη ο ουσιαστικός δικαστής, καθιερώνει ειδική προϋπόθεση του 
παραδεκτού των λόγων αναιρέσεως, η συνδροµή της οποίας πρέπει να προκύπτει από 
το αναιρετήριο. Πρέπει δηλαδή να αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι ο ισχυρισµός που 
στηρίζει τον λόγο αναιρέσεως, είχε προταθεί νοµίµως στο δικαστήριο το οποίο 
εξέδωσε την προσβαλλοµένη απόφαση και εάν ακόµη, ως αναγόµενος σε θέµα 
δηµοσίας τάξεως, έπρεπε να ληφθεί υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της 
ουσίας. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθµ. 12 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
παρεβίασε τους ορισµούς του νόµου σχετικά µε την δύναµη των αποδεικτικών 
µέσων. Ως αποδεικτική δύναµη των αποδεικτικών µέσων που προβλέπονται από το 
άρθρο 339 ΚΠολ∆, θεωρείται η προβλεποµένη από τον νόµο για καθένα από αυτά 
απόλυτη ή σχετική δεσµευτικότητα της κρίσεως του δικαστού ως προς την απόδειξη, 
µε το µέσο αυτό, του αποδεικτέου θέµατος. Εποµένως, µόνον η παράβαση από το 
δικαστήριο της ουσίας των ορισµών του νόµου ως προς την δεσµευτικότητα αυτή, 
όπως είναι η αναγνώριση αποδεικτικής δυνάµεως σε αποδεικτικό µέσο µεγαλύτερος ή 
µικρότερος από αυτή που του αποδίδει ο νόµος, ιδρύει λόγο αναιρέσεως του άρθρου 
559 αριθµ. 12 ΚΠολ∆. Έτσι, δεν επιτρέπεται αναίρεση για παραβίαση των άρθρων 
438 και 440 ΚΠολ∆, αναφορικώς µε την αποδεικτική δύναµη των δηµοσίων 
εγγράφων, όταν αυτά δεν λαµβάνονται υπόψη για άµεση απόδειξη, αλλά εκτιµώνται 
ελεύθερα µε τις λοιπές αποδείξεις προς συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 1033, 1045, 1192, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 19, 562, 
ΕισΝΑΚ: 51, 64, 65,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 559 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση, όταν στο αιτιολογικό , που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και, έτσι, 
δεν µπορεί να ελεχθεί, αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν ή όχι οι όροι 
του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε.  
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- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης της 
απόφασης και όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού 
αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν πράγµατι λήφτηκαν υπόψη 
από το δικαστήριο της ουσίας όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και 
προσκόµισαν οι διάδικοι, τα οποία το δικαστήριο έχει υποχρέωση να λαµβάνει 
υπόψη, σύµφωνα µε τις συνδιασµένες διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 
346 ΚΠολ∆. Καµιά, ωστόσο, διάταξη δεν επιβάλλει την ειδική µνεία και την ειδική 
αξιολόγηση καθενός από τα αποδεικτικά µέσα, αλλά αρκεί η γενική βεβαίωση του 
δικαστηρίου της ουσίας ότι λήφτηκαν υπόψη όλα τα κατ' είδος µόνο αναφερόµενα 
αποδεικτικά µέσα. Μόνο αν από τη γενική αυτή αναφορά σε συνδυασµό µε το όλο 
περιεχόµενο της απόφασης, δεν καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι λήφτηκε υπόψη 
κάποιο συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο, ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1045, 1051, 1942, 1955, 1192, 1193, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 551 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παραµόρφωση περιχοµένου εγγράφου. 
- Για την κτήση κυριότητος επί ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται κατά 
µεν τις διατάξεις των ν.8 παρ.1 και 1παρ.1 κωδ.(7.39), 9 παρ.1 (βασ.50 . 14), 
αδιάλειπτος νοµή του πράγµατος µε καλή πίστη επί τριακονταετία, την οποία (καλή 
πίστη), όπως συνάγεται από τις διατάξεις των ν. 20 παρ. 12 πανδ.(5.8), 27 
πανδ.(18.1), 10, 17 και 48 πανδ.(41.3), 3 πανδ.(41.10) και 109 πανδ.(50.16), αποτελεί 
η ειλικρινής πεποίθηση ,ότι δια της κτήσεως της νοµής του πράγµατος δεν 
προσβάλλεται κατ' ουσίαν δικαίωµα κυριότητος άλλου, κατά δε την διάταξη του, 
άρθρου 1045 του ΑΚ, ο χρόνος αυτός περιωρίσθη στην εικοσαετία, 
συνυπολογιζοµένου, κατ' αµφότερα τα δίκαια, και του χρόνου νοµής χρησικτησίας 
του προκατόχου του νοµέως. Προκειµένου δε περί εκτάκτου χρησικτησίας που 
άρχισε υπό το κράτος του προϊσχύσαντος δικαίου και συµπληρώθηκε υπό τον Αστικό 
Κώδικα, που δεν απαιτεί το στοιχείο της καλής πίστεως του νοµέως, είναι απαραίτητη 
η ύπαρξη της καλής πίστεως για τον µέχρι της ενάρξεως της ισχύος του, χρόνο 
(23/2/1946). Κατά δε τις διατάξεις των άρθρων 64 και 65 του Εισ.Ν.ΑΚ., οι περί 
χρησικτησίας διατάξεις του ΑΚ εφαρµόζονται από της εισαγωγής του και επί 
προαρξαµένης χρησικτησίας, µη συµπληρωθείσης µέχρι τότε. Στην περίπτωση αυτή η 
απαιτουµένη εικοσαετία προς συµπλήρωση του χρόνου της εκτάκτου χρησικτησίας 
αρχίζει από της εισαγωγής του ιδίου Κώδικος, εκτός εάν ο µακρύτερος του 
προϊσχύσαντος δικαίου χρόνος συµπληρώνεται ενωρίτερα, οπότε η χρησικτησία 
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συµπληρώνεται µε την παρέλευση του χρόνου αυτού του προϊσχύσαντος δικαίου. 
Περαιτέρω και µέχρι της εισαγωγής το ΑΚ, κατά τις διατάξεις του προϊσχύσαντος 
βυζαντινορωµαϊκού δικαίου {ν. 7 κωδ.(3.31), ν.44 πανδ.(7.34.), ν.26, Κωδ.(3.32),ν. 
46 πανδ.(46.3), ν.1 πρ.πανδ. (41.9),ν.30 πανδ.(29.4) ν.2 πανδ. (20.5), ν.13 παρ.1, 
πανδ. (5.3)},και µετά την εισαγωγή του ΑΚ, κατά το άρθρο 1041 αυτού, προς 
επέλευση της τακτικής χρησικτησίας απαιτείται άσκηση νοµής επί του ακινήτου µε 
καλή πίστη επί συνεχή δεκαετία και νόµιµος τίτλος (ή και νοµιζόµενος), του οποίου 
ελλείποντος δεν είναι δυνατή η κτήση κυριότητος µε τον τρόπο αυτό, ο οποίος πρέπει 
να υποβληθεί σε µεταγραφή, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν.Τ/1856 και 1033 του ΑΚ. 
Εξάλλου, τόσο κατά τις διατάξεις του προϊσχύσαντος βυζαντινορωµαϊκού δικαίου 
(ν.20 πρ. πανδ.(41.1) και 50 πανδ.(50.17), θεσπίζουσες τον κανόνα "ουδείς πλέον 
δύναται εις έτερον µεταφέρειν δίκαιον παρ ο αυτός έχει), όσο και κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 1033, 1192 αρ. 1 και 1198 ΑΚ, για την µεταβίβαση της κυριότητος 
ακινήτου πρέπει ο µεταβιβάζων να είναι κύριος αυτού και η σχετική συµφωνία να 
γίνει µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να µεταγραφεί. Κατά δε τα 
άρθρα 974, 976 έως 979 ΑΚ, άσκηση νοµής επί ακινήτου που οδηγεί στην κτήση της 
κυριότητος αυτού µε χρησικτησία, αποτελούν οι υλικές και εµφανείς πράξεις επάνω 
σε αυτό, που προσιδιάζουν στην φύση και τον προορισµό του και είναι δηλωτικές 
εξουσιάσεως αυτού µε διάνοια κυρίου δηλαδή µε την θέληση να το έχει δικό του. Και 
κατά το άρθρο981 ΑΚ η νοµή χάνεται µόλις παύσει η φυσική εξουσία πάνω στο 
πράγµα του νοµέως. Η παύση της φυσικής εξουσίας µπορεί να επέλθει και µε την 
εκτέλεση δικαστικής αποφάσεως µε την συνδροµή υλικών πράξεων που 
υποδηλώνουν επίληψη της νοµής από εκείνο υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση.  
- 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, τις ίδιες παραδοχές, δεν 
έπρεπε να εφαρµόσει.  
- Κατά την έννοια του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
έλλειψη νοµίµου βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται, όταν από τις αιτιολογίες δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για να κριθεί, αν, στην 
συγκεκριµένη περίπτωση, συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της ουσιαστικής διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της , καθώς και 
όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς και 
αντιφατικές ως προς τον νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα 
οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 12-
13/95).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη του 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως 
"πράγµατα", κατά την έννοια του νόµου, θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί 
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ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση (και συνεπώς 
θεµελιώνουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής κυρίας παρεµβάσεως, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως (ΟλΑΠ 3/1997). Εξάλλου, από την διάταξη του άρθρου 556 του 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το οποιοδήποτε σφάλµα στην προσβαλλοµένη απόφαση, που 
θεµελιώνει κάποιον εκ των περιοριστικώς στο άρθρο 559 του Κ.Πολ.∆ 
αναφερόµενων λόγων αναιρέσεως, δεν επάγεται καθεαυτό την αναίρεση της 
αποφάσεως, παρά µόνο εάν αυτό συνέχεται µε το δυσµενές για τον αναιρεσειοντα 
διατακτικό της, εάν δηλαδή η υπό του δικαστηρίου της ουσίας γενοµένη διάγνωση 
της υπάρξεως ή µη υπάρξεως του επιδίκου δικαιώµατος συναρτάται προς αυτό, υπό 
την έννοια ότι επηρέασε το δυσµενές για τον αναιρεσείοντα διατακτικό της 
αποφάσεως. Εάν όµως και χωρίς την αποδιδοµένη από τον αναιρεσείοντα πληµµέλεια 
στην προσβαλλοµένη απόφαση, µε βάση τις σχετικές παραδοχές, η δικαιοδοτική 
κρίση του δικαστηρίου επί του συγκεκριµένου ζητήµατος ασκούντος ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης θα ήταν η αυτή, τότε εκλείπει και το έννοµο 
συµφέρον προς επίκληση του από τον αναιρεσειοντα.  
- Από την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 20 του ΚΠολ∆, κατά την οποία αναίρεση 
επιτρέπεται αν το δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου µε το να 
δεχθεί πραγµατικά γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο 
έγγραφο αυτό, συνάγεται ότι ο δι' αυτής προβλεπόµενος λόγος αναιρέσεως ιδρύεται 
µόνον όταν το δικαστήριο κατά προφανή παρανόηση, ήτοι µη ορθή ανάγνωση του 
περιεχοµένου αποδεικτικού, κατά την έννοια των άρθρων 432 επ. ΚΠολ∆, εγγράφου, 
εδέχθη ως µνηµονευόµενα σ' αυτό πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, όµως, είναι 
καταδήλως διάφορα των πράγµατι διαλαµβανοµένων στο έγγραφο αυτό, ακολούθως 
δε, στηριζόµενο αποκλειστικώς στο εν λόγω έγγραφο ή κυρίως σε αυτό, οδηγείται σε 
ουσιαστική κρίση βλαπτική για τον επικαλούµενο τον ως άνω αναιρετικό λόγο. Ο 
λόγος όµως αυτός αναιρέσεως δεν ιδρύεται, οσάκις το δικαστήριο της ουσίας δεν 
υπέπεσε σε διαγνωστικό σφάλµα, αλλά, αναγιγνώσκοντας το περιεχόµενο του 
εγγράφου, όπως αυτό πράγµατι έχει, άγεται εξ αυτού, συνεκτιµώντας και το 
περιεχόµενο των λοιπών αποδεικτικών µέσων, σε κρίση διαφορετική από εκείνη, την 
οποία εκλαµβάνει ως ορθή ο προβάλλων ότι εχώρησε παραµόρφωση του εγγράφου. 
Τούτο δε διότι η τοιαύτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, εξαχθείσα από το αληθές 
περιεχόµενο του εγγράφου, είναι, κατά την διάταξη του άρθρου 561 παρ 1 ΚΠολ∆, 
αναιρετικώς ανέλεγκτη.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 976, 979, 1033, 1045, 1046, 1192, 1198,  
ΚΠολ∆: 338, 432 επ., 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 16, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 
19, 559 αριθ. 20, 
ΕισΝΑΚ: 64, 65,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
 
 
 



 

[113] 
 

Κυριότητα - Κληροτεµάχια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 864 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μεταβίβαση κλήρων. Ανήλικος. Χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1, 2 και 5 του Ν∆ 3958/1959 "Περί 
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί οριστικών παραχωρητηρίων των 
κλήρων διατάξεων της Εποικιστικής Νοµοθεσίας κλπ" , ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι 
αίρονται, µε βάση το νόµο αυτό, οι περιορισµοί από την Αγροτική Νοµοθεσία ως 
προς την µεταβίβαση µε δικαιοπραξίες εν ζωή κλήρων, οικοπέδων ή οικηµάτων, 
εφόσον µέχρι την ισχύ του νόµου αυτού συντάχθηκαν προσύµφωνα µεταβίβασης µε 
δηµόσιο ή µε ιδιωτικό έγγραφο βέβαιης χρονολογίας και επιτρέπεται ελεύθερα η 
κατάρτιση του οριστικού συµβολαίου της µεταβίβασης. Σε περίπτωση άρνησης του 
πωλητή ή των κληρονόµων του προς κατάρτιση του οριστικού συµβολαίου, ύστερα 
από αίτηση του δικαιούχου αποφαίνεται ο αρµόδιος Ειρηνοδίκης της τοποθεσίας του 
ακινήτου, για την τέλεση της δικαιοπραξίας της οριστικής µεταβίβασης, εφόσον το 
προσυµφωνηµένο τίµηµα της αγοραπωλησίας καταβλήθηκε ή παρακατατέθηκε 
νόµιµα. Η θετική απόφαση του Ειρηνοδίκη, αφότου γίνει τελεσίδικη, αποτελεί τίτλο 
κυριότητας δεκτικό µεταγραφής. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η µε τον 
παραπάνω τρόπο επικύρωση των "ανώµαλων δικαιοπραξιών", όπως χαρακτηρίζονται 
από τη νοµοθεσία, ανατρέχει στο χρόνο κατά τον οποίο καταρτίσθηκαν και θεραπεύει 
µόνο τις προς µεταβίβαση απαγορεύσεις γεωργικών κλήρων και όχι τυχόν 
ακυρότητες ή άλλες ελλείψεις κατά τον Αστικό Κώδικα, όπως η ικανότητα για 
δικαιοπραξία, η ακυρότητα λόγω πλάνης, απάτης, απειλής, πλαστότητας της 
µεταβιβαστικής δικαιοπραξίας, τα ελαττώµατα της βουλήσεως, η εικονικότητα κλπ. 
(ΑΠ 1196/2008). Έτσι, αν η δικαιοπραξία έχει και άλλα ελαττώµατα και η οριστική 
κατάρτιση αυτής κωλύεται από άλλους λόγους, όπως και όταν ο πωλητής είναι 
ανίκανος προς δικαιοπραξία λόγω ανηλικότητας, οπότε, προκειµένου περί 
εκποιήσεως ακινήτου, απαιτείται η τήρηση των περί επιτροπείας του Αστικού 
Κώδικα διατάξεων, που αξιώνουν την προηγούµενη γνωµοδότηση του συγγενικού 
(και ήδη εποπτικού) συµβουλίου και άδεια του δικαστηρίου, οι οποίες έχουν 
εφαρµογή και επί προσυµφώνου, ο Ειρηνοδίκης δεν έχει αρµοδιότητα να κρίνει και 
περί αυτών, αλλά αρµόδιο είναι προς τούτο το κατά τις κοινές διατάξεις αρµόδιο 
δικαστήριο.  
- Κατά τα άρθρα 1033, 369 και 1192 ΑΚ, για τη µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου 
απαιτείται συµφωνία µεταξύ του κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι µετατίθεται 
σ' αυτόν η κυριότητα για κάποια νόµιµη αιτία. Η συµφωνία γίνεται µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται σε µεταγραφή. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει, ότι µεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την απόκτηση της 
κυριότητας ακινήτου µε σύµβαση είναι, ότι ο µεταβιβάσας ήταν κύριος του ακινήτου 
που µεταβιβάστηκε. Επίσης, κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 1045 ΑΚ, εκείνος που 
έχει στη νοµή του για µια εικοσαετία πράγµα κινητό ή ακίνητο γίνεται κύριος αυτού 
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µε έκτακτη χρησικτησία, κατά δε το άρθρο 974 του ίδιου Κώδικα όποιος απέκτησε τη 
φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα (κατοχή) είναι νοµέας, αν ασκεί την εξουσία αυτή 
µε διάνοια κυρίου. Με τις διατάξεις αυτές, για την κτήση της κυριότητας µε έκτακτη 
χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε τη δυνατότητα 
εκείνου που απέκτησε τη νοµή του πράγµατος µε καθολική ή µε ειδική διαδοχή να 
συνυπολογήσει στο χρόνο της δικής του νοµής και το χρόνο νοµής του 
δικαιοπαρόχου του κατ' άρθρο 1051 ΑΚ.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσία 
την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, 
αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση.  
- Κατά δε το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
υπάρχει όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση 
του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι 
αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση ότι συντρέχουν οι όροι της 
διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, 
δηλαδή ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της απόφασης δηµιουργούνται 
αµφιβολίες για το αν παραβιάστηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. 
Αναφέρεται ο λόγος αυτός σε πληµµέλειες αναγόµενες στη διατύπωση του 
αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση 
του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται σαφώς, πλήρως 
και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα, τέλος, των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η 
αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη νόµιµη 
βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν δηλαδή 
στη θεµελίωση ή κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό είτε ως 
αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα που συνέχονται 
µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης (ΟλΑΠ 24/1992).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 974, 1045, 1051, 1033, 1192, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Ν∆: 3958/1959, άρθ. 15,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.1266 
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Κυριότητα - Χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 411 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 3127/2003 
"1. Σε ακίνητο που βρίσκεται µέσα σε σχέδιο πόλεως ή µέσα σε οικισµό που 
προϋφίσταται του έτους 1923 ή µέσα σε οικισµό κάτω των 2.000 κατοίκων, που έχει 
οριοθετηθεί ο νοµέας του θεωρείται κύριος έναντι του ∆ηµοσίου, εφόσον: α) νέµεται, 
µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, αδιαταράκτως για δέκα (10) έτη το 
ακίνητο µε νόµιµο τίτλο από επαχθή αιτία υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του 
που έχει καταρτισθεί και µεταγραφεί µετά την 23.2.1945 εκτός εάν κατά την κτήση 
της νοµής βρισκόταν σε κακή πίστη, ή β) νέµεται, µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου 
αυτού το ακίνητο αδιαταράκτως για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ετών, εκτός εάν 
κατά την κτήση της νοµής βρισκόταν σε κακή πίστη. Στο χρόνο νοµής που ορίζεται 
στις περιπτώσεις α και β προσµετράται και ο χρόνος νοµής των δικαιοπαρόχων που 
διανύθηκε µε τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε κακή πίστη βρίσκεται ο νοµέας εφόσον δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1042 ΑΚ 2. Οι διατάξεις της προηγούµενης 
παραγράφου εφαρµόζονται για ακίνητο εµβαδού µέχρι 2.000 τ.µ. Για ενιαίο ακίνητο 
εµβαδού µεγαλύτερου των 2.000 τ.µ. οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου 
εφαρµόζονται µόνο εφόσον στο ακίνητο υφίσταται κατά 32.12.2002 κτίσµα που 
καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον 30% του ισχύοντος συντελεστή δόµησης στην 
περιοχή". Περαιτέρω, κατά το άρθρο 1042 ΑΚ, ο νοµέας βρίσκεται σε καλή πίστη 
όταν χωρίς βαριά αµέλεια έχει την πεποίθηση ότι απέκτησε την κυριότητα. Από τον 
συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι για να αποκτηθεί η κυριότητα 
ακινήτου που ανήκει στο ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3127/2003 
πρέπει ο νοµέας, µεταξύ άλλων, να έχει την πεποίθηση, χωρίς να τον βαρύνει βαριά 
αµέλεια, ότι απέκτησε την κυριότητα του ακινήτου και η πεποίθησή του αυτή, πρέπει 
να υφίσταται κατά το χρόνο κτήσης της νοµής του ακινήτου. Ο νοµέας θεωρείται 
κακής πίστης µόνο αν γνωρίζει ότι δεν έγινε κύριος ή αγνοεί τούτο από βαριά 
αµέλεια. Αν µεσολάβησε διαδοχή στη νοµή, ο χρόνος νοµής που διανύθηκε, µε τις 
ίδιες προϋποθέσεις, στο πρόσωπο του δικαιοπαρόχου, συνυπολογίζεται στο χρόνο 
νοµής του διαδόχου.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.1 εδ.α ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για ευθεία 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόστηκε, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµόστηκε ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική 
από την αληθινή.  
- Κατά την έννοια του αριθµού 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ανεπαρκής ή αντιφατική 
αιτιολογία που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νόµιµης βάσης, 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 εφαρµόστηκε στη συγκεκριµένη 



 

[116] 
 

περίπτωση, σε αντιδιαστολή µε τις υπάρχουσες ελλείψεις, αναγόµενες στην εκτίµηση 
των αποδείξεων εφ' όσον το εξ αυτών πόρισµα εκτίθεται σαφώς.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1042,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 393 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κυριότητα που αποκτήθηκε από κληρονοµική διαδοχή. Χρησικτησία. Αναίρεση 
κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των 
πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 1710 παρ. 1, 1712, 1721, 1724, 1813, 
1846, 1193, 1195, 1198 1199 και 1033 ΑΚ, συνάγεται ότι η κυριότητα ακινήτου 
αποκτάται παραγώγως, µε κληρονοµική µεν διαδοχή, από το θάνατο του 
κληρονοµουµένου, εφόσον ο κληρονόµος αποδεχθεί την κληρονοµία µε δηµόσιο 
έγγραφο και µεταγράψει την περί αποδοχής δήλωσή του, µε συµφωνία δε, µεταξύ του 
κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι µετατίθεται σ` αυτόν η κυριότητα για κάποια 
νόµιµη αιτία, η οποία γίνεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο που υποβάλλεται σε 
µεταγραφή. Για τη µεταβίβαση, µε τους τρόπους αυτούς, της κυριότητας του 
ακινήτου, προϋπόθεση είναι ο αποβιώσας ή εκείνος που συµφώνησε τη µεταβίβασή 
της να ήταν κύριος του ακινήτου.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 974, 1041, 1042, 1043, 1045, 1051 ΑΚ προκύπτει 
ότι, για την κτήση της κυριότητας ακινήτου, µε τακτική µεν χρησικτησία, απαιτείται 
άσκηση νοµής µε καλή πίστη και νόµιµο ή νοµιζόµενο τίτλο για µια δεκαετία ενώ µε 
έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε τη 
δυνατότητα, και στις δύο περιπτώσεις, εκείνου που απέκτησε τη νοµή αυτού µε 
καθολική ή µε ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής και 
το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου του. Άσκηση νοµής, 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. Ως πράξεις νοµής θεωρούνται µεταξύ άλλων η επίβλεψη, η επίσκεψη, η 
οριοθέτηση, ο καθαρισµός, η φύλαξη του ακινήτου, και, αν αφορά κληρονοµιαίο 
ακίνητο, η αποδοχή της κληρονοµίας.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ.1 εδ.α' του ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων 
των ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε 
εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων επιτρέπεται αναίρεση και αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο λόγος αυτός αναίρεσης, για ευθεία 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόστηκε, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµόστηκε, ενώ δεν έπρεπε, 
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καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική 
από την αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, 
η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας 
και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης αν οι 
πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση. Τούτο 
συµβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά 
που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν 
εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για την 
εφαρµογή του, καθώς και όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών 
περιστατικών σε διάταξη στο πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1041, 1042, 1043, 1045, 1051, 1033, 1193, 1195, 1198 1199, 1710, 1712, 
1721, 1724, 1813, 1846,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 571 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χρησικτησία. Κτηµατολόγιο ∆ωδεκανήσου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 63 παρ.2 του Κτηµατολογικού Κανονισµού 
∆ωδεκανήσου η 15ετής παραγραφή, στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1 του 
ίδιου άρθρου, δεν επιτρέπεται οσάκις έχει ως συνέπεια την τροποποίηση των 
συνόρων των καταγεγραµµένων ακινήτων. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής: α) η 
µεταβολή που έχει ως συνέπεια το µη επιτρεπτό (απαράδεκτο) της κτητικής 
παραγραφής, πρέπει να συνεπάγεται αναγκαίως τη µεταβολή της διαγραφόµενης στον 
κτηµατολογικό χάρτη µεθοριακής γραµµής και για τα δύο όµορα ακίνητα και β) µε τη 
διάταξη αυτή επιδιώκεται η αποτροπή της, δια της, µε τη µέθοδο της χρησικτησίας, 
λαθραίας µεταβολής των αποτυπωθέντων στον οικείο κτηµατολογικό χάρτη συνόρων 
οµόρων ακινήτων µε τις βαθµηδόν και κατ' ολίγον µετατοπίσεις αυτών σε βάρος του 
ιδιοκτήτη ενός απ' αυτά, καθόσον τέτοια ενέργεια συνεπάγεται ρευστότητα 
καταστάσεως δυσδιάκριτη ως εκ της συνεχόµενης γύρω από το όριο νοµής. Τούτο 
προδήλως δεν συµβαίνει επί τεµαχισµού του ενός των οµόρων ακινήτων σε δύο ή 
περισσότερα χωριστά και διακεκριµένα ακίνητα, δεδοµένου ότι στην περίπτωση αυτή 
δεν επέρχεται τροποποίηση στα αρχικά σύνορα των ακινήτων που χαράχθηκαν στον 
κτηµατολογικό χάρτη, αφού αυτά υφίστανται πάντα ως οριοθετική γραµµή µεταξύ 
του αποσπασθέντος τµήµατος του κατατµηθέντος ακινήτου και της όµορης µ' αυτό 
άλλης κτηµατοµερίδας του γείτονα. Πραγµατικά στην περίπτωση αυτή, της 
διαιρέσεως ενός των όµορων ακινήτων και της αποσπάσεως απ' αυτό ενός 
συγκεκριµένου και χωριστού "φυσικώς" τµήµατος για τη δηµιουργία νέας χωριστής 
µερίδας, το ήδη χαραγµένο σύνορο µεταξύ των ακινήτων αυτών (οµόρων) παραµένει 
άθικτο και κατέχει και µετά την απόσπαση αυτή την ίδια ακριβώς θέση που είχε 
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χαραχθεί στον κτηµατολογικό χάρτη. Με την έννοια αυτή είναι επιτρεπτή η προβολή 
της κτητικής παραγραφής που αφορά µέρος του ενός από τα καταγεγραµµένα στο 
κτηµατολόγιο όµορα ακίνητα, εφόσον µ' αυτή δεν επέρχεται µεταβολή στη 
συνοριακή γραµµή τους. ∆ηλαδή είναι επιτρεπτή η προβολή της 15ετούς κτητικής 
παραγραφής, όταν µ' αυτή δεν σκοπείται µεταβολή της αναγνωρισµένης µεθοριακής 
γραµµής, αλλά η νοµιµοποίηση της κατοχής του γείτονα συνεπεία χρησικτησίας ενός 
συγκεκριµένου και σαφώς καθορισµένου τµήµατος του γειτονικού ακινήτου. Με την 
έννοια αυτή και το ίδιο πνεύµα είναι επιτρεπτή η αναγνώριση της κτητικής αυτής 
παραγραφής, εφόσον αυτή αφορά σε συγκεκριµένο και σαφώς καθοριζόµενο εδαφικό 
τµήµα γειτονικής µερίδας και όχι σε χρησικτησία λωρίδας περί τα όρια οµόρων 
ακινήτων, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την απαγορευµένη τροποποίηση αυτών, ή, 
κατ' άλλη διατύπωση, είναι επιτρεπτή η προβολή ένστασης χρησικτησίας όταν αυτή 
(χρησικτησία) αφορά µέρος του ενός από τα καταγεγραµµένα στο κτηµατολόγιο 
όµορα ακίνητα και έτσι µ' αυτή δεν επέρχεται µόνο µεταβολή της συνοριακής 
γραµµής, αλλά ουσιαστική αλλοίωση της έκτασης των οµόρων ακινήτων, όταν 
δηλαδή η χρησικτησία αφορά τµήµα ακινήτου τόσης έκτασης, ώστε, κατά την κοινή 
αντίληψη, να υπερβαίνει την απλή περί τα όρια διαφορά.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Χρησικτησία έναντι του ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1271 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Χρησικτησία έναντι του ∆ηµοσίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Με το άρθρο 4 παρ.1 και 2 του Ν. 3127/2003 ορίζονται τα εξής: "1. Σε ακίνητο που 
βρίσκεται µέσα σε σχέδιο πόλεως ή µέσα σε οικισµό που προϋφίσταται του έτους 
1923 ή µέσα σε οικισµό κάτω των 2.000 κατοίκων, που έχει οριοθετηθεί, ο νοµέας 
του θεωρείται κύριος έναντι του ∆ηµοσίου εφόσον α)νέµεται, µέχρι την έναρξη 
ισχύος του νόµου αυτού, αδιαταράκτως για δέκα (10) έτη το ακίνητο, µε νόµιµο τίτλο 
από επαχθή αιτία, υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του, που έχει καταρτισθεί και 
µεταγραφεί µετά την 23-2-1945, εκτός εάν κατά τη κτήση της νοµής βρισκόταν σε 
κακή πίστη, ή β) νέµεται µέχρι τη έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, το ακίνητο 
αδιαταράκτως για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ετών, εκτός εάν κατά την κτήση της 
νοµής βρισκόταν σε κακή πίστη. Στο χρόνο νοµής που ορίζεται στις περιπτώσεις στις 
α' και β' προσµετράται και ο χρόνος νοµής των δικαιοπαρόχων που διανύθηκε µε τις 
ίδιες προϋποθέσεις. Σε κακή πίστη βρίσκεται ο νοµέας, εφόσον δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 1042 του Α. 
Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται για ακίνητο εµβαδού 
µέχρι 2.000 τ.µ. Για ενιαίο ακίνητο εµβαδού µεγαλύτερου των 2.000 τ.µ. οι διατάξεις 
της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται µόνο εφόσον στο ακίνητο υφίσταται 



