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ΜΕΛΕΤΕΣ – ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 

 
• Γεωργιάδης Απόστολος: Η διάσταση των συζύγων και το διαζύγιο από 

άποψη κληρονοµικού δικαίου 
∆ηµοσίευση: Χρονικά Ιδιωτικού ∆ικαίου, 2012, σελίδα 3 

• Καραµπατζός Αντώνης: Οικονοµική κρίση και αναπροσαρµογή των 
συµβατικών παροχών (Ιδίως υπό το πρίσµα της νεώτερης νοµολογίας των 
δικαστηρίων ουσίας για την εµπορική µίσθωση) 

∆ηµοσίευση: Χρονικά Ιδιωτικού ∆ικαίου, 2013, σελίδα 92 
• Καρύµπαλη - Τσίπτσιου Γιαννούλα - ∆ιαµαντόπουλος Γεώργιος: 

Επικύρωση «ανώµαλης» δικαιοπραξίας και κτηµατολογικές εγγραφές 
(Γνωµοδότηση) 

∆ηµοσίευση: Πειραϊκή Νοµολογία, 2012, σελίδα 102 
• Κιτσαράς Λάµπρος: Ελαττωµατικός (νόµιµος ή νοµιζόµενος) τίτλος στην 

τακτική χρησικτησία και καλή πίστη του νοµέα 
∆ηµοσίευση: Χρονικά Ιδιωτικού ∆ικαίου, 2012, σελίδα 641 

• Κουµουτζής Νικόλαος: Condictio possessionis µετά την παραγραφή της 
αξίωσης λόγω αποβολής από τη νοµή; 

∆ηµοσίευση: Χρονικά Ιδιωτικού ∆ικαίου, 2013, σελίδα 145 
• Νικολαϊδη Ζωή: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΘΥΡΙ∆Α ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

∆ηµοσίευση: INLAW, 2012, σελίδα 1 
• Παπαχρίστου Θανάσης : Η συµµετοχή «φίλων» στο εποπτικό συµβούλιο 

της δικαστικής συµπαράστασης 
∆ηµοσίευση: Χρονικά Ιδιωτικού ∆ικαίου, 2011, σελίδα 81 

• Πιτσιρίκος Ιωάννης: Ιδιαιτερότητες στην παροχή ασφάλειας µε δανειστή 
ή ασφαλειοδότη Τράπεζα 

∆ηµοσίευση: Πειραϊκή Νοµολογία, 2012, σελίδα 132 
• Πιτσιρίκος Ιωάννης: ∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα στο ∆ιαδίκτυο 

υπό το πρίσµα του Ν. 3471/2006 (όπως τροποποιήθηκε µε τους Ν. 
3917/2011, 4070/2012) 

∆ηµοσίευση: Πειραϊκή Νοµολογία, 2012, σελίδα 216 
• Πιτσιρίκος Ιωάννης: ∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα στο ∆ιαδίκτυο 

υπό το πρίσµα του Ν. 3471/2006 (όπως τροποποιήθηκε µε τους Ν. 
3917/2011, 4070/2012) 

∆ηµοσίευση: Πειραϊκή Νοµολογία, 2012, σελίδα 216 
• Πιτσιρίκος Ιωάννης: Η έννοια της διαστάσεως στην ΑΚ 1439 παρ. 3 εδ. α΄ 

και η σχέση της προς τη διακοπή της έγγαµης συµβίωσης στην ΑΚ 1391 
παρ. 1 

∆ηµοσίευση: Πειραϊκή Νοµολογία, 2012, σελίδα 309 
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• Ρίζος Ευριπίδης: Η δέσµευση του τρίτου στη δίκη της διάρρηξης 
καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης από προϋπάρχον δεδικασµένο ως προς 
την αξίωση του δανειστή 

∆ηµοσίευση: Εφαρµογές Αστικού ∆ικαίου, 2013, σελίδα 27 
• Ρούσσος Κλεάνθης: Το σύστηµα της αδικοπρακτικής ευθύνης στο 

ελληνικό και στο ευρωπαϊκό δίκαιο 
∆ηµοσίευση: Χρονικά Ιδιωτικού ∆ικαίου, 2013, σελίδα 81 

• Σταθόπουλος Μιχάλης: Περιουσιακή επίδοση µέσω κληρονοµητής ή 
µεταθανάτιας πληρεξουσιότητας - ΑΚ 368 – Ανάκληση µε διαθήκη 

∆ηµοσίευση: Χρονικά Ιδιωτικού ∆ικαίου, 2012, σελίδα 321 
• Τσολακίδης Ζαφείριος: Η αναγνώριση «ικανότητας δικαίου» σε 

στερούµενες νοµικής προσωπικότητας ενώσεις στο ν. 4072/2012 
∆ηµοσίευση: Χρονικά Ιδιωτικού ∆ικαίου, 2013, σελίδα 12 

• Χατζηαντωνίου Μάρθα: Η αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα και οι 
προϋποθέσεις παροχής ασφάλειας κατ’ άρθρο 1402 ΑΚ και προστασίας 
της αξίωσης του άρθρου 1400 ΑΚ µε λήψη ασφαλιστικών µέτρων - 
Σκέψεις µε αφορµή την απόφαση ΜΠρΑθ 8989/2011 (αδηµ.) 