 

[119] 
 

κατά την 31-12-2002 κτίσµα που καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό 
(30%) του ισχύοντος συντελεστή δόµησης στην περιοχή". Από την ως άνω σαφή 
διατύπωση των προπαρατεθεισών διατάξεων προκύπτει ότι οι απαιτούµενες 
προϋποθέσεις εφαρµογής του είναι αθροιστικώς, οι ακόλουθες: Α) Να πρόκειται για 
ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως ή εντός προϋφισταµένου του έτους 
1923 οικισµού ή εντός οριοθετηθέντος οικισµού, ο πληθυσµός του οποίου συµφώνως 
µε την τελευταία (προ της ενάρξεως εφαρµογής του ως άνω νόµου) απογραφή δεν 
υπερβαίνει τους 2.000 κατοίκους. Β) Να πρόκειται για ακίνητο εµβαδού α) µέχρι 
2.000 τετρ. µέτρων ή β) µείζονος των 2.000 τετρ. µέτρων, εφόσον στο ακίνητο αυτό 
υπήρχε στις 31-12-2002 κτίσµα που καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον 30% του 
ισχύοντος στην περιοχή συντελεστή δόµησης, Γ) Να έχει καταστεί το ακίνητο 
αντικείµενο αδιατάρακτης νοµής µέχρις ενάρξεως ισχύος του ως άνω νόµου α) επί 
δέκα έτη µε νόµιµο τίτλο από επαχθή αιτία υπέρ του ιδίου του νεµοµένου ή 
νεµηθέντος ή υπέρ των δικαιοπαρόχων του, εφόσον ο νόµιµος αυτός τίτλος έχει 
καταρτισθεί και µεταγραφεί µετά την 28-2-1945, εκτός εάν κατά την κτήση της νοµής 
ο επικαλούµενος κυριότητα ή οιοσδήποτε από τους δικαιοπαρόχους του ήταν κακής 
πίστεως, ή β) επί τριάντα έτη, εκτός εάν κατά την κτήση της νοµής ο επιληφθείς της 
νοµής του ακινήτου ήταν κακής πίστεως, δηλαδή εφόσον δεν συνέτρεχαν κατά τον 
χρόνο κτήσεως της νοµής οι προϋποθέσεις του άρθρου 1042 ΑΚ. Εξάλλου, στο χρόνο 
νοµής των ως άνω περιπτώσεων α' και β' προσµετράται και ο χρόνος νοµής των 
δικαιοπαρόχων που διανύθηκε µε τις ίδιες προϋποθέσεις. Περαιτέρω, από τις 
διατάξεις των άρθρων 966, 968 και 1054 ΑΚ προκύπτει ότι τα εκτός συναλλαγής 
ακίνητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, στα οποία συγκαταλέγονται και τα κοινής 
χρήσεως είναι ανεπίδεκτα τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας και, εποµένως, δεν 
µπορούν να είναι αντικείµενο της κατά το ιδιωτικό δίκαιο κτήσεως είτε κατά 
κυριότητα είτε κατά νοµή από οποιονδήποτε τρίτο, του οποίου το δικαίωµα προς 
χρήση των πραγµάτων αυτών δεν συνιστά νοµή ή οιονεί νοµή ή κατοχή αλλά 
ιδιόρρυθµο δικαίωµα που απορρέει από την προσωπικότητα του ανθρώπου και 
προστατεύεται µε την ΑΚ 57 µόνο στην περίπτωση παρακωλύσεως ή αποβολής από 
τη χρήση του κοινοχρήστου πράγµατος.  
Συνεπώς, τα ανήκοντα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο κοινόχρηστα πράγµατα δεν 
καταλαµβάνονται από το ως άνω άρθρο 4 του ν. 3127/2003. Πράγµατα δε κοινής 
χρήσεως, κατά τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων 966 και 968 ΑΚ, είναι ιδίως τα 
νερά µε ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόµοι, οι πλατείες, οι αιγιαλοί, τα λιµάνια και 
όρµοι, οι όχθες πλεύσιµων ποταµών, οι µεγάλες λίµνες και οι όχθες τους.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ.19 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται 
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 διατάξεως αυτής, υπάρχει έλλειψη 
νόµιµης βάσεως, λόγω ανεπαρκών ή αντιφατικών αιτιολογιών, όταν από το 
αιτιολογικό της αποφάσεως, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισµού, δεν προκύπτουν, κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα 
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την 
κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση ότι συντρέχουν οι όροι εφαρµογής της διατάξεως 
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που εφαρµόστηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, 
ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της αποφάσεως δηµιουργούνται αµφιβολίες 
για το αν ορθώς εφαρµόστηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. ∆εδοµένου 
δε ότι από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος, για 
ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου υφίσταται όταν, σε περίπτωση που το 
δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, οι παραδοχές της αποφάσεως καθιστούν 
φανερή την παραβίαση του κανόνα δικαίου, παρέπεται, ότι, όταν προβάλλεται λόγος 
από το άρθρο 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, είναι δυνατόν να εκτιµηθεί ότι προσάπτονται 
πράγµατι πληµµέλειες από το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, όταν από τις 
εκτιθέµενες παραδοχές της αποφάσεως, λόγω της ανεπάρκειας ή της αντιφατικότητάς 
τους, δεν καθίσταται µεν βέβαιη η παραβίαση, αλλά δηµιουργούνται αµφιβολίες για 
το αν έγινε ή όχι παραβίαση ορισµένου κανόνα ουσιαστικού δικαίου.  
- Υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, λόγω ανεπαρκών αιτιολογιών, αφού από το ως 
άνω αιτιολογικό της προσβαλλόµενης αποφάσεως δεν προκύπτουν, κατά τρόπο 
πλήρη και σαφή τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι 
αναγκαία για την κρίση, στη συγκεκριµένη περίπτωση περί του, αν το επίδικο 
απέκτησε την ιδιότητα του κοινοχρήστου, προκειµένου να κριθεί στη συνέχεια αν 
συντρέχουν ή όχι οι όροι εφαρµογής της προαναφερθείσας ουσιαστικού διατάξεως 
του άρθρου 4 του ν. 2127/2003. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 335, 338, 339, 340 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του 
για το αποδεικτικό του πόρισµα, αναφορικά µε τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των 
διαδίκων που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, όπως είναι και 
εκείνοι που στηρίζουν την έµµεση απόδειξη µε δικαστικά τεκµήρια, υποχρεούται να 
λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία νόµιµα επικαλούνται και 
προσκοµίζουν οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρεώσεως αυτής ιδρύει το λόγο 
αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 11 περ.γ' ΚΠολ∆, ο οποίος θεµελιώνεται όχι µόνο 
όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν βεβαιώνει ότι έλαβε υπόψη του και τα 
αποδεικτικά µέσα τα οποία επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι, αλλά και 
όταν, παρά τη βεβαίωση αυτή, από το περιεχόµενο της αποφάσεως δεν καθίσταται 
αδιστάκτως βέβαιο ότι λήφθηκαν υπόψη όλα ή ορισµένα από τα αποδεικτικά αυτά 
µέσα.  
- Από την υπάρχουσα στην προσβαλλόµενη απόφαση βεβαίωση, κατά την οποία, τα 
περιστατικά τα οποία έγιναν δεκτά από το Εφετείο, αναφορικά µε τους ισχυρισµούς 
των διαδίκων, αποδείχθηκαν, εκτός των άλλων, και από όλα τα έγγραφα, που οι 
διάδικοι επικαλούνται και προσκοµίζουν, σε συνδυασµό µε το όλο περιεχόµενο της 
αποφάσεως, δηµιουργείται αµφιβολία αν το Εφετείο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε 
για το σχηµατισµό του αποδεικτικού πορίσµατός του και τα ανωτέρω αποδεικτικά 
στοιχεία και αυτό γιατί το Εφετείο δεν κάνει καµία απολύτως µνεία ή σχολιασµό 
στην αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση για τα αποδεικτικά αυτά έγγραφα, όπως έπραξε 
για άλλα αποδεικτικά µέσα κατά την εκτεταµένη επισκόπηση και ανάλυση των 
αποδεικτικών µέσων, δεδοµένου ότι, υπό το εκτιθέµενο ειδικότερα, στο αναιρετήριο, 
περιεχόµενό τους µπορούσαν αυτά να ενισχύσουν τον ανωτέρω ουσιώδη ισχυρισµό 
των αναιρεσειόντων. Είναι συνεπώς βάσιµοι οι ως άνω λόγοι αναίρεσης. 
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 966, 968, 1042, 1054, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 3127/2003, άρθ. 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Μηχανικοί - Αµοιβή µηχανικού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 764 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αµοιβή µηχανικών. Παραβίαση δικονοµικών κανόνων. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 και 5 του Β∆ της 30.31-5-1956 "περί 
κανονισµού του τρόπου καταβολής της αµοιβής των µηχανικών", που εκδόθηκε κατ` 
εξουσιοδότηση του άρθρου µόνου του Ν. 2726/1953, όπως ισχύει µετά την 
αντικατάστασή του µε το άρθρο 2 του π.δ/τος 48/1994, συνάγεται µε σαφήνεια, ότι 
την αµοιβή του µηχανικού, συµφωνηµένη ή νόµιµη (καθοριζόµενη κατά το Β∆ της 
19.21-2-1938 ή το Π∆ 696/1974) για την εκπόνηση µελέτης, δύναται να επιδιώξει 
δικαστικά, εκτός από τον µηχανικό και το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, 
υποκαθιστάµενο εκ του νόµου στα δικαιώµατα του µηχανικού (ΑΠ 2317/2009). 
Αίτηµα όµως της καταψηφιστικής αγωγής είναι η καταβολή του οφειλόµενου ποσού 
στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. ∆ηλαδή ο δικαιούχος µηχανικός δεν 
νοµιµοποιείται να ζητήσει την καταβολή του ποσού της αµοιβής του στον ίδιο, αφού 
το ουσιαστικό αυτό δικαίωµά του δεν περιέχει και την εξουσία απ' ευθείας 
εισπράξεως της αµοιβής από τον πελάτη του, αλλά µόνο την εξουσία εισπράξεως 
αυτής δια του ΤΕΕ. Η σύµβαση µε την οποία ανατίθεται σε µηχανικό η εκπόνηση 
µελέτης φέρει το χαρακτήρα της µίσθωσης έργου, βάσει της οποίας ο µηχανικός έχει 
υποχρέωση να εκτελέσει το έργο εκπονώντας την αναληφθείσα µελέτη (άρθρο 681 
ΑΚ) και δικαιούται να λάβει τη συµφωνηµένη αµοιβή (άρθρο 694 ΑΚ), ή, αν δεν 
συµφωνήθηκε, ή η συµφωνηθείσα είναι µικρότερη της νόµιµης αµοιβής, την 
τελευταία, όπως αυτή καθορίζεται (πριν από την έναρξη της ισχύος - από 3.7.2011 - 
του άρθρ. 7 παρ. 1 - 5 και 8 του Ν. 3919/2011) από το Π∆ 696/74.  
- ∆ικονοµικοί κανόνες, η παραβίαση των οποίων ελέγχεται µε τον από τον αριθµό 14 
του ιδίου άρθρου λόγο αναιρέσεως, θεωρούνται εκείνοι που καθορίζουν τον τρόπο 
(τη διαδικασία), τα όργανα και τη µορφή της ένδικης προστασίας για την 
πραγµάτωση των από το ουσιαστικό δίκαιο αναγνωριζοµένων στα πρόσωπα 
δικαιωµάτων. Κατά συνέπεια, οι κανόνες που αναφέρονται στις διαδικαστικές 
προϋποθέσεις της δίκης, όπως είναι και η έγερση της αγωγής κατά τις νόµιµες 
διατυπώσεις, που µπορεί να αναφέρονται και στο περιεχόµενο αυτής (άρθρο 216 
ΚΠολ∆), αποτελούν δικονοµικούς κανόνες. Εξάλλου, οι πιο πάνω διατάξεις των 
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 2 του β.δ/τος από 30/31 Μαΐου 1956, µε τις οποίες 
καθορίζονται τα πρόσωπα που δύνανται να επιδιώξουν δικαστικώς την οφειλόµενη 
στο δικαιούχο µηχανικό αµοιβή και περαιτέρω προσδιορίζουν ότι το αίτηµα της 
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σχετικής καταψηφιστικής αγωγής, θα είναι η καταβολή του οφειλόµενου ποσού στο 
Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος, αποτελούν δικονοµικούς και όχι ουσιαστικούς 
κανόνες. 
- Ο από το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και όταν το 
δικαστήριο της ουσίας λαµβάνει υπόψη πράγµατα, δηλαδή αυτοτελείς πραγµατικούς 
ισχυρισµούς που τείνουν στην θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση ασκουµένου µε 
αγωγή, ένσταση ή αντένσταση δικαιώµατος, που δεν προτάθηκαν, οποία δεν 
συνιστούν οι γενικές ή αιτιολογηµένες αρνήσεις του αντιδίκου περί του νοµικά ή 
ουσιαστικά αβασίµου του προς διάγνωση αχθέντος αιτήµατος. Εποµένως η κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας περί του νοµικά ή ουσιαστικά αβασίµου αιτήµατος της 
αγωγής, έστω και αν τούτο, νοµικά ή ουσιαστικά αβάσιµον, δεν προτάθηκε από τον 
αντίδικον του αιτούντος, δεν συνιστά πληµµέλεια εκ της ρηθείσης διατάξεως και δη 
λήψη υπόψη πράγµατος µη προταθέντος, αφού τέτοιος ισχυρισµός, πρόταση δηλαδή 
του νοµικά ή ουσιαστικά αβασίµου του αιτήµατος, δεν συνιστά πράγµα υπό την άνω 
έννοια.  
- Με τη διάταξη του άρθ. 340 παρ. 1, 2, 3 του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής 
Νοµοθεσίας (ΚΒΠΝ - ΦΕΚ ∆' 580 27.7.1999 - άρθρο 59 ν.δ. 17.7/16.8.1923, άρθρο 
µόνο ν.δ. 2726/1953, άρθρο 16 ν. 1349/1983, άρθρο 3 παρ. 11 ν. 2242/1994, άρθρο 
15 παρ.3 ν. 2308/1995) ορίζονται τα ακόλουθα: "1. Με π. δ/τα που εκδίδονται ύστερα 
από γνώµη του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, ρυθµίζονται τα ελάχιστα όρια της 
πληρωτέας για κάθε περίπτωση από τους εργοδότες αµοιβής στους διπλωµατούχους 
ανώτατων σχολών µηχανικούς γενικά και αρχιτέκτονες, µέλη του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος, καθώς και σε αυτούς που ασκούν τα επαγγέλµατα αυτά, 
βάσει ειδικών διατάξεων νόµου, εν όλω ή εν µέρει, που εκπονούν µελέτες 
οποιωνδήποτε έργων και σε αυτούς που αναλαµβάνουν την εφαρµογή των µελετών 
και την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων αυτών. Μεταξύ των έργων αυτών 
συµπεριλαµβάνονται και όλα τα προβλεπόµενα από το παρόν κωδικοποιητικό 
διάταγµα, σε αυτά περιλαµβάνονται επίσης οι τοπογραφικές και οι κτηµατογραφικές 
εργασίες, που αναφέρονται στο άρθρο 349, καθώς και οι χωροταξικές, ρυθµιστικές, 
πολεοδοµικές και περιβαλλοντικές µελέτες. 2. Ο παραπάνω κανονισµός των αµοιβών 
αναφέρεται στη µελέτη, επίβλεψη, εποπτεία ή έλεγχο και παραλαβή κάθε είδους 
έργων ή εγκαταστάσεων, καθώς και σε κάθε είδους τεχνικές γενικά εργασίες και 
υπηρεσίες, σχεδιαγράµµατα, καταµετρήσεις, γνωµοδοτήσεις, πραγµατογνωµοσύνες 
κ.λπ. ή αµοιβές που καταβάλλονται σ` αυτούς που µετέχουν σε αρχιτεκτονικούς 
διαγωνισµούς και στους κριτές αυτών. 3. Τα παραπάνω ελάχιστα όρια αµοιβών 
αποτελούν την κατώτερη υποχρεωτική διατίµηση για αµφότερα τα συµβαλλόµενα 
µέρη". Από τις πιο πάνω διατάξεις και ιδιαίτερα από την αδιάστικτη διατύπωση 
αυτών, προκύπτει η παρεχόµενη από αυτές νοµοθετική εξουσιοδότηση για τη 
ρύθµιση των ελαχίστων ορίων της αµοιβής των µηχανικών και των λοιπών 
ειδικοτήτων, που µε τις διατάξεις αυτές προσδιορίζονται, αφορούν όλες τις συµβάσεις 
µε τις οποίες ανατίθεται σε µηχανικό η εκπόνηση µελέτης, η οποία φέρει το 
χαρακτήρα της µίσθωσης έργου, βάσει της οποίας ο µηχανικός έχει υποχρέωση, 
έναντι του εργοδότη, να εκτελέσει το έργο εκπονώντας την αναληφθείσα µελέτη 
(άρθρο 681 ΑΚ). Είναι δε αδιάφορο αν ο εργοδότης είναι ο ίδιος µηχανικός ή 
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κατασκευαστική ή άλλη εταιρεία, που έχει αναλάβει την ευθύνη, δυνάµει άλλης 
σύµβασης έργου, έναντι της εποπτεύουσας πολιτείας την ευθύνη της µελέτης και του 
έργου. Αρκεί βεβαίως η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου από τον µηχανικό, να έχει 
γίνει µε σύµβαση έργου και όχι µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή ανεξαρτήτων 
υπηρεσιών. Εποµένως, οι διαλαµβανόµενες στον αυτό (δεύτερο) λόγο αναιρέσεως 
αιτιάσεις της αναιρεσείουσας εταιρείας, µε την αναπτυσσόµενη εκτενώς 
επιχειρηµατολογία, κατά την οποία "από τις διατάξεις του Ν.∆. 17.7/16.8.1923 και 
ιδίως από τα άρθρα 53, 56 § 2, 57-5, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 
µόνου του Ν.∆. 2726/1953, όπως έχουν κωδικοποιηθεί ως άνω στον ΚΒΠΝ, καθώς 
και από τις ειδικές διατάξεις περί της εξωσυµβατικής ευθύνης των αναλαµβανόντων 
την εκπόνηση µελέτης προκύπτει, ότι η αµοιβή µελέτης, στην οποία αναφέρουν ως 
"κατώτατη διατίµηση" το άνω άρθρο 59, το άρθρο µόνο § 1 του Ν.∆. 2726/1953 και 
το κατ' εξουσιοδότηση αυτών Π∆ 696/1974, είναι η αµοιβή που είναι αντικείµενο 
(στοιχείο) της έννοµης σχέσης µεταξύ του εργοδότη - κυρίου του έργου και του 
αντισυµβαλλοµένου του µηχανικού που αναλαµβάνει έναντι αυτού και της 
εποπτεύουσας πολιτείας (κοινωνικού συνόλου) την ευθύνη της µελέτης ...", 
αποκλειοµένων σε κάθε περίπτωση των µηχανικών που ο ανάδοχος του κυρίου έργου 
που ενδεχοµένως θα χρησιµοποιήσει για την εκπλήρωση της παροχής του προς τον 
εργοδότη του, είναι αβάσιµες. Το αβάσιµο των ισχυρισµών αυτών προκύπτει και από 
το ότι στην πιο πάνω διάταξη του άρ. 340, αναφέρεται ότι "µεταξύ των έργων αυτών 
συµπεριλαµβάνονται και όλα τα προβλεπόµενα από το παρόν κωδικοποιητικό 
διάταγµα...", αναφορά η οποία έχει τη σαφή έννοια ότι στη ρύθµιση περί ελαχίστων 
ορίων αµοιβής υπάγεται οποιαδήποτε ανάθεση και εκτέλεση έργου από µηχανικό και 
όχι µόνο εκείνων που προβλέπονται στο ΚΒΠΝ. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 681, 694, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14,  
Ν∆: 17.7/16.8/1923, άρθ. 53, 56, 57, 59,  
Ν∆: 2726/1953,  
Π∆: 696/1974,  
Νόµοι: 1349/1983, άρθ. 16,  
Νόµοι: 2242/1994, άρθ. 3,  
Π∆: 48/1994, άρθ. 2,  
Νόµοι: 2308/1995, άρθ. 15, 
Νόµοι: 3919/2011,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Μισθώσεις ακινήτων - Φθορές ή µεταβολές στο µίσθιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 482 
Έτος: 2012 
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.  
 