∆ηµοσίευση: Εφαρµογές Αστικού ∆ικαίου, 2013, σελίδα 23 
 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 
Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1710 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναπηρία ή παραµόρφωση παθόντος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αδίκαστη αίτηση. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την 
αοριστία της αγωγής. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ "η αναπηρία ή η παραµόρφωση, που 
προξενήθηκε στον παθόντα, λαµβάνεται υπόψη κατά την επιδίκαση της 
αποζηµίωσης, αν επιδρά στο µέλλον του". Ως αναπηρία θεωρείται κάποια έλλειψη 
της σωµατικής, νοητικής ή ψυχικής ακεραιότητας του προσώπου", ενώ ως 
παραµόρφωση, νοείται κάθε ουσιώδης αλλοίωση της εξωτερικής εµφανίσεως του 
προσώπου, η οποία καθορίζεται, όχι αναγκαίως κατά τις απόψεις της ιατρικής, αλλά 
κατά τις αντιλήψεις της ζωής. Περαιτέρω, ως µέλλον νοείται η επαγγελµατική, 
οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη του προσώπου. ∆εν απαιτείται βεβαιότητα 
δυσµενούς επιρροής της αναπηρίας ή παραµορφώσεως στο µέλλον του προσώπου. 
Αρκεί και απλή δυνατότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων. Στον 
επαγγελµατικό-οικονοµικό τοµέα η αναπηρία ή παραµόρφωση του ανθρώπου κατά τα 
διδάγµατα της κοινής πείρας αποτελεί αρνητικό στοιχείο στα πλαίσια του 
ανταγωνισµού και της οικονοµικής εξελίξεως και προαγωγής του. Οι δυσµενείς 
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συνέπειες, είναι περισσότερο έντονες σε περιόδους οικονοµικών δυσχερειών και 
στενότητας στην αγορά εργασίας. Οι βαρυνόµενοι µε αναπηρία ή παραµόρφωση 
µειονεκτούν και κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός εργασίας έναντι των υγιών 
συναδέλφων τους. Η διάταξη αυτή προβλέπει επιδίκαση από το δικαστήριο 
χρηµατικής παροχής στον παθόντα αναπηρία ή παραµόρφωση, εφόσον συνεπεία 
αυτών επηρεάζεται το µέλλον του. Η χρηµατική αυτή παροχή δεν αποτελεί 
αποζηµίωση, εφόσον η τελευταία εννοιολογικώς συνδέεται µε την επίκληση και 
απόδειξη ζηµίας περιουσιακής, δηλαδή διαφοράς µεταξύ της περιουσιακής 
καταστάσεως µετά το ζηµιογόνο γεγονός και εκείνης, που θα υπήρχε χωρίς αυτό. Η 
συνεπεία της αναπηρίας ή παραµορφώσεως ανικανότητα προς εργασία, εφόσον 
προκαλεί στον παθόντα περιουσιακή ζηµία, αποτελεί βάση αξιώσεως προς 
αποζηµίωση, που στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 929 ΑΚ (αξίωση διαφυγόντων 
εισοδηµάτων). Όµως, η αναπηρία ή παραµόρφωση ως τοιαύτη δεν σηµαίνει κατ' 
ανάγκη πρόκληση στον παθόντα περιουσιακής ζηµίας πράγµα που συµβαίνει 
ιδιαίτερα σε ανήλικο, που δεν έχει εισέλθει ακόµη στην παραγωγική διαδικασία και 
δεν µπορεί ήδη από την επέλευση της αναπηρίας ή παραµορφώσεως να επικαλεσθεί 
περιουσιακή ζηµία. ∆εν µπορεί να γίνει πρόβλεψη, ότι η αναπηρία ή παραµόρφωση 
θα προκαλέσει στον παθόντα συγκεκριµένη περιουσιακή ζηµία. Είναι όµως βέβαιο, 
ότι η αναπηρία ή παραµόρφωση ανάλογα µε το βαθµό της και τις λοιπές 
συντρέχουσες περιστάσεις (ηλικία, φύλο, κλίσεις και επιθυµίες του παθόντος) 
οπωσδήποτε θα έχει δυσµενή επίδραση στην κοινωνική - οικονοµική εξέλιξη τούτου, 
κατά τρόπο όµως που δεν δύναται επακριβώς να προσδιορισθεί. Η δυσµενής αυτή 
επίδραση είναι δεδοµένη και εποµένως δεν δικαιολογείται εµµονή στην ανάγκη 
προσδιορισµού του ειδικού τρόπου της επιδράσεως αυτής και των συνεπειών της στο 
κοινωνικό, οικονοµικό µέλλον του παθόντος. Προέχον και κρίσιµο είναι το γεγονός 
της αναπηρίας ή παραµορφώσεως ως βλάβης του σώµατος ή της υγείας του 
προσώπου, ως ενός αυτοτελούς έννοµου αγαθού, που απολαύει και συνταγµατικής 
προστασίας, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 21 του Συντάγµατος, 
όχι µόνο στις σχέσεις των πολιτών προς το Κράτος, αλλά και στις µεταξύ τους 
σχέσεις, χωρίς αναγκαίως η προστασία αυτή να συνδέεται µε αδυναµία οικονοµικών 
ωφεληµάτων ή πλεονεκτηµάτων. Έτσι, ορθότερη κρίνεται η ερµηνεία της διατάξεως 
του άρθρου 931 ΑΚ, που την καθιστά εφαρµόσιµη, σύµφωνα µε την οποία 
προβλέπεται από τη διάταξη αυτή η επιδίκαση στον παθόντα αναπηρία ή 
παραµόρφωση ενός εύλογου χρηµατικού ποσού, ακριβώς λόγω της αναπηρίας και 
παραµορφώσεως, χωρίς σύνδεση µε συγκεκριµένη περιουσιακή ζηµία, η οποία 
άλλωστε και δεν δύναται να προσδιοριστεί (ΑΠ 670/2006). Το ποσό του 
επιδικαζοµένου εύλογου χρηµατικού ποσού εξευρίσκεται µε βάση το είδος και τις 
συνέπειες της αναπηρίας ή παραµορφώσεως αφενός και την ηλικία του παθόντος 
αφετέρου, καθώς και µε συνεκτίµηση του ποσοστού συνυπαιτιότητας του τελευταίου 
στην πρόκληση της αναπηρίας ή της παραµορφώσεως του, όπως συµβαίνει και στην 
περίπτωση της κατά τη διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ αξίωση χρηµατικής 
ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. Εποµένως, για τον 
υπολογισµό της χρηµατικής παροχής της διατάξεως του άρθρου 931 ΑΚ δεν έχουν 
εφαρµογή τα ισχύοντα επί της αξιώσεως αποζηµιώσεως του άρθρου 929 του ίδιου 
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Κώδικα, όπου για τον καθορισµό αυτής προσδιορίζεται κατ' αρχήν το ύψος της 
θετικής και αποθετικής ζηµίας του παθόντος βλάβη του σώµατος ή της υγείας του και 
το ποσοστό αυτής µειώνεται κατά το ποσοστό της συνυπαιτιότητας του τελευταίου, 
αφού, κατά τα προεκτεθέντα, η χρηµατική παροχή της πρώτης διατάξεως δεν 
αποτελεί αποζηµίωση, δεν συνδέεται δηλαδή µε συγκεκριµένη µελλοντική 
περιουσιακή ζηµία, αλλά δίδεται για το γεγονός και µόνο της αναπηρίας ή 
παραµορφώσεως και προσδιορίζεται κατά την εύλογη κρίση του δικαστηρίου µε 
βάση τους προεκτεθέντες λόγους.  
- Κατά τη διάταξη του αριθµού 1 εδ. α του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, επιτρέπεται 
αναίρεση και αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας 
παραβιάζεται κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είτε µε ψευδή ερµηνεία η οποία 
υπάρχει όταν αποδίδεται στον 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 αριθ. 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.  
- Ο λόγος αναιρέσεως από τον αριθµό 9 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ στοιχειοθετείται και 
στην περίπτωση που το δικαστήριο άφησε αίτηση αδίκαστη όχι όµως και όταν δίκασε 
τα αιτήµατα της αγωγής και τον απέρριψε για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή 
ουσιαστικό.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου ελέγχεται ως παραβίαση από τον αριθµό 1 
του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, εάν το δικαστήριο για το σχηµατισµό της περί νοµικής 
επάρκειας της αγωγής κρίσεώς του, αξίωσε, περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο 
νόµος προς θεµελίωση του δικαιώµατος ή αρκέστηκε σε λιγότερα, ενώ η ποσοτική ή 
ποιοτική ανεπάρκεια της αγωγής η οποία υπάρχει όταν δεν αναφέρονται όλα τα 
στοιχεία που απαιτούνται κατά νόµο για τη θεµελίωση του αιτήµατος της αγωγής ως 
παραβίαση από τον αριθµό 14 του άρθρου 559 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 929, 931, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1742 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αναπηρία και παραµόρφωση παθόντος. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ "η αναπηρία ή η παραµόρφωση που 
προξενήθηκε στον παθόντα λαµβάνεται υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζηµίωσης 
αν επιδρά στο µέλλον του". Ως "αναπηρία" θεωρείται κάποια έλλειψη της σωµατικής, 
νοητικής ή ψυχικής ακεραιότητας του προσώπου, ενώ ως "παραµόρφωση", νοείται 
κάθε ουσιώδης αλλοίωση της εξωτερικής εµφανίσεως του προσώπου, η οποία 
καθορίζεται όχι αναγκαίως κατά τις απόψεις ιατρικής, αλλά κατά τις αντιλήψεις της 
ζωής. Περαιτέρω, ως "µέλλον" νοείται όχι µόνον η επαγγελµατική και οικονοµική 
αλλά και η κοινωνική εξέλιξη του προσώπου. ∆εν απαιτείται βεβαιότητα δυσµενούς 
επιρροής της αναπηρίας ή παραµορφώσεως στο µέλλον του προσώπου. Αρκεί και 
απλή δυνατότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων. Στον επαγγελµατικό - 
οικονοµικό τοµέα η αναπηρία ή παραµόρφωση του ανθρώπου, κατά τα διδάγµατα της 
κοινής πείρας, αποτελεί αρνητικό στοιχείο στα πλαίσια του ανταγωνισµού και της 
οικονοµικής εξελίξεως και προαγωγής του. Οι δυσµενείς συνέπειες είναι περισσότερο 
έντονες σε περιόδους οικονοµικών δυσχερειών και στενότητας στην αγορά εργασίας. 
Οι βαρυνόµενοι µε αναπηρία ή παραµόρφωση µειονεκτούν και κινδυνεύουν να 
βρεθούν εκτός εργασίας έναντι των υγιών συναδέλφων τους. Η ΑΚ 931 προβλέπει 
επιδίκαση από το δικαστήριο χρηµατικής παροχής στον παθόντα αναπηρία ή 
παραµόρφωση, εφόσον συνεπεία αυτών επηρεάζεται το µέλλον του. Η χρηµατική 
αυτή παροχή δεν αποτελεί αποζηµίωση, εφ' όσον η τελευταία εννοιολογικώς 
συνδέεται µε την επίκληση και απόδειξη ζηµίας περιουσιακής, δηλαδή διαφοράς 
µεταξύ της περιουσιακής καταστάσεως µετά το ζηµιογόνο γεγονός και εκείνης που θα 
υπήρχε χωρίς αυτό. Εξ άλλου, η συνεπεία της αναπηρίας η παραµορφώσεως 
ανικανότητα προς εργασία, εφόσον προκαλεί στον παθόντα περιουσιακή ζηµία 
αποτελεί βάση αξιώσεως προς αποζηµίωση που στηρίζεται στην ΑΚ 929 (αξίωση 
διαφυγόντων εισοδηµάτων). Όµως, η αναπηρία ή παραµόρφωση ως τοιαύτη δεν 
σηµαίνει κατ' ανάγκη πρόκληση στον παθόντα περιουσιακής ζηµίας. Τούτο συµβαίνει 
σε ανήλικο, που δεν έχει εισέλθει ακόµη στην παραγωγική διαδικασία και δεν µπορεί 
ήδη από την επέλευση της αναπηρίας ή παραµορφώσεως να επικαλεσθεί περιουσιακή 
ζηµία. ∆εν µπορεί να γίνει πρόβλεψη, ότι η αναπηρία ή παραµόρφωση θα προκαλέσει 
στον παθόντα συγκεκριµένη περιουσιακή ζηµία. Είναι όµως βέβαιο, ότι η αναπηρία ή 
παραµόρφωση ανάλογα µε το βαθµό της και τις λοιπές 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 
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αγαθού, που απολαύει και συνταγµατικής προστασίας σύµφωνα µε τις παραγράφους 
3 και 6 του άρθρου 21 του Συντάγµατος, όχι µόνο στις σχέσεις των πολιτών προς το 
Κράτος, αλλά και στις µεταξύ τους σχέσεις, χωρίς αναγκαίως η προστασία αυτή να 
συνδέεται µε αδυναµία πορισµού οικονοµικών ωφεληµάτων ή πλεονεκτηµάτων. 
Έτσι, ορθότερη κρίνεται η ερµηνεία της ΑΚ 931, που την καθιστά εφαρµόσιµη, 
σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται από τη διάταξη η επιδίκαση στον παθόντα 
αναπηρία ή παραµόρφωση ενός εύλογου χρηµατικού ποσού ακριβώς λόγω της 
αναπηρίας ή παραµορφώσεως, χωρίς σύνδεση µε συγκεκριµένη περιουσιακή ζηµία, η 
οποία άλλωστε και δεν δύναται να προσδιορισθεί. Το ποσό του επιδικαζόµενου κατά 
την ΑΚ 931 εύλογου χρηµατικού ποσού εξευρίσκεται κατ' αρχήν µε βάση το βαθµό 
της υπαιτιότητας του παθόντα και το είδος και τις συνέπειες της αναπηρίας ή 
παραµορφώσεως αφενός και την ηλικία του παθόντος αφετέρου. Είναι πρόδηλο, ότι η 
κατά την ΑΚ 931 αξίωση είναι διαφορετική: α) από την κατά την ΑΚ 929 αξίωση για 
διαφυγόντα εισοδήµατα του παθόντος, που κατ' ανάγκη συνδέεται µε επίκληση και 
απόδειξη συγκεκριµένης περιουσιακής ζηµίας, λόγω της ανικανότητας του παθόντος 
προς εργασία και β) από την κατά την ΑΚ 932 χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής 
βλάβης. Είναι αυτονόητο ότι όλες οι παραπάνω αξιώσεις δύνανται να ασκηθούν είτε 
σωρευτικώς, είτε µεµονωµένως, αφού πρόκειται για αυτοτελείς αξιώσεις και η 
θεµελίωση κάθε µιας από αυτές δεν προϋποθέτει αναγκαίως την ύπαρξη µιας των 
λοιπών.(ΑΠ 1087/2010, ΑΠ 1432/2009, ΑΠ 2021/2009, ΑΠ 765/2007, ΑΠ 
670/2006).  
- Ο από το άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται όταν ο κανόνας δικαίου δεν εφαρµοσθεί, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εάν εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και εάν εφαρµοσθεί εσφαλµένα. Επίσης, ο από το άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ 
λόγος αναίρεσης, για έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης, ιδρύεται όταν δεν 
προκύπτουν σαφώς από τα αιτιολογικό της απόφασης, τα περιστατικά που είναι 
αναγκαία, για την κρίση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, περί της συνδροµής των 
όρων και προϋποθέσεων, για την εφαρµογή της εφαρµοσθείσας διάταξης, ή της µη 
συνδροµής των όρων αυτών, που αποκλείουν την εφαρµογή της, όπως, επίσης και 
όταν η απόφαση έχει ελλειπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες, σε ότι αφορά το νοµικό 
χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, που έγιναν δεκτά και ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, όχι δε και όταν πρόκειται για ελλείψεις που 
ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων (ανάλυση-στάθµιση-αξιολόγηση του 