Νοµή - Αγωγή αποβολής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 639 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιατάραξη νοµής ακινήτου. Στοιχεία αγωγής. Κήρυξη ή µη ακυρότητας. Καλόπιστη 
διεξαγωγή της δίκης. Καθήκον αληθείας. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 111 παρ. 2, 118 παρ. 4 και 216 παρ.1 στοιχ. α' και β 
του ΚΠολ∆, προκύπτει ότι το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει µε ποινή 
απαραδέκτου, εκτός άλλων στοιχείων, α) σαφή έκθεση των γεγονότων που 
θεµελιώνουν, σύµφωνα µε το νόµο, την αγωγή και δικαιολογούν την άσκησή της από 
τον ενάγοντα κατά του εναγοµένου, β) ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της 
διαφοράς και γ) ορισµένο αίτηµα. Κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως αρκεί για 
το ορισµένο και, κατά συνέπεια, το παραδεκτό της αγωγής, να εκτίθενται στο 
δικόγραφο αυτής τα πραγµατικά περιστατικά που αποτελούν τις προϋποθέσεις 
εφαρµογής ορισµένης ουσιαστικής διατάξεως, στα οποία και θεµελιώνεται το 
ασκούµενο µε την αγωγή δικαίωµα. Η αναγραφή των συγκεκριµένων περιστατικών, 
των κατά νόµο παραγωγικών της αγωγικής αξιώσεως, καθώς και η ακριβής 
περιγραφή του αντικειµένου της δίκης, συνεχοµένη µε την υποβολή συγκεκριµένου 
και όχι αορίστου αιτήµατος, είναι απαραίτητη, για να µπορέσει ο εναγόµενος να 
αµυνθεί κατά της αγωγής, το δε δικαστήριο να προβεί στον προσήκοντα υπαγωγικό 
συλλογισµό προς διάγνωση της διαφοράς και στην έκδοση αποφάσεως µε 
συγκεκριµένο περιεχόµενο επιδεκτική εκτελέσεως. Ειδικότερα, όπως συνάγεται από 
τις παρατεθείσες διατάξεις, σε συνδυασµό και προς εκείνες των άρθρων 974, 976 έως 
979, 984 εδ. α' και 984 εδ. α' του ΑΚ, στοιχεία της περί διαταράξεως της νοµής επί 
ακινήτου αγωγής είναι η ύπαρξη νοµής από τον ενάγοντα, τόσο κατά τον χρόνο της 
διαταράξεως όσο και κατά τον χρόνο της ασκήσεως της αγωγής, την οποία νοµή 
συνιστούν οι υλικές και εµφανείς πράξεις επάνω σε αυτό, προσιδιάζουσες στην φύση 
και τον προορισµό του και είναι δηλωτικές της βουλήσεώς του να το εξουσιάζει ως 
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ιδικό του, και η προσβολή αυτής από τον ενάγοντα δια διαταράξεως παρανόµως και 
χωρίς την βούλησή του γενοµένη. Όσον αφορά στην περιγραφή του ακινήτου στην 
ίδια αγωγή, ήτοι στον προσδιορισµό του κατά την θέση, την έκταση, τα όρια και την 
ιδιότητά του, συνυφασµένο µε την υποβολή συγκεκριµένου και όχι αορίστου 
αιτήµατος, διότι διαφορετικά το δικαστήριο ευρίσκεται σε αδυναµία να εκδώσει 
απόφαση συγκεκριµένη και επιδεκτική εκτελέσεως, πρέπει (η περιγραφή) να είναι 
τόσο λεπτοµερής, ώστε να µην καταλείπεται αµφιβολία περί της ταυτότητός του. 
Όταν στο δικόγραφο της αγωγής δεν περιέχονται τα πιο πάνω στοιχεία ή όταν αυτά 
περιέχονται κατά τρόπο ελλιπή ή ασαφή, τότε η έλλειψη αυτή καθιστά µη νοµότυπη 
την άσκησή της, επιφέρει δε την απόρριψή της ως απαραδέκτου λόγω αοριστίας, είτε 
κατόπιν προβολής της σχετικής ενστάσεως, είτε και αυτεπαγγέλτως από το 
δικαστήριο της ουσίας. Η αοριστία δε αυτή δεν µπορεί να συµπληρωθεί ούτε και µε 
τις προτάσεις, ούτε µε παραποµπή στο περιεχόµενο άλλων εγγράφων της δίκης, ούτε 
από την εκτίµηση των αποδείξεων, ούτε επίσης, µε αναφορά απλή στη σχετική 
διάταξη του νόµου ή απλή µνεία αυτής, ούτε και µε δικαστική οµολογία του 
εναγοµένου, η οποία, ως αποδεικτικό µέσο µε δεσµευτική αποδεικτική δύναµη, 
αποκλείει µόνο την διεξαγωγή των αποδείξεων και απαλλάσσει τον αντίδικο από το 
βάρος της αποδείξεως του οµολογουµένου ισχυρισµού.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθµ. 14 του ΚΠολ∆, υπάρχει λόγος αναιρέσεως, αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως αναφέρεται σε ακυρότητες, δικαιώµατα και 
απαράδεκτα από το δικονοµικό µόνο δίκαιο. Επί παραλείψεως κηρύξεως προσωρινού 
απαραδέκτου, όπως είναι το απαράδεκτο της συζητήσεως κλπ ο λόγος αυτός 
θεµελιώνεται, όταν το απαράδεκτο αυτό, η αναβολή της συζητήσεως ή η αναστολή 
της διαδικασίας επιβάλλεται από το νόµο προς κατοχύρωση του αποτελέσµατος της 
ακυρότητος άλλης διαδικαστικής πράξεως, που προηγήθηκε, όπως π.χ. είναι η 
ακυρότητα της κλητεύσεως, ή (και) προς εξασφάλιση της ασκήσεως δικονοµικού 
δικαιώµατος, όπως είναι πρωτίστως το θεµελιώδες δικονοµικό δικαίωµα της 
υπερασπίσεως (άρθρ. 110 παρ.2 ΚΠολ∆) ή στην περίπτωση της παραλείψεως 
αναβολής της συζητήσεως κατά τα άρθρα 610 και 621 του ΚΠολ∆, κατά την οποία ο 
διάδικος καθίσταται έκπτωτος του δικονοµικού δικαιώµατός του για την 
παρεµπίπτουσα αµφισβήτηση της οικογενειακής σχέσεως που αποτελεί προϋπόθεση 
για την διάγνωση της διαφοράς (ΟλΑΠ 12/2000). Εποµένως, η παρά το νόµο 
παράλειψη του δικαστηρίου να αναστείλει τη διαδικασία λόγω εκκρεµοδικίας (222 
ΚΠολ∆), µη επιβαλλοµένη από το νόµο προς κατοχύρωση του αποτελέσµατος 
δικονοµικής ακυρότητος ή προς εξασφάλιση της ασκήσεως δικονοµικού δικαιώµατος 
δεν θεµελιώνει τον ανωτέρω λόγο της αναιρέσεως, διότι η αναστολή αυτή 
επιβάλλεται από τον νόµο απλώς χάριν οικονοµίας χρόνου και δαπάνης καθώς και 
προς αποφυγή εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων, ενδεχόµενο όµως που 
αντιµετωπίζεται από τον νόµο µε την καθιέρωση λόγου αναψηλαφήσεως για την 
τελευταία απόφαση (άρθρα 544 παρ. 1 και 549 παρ. 2 και 549 ΚΠολ∆). 
- Τα καθαρώς δικονοµικά δικαιώµατα, µεταξύ των οποίων καταλέγεται και ή άσκηση 
της αγωγής ως αµιγούς διαδικαστικής πράξεως, δεν πρέπει, σύµφωνα µε την διάταξη 
του άρθρου 116 του ΚΠολ∆, να ασκούνται παρελκυστικώς ή κατά παράβαση των 
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χρηστών ηθών ή της καλής πίστεως ή του καθήκοντος αληθείας, το περιεχόµενο του 
οποίου αναλύεται σε υποχρέωση του διαδίκου να µην προβάλει πραγµατικούς 
ισχυρισµούς, των οποίων την αναλήθεια γνωρίζει, και να µην αµφισβητεί 
πραγµατικούς ισχυρισµούς του αντιδίκου του, των οποίων την αλήθεια ασφαλώς 
γνωρίζει. Η τυχόν, όµως, παράβαση της διατάξεως αυτής επάγεται ως κύρωση την, 
σύµφωνα µε το άρθρο 205 ιδίου Κώδικος, επιβολή στον παραβάτη διάδικο ή τον 
δικηγόρο ποινών τάξεως, ή, εφ' όσον συντρέχουν και οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις, 
και την επιδίκαση αποζηµιώσεως, όχι όµως και το απαράδεκτο της αγωγής, 
ανταγωγής κ.λ.π., διότι διαφορετικά ο διάδικος θα εστερείτο το κατοχυρωµένο µε το 
άρθρο 20 του Συντάγµατος δικαίωµα για παροχή εννόµου προστασίας, το οποίο, κατά 
την αδιάστικτη διατύπωση της εν λόγω συνταγµατικής διατάξεως, εξασφαλίζεται 
ακόµη και στην παραβίαση των επιταγών του άρθρου 116 ΚΠολ∆. Περαιτέρω, η 
άσκηση των δικονοµικών δικαιωµάτων ή δυνατοτήτων, δεν υπόκεινται στην κατ' 
άρθρο 281 ΑΚ απαγόρευση ασκήσεως, διότι το άρθρο αυτό αναφέρεται στα επί των 
διατάξεων του ουσιαστικού δικαίου στηριζόµενα δικαιώµατα.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη του 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως 
"πράγµατα" κατά την έννοια του νόµου, θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί 
ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση (και συνεπώς 
θεµελιώνουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής κυρίας παρεµβάσεως, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως (ΟλΑΠ 3/1997). 
Συνεπώς, δεν είναι πράγµατα µε την πιο πάνω έννοια, η αιτιολογηµένη άρνηση της 
αγωγής, ανακοπής κ.λ.π. ή τα νοµικά ή πραγµατικά επιχειρήµατα που αντλούν οι 
διάδικοι από τον νόµο ή την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού (ΟλΑΠ 469/1984). 
Επίσης, ο λόγος αυτός αναιρέσεως αλυσιτελώς προβάλλεται στην περίπτωση που το 
δικαστήριο της ουσίας διαλαµβάνει στις αιτιολογίες, πλεοναστικώς, πέραν των στην 
ιστορική βάση της αγωγής, ενστάσεως κ.λ.π. αναφεροµένων περιστατικών, που µόνα 
τους είναι αρκετά προς θεµελίωση του διαγνωστέου δικαιώµατος ή εννόµου σχέσεως, 
και άλλα περιστατικά, ως προκύψαντα εκ των αποδείξεων, προς ενίσχυση απλώς της 
ουσιαστικής του κρίσεως περί της βασιµότητος ή µη της αγωγής, ενστάσεως κ.λ.π..  
- Ο λόγος αναιρέσεως από τον αριθµό 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ για 
παραµόρφωση εγγράφου ιδρύεται µόνον, όταν το ∆ικαστήριο της ουσίας 
παραµόρφωσε το περιεχόµενο αποδεικτικού, κατά την έννοια των άρθρων 339 και 
432 επ. ΚΠολ∆, στα οποία όµως δεν περιλαµβάνονται τα διαδικαστικά έγγραφα, 
όπως είναι και η εκκληθείσα απόφαση του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 281, 974, 976 979, 984,  
ΚΠολ∆: 111, 116, 118, 216, 222, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 20, 610, 621,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Νοµή - Νοµή επί ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 392 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μεταβίβαση της νοµής. Έλλειψη νόµιµης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Θάνατος διαδίκου. Άσκηση έφεσης. 
- Κατ' άρθρο 976 ΑΚ, σε πράγµα που βρίσκεται στη νοµή άλλου η νοµή αποκτάται 
µε παράδοση που γίνεται µε την βούληση του νοµέα. Η µεταβίβαση, συνεπώς, της 
νοµής, η οποία έχει χαρακτήρα αφηρηµένο, δεν εξαρτάται από την µεταβίβαση και 
της κυριότητας, εκτός αν αυτή τέθηκε ως αίρεση για την µεταβίβαση και της νοµής. 
∆εν αποκλείεται, εποµένως, να αναληφθεί από προσύµφωνο η υποχρέωση συνάψεως 
οριστικής συµφωνίας πωλήσεως ενός ακινήτου και συγχρόνως µε την σύναψη του 
προσυµφώνου να µεταβιβαστεί µε παράδοση και σχετική συµφωνία η νοµή του 
ακινήτου σε εκείνον προς τον οποίο προσυµφωνήθηκε η πώλησή του. Εάν η 
µεταβίβαση αυτή της νοµής δεν εξαρτήθηκε από την σύναψη της οριστικής 
συµφωνίας ή την µεταβίβαση της κυριότητας, εκείνος στον οποίο παραδόθηκε η νοµή 
γίνεται αµέσως νοµέας και µπορεί να αποκτήσει µε έκτακτη χρησικτησία την 
κυριότητά του, αφού η νοµή είχε αποσυνδεθεί από την ενοχική αξίωση προς 
εκπλήρωση του προσυµφώνου και από την απόκτηση της κυριότητας στο ακίνητο. 
Τίποτε δε δεν αποκλείει, στην περίπτωση αυτή, την χωριστή εκχώρηση της απαίτησης 
από το προσύµφωνο, κατά τα άρθρα 455 επ. ΑΚ, χωρίς και την σύγχρονη µεταβίβαση 
στον εκδοχέα και της νοµής. Η µεταβίβαση όµως της νοµής δεν γίνεται µε µόνη τη 
σύµβαση της εκχώρησης της ενοχικής απαιτήσεως προς εκπλήρωση του 
προσυµφώνου πωλήσεως και µεταβιβάσεως του ακινήτου, αλλά γι' αυτήν χρειάζεται 
και παράδοση της νοµής µε την βούληση του, ως τότε νοµέα, εκχωρητή.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 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, έλλειψη νόµιµης βάσεως, λόγω 
ανεπαρκών ή αντιφατικών αιτιολογιών, υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της 
αποφάσεως, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν 
προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά 
περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση στη 
συγκεκριµένη περίπτωση ότι συντρέχουν οι όροι της διατάξεως που εφαρµόσθηκε ή 
ότι δεν συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως, όταν από τις παραδοχές της αποφάσεως δηµιουργούνται αµφιβολίες για 
το αν εφαρµόσθηκε ορθώς ή όχι ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, αν παραβιάστηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και αυτοί των 
άρθρων 173 και 200 ΑΚ. Οι εν λόγω κανόνες εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση που 
υπάρχει κενό στη σύµβαση ή αµφιβολία για τις βουλήσεις που δηλώθηκαν. Η 
διαπίστωση από το δικαστήριο της ουσίας της υπάρξεως κενού ή αµφιβολίας δεν 
υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. Αν όµως αυτό διαπιστώσει έστω και 
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έµµεσα, την ύπαρξη κενού ή αµφιβολίας, η παράλειψή του να προσφύγει στους 
ερµηνευτικούς κανόνες, που καθιερώνουν οι διατάξεις των παραπάνω άρθρων, προς 
ανεύρεση της αληθινής βουλήσεως των συµβαλλοµένων ιδρύει τον ανωτέρω 
αναιρετικό λόγο. Τούτο συµβαίνει και όταν, παρόλο που το δικαστήριο της ουσίας 
βεβαιώνει στην απόφαση, ότι η δήλωση βουλήσεως είναι σαφής, εν τούτοις προβαίνει 
σε ερµηνεία της δικαιοπραξίας, χωρίς όµως να προσφύγει στους ανωτέρω 
ερµηνευτικούς κανόνες (ΟλΑΠ 26/2004). 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 62 εδ. α' , 73, 159 αριθ. 2, 160 αριθ. 
1, 516 αριθ. 1 ΚΠολ∆ και της διατάξεως του άρθρου 35 Α.Κ., η οποία ορίζει την 
παύση της υπάρξεως του φυσικού προσώπου µε το θάνατο αυτού, συνάγεται ότι σε 
άσκηση εφέσεως δικαιούται και φυσικό πρόσωπο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 
516 παρ. 1 ΚΠολ∆. που είναι εν ζωή, πράγµα το οποίο βέβαια σηµαίνει ότι 
δικόγραφο εφέσεως, που φέρει ως εκκαλούντα πρόσωπο που πέθανε πριν από το 
χρόνο καταθέσεώς του - µε την οποία κατ' άρθρο 495 παρ. παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆ 
συντελείται η άσκηση της εφέσεως - είναι άκυρο, ως τέτοιο, η δε ακυρότητά του 
αυτή, αναγόµενη σε έλλειψη της υπό του άρθρου 62 εδ. α' ΚΠολ∆ ικανότητας του 
προσώπου να είναι διάδικο, εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο 
σύµφωνα µε το άρθρο 73 του ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 455 επ., 976,  
ΚΠολ∆: 62, 73, 159, 160, 516, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Νοµή - Προσβολή νοµής 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 170 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιατάραξη νοµής.Ανέγερση πολυώροφης οικοδοµής κατά το σύστηµα της 
αντιπαροχής. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 974, 981, 984 παρ. 1 και 989 εδ. α 
του ΑΚ συνάγονται τα ακόλουθα: Η νοµή συγκροτείται από δύο στοιχεία, το 
σωµατικό (corpus) και το πνευµατικό (animus domini). Το µεν πρώτο εκδηλώνεται µε 
τη φυσική εξουσία επί του πράγµατος (κατοχή) κατά τρόπο που αποκλείει άλλον από 
αυτήν, το δε δεύτερο εξωτερικεύεται µε τη µεταχείριση του πράγµατος κατά τρόπο 
που προσιδιάζει σε κύριο αυτού. Για τη διατήρηση δε της νοµής απαιτείται η 
συνύπαρξη αµφοτέρων των στοιχείων της και, συνεπώς, επέρχεται απώλεια αυτής, 
εφόσον λείψει φανερά το ένα από αυτά και για σταθερή διάρκεια. Επισηµαίνεται, ότι 
ο νοµέας δεν είναι ανάγκη να βρίσκεται διαρκώς σε σωµατική επαφή µε το πράγµα 
και να έχει, χωρίς διακοπή, τη διάνοια κυρίου στραµµένη σ΄ αυτό. Αρκεί, έχοντας την 
επίβλεψη και εποπτεία του ακινήτου, να µπορεί, κάθε στιγµή, να εκδηλώσει τη 
φυσική εξουσία του µε εµφανείς υλικές πράξεις πάνω σ΄ αυτό και δεν είναι 
απαραίτητο να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση (ΑΠ 1589/2008, ΑΠ 864/2005 Ελ∆νη 
49.1456, 185, ΑΠ 393/1999 Ελ∆νη 40.1744, ΕφΑθ 2050/2009 Ελ∆νη 50.1511). 
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Επίσης, στοιχεία της αγωγής διατάραξης της νοµής είναι η νοµή του ενάγοντος στο 
πράγµα κατά το χρόνο της διατάραξης και της επίδοσης της αγωγής και η προσβολή 
αυτής από τον εναγόµενο µε διατάραξη που έγινε παράνοµα και χωρίς τη θέληση του 
νοµέα ενάγοντος, (ΑΠ 1717/2006 Ελ∆νη 48.184, ΑΠ 1577/2003 Ελ∆νη 46.1653, ΑΠ 
646/2001 Ελ∆νη 43.1349, ΑΠ 52/1999 Ελ∆νη 40.623), καθώς και το αίτηµα αυτής, 
που είναι η παύση της προσβολής και η παράλειψη νέας στο µέλλον µε έµµεση 
εκτέλεση, δηλαδή απειλή χρηµατικής ποινής και προσωπικής κράτησης κατ΄ άρθρο 
947 § 1 ΚΠολ∆, χωρίς να αποκλείεται και η σώρευση αγωγής αναγνώρισης του 
δικαιώµατος της νοµής ( ΑΠ 1577/2003 ο.π., ΕφΑθ 2050/2009 ο.π.). Περαιτέρω, από 
τις ίδιες πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι διατάραξη της νοµής, η οποία υπάρχει, 
όταν δεν αποβάλλεται ο νοµέας από το πράγµα, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί τη 
νοµή του σ΄ αυτό, συνιστά κάθε θετική πράξη ή παράλειψη που αποτελεί 
παρενόχληση του νοµέα στην άσκηση της νοµής του και εκδηλώνεται θετικά είτε µε 
πράξη του προσβολέα στο πράγµα είτε µε παρεµπόδιση πράξης του νοµέα, ενώ, 
αρνητικά εκδηλώνεται, µε παράλειψη, όταν ο προσβολέας δεν προβαίνει στην 
επιβαλλόµενη ενέργεια προς αποτροπή ή παύση της διατάραξης (ΑΠ 1717/2006, 
ΕφΑθ 2050/2009 ό.π.). Εξ άλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 976 εδ. ά του ΑΚ, σε 
πράγµα που βρίσκεται στη νοµή άλλου η νοµή αποκτάται µε παράδοση που γίνεται 
µε τη βούληση του νοµέα. Από τη διάταξη αυτή, η οποία καθιερώνει παράγωγο τρόπο 
κτήσης της νοµής, µε ειδική διαδοχή, η οποία συντελείται µε απλή παράδοση της 
νοµής, σύµφωνα µε τη βούληση του µέχρι της µεταβίβασης νοµέα, χωρίς η σχετική 
για τη µεταβίβαση αυτής συµφωνία, όταν αφορά ακίνητο, να απαιτείται να 
περιβληθεί τον συµβολαιογραφικό τύπο, προκύπτει ότι προϋποθέσεις για την κτήση 
της νοµής µε παράδοση είναι: α) η ύπαρξη της ιδιότητας του νοµέα, κατά το χρόνο 
παράδοσης της νοµής σ΄ αυτόν που µεταβιβάζει τη νοµή β) η κτήση της φυσικής 
εξουσίας του πράγµατος από τον αποκτώντα και γ) η µετάθεση της φυσικής εξουσίας 
από τον µέχρι τώρα νοµέα στον αποκτώντα να γίνεται µε τη θέληση και των δύο 
δηλαδή και αυτού που µεταβιβάζει τη νοµή. (ΑΠ 572/2008 Ελ∆νη 49.1677, ΑΠ 
1525/2006 Ελ∆νη 48.513, ΑΠ 621/2004 Ελ∆νη 47.176).  
- Κατά τη διάρκεια της σύµβασης ανέγερσης πολυώροφης οικοδοµής κατά το 
σύστηµα της αντιπαροχής, που αποτελεί σύµβαση έργου, ο εργοδότης-οικοπεδούχος 
έχει τη νοµή του οικοπέδου και των διαµερισµάτων, καταστηµάτων κλπ. της 
οικοδοµής, που ασκείται σύµφωνα µε το άρθρο 980 ΑΚ για το νοµέα οικοπεδούχο 
από τον κάτοχο εργολάβο, ο δε τελευταίος (εργολάβος) ασκεί τη νοµή µόνο στις 
οριζόντιες ιδιοκτησίες που του µεταβιβάζονται µε οριστικό συµβόλαιο, ως αµοιβή 
του, χωρίς όµως να αποκλείεται αντίθετη συµφωνία (ΑΠ 1792/2005 Ελ∆νη 47.503, 
ΑΠ 306/2004 Ελ∆νη 45.1423, ΑΠ 1199/2004 Ελ∆νη 46.170, ΑΠ 1127/2001), και µε 
νεότερη, έστω άτυπη, σύµβαση µεταβίβασης της νοµής διαιρετού χώρου που 
περιέρχεται στον εργολάβο ως αντάλλαγµα µαζί µε τα αναλογούντα σ΄ αυτόν 
ποσοστά συννοµής εξ αδιαιρέτου στο έδαφος (ΑΠ 1199/2004 οπ). Οµοίως, όπως 
γίνεται δεκτό και προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 1005 παρ. 1, 2 ΚΠολ∆, σε 
συνδυασµό µε τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 1017 παρ. 2 ίδιου Κώδικα, 199, 
513, 1192, 1198 ΑΚ, ο πλειστηριασµός αποτελεί αιτία παράγωγου τρόπου κτήσης της 
κυριότητας και ο υπερθεµατιστής θεωρείται ειδικός διάδοχος του καθ΄ ου η εκτέλεση, 
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τον οποίο και διαδέχεται στο δικαίωµα και ειδικότερα η κατακύρωση δηµιουργεί 
ιδιόρρυθµη ενοχική σχέση πώλησης, προς εκτέλεση της οποίας, πρέπει, για να 
πραγµατοποιηθεί η µεταβίβαση της κυριότητας του πράγµατος που πλειστηριάσθηκε 
στον υπερθεµατιστή, να γίνει µεταγραφή της περίληψης. Η νοµή, όµως, του 
εκπλειστηριασθέντος δεν µεταβιβάζεται µε την κατακύρωσή του στον υπερθεµατιστή 
eo ipso. Προς τούτο, απαιτείται παράδοση της νοµής στον υπερθεµατιστή, είτε 
εκουσίως από τον µέχρι τούδε νοµέα του, σύµφωνα µε το προαναφερόµενο άρθρο 
976 ΑΚ, είτε µε αναγκαστική εκτέλεση της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, 
κατά τους ορισµούς των διατάξεων των άρθρων 1005 παρ. 2, 943 ΚΠολ∆. (ΑΠ 
824/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 199, 513, 974, 976, 981, 984, 989, 1192, 1198, 
ΚΠολ∆: 947, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Οικογενειακό δίκαιο - Μνηστεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 844 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μνηστεία. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Αναιρετικός έλεγχος αοριστίας της αγωγής. 
- Κατά τα άρθρα 1346 εδ. α' και 1348 εδ. α' του ΑΚ "Η σύµβαση για µελλοντικό γάµο 
(µνηστεία) δεν γεννά αγωγή για εξαναγκασµό του. Αν ο γάµος µαταιώθηκε, καθένας 
από τους µνηστευµένους έχει δικαίωµα να απαιτήσει από τον άλλο, κατά τις διατάξεις 
για τον αδικαιολόγητο πλουτισµό, καθετί που του έδωσε ως δωρεά ή ως σύµβολο 
µνηστείας". Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι η αµοιβαία υπόσχεση γάµου, ως 
προϋπόθεση σύναψης της σύµβασης µνηστείας, µπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή 
αµφοτεροβαρώς ή ρητή ως προς τον ένα και σιωπηρή ως προς τον άλλο 
συµβαλλόµενο. Η υπαναχώρηση από τη σύµβαση µνηστείας µε µονοµερή, ρητή ή 
σιωπηρή δήλωση του ενός συµβαλλοµένου προς τον άλλο, που δεν υπόκειται σε 
κανένα περιορισµό, δυνάµενη να συντελεσθεί και χωρίς σπουδαίο λόγο, δηµιουργεί 
αµοιβαία υποχρέωση απόδοσης των ληφθέντων λόγω δωρεών ή ως συµβόλων 
µνηστείας, κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού (άρθρα 904 επ. ΑΚ), 
διότι λογίζονται ότι δόθηκαν υπό την προϋπόθεση του µέλλοντος γάµου.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 904, 908 ΑΚ, 216 παρ. 1 του ΚΠολ∆ συνάγεται ότι 
για το ορισµένο της αγωγής αποδόσεως των ληφθέντων λόγω δωρεάς ή ως συµβόλων 
µνηστείας, µετά τη λύση αυτής, αρκεί να αναφέρονται τα αδικαιολογήτως ληφθέντα 
αντικαταστατά ή µη, ενσώµατα ή ασώµατα, τα οποία αναζητούνται, εφόσον 
σώζονται, αυτούσια, έστω και αν πρόκειται περί χρηµάτων ή άλλων αντικαταστατών 
πραγµάτων, εάν δε δεν υπάρχει δυνατότητα αυτούσιας απόδοσης δηµιουργείται 
δευτερογενής υποχρέωση απόδοσης της αξίας του ληφθέντος λόγω εξοικονόµησης 
ισόποσων δαπανών από το λήπτη (ΟλΑΠ 1773/1981). Η αµφισβήτηση από τον 
εναγόµενο των περιστατικών που θεµελιώνουν το αγωγικό αίτηµα του 
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αδικαιολογήτου πλουτισµού αποτελεί αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής (βλ. και 
ΟλΑΠ 2/1987).  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθρο 
559 αρ.1 του ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο για το σχηµατισµό της περί νοµικής 
επάρκειας της αγωγής κρίσης του αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο 
νόµος προς θεµελίωση του ασκούµενου δικαιώµατος ή αρκέσθηκε σε λιγότερα 
(ΟλΑΠ 18/1998). Η δε ποιοτική αοριστία, δηλαδή η επίκληση των στοιχείων του 
νόµου, χωρίς αναφορά περιστατικών και η ποσοτική αοριστία, δηλαδή η µη αναφορά 
όλων των στοιχείων που απαιτούνται κατά νόµο για τη θεµελίωση του αιτήµατος της 
αγωγής, ελέγχονται από τους αριθµούς 8 και 14 αντιστοίχως του άρθρου 559 ΚΠολ∆ 
(ΟλΑΠ 15/2000), αν το δικαστήριο έκρινε ορισµένη την αγωγή λαµβάνοντας υπόψη 
γεγονότα που δεν αναφέρονται σ' αυτή ή αντιθέτως έκρινε αόριστη την αγωγή µη 
λαµβάνοντας υπόψη τέτοια γεγονότα. Ο ισχυρισµός περί ποσοτικής ή ποιοτικής 
αοριστίας της αγωγής, για να είναι παραδεκτός, πρέπει να προτείνεται στο δικαστήριο 
της ουσίας, σύµφωνα µε τον κανόνα του άρθρου 562 παρ. 2 του ΚΠολ∆, όπως επίσης 
πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι προτάθηκε παραδεκτά και νόµιµα, στο 
δικαστήριο που εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, ακόµη και αν έπρεπε να 
ληφθεί υπόψη αυτεπαγγέλτως, διαφορετικά ο λόγος είναι αόριστος. Ο ισχυρισµός 
περί αοριστίας της αγωγής πρέπει να αναφέρει τις συγκεκριµένες αοριστίες, σε σχέση 
µε τά αναγκαία προς στήριξη του αγωγικού δικαιώµατος περιστατικά, εξαιτίας των 
οποίων δεν παρέχεται η δυνατότητα στον εναγόµενο να αµυνθεί, τα δε αναγκαία 
στοιχεία για την πληρότητα του δικογράφου της αγωγής είναι συνάρτηση του 
εφαρµοστέου κανόνα δικαίου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 904, 908, 1346, 1348,  
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΝοΒ 2012.285 * Ελ∆νη 2012.1315, σχολιασµός 
Αναστάσιος Βαλτούδης  
 
Οροφοκτησία - Κανονισµός πολυκατοικίας 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 330 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ο οροφοκτήτης που είναι αποκλειστικός κύριος της βεράντας του διαµερίσµατος 
του, υποχρεούται να την επισκευάσει µε δικές του δαπάνες, εφόσον παραβλάπτεται η 
χρήση του ιδιοκτήτη του κάτω από αυτή διαµερίσµατος 
- Από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 Ν. 3741/29 κατά την οποία ο ιδιοκτήτης κάθε 
ορόφου ή µέρους αυτού κατασκευάζει ή διατηρεί µε δική του δαπάνη το πάτωµα, τις 
θύρες, τους θόλους, τα δωµάτια και τις οροφές των δωµατίων της χωριστής 
ιδιοκτησίας, προκύπτει ότι ο κύριος χωριστής ιδιοκτησίας έχει υποχρέωση να 
διατηρεί την ιδιοκτησία του σε τέτοια κατάσταση ώστε να µην µπορεί να προκύψει 
από αυτή βλάβη στη χρήση των λοιπών διαιρετών ιδιοκτησιών ή των κοινών της 
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οροφοκτησίας. Ο κύριος ορόφου ή διαµερίσµατος ευθύνεται έναντι των λοιπών 
κυρίων της οροφοκτησίας από τη µη διατήρηση ή την πληµµελή συντήρηση της 
διαιρετής του ιδιοκτησίας και της δυναµένης να επέλθει σ΄ αυτή βλάβης και µπορεί 
να υποχρεωθεί στη λήψη µέτρων προς αποτροπή της βλάβης. Ο οροφοκτήτης που 
είναι αποκλειστικός κύριος της βεράντας του διαµερίσµατος του, υποχρεούται να την 
επισκευάσει µε δικές του δαπάνες, εφόσον παραβλάπτεται η χρήση του ιδιοκτήτη του 
κάτω από αυτή διαµερίσµατος (ΕφΑθ 7735/2003 Ελ∆νη 2005,907, ΕφΑθ 4158/2001 
Ελ∆νη 2001,1414, ΕφΑθ 9397/1995 Ελ∆νη 1996,1665, βλ. και I. Κατρά, Πανδέκτη 
Μισθώσεων και Οροφοκτησίας, 9η έκδοση, παρ.275 Β, αρ.3). 
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 6, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Οροφοκτησία - Κοινόχρηστα και κοινόκτητα µέρη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 331 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Οροφοκτησία. Κοινόχρηστα και κοινόκτητα µέρη.Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της 
έφεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 953, 954, 1002 και 1117 του ΑΚ, 1 
και 14 του Ν. 3741/1929 "Περί ιδιοκτησίας κατ` ορόφους", που διατηρήθηκε σε ισχύ 
µε το άρθρο 54 του ΕισΝΑΚ, 1 και 2 του Ν∆ 1024/1971 "Περί διηρηµένης 
ιδιοκτησίας επί οικοδοµηµάτων ανεγειρόµενων επί ενιαίου οικοπέδου" προκύπτει ότι, 
εκτός από τις περιπτώσεις σύστασης οροφοκτησίας µε βάση τη διάταξη του άρθρου 
480 Α΄ του ΚΠολ∆, που προστέθηκε µε το άρθρο 11 του Ν.1562/1985 ή τις διατάξεις 
των άρθρων 1 και 6 του τελευταίου νόµου, χωριστή κυριότητα σε όροφο οικοδοµής ή 
σε διαµέρισµα ορόφου µπορεί να συσταθεί: α) µε δικαιοπραξία του κυρίου ή των 
συγκυρίων του όλου ακινήτου, δηλαδή είτε µε σύµβαση του κυρίου και του 
αποκτώντος, είτε µε σύµβαση µεταξύ των συγκυρίων του όλου ακινήτου, η οποία 
περιβάλλεται τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου και υπόκειται σε 
µεταγραφή και β) µε διάταξη τελευταίας βούλησης (ΑΠ 2057/2009, ΑΠ 502/2001 
Ελ∆νη 42.1632, ΑΠ 722/1993 Ελ∆νη 36.99). Στην τελευταία περίπτωση, η κτήση της 
χωριστής κυριότητας σε όροφο ή σε διαµέρισµα ορόφου επέρχεται από τη µεταγραφή 
της αποδοχής της κληρονοµίας ή της κληροδοσίας ή του κληρονοµητηρίου (ΕφΑθ 
5217/2007 Ε∆Π 2008 σελ. 116, ΕφΑθ 11635/1995 Ε∆Π 1996 σελ. 72, Καράσης στον 
ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου άρθρ. 1117 αρ. 13 σελ. 719, Τσούµας: Η διαιρηµένη 
ιδιοκτησία (2003) σελ. 54, Πατσουράκου: Η οριζόντια ιδιοκτησία (1973) παρ. 6 Γ 
σελ. 25-30), σύµφωνα δε µε τη διάταξη του άρθρου 1199 του ΑΚ, η σύσταση 
ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους ή διαµερίσµατα ορόφων θεωρείται στην περίπτωση αυτή 
ότι υπάρχει από το θάνατο του κληρονοµουµένου (ΕφΑθ 5217/2007 ό.π., Τσούµας: 
ό.π. σελ. 54, Τσετσέκος: Η διηρηµένη κυριότης επί οικοδοµηµάτων ή µερών αυτών 
(1972) παρ. 23 σελ. 106-107). ∆εν µπορεί, εποµένως, κατά νόµο να αποκτηθεί 
κυριότητα µε χρησικτησία, τακτική ή έκτακτη, σε τµήµα, όροφο ή δωµάτιο του όλου 



 

[134] 
 