αποδεικτικού υλικού) και στην αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 931, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1211 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αναπηρία ή η παραµόρφωση παθόντα. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ "η αναπηρία ή η παραµόρφωση που 
προξενήθηκε στον παθόντα λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιδίκαση της 
αποζηµίωσης, αν επιδρά στο µέλλον του". Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε 
εκείνες των άρθρων 298, 299, 914, 929 και 932 ΑΚ, προκύπτει, ότι η αναπηρία ή η 
παραµόρφωση που προξενείται στον παθόντα ανεξάρτητα από το φύλο εκτός από την 
επίδραση που µπορεί να ασκήσει στις παροχές που προβλέπονται από τις ΑΚ 929 και 
932 είναι δυνατό να θεµελιώσει και αυτοτελή αξίωση για αποζηµίωση, αν επιδρά στο 
µέλλον του, δηλαδή στην επαγγελµατική, οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη του 
προσώπου. ∆εν απαιτείται βεβαιότητα δυσµενούς επιρροής στο µέλλον του 
προσώπου, αλλά αρκεί και απλή δυνατότητα κατά την συνήθη πορεία των 
πραγµάτων. Η διατύπωση της ΑΚ 931 παρέχει βάση για τέτοια αξίωση, αν και 
εφόσον η αναπηρία ή η παραµόρφωση επιδρά δυσµενώς στο οικονοµικό µέλλον του 
παθόντος και του προκαλεί ζηµία που δεν µπορεί να καλυφθεί εντελώς µε τις παροχές 
από τις ΑΚ 929 και 932. Εποµένως, για τη θεµελίωση της αυτοτελούς αυτής αξίωσης 
απαιτείται να συντρέχουν πέρα από εκείνα που απαιτούνται για τη θεµελίωση 
αξιώσεως από τις ΑΚ 929 και 932 και εκείνα που συνθέτουν την έννοια της 
αναπηρίας ή της παραµόρφωσης και η δυσµενής επίδραση αυτών στο µέλλον του 
παθόντος. ∆ηλαδή, να συντρέξουν περιστατικά από τα οποία να προκύπτουν οι 
ιδιαίτεροι λόγοι εξαιτίας των οποίων επέρχονται δυσµενείς συνέπειες στην 
οικονοµική πλευρά της µελλοντικής ζωής του (ΑΠ 72/2012).  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και αν 
παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας αυτός παραβιάζεται είτε µε 
ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή ερµηνεία, η οποία υπάρχει, αν ο κανόνας δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί, ενώ 
δεν έπρεπε ή αν εφαρµοστεί εσφαλµένα. Επίσης κατά τον ίδιο ως άνω αριθµό και 
άρθρο, του ΚΠολ∆ η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας αποτελεί λόγο 
αναιρέσεως µόνον αν τα διδάγµατα αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή 
την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς.  
- Κατά τον αριθ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν 
έχει νόµιµη βάση, και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Έλλειψη δε ή ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα της αιτιολογίας, κατά την έννοια 
της διάταξης αυτής υπάρχει όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα 
πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται διόλου ή αναφέρονται 
ανεπαρκώς ή αντιφατικά τα πραγµατικά περιστατικά 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 
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όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι 
εκείνου που δεν εφαρµόστηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 298, 299, 914, 929, 931, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1458 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Αναπηρία και παραµόρφωση παθόντος. 
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 τα συµπέρασµα να θεωρηθεί κατά τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία της ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο του 
Αρείου Πάγου, γιατί είναι κρίση νοµική, αναγόµενη στην ορθή ή µη υπαγωγή από το 
δικαστήριο της ουσίας των διδαγµάτων της κοινής πείρας στην αόριστη νοµική 
έννοια της αιτιώδους συνάφειας. ∆εν αποκλείεται καταρχήν η ύπαρξη του αιτιώδους 
συνδέσµου από το γεγονός, ότι στο αποτέλεσµα συνετέλεσε και συνυπαιτιότητα του 
βλαβέντος, εφόσον δεν διακόπτεται ο αιτιώδης σύνδεσµος. Ειδικότερα, από τις 
διατάξεις αυτές συνάγεται, ότι οι έννοιες της αµέλειας και της συνυπαιτιότητας είναι 
νοµικές και εποµένως η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς τη συνδροµή ή 
όχι συντρέχοντος πταίσµατος του ζηµιωθέντος κατά την επέλευση της ζηµίας, 
υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου ως προς το εάν τα περιστατικά, που το 
δικαστήριο της ουσίας δέχεται ανελέγκτως ως αποδειχθέντα, συγκροτούν την έννοια 
του συντρέχοντος πταίσµατος. Αντιθέτως, ο καθορισµός της βαρύτητας του 
πταίσµατος και του ποσοστού, κατά το οποίο πρέπει να µειωθεί η αποζηµίωση, 
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αφορά εκτίµηση πραγµάτων, που δεν ελέγχεται ακυρωτικώς. Τα πιο πάνω έχουν 
εφαρµογή και στην περίπτωση του άρθρου 10 του ν. ΓΠΝ/191Ι, ως προς την 
υπαιτιότητα των οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, κατά το οποίο είναι 
εφαρµοστέα η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ.  
- Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην 
επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του οποίου 
από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος.  
- Κατά το άρθρο 38 παράγραφος 4 εδ α' και ε' του Ν. 2696/1999 οι πεζοί προκειµένου 
να διασχίσουν το οδόστρωµα υποχρεούνται, α) αν υπάρχουν στο οδόστρωµα 
διαβάσεις πεζών, να τις χρησιµοποιούν, ε) αν δεν υπάρχουν στο οδόστρωµα 
διαβάσεις πεζών, να µην κατεβαίνουν σ' αυτό αν δεν βεβαιωθούν ότι δεν θα 
παρεµποδίσουν την κυκλοφορία των οχηµάτων, στη συνέχεια δε να διασχίζουν το 
οδόστρωµα κάθετα προς τον άξονά του.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ " η αναπηρία ή η παραµόρφωση που 
προξενήθηκε στον παθόντα λαµβάνεται υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζηµίωσης 
αν επιδρά ατό 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 αναγκαίως κατά τις απόψεις της ιατρικής, αλλά κατά τις αντιλήψεις 
της ζωής. Περαιτέρω ως "µέλλον" νοείται η επαγγελµατική, οικονοµική και 
κοινωνική εξέλιξη του προσώπου. ∆εν απαιτείται βεβαιότητα δυσµενούς επιρροής 
της αναπηρίας ή παραµορφώσεως στο µέλλον του προσώπου. Αρκεί και απλή 
δυνατότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων. Στον επαγγελµατικό - 
οικονοµικό τοµέα η αναπηρία ή παραµόρφωση του ανθρώπου, κατά τα διδάγµατα της 
κοινής πείρας αποτελεί αρνητικό στοιχείο στα πλαίσια του ανταγωνισµού και της 
οικονοµικής εξελίξεως και προαγωγής του. Οι δυσµενείς συνέπειες είναι περισσότερο 