ακινήτου, ακόµη και αν το τµήµα αυτό είναι αυτοτελές και προορισµένο για αυτοτελή 
χρήση και εκµετάλλευση, εφόσον το εν λόγω τµήµα δεν αποτελεί συνεστηµένη ήδη 
οριζόντια ιδιοκτησία (ΑΠ 2057/2009 ό.π., ΑΠ 502/2001 ό.π., ΑΠ 115/1999 Ελ∆νη 
41.1028, ΑΠ 722/1993 ό.π.). Για τη σύσταση της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους ή 
διαµερίσµατα ορόφων, δεν απαιτείται η χρησιµοποίηση πανηγυρικών εκφράσεων, 
αλλά αρκεί η σαφής βούληση των συνιστώντων αυτή περί υποβολής του ακινήτου 
στη ρύθµιση του Ν. 3741/2929 (ΑΠ 306/2004 Ελ∆νη 45.1424, ΕφΚρ 94/1993 Ε∆Π 
1993 σελ. 207).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ, 1,2 παρ. 1, 4 
παρ. 1, 5 και 13 του N. 3741/1929, συνάγεται ότι στην οριζόντια ιδιοκτησία ιδρύεται 
κυρίως µεν χωριστή κυριότητα σε όροφο οικοδοµής ή διαµέρισµα ορόφου, 
παρεποµένως δε και αναγκαστική συγκυριότητα που αποκτάται αυτοδικαίως κατ’ 
ανάλογη µερίδα στα µέρη του όλου ακινήτου, τα οποία χρησιµεύουν για την κοινή 
από όλους τους οροφοκτήτες χρήση και στα οποία περιλαµβάνονται, κατ’ ενδεικτική 
στις διατάξεις αυτές απαρίθµηση, το έδαφος, τα θεµέλια, οι πρωτότυχοι, η στέγη, η 
αυλή κλπ. Ο προσδιορισµός των κοινόκτητων και κοινόχρηστων αυτών µερών γίνεται 
είτε µε τη συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία είτε µε ιδιαίτερες συµφωνίες 
µεταξύ όλων των οροφοκτητών, κατά τα άρθρα 4 παρ. 1, 5 και 13 του ως άνω Ν. 
3741/1929. Έτσι, οι ιδιοκτήτες οριζόντιων ιδιοκτησιών οικοδοµής, που έχουν 
αναγκαστική συγκυριότητα και δικαίωµα συµµετοχής στη χρήση σε όλα τα 
ενδεικτικώς οριζόµενα κοινόκτητα και κοινόχρηστα µέρη της οικοδοµής, µπορούν, µε 
οµόφωνη απόφαση, η οποία πρέπει να καταρτιστεί µε συµβολαιογραφικό έγγραφο 
και να µεταγραφεί, να συµφωνήσουν ότι κάποιος από τους ιδιοκτήτες οριζόντιων 
ιδιοκτησιών θα έχει δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης στα προαναφερόµενα µέρη. Οι 
συµφωνίες µε τις οποίες κανονίζονται κατά διαφορετικό τρόπο τα δικαιώµατα και οι 
υποχρεώσεις των ιδιοκτητών αυτών στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα πράγµατα, 
δηµιουργούν περιορισµούς της αναγκαστικής συγκυριότητας επί αυτών, από την 
οποία και απορρέει το δικαίωµα συµµετοχής στη χρήση τους. Οι δηµιουργούµενοι 
έτσι περιορισµοί, χωρίς να είναι δουλείες µε την έννοια των άρθρων 1118 επ., 1142 
επ. και 1188 επ. του ΑΚ, φέρουν το χαρακτήρα δουλείας, σύµφωνα µε το άρθρο 13 
παρ. 3 του Ν. 3741/1929, µε την έννοια ότι δεσµεύουν τους καθολικούς και ειδικούς 
διαδόχους των ιδιοκτητών των οριζόντιων ιδιοκτησιών που τους συνοµολόγησαν και 
αντιτάσσονται κατά τρίτων. Αν, όµως, δεν ορίζεται τίποτε από την ως άνω 
δικαιοπραξία, ούτε µε ιδιαίτερες συµφωνίες, τότε ισχύει ο προσδιορισµός που 
προβλέπεται από τις πιο πάνω διατάξεις. Το ίδιο συµβαίνει, δηλαδή ισχύει ο 
προσδιορισµός που προβλέπεται από τις αναγκαστικού δικαίου πολεοδοµικές 
διατάξεις νόµου, όταν η πιο πάνω δικαιοπραξία και οι συµφωνίες είναι αντίθετες προς 
τις διατάξεις αυτές, όταν δηλαδή ο καθορισµός των κοινόχρηστων, κατ΄ έκταση και 
περιεχόµενο µε βάση τις ανωτέρω συµφωνίες, έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε ρητή 
πολεοδοµική διάταξη που απαγγέλλει ρητά ή έµµεσα, πλην όµως σαφώς, ακυρότητα 
(ΑΠ 306/2004 ό.π., ΑΠ 374/2003 ΧρΙ∆ 2003.527, ΑΠ 1127/2001 Ε∆Π 2003.207, ΑΠ 
650/1999 Ελ∆νη 41.433).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 2 και 5 παρ. 1 του Ν. 3741/1929, 
προκύπτει ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ειδική συµφωνία (κανονισµός) µεταξύ 
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όλων των συνιδιοκτητών για τον τρόπο χρήσης των κοινόχρηστων και κοινόκτητων 
µερών της οικοδοµής, κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται να προβαίνει σε απόλυτη χρήση 
των εν λόγω µερών, να ενεργεί επισκευές και ανανεώσεις σ’ αυτά, καθώς και 
µεταβολές και προσθήκες, µε τον όρο όµως ότι δεν παραβλάπτει τη χρήση και τα 
δικαιώµατα των άλλων συνιδιοκτητών, δεν µειώνει την ασφάλεια των µερών αυτών ή 
του όλου οικοδοµήµατος και δεν µεταβάλλει το συνήθη προορισµό τους. Μεταβολή ή 
προσθήκη στα κοινά µέρη της οικοδοµής νοείται ειδικότερα η βελτίωση που 
αποβλέπει στην αποδοτικότερη χρήση του κοινού µε τη συνδροµή των παραπάνω 
προϋποθέσεων υπέρ όλων κατ` αρχήν των συνιδιοκτητών, αν δε αυτή (βελτίωση) 
αφορά έναν ή µερικούς µόνο από τους συνιδιοκτήτες, πρέπει να µην καθιστά 
χειρότερη τη θέση των λοιπών. Το αν οι παραπάνω µεταβολές των κοινών µερών 
είναι επιτρεπτές ή όχι µε την παραπάνω έννοια, κρίνεται σε κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες της οροφοκτησίας, τις επιµέρους 
ανάγκες των διαιρετών ιδιοκτησιών και το σκοπό που εξυπηρετεί το κοινό µέρος που 
υφίσταται τη µεταβολή στη λειτουργία της όλης συνιδιοκτησίας (ΑΠ 993/2009, ΑΠ 
357/2006 Ελ∆νη 47. 819, ΑΠ 827/2005 Ελ∆νη 47.178, ΑΠ 36/2005 Ελ∆νη 46.1463, 
ΑΠ 185/2003 Ελ∆νη 44.778, ΑΠ 861/1994 Ελ∆νη 37.138). Στην έννοια της, κατά τα 
ως άνω, χρήσης εµπεριέχεται και το δικαίωµα της εµφάνισης του όλου 
οικοδοµήµατος, κατά τρόπο που αρµόζει στην αισθητική και αρχιτεκτονική 
κατασκευή του και, συνεπώς, οποιαδήποτε προσθήκη σ` αυτό, η οποία παραβλάπτει 
την εµφάνισή του, ως γενόµενη πέρα από την αρχιτεκτονική κατασκευή του, 
παραβλάπτει και τη χρήση των άλλων οροφοκτητών και είναι από το λόγο αυτό 
ανεπίτρεπτη (ΑΠ 185/2003 ό.π., ΑΠ 1349/1990 Ελ∆νη 33. 324). Εξάλλου, αν ληφθεί 
υπόψη ότι η θεσπιζόµενη µε τα άρθρα 1002 του ΑΚ και 1 του Ν. 3741/1929 
αποκλειστική (χωριστή) κυριότητα επί ορόφου ή διαµερίσµατος ορόφου αποτελεί 
εξαίρεση του κανόνα "superficies solo cedit", που έχει περιληφθεί στο άρθρο 1001 εδ. 
α΄ του ΑΚ, οποιοδήποτε µέρος του όλου ακινήτου που δεν ορίστηκε ή δεν ορίστηκε 
έγκυρα, µε το συστατικό της οροφοκτησίας τίτλο, ότι αποτελεί αντικείµενο της 
αποκλειστικής κυριότητας κάποιου συνιδιοκτήτη, υπάγεται αυτοδικαίως από το νόµο, 
κατ’ εφαρµογή του ανωτέρω κανόνα, στα αντικείµενα της αναγκαστικής 
συγκυριότητας επί του εδάφους και θεωρείται γι’ αυτό κοινόκτητο και κοινόχρηστο 
µέρος του ακινήτου (ΟλΑΠ 23/2000 Ελ∆νη 42. 58, ΑΠ 1602/2002 Ελ∆νη 44.777, 
ΑΠ 752/2002 Ελ∆νη 43.1681, ΑΠ 1253/2001 Ελ∆νη 43.152).  
- Κατά το άρθρο 522 του ΚΠολ∆, µε την άσκηση της έφεσης, η υπόθεση 
µεταβιβάζεται στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο µέσα στα όρια που καθορίζονται από 
την έφεση και τους πρόσθετους λογους. Αν το πρωτοβάθµιο δικαστήριο δέχθηκε την 
αγωγή και απέρριψε την ένσταση του εναγοµένου κατ’ αυτής, ο τελευταίος, 
εκκαλώντας την απορριπτική απόφαση του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, µπορεί να 
επαναφέρει την ένσταση αυτή µε λόγο έφεσης ή µε πρόσθετο λόγο και όχι απλά µε 
τις προτάσεις του (ΑΠ 979/2003 Ελ∆νη 45.1651, Σαµουήλ: Η έφεση ΣΤ΄ έκδ. (2009) 
παρ. 702 σελ. 298).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 953, 954, 1002, 1117, 1188, 1142,  
ΕισΝΑΚ: 54,  
ΚΠολ∆: 480 Α, 522, 
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 2, 4, 5, 13, 14,  
Ν∆: 1024/1971, άρθ. 1, 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Οροφοκτησία - Κοινόχρηστα και κοινόκτητα µέρη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 302 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Οριζόντια ιδιοκτησία. Κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται στην απόλυτη χρήση των 
κοινών πραγµάτων καθώς και στη χρήση σύµφωνα µε τον κανονισµό. Ένσταση 
καταχρηστικής άσκησης δικαιώµατος. 
- Από τα άρθρα 1, 2 παρ. 1, 3, 4, παρ. 1,5, 13 παρ. 1, 3 και 14 του Ν. 3741/1929 «περί 
της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους» ο οποίος ισχύει και µετά την εισαγωγή του ΑΚ, κατ' 
άρθρο 54 του Εισαγωγικού αυτού Νόµου, σε συνδυασµό προς τα άρθρα 1002 και 
1117 ΑΚ, προκύπτει ότι οι συνιδιοκτήτες κοινής οικοδοµής υπαγόµενης στο 
καθεστώς του εν λόγω νόµου, µπορούν να ρυθµίσουν ελεύθερα µε σύµβαση, που 
καταρτίζεται συµβολαιογραφικώς, µε την σύµπραξη όλων και µεταγράφεται, τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, τόσο ως προς τα αναγκαστικά αδιαίρετα 
(κοινά) µέρη της οικοδοµής, όσο και ως προς τις χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες σε 
ορόφους ή διαµερίσµατα και µάλιστα κατά παρέκκλιση από τις ενδοτικού δικαίου 
διατάξεις του ανωτέρω νόµου και του ΑΚ, οπότε οι κατά τον τρόπο αυτό 
δηµιουργούµενοι περιορισµοί της κυριότητας έχουν το χαρακτήρα δουλείας και 
δεσµεύουν και τους διαδόχους των εξαρχής συµβληθέντων ή εκείνων που 
προσχώρησαν µεταγενέστερα στον καταρτισθέντα µε τη σύµβαση κανονισµό. Κατά 
συνέπεια µε τον κανονισµό έγκυρα καθιερώνονται περιορισµοί και απαγορεύσεις στη 
χρήση των ανωτέρω πραγµάτων και πέραν των αναφεροµένων στα άρθρα 3 παρ. 2 
και 5 στοιχ. α' του Ν. 3741/1929. Από αυτά προκύπτει ότι, αν µε κάποιο όρο 
απαγορεύεται σε συνιδιοκτήτη η ενέργεια µεταβολών σε κάθε περίπτωση ή ορισµένη 
χρήση των πραγµάτων αυτών, η απαγόρευση ισχύει και όταν από την απαγορευόµενη 
πράξη δεν παραβλάπτεται η χρήση, ούτε θίγονται τα δικαιώµατα των άλλων 
συνιδιοκτητών, δεν µειώνεται η ασφάλεια των ιδιοκτησιών των ή του όλου 
οικοδοµήµατος, ούτε µεταβάλλεται ο συνήθης προορισµός τους. Έτσι δεν απαιτείται 
στη συγκεκριµένη περίπτωση η έρευνα, αν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις του 
νόµου, για να κριθεί αν έλαβε χώρα ανεπίτρεπτη, ως αντικείµενη στον κανονισµό, 
ενέργεια συνιδιοκτήτου (βλ. ΑΠ 872/2007 Ε∆ικΠολ 2007.304, ΑΠ 622/1990 ΕΕΝ 
1991.190, 1184/1986 ΝοΒ1987.899). Αντιθέτως, αν δεν υπάρχει ειδική συµφωνία 
µεταξύ όλων των συνιδιοκτητών αναφορικά µε τον τρόπο χρήσης των διαιρεµένων 
ιδιοκτησιών και των εξ αδιαιρέτου µερών της οικοδοµής, καθένας από τους 
συνιδιοκτήτες έχει όλα τα δικαιώµατα που ανήκουν στον κύριο, εφόσον όµως η 
άσκηση αυτών δεν παραβλάπτει τη χρήση των άλλων ιδιοκτητών ή δεν µειώνει την 
ασφάλεια αυτών ή του οικοδοµήµατος. Έτσι δικαιούται σε απόλυτη χρήση του 
ορόφου ή διαµερίσµατος του και των κοινών πραγµάτων και µπορεί να επιχειρήσει 
µεταβολές ή προσθήκες στα αδιαιρέτως κοινά µέρη του οικοδοµήµατος, καθώς και να 
προβαίνει στην επισκευή ή ανανέωση αυτών, υπό τον όρο να µη βλάπτει τα 
δικαιώµατα των λοιπών συνιδιοκτητών, να µη µεταβάλει το συνήθη προορισµό 
αυτών και να µη παραβλάπτει τη χρήση των άλλων ιδιοκτητών και την ασφάλεια 
αυτών ή του οικοδοµήµατος. Η ενάσκηση του δικαιώµατος κάθε συνιδιοκτήτη για 
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απόλυτη χρήση του διαµερίσµατος του και των κοινών µερών του οικοδοµήµατος 
πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην βλάπτονται τα δικαιώµατα των 
λοιπών συνιδιοκτητών. Αυτός ο περιορισµός δεν αφορά απλώς µόνο βλάβη του 
δικαιώµατος τους συγχρήσεως των κοινών. ∆ηλαδή δεν διασφαλίζει µόνο την ίση και 
όµοια χρήση των κοινών, αλλά απαιτεί η χρήση να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε µε 
αυτόν όχι µόνο να µη βλάπτεται η χρήση των κοινών από τους λοιπούς, αλλά 
οποιοδήποτε δικαίωµα αυτών από το δεσµό της οροφοκτησίας (βλ. ΑΠ 861/1994 
Ελ∆νη 1996.138, 1177/1986 ΝοΒ 1987.895). Στην πιο πάνω έννοια της απόλυτης 
χρήσης των κοινών πραγµάτων που δικαιούται να κάνει ο συνιδιοκτήτης της 
οικοδοµής, εµπεριέχεται και το δικαίωµα της εµφάνισης του όλου οικοδοµήµατος 
κατά τρόπο προσήκοντα στην αισθητική και αρχιτεκτονική κατασκευή του και 
συνεπώς οιαδήποτε επέµβαση σ' αυτό, παραβλάπτουσα την εµφάνιση αυτή, ως 
γενοµένη πέραν της αρχιτεκτονικής κατασκευής του, παραβλάπτει και τη χρήση των 
άλλων οροφοκτητών και είναι εκ του λόγου τούτου ανεπίτρεπτη (βλ. ΑΠ 1349/1990 
Ελ∆νη 1992. 324, ΕφΑθ 6982/2001 Ελ∆νη 2002.236, ΕφΠειρ 791/1994 Ελ∆νη 
1995.699). Έτσι 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. (ΑΠ 
1314/2005, ΑΠ 115/2003 Ελ∆νη 44.494).  
- Η αξίωση µε την οποία επιδιώκεται η συµµόρφωση στις διατάξεις του κανονισµού 
και της περί οριζοντίου ιδιοκτησίας νοµοθεσίας µπορεί να αποκρουστεί µε τη διάταξη 
του άρθρου 281 του ΑΚ, όταν η άσκησή της υπερβαίνει προφανώς τα όρια, που 
επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του 
δικαιώµατος. Η υπέρβαση αυτή είναι προφανής, όταν η συµπεριφορά του ενάγοντος 
απέναντι στον εναγόµενο υπήρξε τέτοια, ώστε να δηµιουργήσει στον τελευταίο την 
πεποίθηση ότι δεν θα ασκηθεί το ένδικο δικαίωµα, η ικανοποίηση του οποίου θα ήταν 
γι΄ αυτόν (εναγόµενο) ιδιαίτερα επαχθής οικονοµικά. Επίσης η υπέρβαση αυτή είναι 
προφανής και όταν η ικανοποίηση του προβαλλοµένου από τον ενάγοντα 
δικαιώµατος προκαλεί την έντονη εντύπωση αδικίας σε σχέση µε το όφελος που θα 
αποκοµίσει ο δικαιούχος (ΑΠ 599/1995 Ελ∆νη 37.347, ΑΠ 1029/2006 Ελ∆νη 
50.462). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 1002, 1117, 
ΕισΝΑΚ: 54, 
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πολεοδοµικά θέµατα - Σχέδια πόλης 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 3 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πράξη εφαρµογής. 
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- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 3 του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής 
Νοµοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.), που κυρώθηκε µε το από 14/27.7.1999 Π.∆ (ΦΕΚ ∆' 
580/1999), "η πράξη εφαρµογής καθορίζει τα τµήµατα που αφαιρούνται από κάθε 
ιδιοκτησία για εισφορά γης, τα τµήµατα που µετατρέπονται σε χρηµατική εισφορά 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 45 και προσδιορίζει τα τµήµατα που 
ρυµοτοµούνται για κοινόχρηστους χώρους ή καταλαµβάνονται από κοινωφελείς 
χώρους. Με την πράξη εφαρµογής τα οικόπεδα που δεν είναι άρτια κατά το εµβαδόν 
τους και δεν µπορούν να τακτοποιηθούν σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 302 
προσκυρώνονται στα γειτονικά οικόπεδα η συνενώνονται για τη δηµιουργία 
αδιαίρετων ενιαίων οικοπέδων ή ανταλλάσσονται υποχρεωτικά µε ίσης αξίας 
οικόπεδα ή ιδανικά µερίδια οικοπέδων ή τµήµατα διαιρεµένης ιδιοκτησίας σύµφωνα 
µε το Ν. 3741/1929 και το Ν∆ 1024/1971 µε την επιφύλαξη του άρθρου 245.... Με 
την πράξη εφαρµογής πραγµατοποιείται επίσης η τακτοποίηση ή η εφαρµογή του 
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής για τα τµήµατα των ιδιοκτησιών που 
προβλέπονται από την Πολεοδοµική µελέτη για κοινόχρηστους και κοινωφελείς 
χώρους και που είναι µεγαλύτερα της οφειλόµενης εισφοράς γης ή τα τµήµατα της 
εισφοράς σε γη εφόσον δεν είναι πολεοδοµικά αξιοποιήσιµα στην αρχική τους 
θέση....Όποιος ιδιοκτήτης δεν συµφωνεί ότι το νέο ακίνητο που του δίνεται µε την 
πράξη εφαρµογής είναι ισάξιο µε το παλαιό, µπορεί να προσφύγει στα αρµόδια 
δικαστήρια, όπως προβλέπεται από το Ν∆ 797/1971, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 
6 µηνών από την κύρωση της πράξης εφαρµογής, για να καθοριστεί δικαστικά η αξία 
των ακινήτων, χωρίς στο διάστηµα αυτό να αναστέλλεται η εφαρµογή των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου".  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 3741/1929,  
Ν∆: 1024/1971,  
Ν∆: 797/1971,  
Π∆: 14/27.7/1999,  
∆ηµοσίευση: ∆ικογραφία 2012.223 
 
Προσβολή προσωπικότητας - Συκοφαντική δυσφήµηση - ∆υσφηµητικές 
διαδόσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 356 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Συκοφαντική δυσφήµηση ανώνυµης Τραπεζικής εταιρείας. Αντιπεφωνηµένα 
αντίγραφα. 
- Με τις διατάξεις των άρθρων 57 και 59 του ΑΚ προστατεύεται το δικαίωµα της 
προσωπικότητας που αποτελεί ένα πλέγµα αγαθών που συνθέτουν την υπόσταση του 
προσώπου µε το οποίο είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένα. Τέτοια αγαθά είναι, εκτός 
των άλλων, η τιµή και η υπόληψη κάθε ανθρώπου, η οποία αντικατοπτρίζεται στην 
αντίληψη και την εκτίµηση που έχουν οι άλλοι γι' αυτόν. Από τις διατάξεις δε αυτές 
(των άρθρων 57 και 59 ΑΚ), σε συνδυασµό προς τις διατάξεις των άρθρων 914 και 
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932 του ΑΚ, προκύπτει, ότι επί προσβολής της προσωπικότητας η αξίωση 
ικανοποίησης για την ηθική βλάβη προϋποθέτει προσβολή των παραπάνω 
δικαιωµάτων, παράνοµη και υπαίτια. Περαιτέρω και το νοµικό πρόσωπο, εφόσον 
κηρύσσεται ικανό δικαίου και ικανό προς δικαιοπραξία (άρθρα 61 και 70 ΑΚ), έχει 
δικαίωµα επί της προσωπικότητας αυτού στην έκφανση της πίστης, της υπόληψης, 
της φήµης, του κύρους, του επαγγέλµατος, του µέλλοντος και των λοιπών 
αναγνωριζόµενων σ' αυτό άϋλων αγαθών. 
Συνεπώς, σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας αυτού σε οποιαδήποτε των 
εκφάνσεων τούτων, δικαιούται να ζητήσει, κατά τα άρθρα 57 και 59 του ΑΚ 
προστασία, καθώς και την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης (που υπέστη από την 
προσβολή) που µπορεί να συνίσταται και στην καταβολή χρηµατικού ποσού. Επίσης, 
από τις πιο πάνω διατάξεις των άρθρων 57 και 59 του ΑΚ συνάγεται, ότι, προς 
θεµελίωση αξίωσης προς προστασία της προσωπικότητας νοµικού προσώπου, 
απαιτείται πράξη που επάγεται µειωτική διαταραχή αυτής σε κάποια των ανωτέρω 
εκφάνσεων της και που είναι παράνοµη. Είναι δε παράνοµη η προσβολή, όταν 
υπάρχει διάταξη η οποία απαγορεύει συγκεκριµένη πράξη που προσβάλλει κάποια 
έκφανση της προσωπικότητας και είναι αδιάφορο αν η απαγόρευση βρίσκεται στο 
αστικό ή ποινικό δίκαιο ή σε άλλους κανόνες δηµοσίου δικαίου ή και ειδικούς 
νόµους. Ακόµη, από τα άρθρα 298, 299 και 932 του ΑΚ προκύπτει, ότι τα νοµικά 
πρόσωπα δικαιούνται να αξιώσουν χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, αν 
υπέστησαν προσβολή που αναφέρεται στην πίστη, στην υπόληψη, στο µέλλον και 
γενικά στα αναγνωριζόµενα σε αυτά αγαθά από αδικοπραξία, µε την έννοια του 
άρθρου 914 του ΑΚ. Κατά την έννοια δε του άρθρου τούτου, προς θεµελίωση 
ευθύνης από αδικοπραξία απαιτείται, εκτός των άλλων, να προξενηθεί σε άλλον 
ζηµία από υπαίτια ενέργεια ή παράλειψη του δράστη και η ζηµία να είναι παράνοµη. 
Παράνοµη είναι η ζηµία, όταν µε την ενέργεια ή παράλειψη του δράστη 
προσβάλλεται δικαίωµα εκείνου που υπέστη τη βλάβη το οποίο προστατεύεται από το 
νόµο ή και συµφέρον αυτού. Έτι περαιτέρω, από τις συνδυασµένες διατάξεις των 
άρθρων 361, 362 και 363 του ΠΚ συνάγεται, ότι παθητικό υποκείµενο των υπό 
τούτων προβλεπόµενων εγκληµάτων είναι το, υπό την έννοια του άρθρου 34 του ΑΚ, 
φυσικό πρόσωπο. Έτσι τα νοµικά πρόσωπα (61 επ. ΑΚ) δεν µπορούν να είναι 
υποκείµενα των εν λόγω εγκληµάτων, εκτός αν ορίζεται αλλιώς από το νόµο όπως το 
άρθρο 364 του ΠΚ. Τέλος, κατά το άρθρο 364 παρ. 1 ΠΚ, όποιος ισχυρίζεται µε 
οποιοδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ή διαδίδει για ανώνυµη εταιρεία ορισµένο γεγονός 
που είναι σχετικό µε τις επιχειρήσεις, την οικονοµική κατάσταση ή γενικά τις 
εργασίες της ή µε τα πρόσωπα που τη διοικούν ή τη διευθύνουν και που µπορεί να 
βλάψει την εµπιστοσύνη του κοινού στην εταιρεία και γενικά στις επιχειρήσεις της, 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους ή µε χρηµατική ποινή. Κατά δε την παρ. 3 
του ίδιου άρθρου αν ο κατηγορούµενος γνώριζε ότι το γεγονός που ισχυρίστηκε ή 
διέδωσε είναι ψευδές τιµωρείται µε φυλάκιση.  
- Κατά το άρθρο 449 παρ. 2 του ΚΠολ∆, φωτοτυπίες εγγράφων έχουν αποδεικτική 
δύναµη ίση µε το πρωτότυπο, εφόσον η ακρίβεια τους βεβαιώνεται από πρόσωπο που 
είναι κατά το νόµο αρµόδιο να εκδίδει αντίγραφα.  
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Εξάλλου, µε το άρθρο 52 παρ. 1 και 2 του Ν∆ 3026/1954 "περί του Κώδικος των 
∆ικηγόρων", ορίζεται ότι "ο δικηγόρος έχει το δικαίωµα να εκδίδει επικυρωµένα υπ' 
αυτού αντίγραφα των παρ' αυτώ υπαρχόντων παντός είδους εγγράφων, ων υπεύθυνος 
περί της ακριβείας των" (παρ. 1) και ότι "τα τοιαύτα αντίγραφα έχουσι πλήρη ισχύν 
αντιπεφωνηµένου αντιγράφου" (παρ. 2). Κατά την έννοια δε του ίδιου άρθρου, το 
έγγραφο υπάρχει στο δικηγόρο αν αυτός το κατέχει, προσωρινά έστω, ανεξάρτητα 
από χρονική διάρκεια, όταν εκδίδει το αντίγραφο. Για το κύρος της επικύρωσης 
φωτοτυπίας, µε βεβαίωση από δικηγόρο της ακρίβειας της, δεν είναι αναγκαία η 
πανηγυρική διατύπωση του γεγονότος της κατοχής στη σχετική έγγραφη βεβαιωτική 
πράξη του δικηγόρου, αλλά αρκεί να συνάγεται βεβαίωση και του γεγονότος αυτού 
από την όλη διατύπωση της πράξης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 298, 299, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 449,  
ΠΚ: 361, 362, 363, 364,  
Ν∆: 3026/1954, άρθ. 52, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012.1269 
 
Προσβολή προσωπικότητας - Συκοφαντική δυσφήµηση - ∆υσφηµητικές 
διαδόσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 354 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Συκοφαντική δυσφήµηση. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης.Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων 
που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. 
Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Το άρθρο 367 ΠΚ, ορίζει στην παρ. 1 αυτού ότι δεν αποτελούν άδικη πράξη α) οι 
δυσµενείς κρίσεις ... καθώς και γ) οι εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλεση 
νοµίµων καθηκόντων, την άσκηση νόµιµης εξουσίας ή για τη διαφύλαξη (προστασία) 
δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον ..." και στη δεύτερη παράγραφο 
ότι η προηγούµενη διάταξη δεν εφαρµόζεται α) όταν οι παραπάνω κρίσεις και 
εκδηλώσεις περιέχουν τα συστατικά στοιχεία της πράξης του άρθρου 363 (δηλαδή 
της συκοφαντικής δυσφήµησης) καθώς και β) όταν από τον τρόπο εκδήλωσης ή από 
τις περιστάσεις, υπό τις οποίες τελέσθηκε η πράξη, προκύπτει σκοπός εξύβρισης." 
Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι ο άδικος χαρακτήρας των 
πράξεων της εξυβρίσεως και της απλής δυσφηµήσεως αίρεται και στην περίπτωση 
που οι σχετικές εκδηλώσεις γίνονται για διαφύλαξη δικαιώµατος ή από άλλο 
δικαιολογηµένο ενδιαφέρον. Τέτοιο δε ενδιαφέρον έχει και κάθε πρόσωπο κατά την 
υπεράσπιση των έννοµων συµφερόντων του επί δικαστηρίου, καθώς και κάθε 
δικηγόρος κατά την επί δικαστηρίου υπεράσπιση των πελατών του. Και στην 
περίπτωση, όµως, αυτή ο άδικος χαρακτήρας της εξυβριστικής ή δυσφηµιστικής 
εκδηλώσεως δεν αίρεται και, συνεπώς, παραµένει η παρανοµία ως συστατικό 
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στοιχείο της αδικοπραξίας, όταν η άνω εκδήλωση αποτελεί συκοφαντική δυσφήµιση 
ή όταν προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως, δηλαδή σκοπός που κατευθύνεται ειδικώς σε 
προσβολή της τιµής άλλου, µε αµφισβήτηση της ηθικής ή κοινωνικής αξίας του 
προσώπου του ή µε περιφρόνηση αυτού. Ειδικός σκοπός εξυβρίσεως, που, ως νοµική 
έννοια, ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, υπάρχει στον τρόπο εκδηλώσεως της 
προσβλητικής συµπεριφοράς, όταν αυτός δεν ήταν αντικειµενικά αναγκαίος για τη 
δέουσα απόδοση του περιεχοµένου της σκέψης εκείνου που φέρεται ότι ενεργεί από 
δικαιολογηµένο ενδιαφέρον και ο οποίος µολονότι γνώριζε τούτο, χρησιµοποίησε τον 
τρόπο αυτό για να προσβάλλει τη τιµή άλλου (ΑΠ 1231/2004, 967/2011,179/2011). Η 
τελευταία αυτή διάταξη (ΠΚ 367) για την ενότητα της έννοµης τάξης εφαρµόζεται 
αναλογικά και στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου, όπως αυτός οριοθετείται από τις 
διατάξεις των άρθρων 57-59 και 914 επ. ΑΚ. Εποµένως, όταν αίρεται ο άδικος 
χαρακτήρας των ως άνω αξιόποινων πράξεων (µε την επιφύλαξη της ΠΚ 367 παρ. 2), 
αποκλείεται και το στοιχείο του παρανόµου της επιζήµιας συµπεριφοράς ως όρου της 
αντίστοιχης αδικοπραξίας του αστικού δικαίου. Έτσι, η προβολή περίπτωσης του 
άρθρου 367 παρ. 1 του ΠΚ αποτελεί αυτοτελή ισχυρισµό καταλυτικό της αγωγής του 
προσβληθέντος προσώπου (ένσταση), λόγω άρσης του παρανόµου της προσβολής, 
ενώ η προβολή από τον προσβληθέντα ισχυρισµού από την ΠΚ 367 παρ. 2 αποτελεί 
αντένσταση κατά της, από το άρθρο 367 παρ. 1 ΠΚ ένστασης.  
- Κατά το άρθρο 10 παρ.1 της ΕΣ∆Α, που έχει κυρωθεί και αποτελεί εσωτερικό 
δίκαιο (Ν∆ 53/74): "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 δηµοσίων αρχών και ασχέτως 
συνόρων ...". Κατά την παρ.2 του ίδιου άρθρου: "Η άσκησις των ελευθεριών τούτων, 
συνεπαγοµένων καθήκοντα και ευθύνας, δύναται να υπαχθεί εις ορισµένας 
διατυπώσεις, όρους, περιορισµούς ή κυρώσεις, προβλεποµένους υπό του νόµου και 
αποτελούντας αναγκαία µέτρα εν δηµοκρατική κοινωνία δια την εθνικήν ασφάλειαν, 
την εδαφικήν ακεραιότητα ή δηµοσίαν ασφάλειαν, την προάσπισιν της τάξεως και 
προλήψεως του εγκλήµατος, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, την 
προστασίαν της υπολήψεως ή των δικαιωµάτων των τρίτων ...".  
- Με το άρθρο 559 αριθ. 1 και 19 του ΚΠολ∆, ιδρύονται αντιστοίχως λόγοι 
αναίρεσης: αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου και αν η απόφαση δεν 
έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. 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, 
ΑΠ 356/2010).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 10 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ότι το δικαστήριο, παρά 
το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως 
αληθινά χωρίς απόδειξη, ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας δέχεται "πράγµατα" 
δηλαδή αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση του δικαιώµατος που ασκείται µε την αγωγή, την ένσταση 
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ή την αντένσταση, χωρίς να έχει προσαχθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα "πράγµατα" 
αυτά.  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 11 γ ' του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, ιδρυόµενος αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν, είναι απορριπτέος ως αβάσιµος αν προκύπτει από την προσβαλλόµενη 
απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν (ΑΠ 630/2004, 1368/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 914,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,  
ΠΚ: 363, 367,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πώληση - Πώληση επιχείρησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 966 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Μεταβίβαση επιχείρησης ή περιουσίας. 
- Mε τις διατάξεις του άρθρου 479 του ΑΚ, που ορίζουν ότι αν µεταβιβάστηκε 
περιουσία ή επιχείρηση, αυτός που αποκτά ευθύνεται απέναντι στον δανειστή έως την 
αξία των µεταβιβαζόµενων στοιχείων για τα χρέη που ανήκουν στην περιουσία ή την 
επιχείρηση και ότι η ευθύνη αυτού που µεταβιβάζει εξακολουθεί να υπάρχει, 
καθιερώνεται αναγκαστική εκ του νόµου σωρευτική αναδοχή των χρεών, µε την 
έννοια του άρθρου 477 του ΑΚ και δηµιουργείται έτσι παθητική εις ολόκληρον ενοχή 
µεταξύ του µεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Συνέπεια τούτου είναι ότι µε τις 
παραπάνω διατάξεις επεκτείνεται απλώς ο ενοχικός δεσµός και στο πρόσωπο του 
αποκτώντος την περιουσία, ο οποίος καθίσταται πρόσθετος οφειλέτης του ίδιου 
χρέους που περιέρχεται σ' αυτόν στην κατάσταση που βρισκόταν κατά τον χρόνο της 
µεταβιβάσεως, χωρίς να µεταβάλλεται η φύση και το περιεχόµενο τούτου εκ του ότι, 
µετά τη µεταβίβαση, η ενοχή κάθε συνοφειλέτη είναι αυτοτελής ως προς την ύπαρξη 
και την εξέλιξή της, αφού τα γεγονότα που αφορούν τους οφειλέτες µπορεί να 
ενεργούν αντικειµενικά για όλους ή υποκειµενικά για τον ένα µόνον από αυτούς, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 483-486 του ΑΚ. Εποµένως, αν για τη δικαστική επιδίωξη της 
εκπληρώσεως του χρέους εφαρµόζονται ορισµένοι δικονοµικοί κανόνες, όπως η 
εκδίκαση της διαφοράς από ορισµένο δικαστήριο µε ορισµένη διαδικασία, οι ίδιοι 
κανόνες θα εφαρµοστούν και όταν η δικαστική επιδίωξη του χρέους γίνεται κατ' 
εκείνου που το αναδέχθηκε (ΑΠ 776/2003).  
- Κατά το άρθρο 479 ΑΚ, αν µε σύµβαση µεταβιβάστηκε περιουσία ή επιχείρηση, 
αυτός που αποκτά ευθύνεται απέναντι στο δανειστή έως την αξία των 
µεταβιβαζοµένων στοιχείων για τα χρέη που ανήκουν στην περιουσία ή την 
επιχείρηση. Αντίθετη συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων, που βλάπτει τους 
δανειστές, είναι άκυρη απέναντί τους. Η διάταξη αυτή, λόγω της ευρείας 
διατυπώσεώς της, διέπει ολόκληρο το ιδιωτικό δίκαιο, δηλαδή όχι µόνον το αστικό 
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δίκαιο, αλλά και τους αποχωρισθέντες απ' αυτό κλάδους, όπως είναι το εργατικό 
δίκαιο. Εφαρµόζεται δε και σε περίπτωση µεταβιβάσεως ενός µόνον αντικειµένου, 
όταν αυτό είναι το µόνο ή το πλέον σηµαντικό στοιχείο της περιουσίας εκείνου που 
µεταβιβάζει, εφόσον αυτός που αποκτά γνωρίζει τούτο όταν γίνεται η µεταβίβαση, 
δηλαδή γνωρίζει ότι το αντικείµενο που µεταβιβάζεται αποτελεί το όλο ή σηµαντικό 
τµήµα της περιουσίας εκείνου που µεταβιβάζει. Η γνώση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει 
όταν, µε βάση τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η µεταβίβαση, ο αποκτών 
γνώριζε την εν γένει περιουσιακή κατάσταση του µεταβιβάζοντος και µπορούσε να 
αντιληφθεί ότι η µεταβιβασθείσα περιουσία αποτελεί το σύνολο ή το σηµαντικότερο 
τµήµα αυτής. Αντιθέτως, δεν απαιτείται γνώση των χρεών που βαρύνουν την 
περιουσία του µεταβιβάζοντος. Παράλληλα, εξακολουθεί να υφίσταται και η ευθύνη 
του µεταβιβάζοντος. ∆ηµιουργείται συνεπώς από το νόµο σωρευτική αναδοχή των 
µέχρι της µεταβιβάσεως χρεών του µεταβιβάζοντος µεταξύ αυτού και του 
αποκτώντος (βλ. σχετ. ΑΠ 829/2003, ΑΠ 591/2002, ΑΠ 377/87 ΝοΒ 36.562, ΑΠ 
424/95 ΕΝ∆ 24.124, Εφ∆ωδ 107/2006 ΤΝΠ Νόµος, ΕφΑθ 33/2002, ∆ΕΕ 2003.561, 
ΕφΑθ 1647/2002 Ελ∆νη 2003.236, ΕφΠειρ 176/1999 ΕΕµπ∆ 1999.786, ΕφΑθ 
3544/78 ΕΝ∆ 6.384, ΕφΠειρ 87/95 ΕΝ∆ 24.18, Γ. Μπαλή, Ενοχ. ∆ικ., έκδ. Γ παρ. 
174 εδάφ. 7 παρ. 4, Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, ΑΚ στο άρθρο 479 εδάφ. 2122, 
Σπυριδάκη, ΑΚ στο άρθρο 479 εδάφ. 67, Μιχαηλίδου Νουάρου, ΕρµΑΚ στο άρθρο 
479, 18α).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 477, 479, 483 - 486, 
ΚΠολ∆: 522, 535, 671, 678 επ.,  
∆ηµοσίευση: Αρµ 2009.846 
 
Πώληση - Πώληση επιχείρησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 726 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Μεταβίβαση επιχείρησης ή οµάδας περιουσίας. Μονοβάπορες εταιρείες. 
- Από τη συµβατική µεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης δηµιουργείται, σύµφωνα 
µε το άρθρο 479 του ΑΚ, παθητική σωρευτική εκ του νόµου αναδοχή των µέχρι του 
χρόνου της µεταβίβασης χρεών του µεταβιβάζοντος µεταξύ αυτού και του 
αποκτώντος εις ολόκληρο, του δε δεύτερου µέχρι την αξία του µεταβιβαζόµενου 
περιουσιακού στοιχείου, εφόσον ο αποκτών γνωρίζει ότι το µεταβιβασθέν 
αποτελούσε το σύνολο ή το σηµαντικότερο µέρος της περιουσίας του 
µεταβιβάζοντος. Η γνώση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει όταν, από τις ειδικές συνθήκες 
κάτω από τις οποίες έγινε η µεταβίβαση, ο αποκτών γνώριζε την εν γένει περιουσιακή 
κατάσταση του µεταβιβάζοντος και µπορούσε ν' αντιληφθεί ότι η µεταβιβασθείσα σ' 
αυτόν περιουσία αποτελούσε το σύνολο ή το σηµαντικότερο τµήµα αυτής. Στην 
περίπτωση δε κατά την οποία µεταβιβάσθηκε επιχείρηση ή άλλη περιουσιακή οµάδα 
ως τέτοια, η γνώση του αποκτώντος προκύπτει από αυτή την ίδια τη σύµβαση και ως 
εκ τούτου δεν παρίσταται ανάγκη να γίνει ιδιαίτερη επίκληση και απόδειξη αυτής 
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(ΑΠ 829/2003, ΑΠ 591/2002, ΑΠ 377/87 ΝοΒ 36. 562, ΑΠ 424/95 ΕΝ∆ 24.124, 
ΕφΑθ 33/2002, ∆ΕΕ 2003.561, ΕφΑθ. 1647/2002 Ελ∆νη 2003.236, ΕφΑθ 3544/78 
ΕΝ∆ 6.384, ΕφΠειρ 87/95 ΕΝ∆ 24. 18, Γ. Μπαλή, Ενοχ. ∆ικ. Εκδ Γ΄παρ. 174 εδαφ. 7 
παρ. 4, Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, ΑΚ στο άρθρο 479 εδαφ. 14, 15, 21, 22, 
Σπυριδάκη, ΑΚ στο άρθρο 479 εδαφ. 67. Μιχαηλίδου Νουάρου, ΕρµΑΚ στο άρθρο 
479, 18α). Ως επιχείρηση δε η Ελληνική νοµολογία αντιλαµβάνεται το εν λειτουργία 
πλοίο (βλ. ΑΠ 1129/83 ΝοΒ 32.667), πολύ περισσότερο µάλιστα διότι συνηθέστατος 
τύπος οργάνωσης της εκµετάλλευσης πλοίου είναι η «µονοβάπορη» εταιρεία (ΕφΠειρ 
176/1999 ΕΕµπ∆ 1999.786, ΕφΑθ 5041/ 75, βλ. σχετ. Λαζαράτο, ΕΝ∆ 4.167, αρ. 1).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 479, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Πώληση - Πώληση επιχείρησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 819 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Μεταβίβαση επιχείρησης.∆εν επιτρέπεται η διαζευκτική ή επικουρική εναγωγή. Η 
κήρυξη πτωχεύσεως διαδίκου αποτελεί λόγο διακοπής της δίκης. 
- Με το άρθρο 479 ΑΚ, κατά τους ορισµούς του οποίου «αν µε σύµβαση 
µεταβιβάσθηκε περιουσία ή επιχείρηση, αυτός που αποκτά ευθύνεται απέναντι στον 
δανειστή έως την αξία των µεταβιβαζοµένων στοιχείων για τα χρέη που ανήκουν 
στην περιουσία ή την επιχείρηση και ότι η ευθύνη αυτού που µεταβιβάζει 
εξακολουθεί να υπάρχει», καθιερώνεται αναγκαστική εκ του νόµου σωρευτική 
αναδοχή των χρεών µε την έννοια του άνω άρθρου ΑΚ, και δηµιουργείται µε τον 
τρόπο αυτό, εις ολόκληρον ενοχή µεταξύ του µεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. 
Συνέπεια τούτου είναι ότι µε τις ανωτέρω διατάξεις επεκτείνεται απλώς ο ενοχικός 
δεσµός και στο πρόσωπο του αποκτώντος την περιουσία, ο οποίος καθίσταται 
πρόσθετος οφειλέτης του ιδίου χρέους που περιέρχεται σ' αυτόν στην κατάσταση που 
ήταν κατά τον χρόνο της µεταβιβάσεως, χωρίς να µεταβάλλεται η φύση και το 
περιεχόµενο τούτου εκ του ότι, µετά τη µεταβίβαση, η ενοχή κάθε συνοφειλέτη είναι 
αυτοτελής ως προς την ύπαρξη και εξέλιξή της. Προϋπόθεση της ευθύνης του 
αποκτώντος είναι να τελούσε αυτός εν γνώσει ότι η µεταβιβασθείσα περιουσία 
αποτελούσε το σύνολο αυτής ή το σηµαντικότερο ποσοστό της, η οποία γνώση 
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 ήταν σε θέση να αντιληφθεί ότι η περιουσία που του 
µεταβιβάσθηκε αποτελούσε το σύνολο ή το σηµαντικότερο ποσοστό της. Εξάλλου, 
κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως, ως περιουσία νοείται το σύνολο των 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, που είναι δυνατόν να αποτιµηθούν, όπως π.χ. η 
κυριότητα κινητών, ακινήτων κ.λ.π., ενώ ως επιχείρηση νοείται το σύνολο των 
πραγµάτων, δικαιωµάτων ή άλλων αγαθών, οργανωµένων σε οικονοµική ενότητα µε 



 

[145] 
 

ενιαίο φορέα προς επίτευξη οικονοµικών σκοπών (ΑΠ 910/2010, ΑΠ 161/2010, ΑΠ 
829/2003, ΑΠ 591/2002, Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΚ, άρθρ. 479).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 68, 74, 75, 79, 118, 216 παρ. 1, 218 
και 219 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι δεν επιτρέπεται η διαζευκτική ή επικουρική εναγωγή, 
γιατί το πρόσωπο του δικαιούχου και του υπόχρεου εναγοµένου πρέπει να είναι 
ορισµένο και θετικό και να συνάπτεται µε τα πραγµατικά περιστατικά που 
δικαιολογούν την ιδιότητα αυτού, ως ενάγοντος ή εναγοµένου. Ειδικότερα, 
διαζευκτική εναγωγή υφίσταται όταν ενάγονται περισσότερα πρόσωπα, χωρίς να 
προσδίδεται σ' ένα από αυτά, κατά τρόπο οριστικό ή θετικό, η ιδιότητα του 
εναγοµένου και υπόχρεου, από την έννοµη σχέση της δίκης, ενώ επικουρική εναγωγή 
υπάρχει, όταν ο δεύτερος και οι επόµενοι ενάγονται για την περίπτωση απορρίψεως 
της αγωγής κατά του αµέσως προηγούµενου αυτών, σε αµφότερες δε τις περιπτώσεις 
η αγωγή είναι απαράδεκτη λόγω ακυρότητας του δικογράφου που δηµιουργείται και 
συνεπώς απορρίπτεται και µε αυτεπάγγελτη από το ∆ικαστήριο έρευνα (ΑΠ 
1090/2010, ΑΠ 1543/2009, ΑΠ 1821/2007). ∆εν συµβαίνει, όµως, τούτο όταν 
πρόκειται περί επικουρικής εναλλαγής βάσεων ή αγωγικών αιτηµάτων, οι οποίες 
τελούν υπό την επιτρεπτή αίρεση προεξετάσεως της κυρίας βάσεως και µετεξετάσεως 
των επικουρικών µετά την απόρριψη της κυρίας και εκάστης των προηγούµενων 
επικουρικών (άρθρ. 219 παρ. 2, ΑΠ 1090/2010, ό.α., ΑΠ 1607/2000).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 286 περ. γ΄, 287, 291 και 292 
Κ.Πολ.∆. προκύπτει ότι η κήρυξη πτωχεύσεως διαδίκου αποτελεί λόγο διακοπής της 
δίκης που άρχισε πριν από αυτή και αφορά την πτωχευτική περιουσία. Η διακοπή 
επέρχεται από τη γνωστοποίηση του λόγου της προς τον αντίδικο κατά έναν από τους 
οριζόµενους στο άρθρο 287 ΚΠολ∆ τρόπους, από πρόσωπο που έχει δικαίωµα να 
επαναλάβει τη δίκη, όπως είναι και ο σύνδικος της πτωχεύσεως, ο οποίος εκπροσωπεί 
κατά νόµο τον πτωχεύσαντα ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, ενώ δεν νοµιµοποιείται 
προς τούτο (γνωστοποίηση) ο συνεναγόµενος απλός οµόδικος του πτωχεύσαντος (ΑΠ 
1199/2010, ΑΠ 952/2009), ως προς τον οποίο η βίαιη διακοπή στο πρόσωπο του 
τελευταίου δεν επιφέρει το ίδιο αποτέλεσµα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 479, 939, 
ΚΠολ∆: 68, 74, 75, 79, 118, 216, 218, 219, 286, 287, 291, 292,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Συµβάσεις - Συµβατική υπαναχώρηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 886 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συµβατική υπαναχώρηση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Παρά το νόµο κήρυξη ή µη ακυρότητας. ∆εδικασµένο. Παραβίαση 
δεδικασµένου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 389, 390, 397 εδαφ. α' και 399 του ΑΚ προκύπτει, ότι 
το συµβατικό δικαίωµα να κηρύξει ο ένας από τους συµβαλλόµενους έκπτωτο τον 
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άλλο είναι δικαίωµα συµβατικής υπαναχώρησης και ότι, αν ασκηθεί συµβατική 
υπαναχώρηση, η σύµβαση διαλύεται ενοχικώς, αυτοδικαίως και αναδροµικώς (ex 
tunc) και κάθε συµβαλλόµενο µέρος υπέχει την υποχρέωση να αποδώσει την παροχή 
που έλαβε κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού. Ειδικότερα, σύµφωνα 
µε τον ερµηνευτικό κανόνα του πιο πάνω άρθρου 397 του ΑΚ, σε περίπτωση 
αµφιβολίας, ο δανειστής έχει το προς υπαναχώρηση δικαίωµα µόνο, αν η µη 
εκπλήρωση της σύµβασης οφείλεται σε υπαιτιότητα του άλλου, ενώ η µη εκπλήρωση 
περιλαµβάνει και τις τρεις περιπτώσεις παραβάσεως της συµβάσεως, δηλαδή την 
αδυναµία παροχής, την υπερηµερία του οφειλέτη και την πληµµελή εκπλήρωση 
αυτής.  
- Για την άσκηση του δικαιώµατος της συµβατικής υπαναχωρήσεως δεν απαιτείται η 
τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 383 επ. του ΑΚ, γιατί τέτοια υποχρέωση 
υπάρχει µόνο στο παρεχόµενο από το άνω άρθρο 383 δικαίωµα νόµιµης 
υπαναχωρήσεως και δεν αποτελεί προϋπόθεση της από τις παραπάνω διατάξεις 
ρυθµιζόµενης συµβατικής υπαναχωρήσεως. Η άσκηση δε του προς υπαναχώρηση 
δικαιώµατος χωρεί µε δικαιοπλαστική δήλωση του δικαιούχου προς τον 
αντισυµβαλλόµενό του, και ως τοιαύτη, δεν υπόκειται σε µονοµερή ανάκληση ή άρση 
των αποτελεσµάτων της απ' αυτόν που την ασκεί. Μπορεί όµως, ενόψει του 
ενδοτικού χαρακτήρα των άνω διατάξεων της συµβατικής υπαναχωρήσεως, στα 
πλαίσια της ελευθερίας των συµβάσεων (άρθρο 361 ΑΚ), µε νέα σύµβαση που 
καταρτίζεται µεταξύ των συµβαλλοµένων, να καταστήσουν ανενεργά τα 
αποτελέσµατα της υπαναχωρήσεως µε την προσθήκη αναβίωσης της αρχικής 
συµβάσεως υπό την αίρεση της εκπλήρωσης αυτής µέχρι ορισµένου χρόνου, οπότε ως 
προς τις συνέπειες της εκπτώσεως, θα έχουν εφαρµογή οι περί διαλυτικής αιρέσεως 
διατάξεις (άρθρο 202 ΑΚ) και σε περίπτωση µη εκπληρώσεως της συµβάσεως να 
επανέρχεται αυτοδικαίως η προηγούµενη της νέας συµβάσεως κατάσταση.  
- 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, 
δηλαδή µε την απόδοση στον κανόνα δικαίου έννοιας µη αληθινής ή µη αρµόζουσας, 
ή έννοια περιορισµένης ή στενής, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 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 εν λόγω 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 
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έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής 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 µόνον στην 
ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την 
αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν 
συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 661/1984).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 του ΚΠολ∆ υπάρχει λόγος αναιρέσεως, αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως αναφέρεται σε ακυρότητες, εκπτώσεις από 
δικαιώµατα και απαράδεκτα από το δικονοµικό µόνο δίκαιο. Επί παραλείψεως 
κηρύξεως προσωρινού απαραδέκτου, όπως είναι το απαράδεκτο της συζητήσεως ή 
της αναβολής της ή της αναστολής της διαδικασίας, ο λόγος αυτός στοιχειοθετείται 
όταν το απαράδεκτο αυτό επιβάλλεται από το νόµο προς κατοχύρωση του 
αποτελέσµατος της ακυρότητας άλλης διαδικαστικής πράξεως που προηγήθηκε, όπως 
είναι η ακυρότητα της κλητεύσεως, ή (και) προς εξασφάλιση της ασκήσεως 
δικονοµικού δικαιώµατος, όπως είναι πρωτίστως το θεµελιώδες δικονοµικό δικαίωµα 
της υπερασπίσεως (ΟλΑΠ 12/2000, ΑΠ 290/2005, ΑΠ 415/2005). Εποµένως η παρά 
το νόµο παράλειψη του δικαστηρίου να αναστείλει τη διαδικασία, λόγω 
εκκρεµοδικίας (άρθρ. 222 ΚΠολ∆) δεν συνιστά παράλειψη κηρύξεως δικονοµικού 
απαραδέκτου, υπό την έννοια της διατάξεως του αριθ. 14 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, 
αφού η αναστολή αυτή επιβάλλεται από το νόµο χάριν οικονοµίας χρόνου και 
δαπάνης, καθώς και προς αποφυγήν εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων, ενδεχόµενο 
όµως που αντιµετωπίζεται από το νόµο µε την καθιέρωση λόγου αναψηλαφήσεως για 
την τελευταία απόφαση (άρθρα 544 παρ.1 και 549 παρ.2 ΚΠολ∆). 
- Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 321, 322 και 324 ΚΠολ∆, η τελεσίδικη 
απόφαση αποτελεί δεδικασµένο, που δεν επιτρέπει να αµφισβητηθεί και να καταστεί 
αντικείµενο νέας δίκης το δικαίωµα που κρίθηκε και η δικαιολογική σχέση από την 
οποία αυτό έχει παραχθεί. Η απαγόρευση αυτή ενεργεί τόσο θετικά, µε την έννοια, 
ότι το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου ανακύπτει, εξ αφορµής άλλης δίκης, είτε ως 
κύριο είτε ως προδικαστικό ζήτηµα, το δίκαιο που κρίθηκε µε τελεσίδικη απόφαση, 
οφείλει να θέσει ως βάση της απόφασής του το δεδικασµένο που προκύπτει από την 
προηγούµενη απόφαση, λαµβάνοντάς το ως αµάχητη αλήθεια, όσο και αρνητικά, µε 
την έννοια ότι απαγορεύεται η συζήτηση νέας αγωγής για το ίδιο δικαίωµα, για την 
ύπαρξη ή µη του οποίου υπάρχει δεδικασµένο. Το δεδικασµένο αυτό εκτείνεται στο 
ουσιαστικό ζήτηµα για έννοµη σχέση που προβλήθηκε µε αγωγή, ανταγωγή, κύρια 
παρέµβαση και ένσταση συµψηφισµού. Έννοµη σχέση κατά την έννοια των ανωτέρω 
διατάξεων είναι το σύνολο των έννοµων συνεπειών που κρίθηκαν τελεσίδικα και όχι 
τα πραγµατικά γεγονότα που γέννησαν ή απόσβησαν τις έννοµες συνέπειες. Το 
δεδικασµένο παράγεται και από τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδίδεται επί 
αναγνωριστικής αγωγής, αφού και στην περίπτωση αυτή η απόφαση που εκδίδεται 
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τέµνει τη διαφορά, όπως και στην περίπτωση της καταψηφιστικής αγωγής, και η 
έκταση αυτού προσδιορίζεται από το περιεχόµενο του αιτήµατος που απευθύνεται 
προς το δικαστήριο (ΟλΑΠ 959/1985).  
- Ο από το πρώτο µέρος της διατάξεως του άρθρου 559 αρ. 16 ΚΠολ∆ λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται όταν το δικαστήριο, το οποίο προέβη αυτεπαγγέλτως ή κατά 
πρόταση κάποιου από τους διαδίκους σε έρευνα για τη συνδροµή ή όχι των 
προϋποθέσεων του δεδικασµένου, κατά παράβαση του νόµου δέχτηκε ότι υπάρχει ή 
ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο. Στον έλεγχο του Αρείου Πάγου υπόκειται η κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας τόσο για το αν τα πραγµατικά περιστατικά που έγιναν δεκτά 
συνιστούν την έννοια του δεδικασµένου και για το αν αυτό έχει την έκταση και τα 
αποτελέσµατα, τα οποία προσέδωσε σ` αυτό η απόφαση, όσο και η κρίση της 
συνδροµής ή µη των κατά το άρθρο 324 ΚΠολ∆ προϋποθέσεων του δεδικασµένου, 
εφόσον η κρίση αυτή στηρίζεται σε διαδικαστικά έγγραφα, όπως είναι η αγωγή και οι 
δικαστικές αποφάσεις, η εκτίµηση του περιεχοµένου των οποίων, κατά το άρθρο 561 
παρ. 2 του ίδιου Κώδικα ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο. Ο Άρειος Πάγος ελέγχει 
µόνο την "παράβαση νόµου", δηλαδή την ψευδή ερµηνεία ή εσφαλµένη εφαρµογή 
των περί δεδικασµένου διατάξεων σε σχέση µε όσα ανελέγκτως γίνονται δεκτά, αν 
εποµένως αυτά συνιστούν την έννοια του δεδικασµένου και αν αυτό έχει την έκταση 
και τα αποτελέσµατα που του προσέδωσε η απόφαση, ενώ διαφεύγει του ελέγχου, ως 
κρίση περί τα πράγµατα (άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆), η συνδροµή ή όχι των 
περιστατικών ως προς την ταυτότητα της διαφοράς και των διαδίκων (ΑΠ 560/2009, 
ΑΠ 613/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 202, 361, 383, 389, 390, 397, 399,  
ΚΠολ∆: 321, 322, 324, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 16, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.1329, σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
 