έντονες σε περιόδους οικονοµικών δυσχερειών και στενότητας στην αγορά εργασίας. 
Οι βαρυνόµενοι µε αναπηρία ή παραµόρφωση µειονεκτούν και κινδυνεύουν να 
βρεθούν εκτός εργασίας έναντι των υγιών συναδέλφων τους. Η ΑΚ 931 προβλέπει 
επιδίκαση από το δικαστήριο χρηµατικής παροχής στον παθόντα αναπηρία ή 
παραµόρφωση, εφόσον συνεπεία αυτών επηρεάζεται το µέλλον του, η χρηµατική 
αυτή παροχή δεν αποτελεί αποζηµίωση εφ' όσον η τελευταία εννοιολογικώς 
συνδέεται µε την επίκληση και απόδειξη ζηµίας περιουσιακής, δηλαδή διαφοράς 
µεταξύ της περιουσιακής καταστάσεως µετά το ζηµιογόνο γεγονός και εκείνης που θα 
υπήρχε χωρίς αυτό. Εξάλλου η συνεπεία της αναπηρίας ή παραµορφώσεως 
ανικανότητα προς εργασία, εφόσον προκαλεί στον παθόντα περιουσιακή ζηµία 
αποτελεί βάση αξιώσεως προς αποζηµίωση που στηρίζεται στην ΑΚ 929 (αξίωση 
διαφυγόντων εισοδηµάτων). Όµως η αναπηρία ή παραµόρφωση ως τοιαύτη δεν 
σηµαίνει κατ' ανάγκη πρόκληση στον παθόντα περιουσιακής ζηµίας. Τούτο συµβαίνει 
σε ανήλικο που δεν έχει εισέλθει ακόµη στην παραγωγική διαδικασία και δεν µπορεί 
ήδη από την επέλευση της αναπηρίας ή παραµορφώσεως να επικαλεσθεί περιουσιακή 
ζηµία. ∆εν µπορεί να γίνει πρόβλεψη, ότι η αναπηρία ή παραµόρφωση θα προκαλέσει 
στον παθόντα συγκεκριµένη περιουσιακή ζηµία. Είναι όµως βέβαιο, ότι η αναπηρία ή 
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παραµόρφωση ανάλογα µε το βαθµό της και τις λοιπές συντρέχουσες περιστάσεις 
[ηλικία, φύλο, κλίσεις και επιθυµίες του παθόντος) οπωσδήποτε θα έχει δυσµενή 
επίδραση στην κοινωνική - οικονοµική εξέλιξη τούτου, κατά τρόπο όµως που δεν 
δύναται επακριβώς να προσδιορισθεί. Η δυσµενής αυτή επίδραση είναι δεδοµένη και 
εποµένως δεν δικαιολογείται εµµονή στην ανάγκη προσδιορισµού του ειδικού τρόπου 
της επιδράσεως αυτής και των συνεπειών της στο κοινωνικό οικονοµικό µέλλον του 
παθόντος. Προέχον και κρίσιµο είναι το γεγονός της αναπηρίας ή παραµορφώσεως 
ως βλάβης του σώµατος ή της υγείας του προσώπου ως ενός αυτοτελούς εννόµου 
αγαθού, που απολαύει και συνταγµατικής προστασίας σύµφωνα µε τις παραγράφους 
3 και 6 το 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 ευλόγου χρηµατικού ποσού εξευρίσκεται κατ' αρχήν µε βάση το είδος και τις 
συνέπειες της αναπηρίας ή παραµορφώσεως αφενός και την ηλικία του παθόντος 
αφετέρου. Είναι πρόδηλο, ότι η κατά την ΑΚ 931 αξίωση είναι διαφορετική: α) από 
την κατά την ΑΚ 929 αξίωση για διαφυγόντα εισοδήµατα του παθόντος που κατ' 
ανάγκη συνδέεται µε επίκληση και απόδειξη συγκεκριµένης περιουσιακής ζηµίας 
λόγω της ανικανότητας του παθόντος προς εργασία και β) από την κατά την ΑΚ 932 
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Είναι αυτονόητο ότι όλες οι παραπάνω 
αξιώσεις δύνανται να ασκηθούν είτε σωρευτικώς, είτε µεµονωµένως, αφού πρόκειται 
για αυτοτελείς αξιώσεις και η θεµελίωση κάθε µιας από αυτές δεν προϋποθέτει 
αναγκαίως την ύπαρξη µιας των λοιπών (ΑΠ 1874/2006).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της παράβασης του άρθρου 
93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν 
εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού 
του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ 
τους (αντιφατική αιτιολογία ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια 
αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες (ΑΠ 
622/1983). Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις 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 µεσών 
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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 σελ. 1573). Τα επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που 
σχετίζονται µε την εκτίµηση των αποδείξεων, δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει 
των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτέο 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 διεξοδικώς τα 
µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός 
λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτος (ΑΠ 465/1988).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆. είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 43/1990, ΑΠ 2105/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 929, 931, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 561, 
Νόµοι: 2696/1999, άρθ. 38, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 746 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναπηρία ή η παραµόρφωση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ "η αναπηρία ή η παραµόρφωση που 
προξενήθηκε στον παθόντα λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιδίκαση της 
αποζηµίωσης, αν επιδρά στο µέλλον του". Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασµό µε 
εκείνες των άρθρων 298, 299, 914, 929 και 932 ΑΚ, προκύπτει ότι η αναπηρία ή η 
παραµόρφωση που προξενείται στον παθόντα, ανεξάρτητα από το φύλο, εκτός από 
την επίδραση που µπορεί να ασκήσει στις παροχές που προβλέπονται από τις ΑΚ 929 
και 932, είναι δυνατό να θεµελιώσει και αυτοτελή αξίωση για αποζηµίωση, αν επιδρά 
στο µέλλον του, δηλαδή στην επαγγελµατική, οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη του 
προσώπου. ∆εν απαιτείται βεβαιότητα δυσµενούς επιρροής στο µέλλον του 
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προσώπου, αλλά αρκεί και απλή δυνατότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων. 
Η διατύπωση της ΑΚ 931 παρέχει βάση για τέτοια αξίωση, αν και εφόσον η αναπηρία 
ή η παραµόρφωση επιδρά στο οικονοµικό µέλλον του παθόντος, που δεν µπορεί να 
καλυφθεί εντελώς µε τις παροχές από τις ΑΚ 929 και 932. Εποµένως, για τη 
θεµελίωση της αυτοτελούς αυτής αξίωσης απαιτείται να συντρέξουν περιστατικά 
πέρα από εκείνα που απαιτούνται για τη θεµελίωση αξιώσεων µε βάση τις ΑΚ 929 
και 932, τα οποία συνθέτουν την έννοια της αναπηρίας ή της παραµορφώσεως στο 
µέλλον του παθόντος, δηλαδή να συντρέξουν ιδιάζοντα περιστατικά, εκτός και πέραν 
εκείνων που χρειάζονται για τη στοιχειοθέτηση αξιώσεων κατά τις ΑΚ 929 και 932, 
από τα οποία ειδικά περιστατικά θα πρέπει να προκύπτουν οι ιδιαίτεροι λόγοι και 
τρόποι, εξαιτίας των οποίων επέρχονται δυσµενείς συνέπειες στην οικονοµική πλευρά 
της µελλοντικής ζωής του (ΑΠ 774/2007, ΑΠ 765/2007, ΑΠ 514/2007, ΑΠ 
122/2006). Έτσι κατά τη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ επιδικάζεται στον παθόντα την 
αναπηρία ή την παραµόρφωση ένα εύλογο χρηµατικό ποσό χωρίς σύνδεση µε 
συγκεκριµένη περιουσιακή ζηµία, το ύψος δε του επιδικαζόµενου εύλογου 
χρηµατικού ποσού καθορίζεται µε βάση το είδος και τις συνέπειες της αναπηρίας ή 
παραµόρφωσης, την ηλικία του παθόντος, καθώς και µε τη συνεκτίµηση του 
ποσοστού συνυπαιτιότητας του τελευταίου στην πρόκληση της αναπηρίας ή της 
παραµόρφωσης, όπως συµβαίνει και στην περίπτωση της κατά τη διάταξη του 
άρθρου 932 ΑΚ αξιώσεως για επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής 
βλάβης ή ψυχικής οδύνης. Εποµένως, για τον υπολογισµό της χρηµατικής παροχής 
της διάταξης του άρθρου 931 ΑΚ δεν έχουν εφαρµογή τα ισχύοντα για την αξίωση 
του άρθρου 929 του ίδιου κώδικα, όπου για τον καθορισµό αυτής προσδιορίζεται 
πρώτα το ύψος της θετικής και αποθετικής ζηµίας αυτού που έπαθε βλάβη του 
σώµατος ή της υγείας και το ποσό αυτής µειώνεται κατά το ποσοστό της 
συνυπαιτιότητάς του, αφού η χρηµατική παροχή της πρώτης διάταξης δεν αποτελεί 
αποζηµίωση, αλλά δίδεται για το γεγονός και µόνο της αναπηρίας ή παραµόρφωσης 
και καθορίζεται κατά την εύλογη κρίση του δικαστηρίου µε βάση τους 
αναφερόµενους παραπάνω προσδιοριστικούς παράγοντες (ΑΠ 1058/2008, ΑΠ 
525/2007).  
- 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 ταυ Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983).  
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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 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 43/1990, ΑΠ 2105/2009).  
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 929, 931, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1227 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Υπαιτιότητα. 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 αρθ. 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται, ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του 
υπόχρεου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνοµη συµπεριφορά 
του υπόχρεου σε αποζηµίωση έναντι εκείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της ζηµίας. Η παράνοµη 
συµπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας µπορεί να συνίσταται όχι µόνο σε θετική 
πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση εκείνος που 
υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το νόµο ή τη 
δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου 
προσώπου, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ικανή και µπορούσε 
αντικειµενικά να επιφέρει κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, 
το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που 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 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.  
- 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 αριθ. 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 
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αφορά το νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, που έγιναν δεκτά 
και ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, όχι δε και όταν πρόκειται για 
ελλείψεις που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων (ανάλυση - στάθµιση - 
αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού) και στην αιτιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1222 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή 
υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος. 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 
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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 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, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1230 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Ευθύνη προς αποζηµίωση. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 10 του ΓΠΝ/1911, 297, 298, 299, 330 εδ. β, 914 και 
932 του ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση συγκρούσεως µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
αυτοκινήτων η ευθύνη προς αποζηµίωση προϋποθέτει συµπεριφορά παράνοµη και 
υπαίτια, επέλευση ζηµίας και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς 
του οδηγού και της ζηµίας. Μορφή υπαιτιότητας είναι και η αµέλεια, η οποία 
υπάρχει, όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια, που απαιτείται στις συναλλαγές, αυτή 
που, αν είχε καταβληθεί, µε µέτρο τη συµπεριφορά του µέσου συνετού και επιµελούς 
οδηγού αυτοκινήτου, θα καθιστούσε δυνατή την αποτροπή της συγκρούσεως. 
Αιτιώδης σύνδεσµος υπάρχει, όταν η παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά του οδηγού 
ήταν, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας, ικανή, κατά τη συνηθισµένη και 
κανονική πορεία των πραγµάτων, να επιφέρει τη ζηµία και την επέφερε στη 
συγκεκριµένη περίπτωση. Η παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) δεν θεµελιώνει αυτή καθ' αυτή υπαιτιότητα στην επέλευση 
αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του οποίου από το 
δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου 
µεταξύ της συγκεκριµένης παραβάσεως και ταυ ζηµιογόνου αποτελέσµατος.  
- Οι ανωτέρω έννοιες της υπαιτιότητας και του αιτιώδους συνδέσµου είναι νοµικές κι 
εποµένως η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς τη συνδροµή ή όχι 
υπαιτιότητας του εµπλακέντος σε σύγκρουση οχηµάτων οδηγού και του αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς του και του ζηµιογόνου αποτελέσµατος 
υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά τις διατάξεις του άρθρου 559 αρ. 1 εδ. 
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α και 19 του ΚΠολ∆ για ευθεία η εκ πλαγίου παράβαση κανόνων ουσιαστικού 
δικαίου.  
- 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 η 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. Αντιθέτως η απόφαση δεν στερείται από νόµιµη βάση, όταν οι 
ανωτέρω ελλείψεις αφορούν στα νοµικά η πραγµατικά επιχειρήµατα των διαδίκων ή 
του δικαστηρίου ή ανάγονται στην αναιρετικώς ανέλεγκτη εκτίµηση των αποδείξεων 