Σύµβαση έργου - Αµοιβή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1903 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σύµβαση έργουµε αντικείµενο εργασίες που επιφέρουν οποιαδήποτε µεταβολή στον 
βυθό της θάλασσας ή την παραλία, χωρίς την απαιτούµενη προς τούτο άδεια ή καθ' 
υπέρβαση αυτής. ∆εν έχει εφαρµογή το άρθρο 174 ΑΚ και η απειλούµενη δι' αυτού 
ακυρότητα της συµβάσεως. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τους ορισµούς του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 2971/2001 "Όποιος χωρίς άδεια ή 
µε υπέρβαση αυτής ή µε άδεια που εκδίδεται κατά παράβαση του νόµου αυτού 
επιφέρει στον αιγιαλό, την παραλία, τη θάλασσα, τον πυθµένα, τη ζώνη λιµένα, τη 
µεγάλη λίµνη, πλεύσιµο ποταµό, όχθη ή παρόχθια ζώνη µεγάλης λίµνης ή πλεύσιµου 
ποταµού οποιαδήποτε µεταβολή µε την κατασκευή, τροποποίηση ή καταστροφή 
έργων ή του εδάφους ή του πυθµένα µε τη λήψη χώµατος, λίθων ή άµµου ή µε 
οποιονδήποτε άλλον τρόπο, ανεξάρτητα αν µε τον τρόπο αυτόν επήλθε ζηµιά σε 
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οποιονδήποτε, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και µε τα πρόστιµα 
που επιβάλλονται διοικητικά σύµφωνα µε την παράγραφο 23 του άρθρου 3 του Ν. 
2242/1994, που εφαρµόζεται κατά τα λοιπά. Τα πρόστιµα του προηγούµενου εδαφίου 
επιβάλλονται, όσον αφορά τις όχθες µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, από 
την αρµόδια κατά τόπο Κτηµατική Υπηρεσία".  
- Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής σύµβαση έργου, µε αντικείµενο εργασίες που 
επιφέρουν οποιαδήποτε µεταβολή στον βυθό της θάλασσας ή την παραλία, χωρίς την 
απαιτούµενη προς τούτο άδεια ή καθ' υπέρβαση αυτής, η έκδοση της οποίας είναι 
δυνατή, έστω και εκ των υστέρων, τηρουµένων των νοµίµων διατυπώσεων, είναι 
έγκυρη. Και τούτο για τον λόγο ότι ο νόµος, αν και προβλέπει αυστηρές ποινικές και 
διοικητικές κυρώσεις, δεν αποδοκιµάζει και συνεπώς δεν απαγορεύει τη σύµβαση, 
ώστε να επέρχεται ακυρότητα αυτής σύµφωνα µε το άρθρο 174 ΑΚ, αλλά απαγορεύει 
την παροχή µε τη µορφή τέτοιου είδους εργασιών, όχι όµως καθ' εαυτή, αλλά µόνον 
αν δεν πληρούται ορισµένη διατύπωση και ειδικότερα αν δεν έχει χορηγηθεί η 
προβλεπόµενη σχετική άδεια. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρµογή το άρθρο 174 
ΑΚ και η απειλούµενη δι' αυτού ακυρότητα της συµβάσεως, αλλά το άρθρο 365 ΑΚ 
και οι κατά παραποµπή αυτού διατάξεις των άρθρων 362-364 ΑΚ. Σε συνέπεια µε τις 
νοµικές αυτές παραδοχές η επικουρικώς διατυπωθείσα ένσταση της αναιρεσείουσας 
περί ακυρότητας, κατά τα άρθρα 29 παρ. 1 του Ν. 2971/2001 και 174 ΑΚ, της 
θεµελιωτικής της αξιώσεως της αναιρεσίβλητης συµβάσεως κρίνεται ως µη νόµιµη, 
ορθό κατ' αποτέλεσµα διατακτικό της προσβαλλοµένης αποφάσεως στο οποίο 
κατέληξε µετά από θετική αξιολόγηση από νοµική άποψη της εν λόγω ενστάσεως και 
απορρίψεώς της κατ' ουσίαν, χωρίς παράλληλα να δηµιουργείται από την εν λόγω 
διάφορη αιτιολογία βλαπτικό για την αναιρεσείουσα δεδικασµένο (ΚΠολ∆ 578). 
Εποµένως οι συνδεόµενες µε την εν λόγω αιτιολογία της αναιρετικές αιτιάσεις από το 
άρθρο 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολ∆, µε την έννοια της ευθείας και εκ πλαγίου 
παραβιάσεως των διατάξεων των άρθρων 29 παρ. 1 του Ν. 2971/2001 και 174 ΑΚ, 
που προβάλλονται µε το πρώτο σκέλος του πρώτου λόγου και τον δεύτερο λόγο, 
ελέγχονται, ερειδόµενες επί αναληθούς από νοµική άποψη προϋποθέσεως, ως 
αβάσιµες.  
- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ, απαγορεύεται η άσκηση του δικαιώµατος ως καταχρηστική 
όταν, η προηγούµενη συµπεριφορά του δικαιούχου και η εξ αυτής δηµιουργηθείσα 
κατάσταση, δεν δικαιολογεί και καθιστά µη ανεκτή τη µεταγενέστερη άσκησή του 
κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου, ιδίως 
εφόσον εκ τούτων δηµιουργήθηκε εύλογα στον υπόχρεο η πεποίθηση, ότι δεν θα 
ασκηθεί το δικαίωµα, του οποίου η άσκηση επιφέρει εις αυτόν επαχθείς συνέπειες, 
δηµιουργώντας του εύλογα συναίσθηµα αδικίας. Κάθε ένα από τα πραγµατικά 
περιστατικά, που συνθέτουν την έννοια της καταχρηστικής ασκήσεως, αποτελεί 
αυτοτελή πραγµατικό ισχυρισµό.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται για (ευθεία) 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου αν το δικαστήριο της ουσίας, µε βάση τα 
αναιρετικά ανέλεγκτα γενόµενα δεκτά από εκείνο, ως αποδειχθέντα, πραγµατικά 
περιστατικά δεν εφαρµόσει το συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή εφαρµόσει αυτόν, ενώ δεν έπρεπε, 
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καθώς και αν εφαρµόσει αυτόν εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε 
ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη ή µη υπαγωγή των 
πραγµατικών περιστατικών στον κανόνα δικαίου.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της παράβασης του 
άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν 
εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του πραγµατικού 
του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκείς αιτιολογίες) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ 
τους (αντιφατική αιτιολογία). ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η 
απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Εξ άλλου, το κατά νόµο 
αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε 
εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να 
καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της, και να µην 
καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και 
στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς 
αιτιολογίες. ∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να 
εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε. Περαιτέρω, τα επιχειρήµατα του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε 
συνεκτίµηση των αποδείξεων, δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων 
διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" 
της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 
να επιδέχεται αυτή µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο 
ίδιος λόγος αναίρεσης του αριθµ. 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ούτε εξ αιτίας του 
ότι το δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Τέλος, από τη διάταξη του άρθρου 561 παρ.1 του 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών 
περιστατικών, εφ' όσον δεν παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, είναι από τον Άρειο 
Πάγου ανέλεγκτη, ο δε λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του οποίου προκύπτει 
ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που 
δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 281, 365, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.1323, σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
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Σύµβαση έργου - Ελαττώµατα έργου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 446 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση έργου. Ελαττώµατα.Παρά την έγκριση του εργοδότη ο εργολάβος 
ευθύνεται για τις ελλείψεις του έργου, αν αυτές δεν µπορούσαν να διαγνωσθούν. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. αναιρετικοί λόγοι 
σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αδίκαστη 
αίτηση. Ένσταση συντρέχοντος πταίσµατος. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. 
- Aπό τα άρθρα 298, 330, 681, 688 και 690 ΑΚ συνάγονται τα εξής: Με τη σύµβαση 
έργου µεταξύ εργολάβου και κυρίου του έργου, ο µεν εργολάβος αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να εκτελέσει το έργο, ο δε κύριος του έργου (εργοδότης) να του 
καταβάλει την εργολαβική αµοιβή. Σε περίπτωση δε που µετά την εκτέλεση του 
έργου τούτο από υπαιτιότητα (δόλος ή αµέλεια) του εργολάβου έχει πραγµατικό 
ελάττωµα ή έλλειψη των ιδιοτήτων που είχαν συµφωνηθεί, γεννιέται για τον κύριο 
του έργου (εργοδότη) κατά του εργολάβου απαίτηση αποζηµιώσεως κάθε ζηµίας, που 
προέρχεται εξ αιτίας του ελαττώµατος ή της έλλειψης της συµφωνηθείσης ιδιότητας. 
Την υπαιτιότητα δεν υποχρεούται να αποδείξει ο ενάγων εργοδότης αλλά να 
αποκρούσει ο εναγόµενος εργολάβος επικαλούµενος έλλειψη υπαιτιότητάς του προς 
απαλλαγή του.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 692 ΑΚ µετά την έγκριση του έργου από τον εργοδότη 
ο εργολάβος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τις ελλείψεις του, εκτός αν αυτές δεν 
µπορούσαν να διαπιστωθούν µε κανονική εξέταση όταν έγινε η παραλαβή του έργου 
ή αν ο εργολάβος τις απέκρυψε µε δόλο. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής η 
έγκριση προϋποθέτει πραγµατική παράδοση του έργου µπορεί δε να είναι ρητή, µε 
την έννοια ότι ο εργοδότης δήλωσε ότι το έργο εκτελέστηκε σύµφωνα µε τους όρους 
και τις προδιαγραφές της εργολαβικής σύµβασης που κατάρτισε µε τον εργολάβο, ή 
σιωπηρή που µπορεί να συναχθεί από την ανεπιφύλακτη ή χωρίς διαµαρτυρία 
παραλαβή του έργου από τον εργοδότη. Ως κανονική εξέταση νοείται εκείνη που 
γίνεται είτε από τον ίδιο τον εργοδότη (ή τον αντιπρόσωπό του ή τρίτον ορισθέντα 
από τον εργοδότη) είτε από ειδικό που έχει τις αναγκαίες για το εκτελεσθέν έργο 
γνώσεις, όταν, ανάλογα µε τις συνθήκες της συγκεκριµένης περιπτώσεως, 
εκτιµώµενες κατά την καλή πίστη και τις αντιλήψεις των συναλλαγών, πρόκειται για 
ελλείψεις που δεν µπορούν να γίνουν αντιληπτές από οποιονδήποτε. Παρά την 
έγκριση του εργοδότη ο εργολάβος ευθύνεται για τις ελλείψεις του έργου, αν αυτές 
δεν µπορούσαν να διαγνωσθούν µε την παραπάνω εξέταση αυτού κατά την παραλαβή 
του και µάλιστα είτε έγινε η "κανονική" εξέταση είτε όχι.  
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 (άρθρα 173 και 200 του ΑΚ). Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
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προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ` αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες. Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
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.  
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- Η νοµική αοριστία στηρίζει λόγο αναίρεσης για παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου (άρθρο 559 αριθ.1 ΚΠολ∆), αν το δικαστήριο για τη θεµελίωση της αγωγής ή 
της ανακοπής στο συγκεκριµένο κανόνα δικαίου αρκέσθηκε σε στοιχεία λιγότερα ή 
αξίωσε περισσότερα εκείνων που ο κανόνας αυτός απαιτεί για τη γένεση του 
δικαιώµατος. Αντίθετα το ορισµένο ή αόριστο της αγωγής ως προς την έκθεση σε 
αυτή των πραγµατικών περιστατικών που απαρτίζουν την ιστορική της αιτία 
(ποιοτική ή ποσοτική αοριστία) εκτιµά κυριαρχικώς το δικαστήριο της ουσίας και δεν 
υπόκειται κατά τούτο η απόφασή του σε αναιρετικό έλεγχο, εκτός αν αυτό έκρινε 
ορισµένη την αγωγή ή την ανακοπή λαµβάνοντας υπόψη γεγονότα µη 
διαλαµβανόµενα σε αυτή και ασκούντα ουσιώδη επιρροή στην περί του νόµω 
βασίµου της ή αντιθέτως έκρινε αόριστη την αγωγή επειδή δεν έλαβε υπόψη τέτοια 
γεγονότα, καίτοι διαλαµβάνονταν σε αυτή, οπότε µπορούν να θεµελιωθούν οι από το 
άρθρο 559 αριθ.8 και 14 Κ.Πολ.∆. λόγοι αναίρεσης.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο παρά 
το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα 
που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από τη 
διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 106, 335 και 338 ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι "πράγµατα" κατά την έννοια της πρώτης από αυτές (άρθρο 559 αριθ. 8) 
που προτάθηκαν ή δεν προτάθηκαν, των οποίων η λήψη ή µη λήψη υπόψη από το 
δικαστήριο ιδρύει τον προβλεπόµενο από αυτή λόγο αναιρέσεως, αποτελούν οι 
αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που θεµελιώνουν ή καταλύουν τη βάση της 
αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως, και ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, όχι δε και ο ισχυρισµός που συνέχεται µε την ιστορική αιτία της 
αγωγής, της ένστασης ή της αντένστασης, ο οποίος αποκρούεται ή γίνεται δεκτός µε 
την παραδοχή ή την απόρριψη, αντίστοιχα, ως αβασίµων ή βασίµων των 
θεµελιωτικών της αγωγής ένστασης ή αντένστασης πραγµατικών γεγονότων. 
Εξάλλου, δεν αποτελούν "πράγµατα" και τα επικαλούµενα από τους διαδίκους 
αποδεικτικά µέσα και, πολύ περισσότερο, η αξιολόγηση από το δικαστήριο του 
περιεχοµένου των εγγράφων και των λοιπών αποδεικτικών µέσων. Εποµένως, δεν 
ιδρύεται ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως αν δεν λήφθηκαν υπόψη επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων, έστω και αν προτείνονται ως 
λόγος εφέσεως, όπως και οι νοµικοί ισχυρισµοί ή η νοµική επιχειρηµατολογία των 
διαδίκων, ούτε οι ισχυρισµοί που ανάγονται στην κατ` ορθή ερµηνεία έννοια του 
εφαρµοστέου νόµου (ΟλΑΠ 3/1997). Επίσης, δεν ιδρύεται ο πιο πάνω λόγος 
αναιρέσεως, αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη του ισχυρισµό αλλά τον απέρριψε για 
οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό, γιατί η απόρριψη αυτή σηµαίνει ότι έχει 
ληφθεί υπόψη ο ισχυρισµός, ανεξάρτητα αν δεν έγινε δεκτός. 
- Ως αίτηση που αφέθηκε αδίκαστη νοείται, κατά το άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆, όχι 
οποιαδήποτε αίτηση υποβληθείσα από τους διαδίκους κατά την διαδροµή της δίκης, 
αλλά µόνο εκείνη που αναφέρεται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης και προκαλεί 
εκκρεµοδικία. Έτσι, η παράλειψη του δικαστηρίου της ουσίας να λάβει υπόψη του 
ενστάσεις ή αντενστάσεις των διαδίκων δεν θεµελιώνει τον αναιρετικό λόγο του 
αριθµού 9 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, αλλά εκείνον του αριθµού 8 του ίδιου άρθρου.  
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- Κατά το άρθρο 262 ΚΠολ∆, η ένσταση, ως αυτοτελής πραγµατικός ισχυρισµός που 
περιέχει πραγµατικά περιστατικά διάφορα από εκείνα που αποτελούν την ιστορική 
βάση της αγωγής και µε τον οποίο επιδιώκεται η προσωρινή ή οριστική απόρριψη της 
αγωγής ή η αναβολή της απάντησης σ' αυτήν, πρέπει να περιλαµβάνει ορισµένη 
αίτηση και σαφή έκθεση των γεγονότων που τη θεµελιώνουν. ∆ηλαδή, για να κριθεί 
ότι επιδέχεται δικαστική εκτίµηση, πρέπει να περιέχει στοιχεία ανάλογα προς εκείνα 
που είναι αναγκαία για την τυπική παραδοχή και συνακόλουθα δικαστική εκτίµηση 
της αγωγής. Αν τα γεγονότα, που αποτελούν την ιστορική βάση της υπό δικονοµική 
έννοια ένστασης, είτε συνιστούν το "πραγµατικό" ουσιαστικού είτε το "πραγµατικό" 
δικονοµικού κανόνα, δεν εκτίθενται µε πληρότητα, η ένσταση είναι αόριστη. 
Εξάλλου, επί αγωγής αποζηµιώσεως, που βάση έχει το πταίσµα του εναγοµένου, ο 
ισχυρισµός του τελευταίου ότι αποκλειστικώς υπαίτιος της ζηµίας του τυγχάνει ο 
ενάγων, συνιστά άρνηση της βάσης της αγωγής, ενώ ο ισχυρισµός του ίδιου, ότι στην 
επέλευση της ζηµίας συντέλεσε και ίδιο πταίσµα του ενάγοντος συνιστά αυτοτελή 
ισχυρισµό που θεµελιώνει ένσταση από το άρθρο 300 ΑΚ, καταλυτική εν όλω ή εν 
µέρει της αγωγής, ο οποίος (ισχυρισµός) δεν µπορεί να θεωρηθεί περιεχόµενος στον 
πρώτο περί αποκλειστικής υπαιτιότητας και για το λόγο αυτόν πρέπει να προτείνεται 
από τον εναγόµενο µε πληρότητα, δηλαδή µε τα πραγµατικά περιστατικά που τον 
συνιστούν, όπως τούτο επιβάλλεται από το πιο πάνω άρθρο 262 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 
423/85). 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆, που ορίζει ότι αναίρεση 
επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχτηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη, προκύπτει ότι ο λόγος 
αυτός αναιρέσεως ιδρύεται όταν το δικαστήριο δέχεται "πράγµατα", δηλαδή 
αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του δικαιώµατος, που ασκείται µε την αγωγή, την ένσταση ή 
αντένσταση, χωρίς να έχει προσαχθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα "πράγµατα" αυτά 
ή όταν δεν εκθέτει από ποια αποδεικτικά στοιχεία άντλησε την απόδειξη γι' αυτά.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 262, 298, 300, 330, 681, 688, 690, 692,  
ΚΠολ∆: 262, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 
αριθ. 12, 559 αριθ. 19, 561,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2012.1959 
 
Σχέσεις γονέων-τέκνων - Γονική µέριµνα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1027 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Γονική µέριµνα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 1511 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 1510, 
1512-1514 ΑΚ προκύπτει ότι, όταν το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει σχετικά µε 
την ανάθεση της γονικής µέριµνας ή επιµέλειας ανηλίκου τέκνου σε έναν από τους εν 
διαστάσει ευρισκόµενους γονείς του, πρέπει να έχει ως αποκλειστικό οδηγό της 
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δικαιοδοτικής του κρίσης το γενικό συµφέρον και µόνον του ανηλίκου τέκνου 
σωµατικό, υλικό, πνευµατικό, ψυχικό και ηθικό, χωρίς να επιδρά αυτοτελώς στη 
λήψη της απόφασής του κανένας από τους διαφορετικούς παράγοντες, που 
συνοδεύουν το πρόσωπο κάθε γονέα, όπως είναι το φύλο, η φυλή, η γλώσσα, η 
θρησκεία, η κοινωνική προέλευση, η περιουσιακή κατάσταση κλπ. Για τη λήψη της 
απόφασης το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη και τους µε ανεπηρέαστη επιλογή 
αναπτυχθέντες µέχρι τότε δεσµούς του διαθέτοντος ικανότητα διακρίσεως τέκνου µε 
τους γονείς του (και τους τυχόν αδελφούς του), τις τυχόν συµφωνίες των γονέων 
σχετικά µε την επιµέλεια και την περιουσία του, καθώς και τη γνώµη του, εφόσον 
αυτό, κατά την ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου, εν όψει της ηλικίας του και της 
πνευµατικής του ανάπτυξης, είναι ικανό να αντιληφθεί το πραγµατικό του συµφέρον. 
Οι ικανότητες των γονέων, το περιβάλλον, το επάγγελµα, η πνευµατική τους 
ανάπτυξη και η δράση τους στο κοινωνικό σύνολο, η ικανότητα προσαρµογής τους 
στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας µέσα στα πλαίσια της 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 υπαιτίου έχει επιδράσει και στην 
άσκηση της γονικής µέριµνας - επιµέλειας, ώστε να ανακύπτει αντίθεση στο 
συµφέρον του τέκνου, λόγω της έκτασης και της βαρύτητας της συµπεριφοράς του 
αυτής, δηλωτικής της δοµής του χαρακτήρα του και της εν γένει προσωπικότητάς 
του, έτσι ώστε και έναντι του τέκνου να αναµένεται από αυτόν η τήρηση της ίδιας 
συµπεριφοράς. Η µικρή ηλικία του τέκνου και το φύλο του δεν αποτελούν κυρίαρχο, 
κατά νόµο, στοιχείο για τον προσδιορισµό του συµφέροντος του τέκνου προς 
ανάθεση της γονικής µέριµνάς του σε έναν από τους γονείς του µετά τη νηπιακή 
ηλικία του, οπότε παύει η σαφής βιοκοινωνική υπεροχή της µητέρας από άποψη 
καταλληλότητας για τη γονική µέριµνα του τέκνου. Το συµφέρον του τέκνου 
λαµβάνεται υπό ευρεία έννοια και προς διαπίστωσή του λαµβάνονται υπόψη και 
αξιολογούνται όλα τα επωφελή για το ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις, χωρίς η 
εκφρασθείσα γνώµη του τέκνου να αποτελεί, χωρίς άλλο, αποφασιστικό παράγοντα 
µε ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι πολλές φορές η θέληση του ανηλίκου είναι αποτέλεσµα 
επηρεασµού και πρόσκαιρη και δεν σηµαίνει ότι εξυπηρετεί πράγµατι το συµφέρον 
του. Το συµφέρον του τέκνου αποτελεί αόριστη νοµική έννοια µε αξιολογικό 
περιεχόµενο, το οποίο εξειδικεύεται από το δικαστήριο της ουσίας.  
- Για την εξειδίκευση της έννοιας αυτής, σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, 
εκτιµώνται από το δικαστήριο τα περιστατικά που αποδείχθηκαν, µε βάση αξιολογικά 
κριτήρια, τα οποία αντλεί το δικαστήριο από τους κανόνες της λογικής και κοινής 
πείρας, λαµβάνοντας υπόψη, σχετικά µε το πρόσωπο του ανηλίκου και τα πορίσµατα 
της ψυχολογίας, πρέπει δε να αιτιολογείται ειδικώς και εµπεριστατωµένως. Η κρίση 
αυτή του δικαστηρίου ελέγχεται αναιρετικά, κατά την υπαγωγή των πραγµατικών 
περιστατικών στη νοµική έννοια του συµφέροντος του τέκνου, αν αυτή είναι 
εσφαλµένη, µε το λόγο από τον αριθµό 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, αν δε δεν έχει 
αιτιολογίες ή έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες, από τον αριθµό 19 του ίδιου 
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άρθρου για εκ πλαγίου παράβαση της ουσιαστικού δικαίου διατάξεως του άρθρου 
1511 ΑΚ, ως προς το κρίσιµο για την έκβαση της δίκης ζήτηµα του συµφέροντος του 
τέκνου.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την εν λόγω 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 (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 µόνον στην 
ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την 
αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν 
συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 661/1984).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Σχέσεις γονέων-τέκνων - Γονική µέριµνα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1589 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Γονική µέριµνα. Μεταβολή των συνθηκών. Αδίκαστη αίτηση. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 1536 ΑΚ, αν από τότε που εκδόθηκε απόφαση σχετική µε τη γονική 
µέριµνα µεταβλήθηκαν οι συνθήκες το δικαστήριο οφείλει, ύστερα από αίτηση ενός ή 
και των δυο γονέων, των πλησιεστέρων συγγενών του τέκνου ή του Εισαγγελέα, να 
προσαρµόσει την απόφασή του στις νέες συνθήκες ανακαλώντας ή µεταρρυθµίζοντας 
αυτήν, σύµφωνα µε το συµφέρον του τέκνου, και ιδίως να αποδώσει στους γονείς την 
άσκηση της γονικής µέριµνας που τους έχει αφαιρεθεί.  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 9 περ.γ' ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το 
δικαστήριο άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως αίτηση νοείται κάθε αυτοτελής αίτηση των 
διαδίκων, δηλαδή κάθε αίτηση µε την οποία ζητείται η παροχή έννοµης προστασίας 
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υφ' οιανδήποτε νοµική µορφή της και η οποία δηµιουργεί αντίστοιχη εκκρεµότητα 
δίκης, ως αποτελούσα κεφάλαιο αυτής, δηλαδή το αίτηµα ή τη βάση της αγωγής, 
ανταγωγής, κυρίας η αυτοτελούς πρόσθετης παρεµβάσεως, ενδίκου µέσου, 
αντεφέσεως, ανακοπής ή τριτανακοπής. Ο λόγος αυτός ιδρύεται όταν το δικαστήριο 
δεν αποφάνθηκε, στο διατακτικό ή στις αιτιολογίες µε προσόντα διατακτικού επί του 
επικουρικού αιτήµατος ή βάσεως µετά την απόρριψη του κυρίου, έστω και αν η 
απόρριψη του κυρίου αιτήµατος ήταν µερική (ΑΠ 198/2004, ΑΠ 1002/2003).  
- Ο εκ του άρθρου 559 παρ.1 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή (ΟλΑΠ 36/1988, ΑΠ 1186/2009, ΑΠ 1126/2009). Στην περίπτωση κατά 
την οποία το ∆ικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως 
δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών, στο 
νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της 
αποφάσεως καθιστούν προφανή την παραβίαση (ΑΠ 236/2009, ΑΠ 12/2009).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ.19 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το 
νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό 
πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 1206/ 
2008, ΑΠ 358/200, ΑΠ 361/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1536,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Σωµατείο - Αποβολή µέλους 
∆ικαστήριο: Εφετείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 1316 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αποβολή µέλους Σωµατείου. Προσφυγή µέλους µε τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών µέτρων. 
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- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 ΑΚ, «Αποβολή µέλους (δηλαδή 
σωµατείου) επιτρέπεται: 1) στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό, 2) αν 
υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η γενική συνέλευση. Το µέλος που έχει 
αποβληθεί έχει το δικαίωµα να προσφύγει στον Πρόεδρο των Πρωτοδικών µέσα σε 
δύο (2) µήνες αφότου του γνωστοποιήθηκε η απόφαση, αν η αποβολή έγινε αντίθετα 
προς τους όρους του καταστατικού ή αν δεν υπήρχαν σπουδαίοι λόγοι για την 
αποβολή του». Από τις παραπάνω διατάξεις, σε συνδυασµό µε αυτές των άρθρων 78 
και 80 ΑΚ, προκύπτει ότι στο καταστατικό του σωµατείου µπορεί να υπάρχει 
πρόβλεψη για τους λόγους αποβολής µέλους αυτού, το αρµόδιο για την επιβολή της 
όργανο καθώς και τη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί και ότι, εάν η περί αποβολής 
απόφαση είναι ελαττωµατική, µπορεί να ασκηθεί κατ' αυτής προσφυγή από το µέλος 
που αποβλήθηκε, εάν η αποβολή έγινε εναντίον των όρων του καταστατικού ή χωρίς 
να συντρέχει προς τούτο σπουδαίος λόγος. Για τη δραστική προστασία λοιπόν του 
µέλους σωµατείου εναντίον τυχόν αυθαιρέτων ενεργειών του αρµοδίου συλλογικού 
οργάνου, µε τις οποίες τούτο αποβάλλεται οριστικώς από τη δύναµη των µελών του, 
παρέχεται από το νόµο στο πληττόµενο µε τον τρόπο αυτόν µέλος η δυνατότητα 
δικαστικής προσφυγής. Το κατάλληλο έννοµο βοήθηµα εναρµονίζεται προς το είδος 
της διαδικασίας κατά την οποίαν εκδικάζεται η προσφυγή, η οποία, σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3 ΕισΝΚΠολ∆, εκδικάζεται από το Μονοµελές 
Πρωτοδικείο της έδρας του σωµατείου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων 
(άρθρα 682 επ. ΚΠολ∆). ∆εν πρόκειται για γνήσια υπόθεση ασφαλιστικών µέτρων 
αλλά για υπόθεση που για λόγους ταχύτητας εκδικάζεται µε τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών µέτρων. Με την παραπάνω όµως διαδικασία δεν ρυθµίζεται 
προσωρινώς η διαφορά, αλλά τέµνεται αυτή οριστικώς. Για τον βαθµό της δικανικής 
πεποιθήσεως του δικαστηρίου αρκεί πιθανολόγηση των ισχυρισµών των διαδίκων 
(άρθρο 690 παρ. 1 ΚΠολ∆), όµως δεν αναγνωρίζεται η δυνατότητα ανακλήσεως 
(άρθρο 696 ΚΠολ∆), αφού παρέχεται η δυνατότητα ασκήσεως ενδίκων µέσων 
(εφέσεως, αναιρέσεως), µη εφαρµοζόµενης της διατάξεως του άρθρου 699 ΚΠολ∆, 
που αποκλείει τη δυνατότητα αυτή στις γνήσιες υποθέσεις ασφαλιστικών µέτρων. Η 
σχετική προσφυγή πρέπει να ασκηθεί µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών, που αρχίζει 
από τη γνωστοποίηση στο µέλος της περί αποβολής αποφάσεως. Η γνωστοποίηση 
αυτή µπορεί να γίνει µε κάθε πρόσφορο προς τούτο µέσο χωρίς την ανάγκη 
µεσολαβήσεως δικαστικού επιµελητή, που µπορεί να εξασφαλίσει τη γνώση στο 
αποβαλλόµενο µέλος, χωρίς να είναι κατά νόµον απαραίτητο να κοινοποιηθεί στο 
αποβαλλόµενο µέλος η ίδια η περί αποβολής απόφαση. Είναι θέµα ουσιαστικό το 
πότε το αποβαλλόµενο µέλος λαµβάνει γνώση της περί αποβολής αποφάσεως. Η 
σχετική προσφυγή, η οποία αποτελεί άσκηση ουσιαστικού δικαιώµατος διαπλαστικής 
φύσεως, πρέπει να ολοκληρωθεί µέσα στην αποσβεστική προθεσµία των δύο (2) 
µηνών ως προς όλες τις πράξεις που την συγκροτούν, δηλαδή κατάθεση στη 
γραµµατεία του αρµοδίου δικαστηρίου, προσδιορισµός δικασίµου και επίδοση αυτής 
στο σωµατείο κατά του οποίου στρέφεται (ΑΠ 490/2001 Ελ∆νη 2002.460, ΕφΑθ 
5689/2006 Ελ∆νη 2007.1511, ΕφΑθ 6680/2007 Ελ∆νη 2008.1528, ΕφΑθ 1811/2011 
Ελ∆νη 2003.254, ΕφΘεσ 1796/2000 Αρµ 2001.643, ΕφΑθ 5589/2000 Ελ∆νη 
2001.1421, ΕφΑθ 2821/2000).  
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- Κατ' άρθρον 3 παρ. 2 ΕισΝΚΠολ∆ εξάλλου, στις περιπτώσεις που διατάξεις του ΑΚ 
ή άλλου νόµου παραπέµπουν στην αρµοδιότητα και στην επ' αναφορά διαδικασία 
γενικά του Προέδρου Πρωτοδικών ή στη διαδικασία των άρθρων 634 επ. ΚΠολ∆, 
από την εισαγωγή του ΚΠολ∆ αρµόδιο δικαστήριο είναι το Μονοµελές Πρωτοδικείο, 
δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολ∆, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά. Τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 699 ΚΠολ∆, αποφάσεις 
που δέχονται ή απορρίπτουν αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων δεν προσβάλλονται µε 
κανένα ένδικο µέσο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Από τις ως άνω διατάξεις µε 
σαφήνεια συνάγεται ότι από την εισαγωγή του ΚΠολ∆ αρµόδιο καθ' ύλην δικαστήριο 
για την εκδίκαση των ως άνω διαφορών, ήτοι για την αποβολή µέλους σωµατείου, 
είναι το Μονοµελές Πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών 
µέτρων (686 επ. ΚΠολ∆). Οι σχετικές όµως αυτές διαφορές δεν αποτελούν 
ασφαλιστικά µέτρα µε την έννοια του άρθρου 682 ΚΠολ∆, όπως είναι τα 
προβλεπόµενα από τα άρθρα 704-738 ούτε ρυθµιστικά καταστάσεως, εξοµοιούµενα 
προς αυτά, όπως είναι τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 378, 632 παρ. 2, 912 παρ. 2, 
918 παρ. 5, 929 παρ. 3, 938 παρ. 3, 994,1019 παρ. ΚΠολ∆, αλλά απλώς για την 
ταχύτερη εκδίκαση τους δικάζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. 
Με την απόφαση δηλαδή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου δεν διατάσσεται 
ασφαλιστικό µέτρο ούτε ανακαλείται ή µεταρρυθµίζεται τέτοιο, αλλά τέµνεται 
οριστικώς η διαφορά. Γι' αυτό η ως άνω παραποµπή για την εκδίκαση των εν λόγω 
διαφορών στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων δεν νοείται και σε εκείνες τις 
διατάξεις που προσιδιάζουν αποκλειστικά στα ως άνω ασφαλιστικά µέτρα, τα οποία 
κατά το άρθρο 682 διατάσσονται για την εξασφάλιση ή διατήρηση δικαιώµατος ή 
ρύθµιση καταστάσεως. Εποµένως, η παραποµπή αυτή δεν αφορά και το ανωτέρω 
άρθρο 699, διότι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το άρθρο αυτό δεν αφορά τη 
«διαδικασία», ήτοι την πορεία της δίκης µέχρι την έκδοση της οριστικής αποφάσεως, 
αλλά τα κατά της τελευταίας ένδικα µέσα, το καθιερούµενο από αυτό ασυγχώρητο 
της ασκήσεως των ενδίκων µέσων αναφέρεται µόνο στις αποφάσεις που δέχονται ή 
απορρίπτουν αιτήσεις για ασφαλιστικά µέτρα ή αιτήσεις για ανάκληση ή 
µεταρρύθµιση αποφάσεων περί αυτών, δηλαδή σε περιπτώσεις που η απόφαση έχει 
προσωρινή ισχύ, µη επηρεάζουσα την κυρία υπόθεση (695 ΚΠολ∆) και δύναται να 
ανακληθεί ή µεταρρυθµιστεί (696 και 697 ΚΠολ∆) και όχι σε αποφάσεις µε τις οποίες 
τέµνεται οριστικώς η διαφορά, η εκδίκαση της οποίας και µόνον έγινε, χάριν του 
ανωτέρω σκοπού, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων και οι οποίες δεν 
µπορούν να ανακληθούν ή µεταρρυθµιστούν. Κατά συνέπειαν, εφόσον δεν ισχύει για 
τις αποφάσεις αυτές η ανωτέρω απαγόρευση της ασκήσεως των ενδίκων µέσων από 
το άρθρο 699 ΚΠολ∆, οι ως άνω διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3190/1955 κατά το 
δικονοµικό τους µέρος (και ιδίως ως προς τη χορήγηση ή µη ενδίκων µέσων) 
καταργήθηκαν από τα άρθρα 1 περ. ε' , στ' και 4 ΕισΝΚΠολ∆ και υπόκεινται οι ίδιες 
αυτές αποφάσεις στα προβλεπόµενα από τον ΚΠολ∆ ένδικα µέσα της εφέσεως και 
αναιρέσεως (ΟλΑΠ 754/1986 ΝοΒ 1987.380, Απαλαγάκη, Η εφαρµογή της 
διαδικασίας των ασφαλιστικών µέτρων στις ιδιωτικού δικαίου διαφορές που δεν 
συνιστούν ασφαλιστικό µέτρο ∆ 34 (2003) 646 επ.). Με αναφορά περαιτέρω στο 
ζήτηµα ποια ένδικα µέσα επιτρέπονται όταν δεν ακολουθήθηκε η προσήκουσα 
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διαδικασία, η ΟλΑΠ 5/1985 (ΝοΒ 1985.1174), εφαρµόζοντας την αρχή της µείζονος 
ευνοίας, δέχθηκε ότι το επιτρεπτό των ενδίκων µέσων προσδιορίζεται τόσον από τη 
διαδικασία κατά την οποία πράγµατι εκδικάστηκε η υπόθεση, όσον και από εκείνη 
που ήταν κατά τον νόµο τηρητέα και εσφαλµένως δεν εφαρµόστηκε, οπότε οι 
αποφάσεις που τέµνουν κατ' ουσίαν τη διαφορά, και αν ακόµη εκδόθηκαν κατά τη 
διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολ∆, δηλαδή κατά τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών µέτρων, αποκτούν δύναµη δεδικασµένου και δεν είναι ορθό τη 
δεσµευτικότητα αυτή να την αποκτούν χωρίς να δίνεται η δυνατότητα ασκήσεως κατ' 
αυτών ενδίκων µέσων, µε τα οποία επιτυγχάνεται επανέλεγχος της υποθέσεως µε 
σκοπό επανορθώσεως των τυχόν σφαλµάτων (Σαµουήλ, Η έφεση κατά τον ΚΠολ∆, 
έκδοση Ε' 2003, σελ. 77).  
- Κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 101 ΑΚ, γίνεται δεκτό ότι σε δικαστικό έλεγχο 
υπόκεινται και µπορούν, εάν βεβαίως συντρέχουν νόµιµοι λόγοι προς τούτο, να 
ακυρωθούν κατόπιν διαπλαστικής αγωγής ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
και αποφάσεις των διοικητικών συµβουλίων σωµατείων. Έτσι, η άσκηση πειθαρχικής 
εξουσίας των αρµοδίων οργάνων του σωµατείου υπόκεινται στο δικαστικό έλεγχο και 
το δικαστήριο έχει την εξουσία να κρίνει και να ελέγχει όχι µόνον αν είναι τυπικά 
σύµφωνα µε τους όρους του νόµου και του καταστατικού, αλλά και την ουσιαστική 
βασιµότητα των λόγων που επέβαλαν την πειθαρχική ποινή. Η απόφαση, όµως, του 
σωµατειακού οργάνου που επέβαλε την όποια πειθαρχική ποινή πρέπει να είναι 
αιτιολογηµένη, να µνηµονεύει δηλαδή τα γεγονότα από τα οποία πειθαρχική ποινή 
πρέπει να είναι αιτιολογηµένη, να µνηµονεύει δηλαδή τα γεγονότα από τα οποία κατά 
την κρίση της δικαιολογείται η επιβολή της ποινής, ενώ επιπροσθέτως πρέπει 
απαραιτήτως να έχει εκδοθεί µετά από προηγούµενη ακρόαση του µέλος που 
τιµωρήθηκε, η οποία (ακρόαση) περιλαµβάνει, αφενός µεν γνωστοποίηση -µε 
αναφορά σε συγκεκριµένα περιστατικά- της πειθαρχικής κατηγορίας που του 
απαγγέλλεται, αφετέρου δε πρόσκληση να λάβει µέρος στη σχετική συζήτηση αλλά 
και παροχή ευκαιρίας προς απολογία, ώστε να µπορέσει να επηρεάσει, κατά τις 
απόψεις του, την πειθαρχική διαδικασία µέσα στα πλαίσια του νόµου και του 
καταστατικού. Η προϋπόθεση αυτή επιβάλλεται από την καλή πίστη (άρθρα 281 και 
288 ΑΚ), τις βασικές αρχές της ορθής απονοµής της δικαιοσύνης και της 
συνταγµατικής επιταγής για προηγούµενη ακρόαση (άρθρο 20 του Συντάγµατος) και 
είναι υποχρεωτική και όταν ακόµα δεν προβλέπεται στο καταστατικό. Επιβάλλεται 
επίσης και από το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣ∆Α), η οποία εφαρµόζεται και στις πειθαρχικές διαδικασίες, διαφορετικά η 
απόφαση θα είναι άκυρη (ΕφΑθ 1445/2003 ΕπισκΕµπ∆ 2003.902, ΕφΛαρ 144/2010 
ΕπισκΕµπ∆ 2010.842). Η αίτηση για αναστολή εκτελέσεως της σχετικής αποφάσεως 
υποβάλλεται είτε πριν από την έγερση της κατ' άρθρον 101 ΑΚ αγωγής ακυρώσεως 
είτε και µετά από αυτήν διαρκούσης της δίκης που αφορά την κυρία περί ακυρώσεως 
υπόθεση, ενώ δεν χωρεί τέτοια αναστολή εάν παρήλθε άπρακτη η αποκλειστική 
προθεσµία της περί ακυρώσεως αγωγής, καθόσον σε µια τέτοια περίπτωση έχει 
εγκυροποιηθεί οριστικώς η τυχόν ακυρώσιµη απόφαση (Γεωργιάδης - Σταθόπουλος, 
Αστικός Κώδιξ 1,1978, άρθρο 102, σελ. 164).  
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 78, 80, 88, 101, 281, 288,  
ΚΠολ∆: 634, 682 επ., 690, 696, 697, 699, 704-738,  
ΕισΝΚΠολ∆: 1, 3, 4,  
Νόµοι: 3190/1955, άρθ. 29,  
∆ηµοσίευση: Αρµ 2011.1796, σχολιασµός Αστέριος - Νικόλαος Λιόντας * 
ΕπισκΕ∆ 2012.446, σχολιασµός Κωνσταντίνος Παµπούκης  
 
Σωµατείο - Καταστατικό 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 840 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αθλητικά Σωµατεία. ΣΕΓΑΣ. Αγωνόδικες επιτροπές. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα 
Έφεσης. Έννοµο συµφέρον για να ζητηθεί δικαστική προστασία. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 27 εδ. α, β και γ του Ν. 2725/ 1999, όπως 
τροποποιηµένος µε το άρθρ. 74 παρ. 3 του Ν. 3057/2002 ισχύει: " Με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 2 του άρθρου 104, µε γενικούς ή ειδικούς κανονισµούς, που ψηφίζει 
η γενική συνέλευση των µελών κάθε αθλητικής οµοσπονδίας του οικείου αθλήµατος 
ή του οικείου κλάδου άθλησης, τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέµατα 
που αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήµατος ή των αθληµάτων που 
υπάγονται σ' αυτή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Για την κατάρτιση των 
παραπάνω κανονισµών λαµβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισµοί. Η 
τήρηση των κανόνων αυτών είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωµατεία και τις 
αθλητικές ενώσεις που ανήκουν στην αρµοδιότητα της οικείας οµοσπονδίας". Έτσι µε 
το Γενικό Κανονισµό Οργάνωσης και ∆ιεξαγωγής Πρωταθληµάτων και Αγώνων του 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ορίσθηκαν τα ακόλουθα: "Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Γυµναστικών και 
Αθλητικών Σωµατείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) είναι αποκλειστικά αρµόδιος για την οργάνωση 
και διεξαγωγή του κάθε αγώνα στίβου στην Ελλάδα (άρθρ.1)... Τα διασυλλογικά 
πρωταθλήµατα διεξάγονται µε µέριµνα και ευθύνη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ή των Ενώσεων 
Αθλητικών Σωµατείων-Τοπικών Επιτροπών (Ε.Α.Σ.-Τ.Ε.) του Σ.Ε.Γ.Α.Σ... Τα 
καθήκοντα των Ε.Α.Σ.-Τ.Ε για τα διασυλλογικά πρωταθλήµατα, που θα διεξάγονται 
στην περιφέρειά τους, είναι τα παρακάτω: α)... β)... γ)... δ) σε συνεργασία µε το 
σύνδεσµο των κριτών ορίζουν την αγωνόδικη επιτροπή των αγώνων (άρθρ. 3 παρ. 1 
και 2). Η κρίση όλων των αγώνων γίνεται µε επίσηµους κριτές των συνδέσµων 
κριτών της χώρας, η δε αγωνόδικη επιτροπή ορίζεται από τη διοργανώτρια αρχή και 
εκπρόσωπο του αντίστοιχου συνδέσµου κριτών (άρθρ. 14)". Σχετικά µε την τελευταία 
αυτή πρόβλεψη ορίσθηκε µε το άρθρ. 6 του ειδικότερου Κανονισµού Κριτών Στίβου 
του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ότι σε κάθε Ε.Α.Σ του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. µε απόφαση του ∆.Σ. της ορίζεται 
ένας µη εν ενεργεία κριτής µε διετή θητεία, ο οποίος αποτελεί το τοπικό όργανο 
κριτών της Ε.Α.Σ., µε αρµοδιότητα να συγκροτεί την αγωνόδικη επιτροπή κάθε 
τοπικού αγώνα µετά από πρόταση του αντίστοιχου συνδέσµου κριτών, την οποία 
υποβάλλει προς έγκριση στο ∆.Σ. της Ε.Α.Σ., συνεργάζεται δε το άνω τοπικό όργανο 
κριτών κάθε Ε.Α.Σ. µε τον τοπικό σύνδεσµο κριτών της περιοχής ευθύνης του για 
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όποιο θέµα προκύψει και αφορά τους κριτές και την κρίση των αγώνων της Ε.Α.Σ. Εξ 
άλλου µε το άρθρ. 43 του Ν. 2725/1999 ρυθµίζονται θέµατα συνδέσµων διαιτητών 
οµαδικών αθληµάτων, όµως για την ταυτότητα του νοµικού λόγου το άρθρο αυτό 
εφαρµόζεται αναλόγως και για τους συνδέσµους κριτών οµαδικών αθληµάτων, αφού 
άλλωστε τα κωλύµατα του άρθρ. 44 του ίδιου νόµου ισχύουν κατά την παρ. 3 του 
άρθρου αυτού και για τους κριτές οµαδικών αθληµάτων, ενώ η ανάλογη εφαρµογή 
των ως άνω άρθρων επεκτείνεται µε το άρθρ. 45 του ίδιου νόµου και για τους 
διαιτητές και κριτές των ατοµικών αθληµάτων. Έτσι σύµφωνα µε την αναλογικά 
εφαρµοζόµενη παρ. 5 του άρθρ. 43 Ν. 2725/1999, οι σύνδεσµοι κριτών έχουν κυρίως 
ως έργο την υποβολή στην οικεία Ε.Α.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. πινάκων κριτών, εν ενεργεία 
ή µη, για τους αγώνες τοπικών πρωταθληµάτων, που η οικεία Ε.Α.Σ. διοργανώνει. 
Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι η αγωνόδικη επιτροπή 
για κάθε αγώνα στελεχώνεται αποκλειστικά µε επίσηµους κριτές που προτείνει ο 
αντίστοιχος σύνδεσµος κριτών µε τον πίνακα, που προς το σκοπό αυτό αποστέλλει 
στην τοπική Ε.Α.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., η οποία και επιλέγει στη συνέχεια από τον πίνακα 
αυτό τους απαιτούµενους κριτές για τη συγκρότηση κάθε αγωνόδικης επιτροπής. 
∆ηλαδή ο σύνδεσµος κριτών µόνον προτείνει, ενώ η τοπική Ε.Α.Σ. είναι αυτή που 
τελικώς επιλέγει από τους προτεινόµενους κριτές αυτούς που χρειάζονται για τη 
συγκρότηση κάθε αγωνόδικης επιτροπής. Το νόηµα ακριβώς αυτό έχει η έγκριση απ' 
αυτή της πράξης συγκρότησης κάθε αγωνόδικης επιτροπής από το αρµόδιο τοπικό 
όργανό της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ειδικότερα στο παραπάνω άρθρ. 6 του 
Κανονισµού Κριτών Στίβου του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Όπως είναι έτσι φανερό, ο 
αποστελλόµενος στην οικεία Ε.Α.Σ. του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. πίνακας θα πρέπει να περιέχει 
περισσότερους κριτές από τους απαιτούµενους για κάθε αγωνόδικη επιτροπή, αφού 
διαφορετικά η συγκρότησή της δεν θα γίνεται στην πραγµατικότητα µε επιλογή 
κριτών από την οικεία Ε.Α.Σ., αλλά µε ανεπίτρεπτη προεπιλογή από τον αντίστοιχο 
σύνδεσµο κριτών. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 535 παρ. 1 ΚΠολ∆, αν ο λόγος της έφεσης κριθεί 
βάσιµος η απόφαση που προσβάλλεται εξαφανίζεται και το δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο κρατεί την υπόθεση και τη δικάζει κατ' ουσίαν. Ωστόσο το νόηµα της 
διάταξης αυτής, παρά τη γενικότητα της διατύπωσής της, δεν είναι ότι αρκεί η 
παραδοχή οποιουδήποτε από τους λόγους της έφεσης για να εξαφανισθεί στο σύνολό 
της η εκκαλούµενη απόφαση, εκτός αν πρόκειται για λόγο που εξ αιτίας του 
περιεχοµένου του οδηγεί σε καθολική εξαφάνιση της προσβαλλόµενης απόφασης. 
Αντίθετα αν πρόκειται για λόγο που αφορά σε ένα ή µερικά µόνο από τα κεφάλαια 
της προσβαλλόµενης απόφασης, δηλαδή σε λόγο µε περιορισµένη ενέργεια, 
αντίστοιχα περιορισµένη και εποµένως µερική θα είναι και η εξαφάνιση της 
προσβαλλόµενης απόφασης σε περίπτωση παραδοχής του λόγου κατά το ακυρωτικό 
στάδιο της έκκλητης δίκης, όπως αυτό συνάγεται από το συνδυασµό της παραπάνω 
διάταξης µε τις διατάξεις των άρθρ. 520, 522 και 527 ΚΠολ∆, που συνιστούν ειδική 
εφαρµογή των καθιερούµενων µε το άρθρ. 106 ίδιου Κώδικα αρχών της ελεύθερης 
διάθεσης του αντικειµένου της δίκης και της συζήτησης. Εφόσον δηλαδή ο ΚΠολ∆ 
θέτει περιορισµούς στον τρόπο υποβολής και στο περιεχόµενο των λόγων της έφεσης 
και δεν προσδίδει σ' αυτή γενικό µεταβιβαστικό αποτέλεσµα, αλλά ορίζει ότι µε την 
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έφεση η υπόθεση µεταβιβάζεται στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο µέσα στα όρια που 
καθορίζονται απ' αυτή και τους πρόσθετους λόγους της, µέσα στα ίδια όρια και σε 
αναλογία µε την έκταση της παραδοχής των λόγων της θα είναι και η εξαφάνιση της 
προσβαλλόµενης απόφασης, η οποία κατά τα λοιπά πρέπει να παραµείνει άθικτη κατά 
τα µη εκκληθέντα κεφάλαιά της. ∆ιαφορετικά το Εφετείο υποπίπτει στη πληµµέλεια 
από τον αριθµό 14 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ και η απόφασή του αναιρείται, µε την 
προϋπόθεση όµως ότι δικαιολογείται για την αναίρεση έννοµο συµφέρον (άρθρ. 556 
ΚΠολ∆), που συντρέχει όταν εξ αιτίας της καθολικής εξαφάνισης της πρωτόδικης 
απόφασης το Εφετείο, δικάζοντας εκ νέου την ουσία της υπόθεσης, εξέδωσε 
επιβλαβέστερη για τον εκκαλούντα και ήδη αναιρεσείοντα απόφαση, χωρίς ο 
εφεσίβλητος να έχει ασκήσει ο ίδιος αντίστοιχη έφεση ή αντέφεση, όπως το άρθρ. 
536 ΚΠολ∆ ορίζει, οπότε ιδρύεται και ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 8α του 
άρθρ. 559 ΚΠολ∆, αφού έτσι το Εφετείο παρά το νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα 
που δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (πρβλ. ΑΠ 
522/1983).  
- Το έννοµο συµφέρον, το οποίο κατά τη διάταξη του άρθρ. 68 ΚΠολ∆ πρέπει να 
είναι άµεσο για να µπορεί να ζητηθεί παραδεκτά δικαστική προστασία, είναι µεν κατά 
την έννοια αυτή αναγκαία διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης, που εξετάζεται κατά 
το άρθρ. 73 ΚΠολ∆ και αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της, όµως για να θεµελιώνει η 
έλλειψή του παραδεκτό λόγο αναίρεσης από τους αριθµούς 8α και 14 του άρθρ. 559 
ΚΠολ∆ πρέπει η σχετική έλλειψη, που µπορεί και να καθιστά αόριστη την αντίστοιχη 
αίτηση παροχής ένδικης προστασίας, να έχει προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας 
κατά την παρ.2 του άρθρ. 562 ΚΠολ∆, αφού δεν καλύπτεται από τις εξαιρέσεις της 
παραγράφου αυτής. 
Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 8 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, που στόχο έχει τη 
διασφάλιση του συζητητικού συστήµατος (άρθρ. 106 ΚΠολ∆), αλλά και την αρχή της 
ακρόασης των διαδίκων (άρθρ. 110 παρ. 2 ΚΠολ∆), ιδρύεται όταν το δικαστήριο της 
ουσίας παρά το νόµο και εκτιµώντας προφανώς εσφαλµένα τα διαδικαστικά έγγραφα 
(άρθρ. 561 παρ. 2 ΚΠολ∆) είτε έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν και 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 13/1995) είτε δεν έλαβε 
υπόψη του πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν επίσης ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, νοούνται δε ως πράγµατα οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων 
που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, 
ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 3/1997, ΑΠ 
1530/2001, ΑΠ 1225/2004), δηλαδή οι ισχυρισµοί που κατά το νόµο διαµόρφωσαν ή 
ανάλογα ήταν ικανοί να διαµορφώσουν το διατακτικό της προσβαλλόµενης 
απόφασης (ΟλΑΠ 2/1989, ΑΠ 864/2003, ΑΠ 1072/ 2005), θα πρέπει δε, αν πρόκειται 
για ισχυρισµούς που δεν λήφθηκαν υπόψη, ενώ έπρεπε να ληφθούν, να προτάθηκαν 
παραδεκτά στο δικαστήριο της ουσίας (ΟλΑΠ 12/2000, ΟλΑΠ 2/2001) και µάλιστα 
από τον ήδη αναιρεσείοντα (ΑΠ 881/1988). Εποµένως δεν ιδρύει τον παραπάνω λόγο 
αναίρεσης η παράλειψη του δικαστηρίου της ουσίας να απαντήσει σε ισχυρισµό 
εκπρόθεσµο (ΑΠ 867/1988), αόριστο και γενικώς απαράδεκτο, µη νόµιµο ή 
αλυσιτελή (ΟλΑΠ 2/1989, ΟλΑΠ 14/2004) ή σε απλώς αρνητικό ή διευκρινιστικό 
ισχυρισµό, δηλαδή σε ισχυρισµό που δεν καταλήγει στην επίκληση έννοµης 
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συνέπειας (ΑΠ 1058/1998) και βέβαια το δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει 
ούτε στα πραγµατικά επιχειρήµατα των διαδίκων που αντλούν αυτοί από τα 
προσκοµιζόµενα αποδεικτικά µέσα, έστω και αν διατυπώνονται υπό τη µορφή λόγου 
έφεσης (ΑΠ 1274/1994, ΑΠ 140/2006, AΠ 857/2007), ούτε στα νοµικά επιχειρήµατά 
τους, που σε αντίθεση µε τους αυτοτελείς ισχυρισµούς τους δεν περιέχουν κρίση ως 
προς την επέλευση ή όχι µιας έννοµης συνέπειας, αλλά προβάλλονται µε σκοπό να 
συµβάλλουν στον καθορισµό του αληθινού νοήµατος του επικαλούµενου ή 
αποκρουόµενου στη συγκεκριµένη περίπτωση κανόνα δικαίου.  
- Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση 
και ιδρύεται ο αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές της, που 
περιλαµβάνονται στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού της και 
αποτελούν το αιτιολογικό της, δεν προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του για ζήτηµα µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, µε 
αποτέλεσµα έτσι να µην µπορεί να ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν 
συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρµόσθηκε. (ΟλΑΠ 1/1999). Ειδικότερα 
ανεπάρκεια αιτιολογίας υπάρχει όταν από την απόφαση δεν προκύπτουν σαφώς τα 
περιστατικά που είτε είναι κατά το νόµο αναγκαία για τη στοιχειοθέτηση, στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε είτε 
αποκλείουν την εφαρµογή της, όχι δε και όταν υφίστανται ελλείψεις στην ανάλυση, 
στάθµιση και γενικώς στην εκτίµηση των αποδείξεων, εφόσον το πόρισµα από την 
εκτίµηση αυτή εκτίθεται µε σαφήνεια και πληρότητα (ΟλΑΠ 15/2006). ∆ηλαδή δεν 
υπάρχει ανεπάρκεια αιτιολογίας, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτική, αλλά πλήρη 
αιτιολογία, αφού αναγκαίο να εκτίθεται σαφώς στην απόφαση είναι µόνο το τι 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε και όχι ο λόγος για τον οποίο αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε. Συνακόλουθα τα επιχειρήµατα του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την 
εκτίµηση απλώς των αποδείξεων, δεν συνιστούν παραδοχές διαµορφωτικές του 
αποδεικτικού πορίσµατός του και εποµένως αιτιολογία της απόφασης ικανή να 
ελεγχθεί αναιρετικά µε τον παραπάνω λόγο για ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα, ούτε 
ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης από το άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, αν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν ανέλυσε ιδιαιτέρως ή διεξοδικά τα επιχειρήµατα των 
διαδίκων που δεν συνιστούν αυτοτελείς ισχυρισµούς τους (ΑΠ 465/1988).  
- Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρ. 559 αριθ.11γ ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το δικαστήριο 
της ουσίας δεν έλαβε υπόψη του υποστατά και αναλόγως έγκυρα αποδεικτικά µέσα 
που οποιοσδήποτε από τους διαδίκους παραδεκτά επικαλέσθηκε και νόµιµα 
προσκόµισε προς άµεση ή έµµεση απόδειξη ή ανταπόδειξη κρίσιµων γεγονότων ή 
ισχυρισµών, δηλαδή λυσιτελών που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης, διαµορφώνοντας το διατακτικό της απόφασης (ΟλΑΠ 42/2002, ΑΠ 911/2002, 
1021/2002, 864/2003, 105/2005, 953/2005), το οποίο θα ήταν διαφορετικό χωρίς την 
παράλειψη αυτή (ΑΠ 1874/2008). Για την ίδρυση πάντως του παραπάνω λόγου 
αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για τη λήψη υπόψη από το 
δικαστήριο της ουσίας επικληθέντων και προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων, τα 
οποία όφειλε αυτό να λάβει υπόψη του κατά τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρ. 
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335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1134/1993). Ωστόσο στην προσβαλλόµενη 
απόφαση δεν είναι ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή αξιολόγηση κάθε 
αποδεικτικού µέσου, αρκεί να γίνεται αδίστακτα βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της 
απόφασης ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν οι διάδικοι, έστω και αν στην απόφαση έχει γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε 
ορισµένα από τα αποδεικτικά µέσα, επειδή θεωρήθηκαν µεγαλύτερης σηµασίας κατά 
την ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου (ΑΠ 22/2005, ΑΠ 1072-3/2005). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 68, 73, 520, 516, 522, 525, 527, 535, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 
559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19,561, 568, 576, 
Νόµοι: 2725/1999, άρθ. 27, 43, 45,  
Νόµοι: 3057/2002, άρθ. 74, 104, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2012.1255 * Ελ∆νη 2012.1286 
 
Σωµατείο - Καταστατικό 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 24 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σωµατεία. Σκοπός παράνοµος ή που αντίκειται στη δηµόσια τάξη. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 11 της από 4 Νοεµβρίου 1950 Συµβάσεως της Ρώµης "δια την 
προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών", η 
οποία κυρώθηκε µε το ν.δ. 53/1974, "Παν πρόσωπον έχει δικαίωµα εις την 
ελευθερίαν του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και εις την ελευθερίαν συνεταιρισµού 
συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος ιδρύσεως µετ' άλλων συνδικάτων και 
προσχωρήσεως εις συνδικάτα επί σκοπώ προασπίσεως των συµφερόντων του. Η 
άσκησις των δικαιωµάτων τούτων δεν επιτρέπεται να υπαχθή εις εταίρους 
περιορισµούς πέραν των υπό του νόµου προβλεποµένων και αποτελούντων αναγκαία 
µέτρα εν δηµοκρατική κοινωνία δια την εθνικήν ασφάλειαν, την δηµόσιαν 
ασφάλειαν, την προάσπισην της τάξεως και πρόληψιν του εγκλήµατος, την 
προστασίαν της υγείας και της ηθικής ή την προστασίαν των δικαιωµάτων και 
ελευθεριών των τρίτων ...". Από τη διάταξη αυτή, η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγµατος, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του εθνικού δικαίου και 
υπερισχύει κάθε αντίθετη διάταξη νόµου, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 78, 
80, 81 και 105 ΑΚ και 12 παρ.1 και 2 του Συντάγµατος συνάγεται ότι η σωµατειακή 
ελευθερία, ήτοι το δικαίωµα των πολιτών να συνιστούν µη κερδοσκοπικά σωµατεία ή 
να είναι µέλη τούτων, µπορεί να περιορισθεί, µε τη µορφή της µη αναγνώρισης ή της 
διάλυσης του σωµατείου µε δικαστική απόφαση, εκτός από άλλες περιπτώσεις και 
όταν ο σκοπός ή η λειτουργία του σωµατείου είναι παράνοµοι ή αντίκεινται στη 
δηµόσια τάξη υπό την έννοια ότι η µη αναγνώριση ή η διάλυση του σωµατείου για 
τους λόγους αυτούς επιβάλλεται σε µία δηµοκρατική κοινωνία ως αναγκαίο µέτρο και 
αποτελεί επιτακτική κοινωνική ανάγκη για την εξυπηρέτηση των συµφερόντων της 
Εθνικής ή δηµόσιας ασφάλειας η την πρόληψη διαταραχών της τάξης. Η ανάγκη 
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προσφυγής στο περιοριστικό αυτό µέτρο δικαιολογείται όταν υφίσταται σχέση 
αναλογίας µεταξύ της παραβίασης και του σκοπού στον οποίο αποβλέπει. Προσέτι δε 
η ανάγκη αυτή πρέπει να είναι άµεση και να αποδεικνύεται πειστικά. Απλές µόνο 
υπόνοιες ή εντυπώσεις για τις προθέσεις ή τις τυχόν σκοπούµενες δραστηριότητες του 
σωµατείου ως παράνοµες ή αντικείµενες στη δηµόσια τάξη µε βάση µόνο την 
φραστική διατύπωση του καταστατικού ή την ερµηνεία όρων τούτου, δεν µπορούν 
από µόνες να θεµελιώσουν την, κατά την ανωτέρω έννοια, κοινωνική ανάγκη 
προσφυγής στο περιοριστικό µέτρο της µη αναγνώρισης του σωµατείου.  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.1 ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος αναίρεσης 
ιδρύεται και αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αδιάφορο αν πρόκειται 
για νόµο εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο δε κανόνας παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοσθεί ενώ συνέτρεχαν οι όροι εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε 
καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 78, 80, 81, 105,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Σ: 12, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1327 
 