(αρθρ. 561 παρ. 1 ΚΠολ∆) και ειδικότερα στην ανάλυση και αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αρκεί τούτο να εκτίθενται στην απόφαση σαφώς.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 299, 330, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1745 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Υπαιτιότητα. 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. H 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 
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στην ορθή ή µη υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας των διδαγµάτων της κοινής 
πείρας στην αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας. Τα πιο πάνω έχουν 
εφαρµογή και στην περίπτωση του άρθρου 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, ως προς την 
υπαιτιότητα των οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, κατά το οποίο είναι 
εφαρµοστέα η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ.  
Τέλος, η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα 
στην επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του 
οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος.  
- O προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και 
αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας αυτός παραβιάζεται είτε 
µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, η οποία υπάρχει, αν ο κανόνας δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ 
δεν έπρεπε ή αν εφαρµοστεί εσφαλµένα.  
- Kατά 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: ΓΠΝ/191, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1203 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκίνητα. Ο παθών ατύχηµα δεν µπορεί να αξιώσει από τον 
υπόχρεο ως αποζηµίωση το ποσό του δανείου το οποίο εργοδότης του το παρέσχε 
µετά το ατύχηµα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του. Παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 298 ΑΚ η αποζηµίωση την οποία οφείλει ο υπόχρεος 
περιλαµβάνει την αποκατάσταση τόσο της θετικής όσο και της αποθετικής ζηµίας. 
Αντιθέτως το δάνειο το οποίο συνάπτει ο παθών µε τρίτο πρόσωπο προκειµένου να 
δυνηθεί να προβεί σε άµεση αποκατάσταση των συνεπειών τροχαίου ατυχήµατος δεν 
αποτελεί ζηµία του αιτιωδώς συναπτοµένη µε το ατύχηµα, εφόσον κατά το αντίστοιχο 
ποσό αυξάνει η περιουσία του παθόντος, η οποία στη συνέχεια ισοπόσως θα µειωθεί 
µε την απόδοση του. Ζηµία ενδεχοµένως συνιστά το καταβαλλόµενο ποσό των τόκων 
για την απόλαυση δανείου. Τούτο προκύπτει και ενισχύεται και από τη διάταξη του 
άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ που ορίζει ότι η αξίωση αποζηµιώσεως δεν αποκλείεται από 
το λόγο ότι κάποιος άλλος έχει την υποχρέωση να αποζηµιώσει ή να διατρέφει αυτόν 
αδικήθηκε. Εποµένως η τελευταία αυτή διάταξη δεν καταλαµβάνει κάθε άλλη παροχή 
που δίνεται στον παθόντα όχι σε εκπλήρωση υποχρεώσεως εκ του νόµου, αλλά στα 
πλαίσια είτε της συµβατικής ελευθερίας, είτε των κοινωνικών-φιλικών σχέσεων 
παθόντος και τρίτου. Συνεπώς, ο παθών ατύχηµα δεν µπορεί να αξιώσει από τον 
υπόχρεο ως αποζηµίωση και εποµένως αν προβάλλεται τέτοια αξίωση αυτή δεν είναι 
νόµιµη, το ποσό του δανείου το οποίο εργοδότης του το παρέσχε µετά το ατύχηµα για 
την αντιµετώπιση των συνεπειών του.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου, µε τον να δεχθεί πραγµατικά 
γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. 
Παραµόρφωση κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως, συντρέχει όταν υπάρχει 
διαγνωστικό σφάλµα του δικαστηρίου της ουσίας, δηλαδή λάθος στην ανάγνωση του 
κειµένου του εγγράφου. Εξ άλλου, ο ανωτέρω λόγος ιδρύεται όταν το δικαστήριο 
µόρφωσε τη γνώµη του αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το περιεχόµενο του 
εγγράφου (ΑΠ 484/1997) και όχι όταν το συνεκτίµησε µαζί µε άλλες αποδείξεις, 
χωρίς να εξαίρεται το έγγραφο ως προς το πόρισµα περί υπάρξεως ή µη του 
αποδεικτικού γεγονότος. ∆εν ιδρύεται επίσης ο ανωτέρω λόγος, στην περίπτωση που 
το δικαστήριο από την εκτίµηση και αξιολόγηση του αληθινού περιεχοµένου του 
εγγράφου, έστω και εσφαλµένως, καταλήγει σε συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που 
θεωρεί ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την 
εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης 
για έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από 
το αιτιολογικό της τα περιστατικά που συγκροτούν το πραγµατικό του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ο οποίος εφαρµόστηκε (υπαγωγικός συλλογισµός), ώστε 
καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής της διάταξης, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες στο νοµικό 
χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτά και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 1/1999). Αντίθετα δεν υπάρχει 
έλλειψη νόµιµης βάσης, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του 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.  
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- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 εδ. α ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος 
αναίρεσης ιδρύεται αν παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αδιάφορο αν 
πρόκειται για νόµο εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται 
αν δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν 
εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 7/2006, 
ΟλΑΠ 4/2005), η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 298, 930,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1408 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αυτοκινητικό ατύχηµα. Σύγκρουση αυτοκινήτων. Υπαιτιότητα. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 10 Ν. ΓΠΝ/1911, 297, 298, 299, 300, 330 εδ. β' , 914 
και 932 ΑΚ προκύπτει ότι, σε περίπτωση πρόκλησης ζηµίας από τη σύγκρουση 
µεταξύ δύο αυτοκινήτων, η ευθύνη προς αποκατάσταση της περιουσιακής ζηµίας και 
της ηθικής βλάβης ή της ψυχικής οδύνης προϋποθέτει συµπεριφορά παράνοµη και 
υπαίτια και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ αυτής και του ζηµιογόνου 
αποτελέσµατος. Μορφή υπαιτιότητας είναι και η αµέλεια, η οποία υπάρχει όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, δηλαδή αυτή που αν 
καταβαλόταν, µε µέτρο τη συµπεριφορά του µέσου συνετού και επιµελούς ανθρώπου 
του κύκλου δραστηριότητας του ζηµιώσαντος, θα καθιστούσε δυνατή την αποτροπή 