Τόκοι - Ανατοκισµός - Τόκοι τόκων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 438 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανατοκισµός. Παραµόσφωση του περιεχοµένου εγγράφου.Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 296 παρ. 1 του ΑΚ, για τόκους κάθε είδους οφείλεται 
τόκος, αν τέτοιος τόκος συµφωνηθεί ή αν ζητηθεί µε αγωγή, και στις δύο περιπτώσεις 
µόνο για οφειλόµενους τόκους ενός ολοκλήρου τουλάχιστον έτους ή µιας χρήσης αν 
πρόκειται για το δηµόσιο. Η συµφωνία για πληρωµή τέτοιου τόκου πρέπει να γίνεται 
ή η αγωγή να επιδίδεται, αφού λήξει το έτος ή η χρήση. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι ο ανατοκισµός είναι επιτρεπτός, αν αυτός συµφωνηθεί ή αν ζητηθεί µε 
καταψηφιστική αγωγή από τον δανειστή. Και στις δυο περιπτώσεις ο ανατοκισµός 
είναι επιτρεπτός µε τον περιορισµό ότι καθυστερούνται απαιτητοί τόκοι τουλάχιστον 
ενός έτους (ή µιας χρήσεως αν πρόκειται για το ∆ηµόσιο) και η συµφωνία 
καταρτίστηκε ή η αγωγή ασκήθηκε µετά την πάροδο ενός τουλάχιστον έτους (ή µιας 
χρήσεως για το ∆ηµόσιο), δηλαδή, αφού έχει συµπληρωθεί κατά την κατάρτιση της 
συµφωνίας ή την άσκηση της αγωγής ετήσια ή και µεγαλύτερη (ποτέ όµως βραχύτερη 
του έτους) χρήση του κεφαλαίου και, συνεπώς, εφόσον θα υπάρχουν δεδουλευµένοι, 
ήτοι ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί, τόκοι τουλάχιστον ενός έτους ή µιας χρήσεως. 
Αίτηµα της αγωγής, µε την οποία ζητούνται τόκοι τόκων, είναι η επιδίκαση τους από 
την επίδοση της, αφού ο ανατοκισµός δεν ανατρέχει στο παρελθόν, έως την εξόφληση 
του τοκοφόρου ποσού των τόκων, η οποία διακόπτει και τον ανατοκισµό (ΟλAΠ 
10/2007). 
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- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 20 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο της ουσίας παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου, µε το να δεχθεί 
πραγµατικά γεγονότα προφανώς διάφορα από εκείνα, που αναφέρονται στο έγγραφο 
αυτό. Ως "έγγραφα" νοούνται τα κατά την έννοια των άρθρων 339 και 432-465 
ΚΠολ∆ αποδεικτικά έγγραφα που παρέχουν άµεση ή έµµεση απόδειξη. Αντίθετα δεν 
αποτελούν έγγραφα κατά την έννοια του προκειµένου λόγου αναιρέσεως, εκείνα στα 
οποία αποτυπώνεται άλλο ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο, όπως η έκθεση 
πραγµατογνωµοσύνης και η κατά την έννοια του άρθρου 390 ΚΠολ∆ ιδιωτική 
γνωµοδότηση, που συντάσσεται ύστερα από αίτηση διαδίκου και προσάγεται από 
εκείνον (ΑΠ 31/2011, 5/2011) και οι ένορκες µαρτυρικές βεβαιώσεις.  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης βάσης, 
ιδρύεται όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας δεν 
περιέχονται καθόλου ή δεν αναφέρονται µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα γεγονότα που είναι αναγκαία για να κριθεί αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του 
κατάλληλου κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή αν έγινε ή όχι ορθός νοµικός 
χαρακτηρισµός των κρίσιµων πραγµατικών γεγονότων.  
- Ο προβλεπόµενος στο άρθρο 559 αριθ. 11 γ' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως παρέχεται 
και 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 απόδειξη πραγµατικών γεγονότων ασκούντων 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης ( στο διατακτικό της απόφασης), δηλαδή 
παραδεκτών και νοµίµων. Τη θεµελίωση του λόγου αυτού καταφάσκει η λήψη υπόψη 
αποδεικτικού µέσου, του οποίου δεν είχε γίνει σαφής και ορισµένη επίκληση, δηλαδή 
επίκληση µη καταλείπουσα αµφιβολία για την ταυτότητά του (ΟλΑΠ 14/2005, ΑΠ 
9/2000, 710/1991). 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 296, 361, 440, 
ΚΠολ∆: 390, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Τόκοι - Ανατοκισµός - Τόκοι τόκων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 517 
Έτος: 2012 
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 
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 



 

[169] 
 

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, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Τόκοι - Τόκοι υπερηµερίας δηµοσίου και νπδδ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 18 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Τόκοι σε αξιώσεις κατά ΝΠ∆∆. Παραγραφή αξιώσεων κατά ΝΠ∆∆. Μη λήψη 
υπόψη πραγµάτων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν∆ 496/1974 "περί 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 µόνον προς τη γένεση της επιδικίας, δεν συντρέχει λόγος διαφοροποιήσεως ως 
προς το ζήτηµα τούτο της καταψηφιστικής προς 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 τη διαφορά ως προς την ύπαρξη της 
απαιτήσεως µε δύναµη δεδικασµένου (ΑΠ 437/2011, σχ. 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).  
- Κατά το αρθ. 48 παρ. 3 του Ν∆ 496/1974, ο χρόνος παραγραφής των κατά του 
νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου αξιώσεων των υπαλλήλων του που συνδέονται 
µε αυτό µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου από καθυστερούµενες ή άλλης 
φύσεως απολαυές ή αποζηµιώσεις από αδικαιολόγητο πλουτισµό είναι δύο ετών, 
διακοπτόµενη, εκτός των άλλων, σύµφωνα µε το αρθ. 51 εδ. α' αυτού και µε την 
άσκηση της σχετικής αγωγής, αρχίζει δε σύµφωνα µε το αρθ. 49 του ως άνω ν.δ. από 
το τέλος του έτους, εντός του οποίου γεννήθηκαν και είναι δικαστικά επιδιώξιµες, 
ανεξάρτητα από το εάν η τελευταία ηµέρα του έτους, εντός του οποίου γεννήθηκαν 
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και µπορούσαν να επιδιωχθούν δικαστικά είναι κατά νόµο αργία ή εργάσιµη, διότι 
δεν πρόκειται για την λήξη, αλλά για την έναρξη της παραγραφής (αρθ. 242 ΑΚ), και 
κατά συνέπεια η ιδιότητα της ηµέρας αυτής δεν εµποδίζει την άσκηση της αγωγής και 
συνακόλουθα την διακοπή της παραγραφής κατά τις υπόλοιπες εργάσιµες 
- Ο λόγος αναιρέσεως του αριθµού 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. ∆εν 
στοιχειοθετείται όµως ο λόγος αυτός αναιρέσεως αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον 
προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή 
ουσιαστικό. Για το ορισµένο του εξεταζόµενου λόγου αναιρέσεως, πρέπει να 
αναφέρονται σε αυτόν, πλην άλλων, και τα στοιχεία εκείνα από τα οποία θα κρινόταν, 
αν τα πράγµατα ήταν ουσιώδη και να µνηµονεύεται το σφάλµα από τη µη λήψη 
υπόψη των πραγµάτων. Επίσης στην περίπτωση µη λήψεως υπόψη από το δικαστήριο 
ισχυρισµού που είχε προταθεί, πρέπει να παρατίθενται και όλα τα στοιχεία από τα 
οποία προκύπτει ότι ο ισχυρισµός προτάθηκε παραδεκτά στο δικαστήριο που εξέδωσε 
την προσβαλλόµενη απόφαση, ότι ήταν ορισµένος και νόµω βάσιµος και ότι αν 
γινόταν αποδεκτός θα επηρέαζε ευνοϊκά το διατακτικό της.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ:  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8,  
Ν∆: 53/1974,  
Ν∆: 496/1974, άρθ. 7, 48, 49, 51,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1329 
 
Τόκοι - Τόκοι υπερηµερίας δηµοσίου και νπδδ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 493 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Τοκοδοσία ∆ηµοσίου. 
- Με το άρθρο 21 του Κώδικα των νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου (κ.δ. 
26.6./10.7.1944) το οποίο εξακολουθεί να ισχύει σύµφωνα µε το τέταρτο εδάφιο του 
άρθρου 109 του Εισαγωγικού Νόµου του Αστικού Κώδικα, ορίζονται τα ακόλουθα: 
"Ο νόµιµος και ο της υπερηµερίας τόκος πάσης του ∆ηµοσίου οφειλής, ορίζεται σε 
6% ετησίως, πλην αν άλλως ωρίσθη δια συµβάσεως ή ειδικού νόµου. Ο ειρηµένος 
τόκος άρχεται από της επιδόσεως της αγωγής". Από την εν λόγω διάταξη συνάγεται 
ότι ως προς την έναρξη της τοκογονίας αρκεί η γένεση της επιδικίας, από την οποία 
αρχίζει η αµφισβήτηση ως προς την ύπαρξη της απαίτησης για χρηµατική παροχή µε 
την άσκηση της αγωγής και η επίδοση της αγωγής προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο από 
την οποία λαµβάνει αυτό γνώση της αµφισβήτησης. Εφόσον όµως ο νόµος, (η 
προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 21 του κ.δ. της 26.6./10.7.1944), δεν διακρίνει, 
δεν συνδέει δηλαδή την έννοµη συνέπεια της τοκογονίας λόγω επιδικίας προς το 
καταψηφιστικό αίτηµα της αγωγής αλλά µόνον προς την γένεση της επιδικίας, δεν 
συντρέχει λόγος διαφοροποιήσεως ως προς το ζήτηµα τούτο της καταψηφιστικής 



 

[171] 
 

προς την αναγνωριστική αγωγή (ως τέτοιας νοούµενης και της αγωγής της οποίας το 
αρχικά καταψηφιστικό αίτηµα περιορίσθηκε σε αναγνωριστικό), δεδοµένου ότι η 
τελευταία δεν έχει επικουρικό χαρακτήρα έναντι της πρώτης, τέµνει δε και αυτή τη 
διαφορά ως προς την ύπαρξη της απαίτησης µε δύναµη δεδικασµένου. Εξάλλου, 
αναγνωριστική καθίσταται και η αγωγή της οποίας το αρχικό καταψηφιστικό αίτηµα 
περιορίζεται σε αναγνωριστικό. Έννοµη, εντεύθεν, συνέπεια των ανωτέρω είναι, ότι 
στην περίπτωση περιορισµού του αρχικά καταψηφιστικού αιτήµατος σε 
αναγνωριστικό, οφείλονται τόκοι από την επίδοση της αγωγής (ΑΕ∆ 7/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΕισΝΑΚ: 109, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012.1329 
 
Τόκοι - Τόκοι υπερηµερίας δηµοσίου και νπδδ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 583 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Τόκος υπερηµερίας. Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του Συντάγµατος, κατά την οποία οι Έλληνες 
είναι ίσοι ενώπιον του νόµου, προκύπτει ότι το Σύνταγµα θεσπίζει και την ισότητα 
του νόµου έναντι των Ελλήνων πολιτών, υπό την έννοια ότι ο νοµοθέτης δεσµεύεται, 
όταν ρυθµίζει ουσιωδώς όµοια πράγµατα, σχέσεις ή καταστάσεις, που αφορούν σε 
περισσότερες κατηγορίες προσώπων, να µην εισάγει αδικαιολόγητες εξαιρέσεις και 
διακρίσεις, εκτός αν αυτές επιβάλλονται από λόγους γενικότερου, κοινωνικού ή 
δηµοσίου, συµφέροντος, την ύπαρξη του οποίου ελέγχουν τα δικαστήρια (ΟλΑΠ 
23/2004, ΟλΑΠ 11/ 2003, πρβλ. ΟλΣτΕ 2807/2002). Εξ άλλου, τα άρθρα 20 παρ.1 
του Συντάγµατος και 6 παρ.1 της ∆ιεθνούς Σύµβασης της Ρώµης της 4-11-1950 
(ΕΣ∆Α), που κυρώθηκε µε το ν.δ. 53/1974 και έχει υπερνοµοθετική ισχύ (άρθρο 28 
παρ.1 του Συντάγµατος), τα οποία εξασφαλίζουν σε κάθε πρόσωπο το δικαίωµα της 
παροχής έννοµης προστασίας µε το συνακόλουθο δικαίωµα διασφάλισης ίσων 
δικαιωµάτων και εγγυήσεων για δίκαιη (χρηστή) δίκη, δεν στερούν τον κοινό 
νοµοθέτη από την εξουσία να θεσµοθετεί ειδικές ρυθµίσεις για ορισµένες κατηγορίες 
προσώπων, αν τούτο επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου 
συµφέροντος. Τέτοιος λόγος συντρέχει και στην περίπτωση των νοµικών προσώπων 
δηµόσιου δικαίου (ΝΠ∆∆), µεταξύ των οποίων και οι οργανισµοί παροχής 
κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 22 παρ.5 του Συντάγµατος). Οι οργανισµοί αυτοί, 
σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό τους, αποβλέπουν αποκλειστικά στην 
εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων µε χορήγηση των πάσης φύσεως προβλεποµένων 
ασφαλιστικών παροχών, αντλώντας τους πόρους αυτών όχι µόνο από τις 
ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Στις τελευταίες, 
όµως, συµβάλλουν αναγκαστικά όλοι οι φορολογούµενοι πολίτες, έτσι, ώστε η καλή 
ή κακή πορεία της οικονοµικής κατάστασης των ασφαλιστικών οργανισµών να 
επηρεάζει αναλόγως (εκτός από τις παροχές προς τους ασφαλισµένους και) την 



 

[172] 
 

αντίστοιχη επιβάρυνση των φορολογουµένων. Ως εκ τούτου, το ενδιαφέρον του 
νοµοθέτη για την προστασία της οικονοµικής κατάστασης των οργανισµών αυτών δεν 
αποβλέπει, στενά, στην "ταµειακή τους διευκόλυνση" (έτσι, Ε∆∆Α στην υπόθεση 
"Μεϊδάνης κατά Ελλάδος" της 22-5-2008, ΟλΣτΕ 1663/2008, ΣτΕ 3259/2009), αλλά, 
ευρύτερα, στην προστασία του γενικού συµφέροντος, υπό την έννοια που 
αναφέρθηκε. Στην εξυπηρέτηση αυτή αποβλέπει, πρωτίστως, και η διάταξη του 
άρθρου 7 παρ.2 του ν.δ. 496/1974 "περί λογιστικού των ΝΠ∆∆", η οποία είναι 
ανάλογη προς το άρθρο 21 του δευτέρου κεφαλαίου του "κώδικα νόµων περί δικών 
του ∆ηµοσίου" (β.δ. της 26.6/ 10.7. 1944) και µε την οποία ορίζεται ότι ο νόµιµος και 
ο της υπερηµερίας τόκος κάθε οφειλής του νοµικού προσώπου ανέρχεται σε 6% 
ετησίως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά µε σύµβαση ή ειδικό νόµο, και αρχίζει από 
την επίδοση της αγωγής. Η ρύθµιση αυτή, µε την οποία αναγνωρίζεται στα ΝΠ∆∆ το 
δικαίωµα να καταβάλλουν επί υπερηµερίας, µε την ιδιότητα του οφειλέτη, ποσοστό 
τόκου µόνο 6%, ήτοι µικρότερο εκείνου που έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν οι 
ιδιώτες ως οφειλέτες, εισάγει επιτρεπτή εξαίρεση υπέρ των εν λόγω νοµικών 
προσώπων, η οποία υπαγορεύεται από το σκοπό που προαναφέρθηκε και δεν 
βρίσκεται σε αντίθετη ούτε προς τις διατάξεις του Συντάγµατος και της ΕΣ∆Α, που 
προαναφέρθηκαν, ούτε προς αυτές του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου 
Πρωτόκολλου της ίδιας σύµβασης, που προστατεύει την περιουσία του δανειστή ή 
των άρθρων 2 παρ.3 α' και β' , 14 παρ.1 και 26 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα 
Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (ν. 2462/1997). Και τούτο, διότι η προστασία της 
περιουσίας του νοµικού προσώπου δηµόσιου δικαίου είναι αναγκαία για να 
διατηρείται η ικανότητά του προς απρόσκοπτη εκπλήρωση των καταστατικών 
σκοπών του και προς µη περαιτέρω επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου µε άµεσες ή 
έµµεσες φορολογικές υποχρεώσεις (ΟλΑΠ 3/2006, ΑΠ 786/2011).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης 
όταν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο δεν έλαβε υπ' όψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα, υπό την 
έννοια της διάταξης αυτής, θεωρούνται και οι λόγοι έφεσης, υπό την προϋπόθεση, 
όµως, ότι προτείνονται παραδεκτώς και νοµίµως. Άλλως, δεν επηρεάζουν την έκβαση 
της δίκης και ο επί της µη λήψεως αυτών υπ' όψη ερειδόµενος λόγος αναιρέσεως 
είναι απαράδεκτος.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8,  
Σ: 4, 22,  
ΕΣ∆Α: 1, 6, 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Υποθήκη - Ασφάλιση τοκοφόρας απαίτησης µε υποθήκη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 353 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση τοκοφόρας απαίτησης µε υποθήκη. Παραµόρφωση περιεχοµένου 
εγγράφου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 1289 του ΑΚ, αν το κεφάλαιο της απαίτησης που ασφαλίζεται µε 
υποθήκη γράφηκε ως τοκοφόρο, η υποθήκη, σε οποιουδήποτε την κυριότητα και αν 
βρίσκεται το ακίνητο, ασφαλίζει κατά την ίδια τάξη εγγραφής και τους 
καθυστερούµενους τόκους ενός έτους πριν από την κατάσχεση, από οποιονδήποτε και 
αν ενεργήθηκε αυτή, καθώς και τους τόκους µετά την κατάσχεση έως την πληρωµή 
του χρέους, ή ωσότου γίνει αµετάκλητος ο πίνακας της κατάταξης. Κατά δε το άρθρο 
1269 εδαφ. α` και β` του ίδιου Κώδικα, η εγγραφή της υποθήκης γίνεται πάντοτε για 
ορισµένη χρηµατική ποσότητα και, αν στον τίτλο δεν περιέχεται ορισµένη ποσότητα, 
αυτός που ζητεί την εγγραφή πρέπει να την ορίσει κατά προσέγγιση. Από το 
συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει: α) ότι για την κάλυψη κατά την τάξη 
και τη σειρά της υποθήκης των τόκων του περιορισµένου χρονικού διαστήµατος του 
άρθρου 1289 ΑΚ πρέπει η απαίτηση να έχει εγγραφεί στο βιβλίο υποθηκών ως 
τοκοφόρος, χωρίς να απαιτείται για την τήρηση της αρχής της δηµοσιότητας να 
καθορίζεται και το ποσό των τόκων, αφού το ποσοστό αυτών καθορίζεται από το 
νόµο και β) ότι αν η υποθήκη γράφηκε για ποσό µεγαλύτερο του κεφαλαίου της 
ασφαλιζόµενης απαίτησης, ώστε να καλύπτονται και τόκοι αυτής, οι τόκοι δε του 
ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, του άρθρου 1289 ΑΚ, προστιθέµενοι στο κεφάλαιο, 
υπερβαίνουν µαζί µε αυτό τη χρηµατική ποσότητα για την οποία έχει εγγραφεί η 
υποθήκη, δεν ασφαλίζονται µε αυτή κατά το µέρος που υπερβαίνει το υποθηκικό 
όριο. Μόνο στη περίπτωση κατά την οποία, σε αρµονία µε τη σύµβαση (ΑΚ 361), η 
υποθήκη εγγράφεται για ορισµένο χρηµατικό ποσό που καλύπτει το κεφάλαιο και 
λοιπά συναφή κονδύλια, ταυτοχρόνως δε και πέραν του ποσού αυτού εγγράφεται 
τούτο και ως τοκοφόρο για εξασφάλιση των τόκων στα χρονικά πλαίσια του άρθρο 
1289 ΑΚ, η υποθήκη ασφαλίζει όλους τους τόκους του προβλεπόµενου στη διάταξη 
αυτή χρονικού διαστήµατος. Και τούτο διότι στην περίπτωση αυτή η ασφάλιση των 
τόκων έχει ρητά συµφωνηθεί και εγγραφεί πέραν και επί πλέον της ορισµένης 
χρηµατικής ποσότητας για την οποία εγγράφεται η υποθήκη (AΠ 2/2005, AΠ 
1843/2005, ΑΠ 400/2003, ΑΠ 52/2003, ΑΠ 115/ 2002, ΑΠ 1797/2001).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 559 αριθ. 20 και 561 παρ. 1 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι, ο θεσπιζόµενος µε την πρώτη από αυτές λόγος αναιρέσεως για 
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας 
υποπίπτει σε διαγνωστικό λάθος, όταν δηλαδή αποδίδει σε αποδεικτικό, κατά την 
έννοια των άρθρων 339 και 432 επ. ΚΠολ∆, έγγραφο περιεχόµενο διαφορετικό από 
εκείνο που πράγµατι έχει, ακολούθως δε καταλήγει, στηριζόµενο σε τούτο µόνο ή 
κυρίως σε αυτό, στην περίπτωση συνεκτιµήσεώς του µε το σύνολο των αποδεικτικών 
µέσων, σε επιζήµιο για το διάδικο αποδεικτικό πόρισµα ως προς πράγµατα που έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Η παραµόρφωση µπορεί να έγινε θετικά 
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µε τη µεταβολή του κειµένου του εγγράφου ή αρνητικά µε την παράλειψη χρησίµων 
περικοπών (ΑΠ 291/2004, ΑΠ 715/1997). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1269, 1289, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * Ελ∆νη 2012.1331, σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
 
Υποθήκη - Ασφάλιση τοκοφόρας απαίτησης µε υποθήκη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1141 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εγγραφή προσηµείωσης ή υποθήκης για την ασφάλεια ορισµένης 
απαίτηση.Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 1260, 1264, 1269, 1306, 1329, 1274 
και 1276 ΑΚ προκύπτει, ότι η υποθήκη και η προσηµείωση εγγράφονται πάντοτε για 
ορισµένη ποσότητα, ήτοι γι' αυτή που ορίζεται στον τίτλο, ο οποίος παρέχει το 
δικαίωµα για την εγγραφή τους.  
Συνεπώς, αν µε δικαστική απόφαση ή άλλο τίτλο από τους αναφερόµενους στα άρθρα 
1261 - 1263 του ΑΚ επιτραπεί η εγγραφή προσηµείωσης ή υποθήκης για την 
ασφάλεια ορισµένης απαίτησης µέχρι ορισµένο ποσό, το ακίνητο που υποθηκεύθηκε 
ή προσηµειώθηκε ασφαλίζει την απαίτηση αυτή µόνο για το ποσό έως το οποίο έχει 
επιτραπεί η εγγραφή της υποθήκης ή της προσηµείωσης. Μετά την εξόφληση του 
ποσού αυτού επέρχεται η απόσβεση τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1317 
και 1323 ΑΚ. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρµογή ούτε η διάταξη του άρθρου 
1289 ΑΚ, που ορίζει ότι αν το κεφάλαιο της απαίτησης που ασφαλίζεται µε υποθήκη 
γράφηκε ως τοκοφόρο, η υποθήκη, σε οποιουδήποτε την κυριότητα και αν βρίσκεται 
το ακίνητο, ασφαλίζει κατά την ίδια τάξη εγγραφής και τους καθυστερούµενους 
τόκους ενός έτους πριν από την κατάσχεση, από οποιονδήποτε και αν ενεργήθηκε 
αυτή, καθώς και τους τόκους µετά την κατάσχεση ως την πληρωµή του χρέους, ή 
ωσότου γίνει αµετάκλητος ο πίνακας της κατάταξης, Πράγµατι, αφού το ποσό είναι 
καθορισµένο στο σύνολό του για κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, έως το οποίο θα 
επιβαρυνθεί το ενυπόθηκο ή προσηµειούµενο ακίνητο, δεν µπορεί να εξαρτηθεί η 
προαναφερόµενη επιβάρυνση από το χρόνο που θα περάσει από την κατάσχεση και 
ένα χρόνο πριν από αυτή έως την εξόφληση. Το αδιαίρετο, το οποίο αναφέρεται στη 
διάταξη του άρθρου 1281 ΑΚ και που ισχύει και στην προσηµείωση, αφού και αυτή 
είναι υποθήκη υπό αναβλητική αίρεση, δεν οδηγεί σε αντίθετη λύση, διότι αυτό έχει 
την έννοια ότι το ενυπόθηκο ή προσηµειούµενο ακίνητο , ακόµη και αν τεµαχιστεί, 
καθίσταται ολόκληρο υπόχρεο για ολόκληρη την ασφαλιζόµενη απαίτηση, δηλαδή 
για το ποσό µέχρι το οποίο έχει επιτραπεί η υποθήκη ή η προσηµείωση. Το ίδιο ισχύει 
και όταν υπάρχει η προβλεπόµενη από τις διατάξεις των άρθρων 1264 και 1270 ΑΚ 
πολλαπλή υποθήκη, ήτοι όταν για την ίδια απαίτηση έχει εγγραφεί συγχρόνως ή 
διαδοχικά υποθήκη ή προσηµείωση σε περισσότερα ακίνητα που ανήκουν στο ίδιο ή 
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διαφορετικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή ναι µεν καθεµία από τις περισσότερες 
υποθήκες ή προσηµειώσεις είναι κατ'αρχήν ανεξάρτητη από τις λοιπές, πλην όµως 
όλες τις συνδέει το γεγονός ότι ασφαλίζουν την δια απαίτηση. Έτσι η ολική εξόφληση 
της ασφαλισµένης µε αυτές απαίτησης επιφέρει την απόσβεση όλων των υποθηκών 
και προσηµειώσεων, ενώ το αποτέλεσµα αυτό δεν επέρχεται, όταν γίνει. µερική 
µόνον εξόφληση (ΑΠ 454/2000 872/1996).  
- Η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που προβλέπεται ως λόγος αναιρέσεως 
κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.1 ΚΠολ∆, είναι δυνατό να έχει ως περιεχόµενο, 
πλην άλλων, την αιτίαση ότι η αγωγή (ή η ανακοπή) 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 (ΟλΑΠ 28/1998).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1260, 1261 - 1263, 1264, 1269, 1306, 1317, 1323, 1329, 1264, 1270, 1274, 1276, 
1281, 1289,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Χρησιδάνειο - Λήξη χρησιδανείου 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 410 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Χρησιδάνειο. Λήξη χρησιδανείου. ∆ιεκδικητική αγωγή. Παράδοση ή απόδοση 
ακιήτου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρ. 1094 και 1095 ΑΚ για τη διεκδικητική αγωγή, 
συνδυαζόµενες µε εκείνες των άρθρ. 810-819 του ίδιου Κώδικα για το χρησιδάνειο, 
προκύπτει ότι, ο κύριος πράγµατος (κινητού ή ακινήτου) και χρήστης, σε περίπτωση 
που αυτό έχει δοθεί ως χρησιδάνειο, δικαιούται µετά τη λήξη του χρησιδανείου να 
ασκήσει προς απόδοσή του τόσο τη διεκδικητική αγωγή, όσο και την αγωγή από το 
χρησιδάνειο (ΑΠ 958/2004 Ελ∆νη 47.1684, ΕφΑθ 881/2009).  
- Κατά τις διατάξεις των άρθρ. 810 και 816 ΑΚ στη σύµβαση του χρησιδανείου, κατά 
την οποία ο χρήστης παραχωρεί τη χρήση του πράγµατος, κινητού ή ακινήτου, χωρίς 
αντάλλαγµα στο χρησάµενο, ο τελευταίος έχει υποχρέωση να αποδώσει το πράγµα 
στο χρήστη µετά τη λήξη της σύµβασης. Η λήξη της σύµβασης καθορίζεται είτε µε 
συµφωνία µεταξύ των συµβαλλόµενων είτε από το σκοπό του χρησιδανείου, όπως 
αυτός συνοµολογήθηκε. Εάν το χρησιδάνειο ορίσθηκε για αόριστο χρόνο, η σύµβαση 
λύεται µε καταγγελία από το χρήστη (άρθρ. 323 ΑΚ - ΕφΠατρ 1261/2007 ΑχΝοµ 
2008/166).  
- Κατά το άρθρο 1095 ΑΚ ο εναγόµενος στη διεκδικητική αγωγή (όχι στην 
αναγνωριστική κυριότητας), έχει δικαίωµα ν' 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, είτε 
κληρονοµική, είτε εµπράγµατη, είτε ενοχική. Ο ισχυρισµός του εναγοµένου ότι 
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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 ν΄ 
αρνηθεί την απόδοσή του (ΑΠ 613/2007, Εφ∆ωδ 66/2005).  
- Κατ' άρθρ. 943 παρ. 1 ΚΠολ∆ η εκτέλεση της υποχρέωσης παράδοσης ή απόδοσης 
ακινήτου είναι άµεση και γίνεται από το δικαστικό επιµελητή µε την αποβολή του 
καθ' ου η εκτέλεση και την εγκατάσταση του υπέρ ου η εκτέλεση σ' αυτό. Συνεπώς το 
πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο, που δέχθηκε τα ίδια, ορθώς εκτίµησε το δικόγραφο της 
αγωγής και ο σχετικός πρώτος λόγος έφεσης είναι αβάσιµος και απορριπτέος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 323, 810, 816, 1094, 1095, 
ΚΠολ∆: 943, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
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