του ζηµιογόνου αποτελέσµατος. Αιτιώδης συνάφεια 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.  
- Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης βάσης, κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 
19 ΚΠολ∆, ιδρύεται όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως του δικαστηρίου της 
ουσίας δεν περιέχονται καθόλου ή δεν περιγράφονται µε πληρότητα, σαφήνεια και 
χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα γεγονότα που είναι αναγκαία για να κριθεί αν 
στη συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του 
εφαρµοσθέντος κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή αν έγινε ή όχι ορθός νοµικός 
χαρακτηρισµός των κρίσιµων πραγµατικών γεγονότων, ορθή δηλαδή εξειδίκευση των 
αόριστων νοµικών εννοιών. Έτσι, επί αδικοπρακτικής ευθύνης προς αποζηµίωση 
ελέγχεται µε τον αναιρετικό αυτόν λόγο η αξιολογική κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας για τη συνδροµή ή µη υπαιτιότητας και αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ αυτής 
και της επελθούσας ζηµίας. Και τούτο, διότι πρόκειται για αόριστες νοµικές έννοιες 
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που συνιστούν προϋποθέσεις γενέσεως της εν λόγω ευθύνης, δηλαδή στοιχεία του 
πραγµατικού των εφαρµοζόµενων στην περίπτωση αυτή κανόνων δικαίου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 299, 300, 330, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1910, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1210 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται, ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του 
υπόχρεου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνοµη συµπεριφορά 
του υπόχρεου σε αποζηµίωση έναντι εκείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της ζηµίας. Η παράνοµη 
συµπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας µπορεί να συνίσταται όχι µόνο σε θετική 
πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση εκείνος που 
υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το νόµο ή τη 
δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου 
προσώπου, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ικανή και µπορούσε 
αντικειµενικά να επιφέρει κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, 
το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να θεωρηθεί 
κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία της 
ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου γιατί είναι κρίση νοµική, αναγόµενη 
στην ορθή ή µη υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας των διδαγµάτων της κοινής 
πείρας στην αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας. Τα πιο πάνω έχουν 
εφαρµογή και στην περίπτωση του άρθρου 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, ως προς την 
υπαιτιότητα των οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, κατά το οποίο είναι 
εφαρµοστέα η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ. Τέλος, η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ 
δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητικού 
ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του οποίου από το δικαστήριο της 
ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της 
συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος.  
- Κατά 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 
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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 
εναγόµενου απ' αυτές συµπεράσµατος γιατί το δικαστήριο προβαίνει στην κρίση του 
αυτή, ανέλεγκτα (άρθρο. 561 παρ. 1 ΚΠολ∆) εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα 
και για το λόγο αυτόν είναι αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1014 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκίνητα. Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή 
καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση του αυτοκινητικού ατυχήµατος. Χρηµατική 
ικανοποίηση σε οικογένεια θύµατος. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι α) η υπαιτιότητα του 
υπόχρεου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, β) η παράνοµη 
συµπεριφορά του- υπόχρεου σε αποζηµίωση έναντι εκείνου που ζηµιώθηκε και γ) η 
ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της ζηµίας. Η 
παράνοµη συµπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας µπορεί να συνίσταται όχι µόνο σε 
θετική πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση 
εκείνος που υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το νόµο ή τη 
δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου 
προσώπου, που µπορεί να είναι και ο ζηµιωθείς στην περίπτωση που συνετέλεσε και 
ο ίδιος την πρόκληση ή την επαύξηση της ζηµιάς, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας ικανή και µπορούσε να επιφέρει, κατά τη συνηθισµένη πορεία των 
πραγµάτων, το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να 
θεωρηθεί κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία 
της ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά τη διάταξη του άρθρου 
559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολ∆ γιατί είναι κρίση νοµική, αναγόµενη στην ορθή ή µη 
υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας των διδαγµάτων της κοινής πείρας στην 
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αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας. Αντίθετα, η κρίση του δικαστηρίου 
της ουσίας, περί του ότι στη συγκεκριµένη (ένδικη) περίπτωση η πράξη ή η 
παράλειψη εκείνη αποτέλεσε ή δεν αποτέλεσε την αιτία του επιζήµιου 
αποτελέσµατος, περί του ότι δηλαδή το ζηµιογόνο γεγονός σε σχέση µε τη ζηµία 
βρίσκεται ή δεν βρίσκεται σε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος, ως αναγόµενη σε 
εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων (αρθρ. 561 παρ. 1 ΚΠολ∆), δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο.  
- Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην 
επέλευση του αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του 
οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος 
(ΑΠ 468/2003).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 26 ΑΚ, "οι ενοχές από αδίκηµα διέπονται από το 
δίκαιο της πολιτείας όπου διαπράχθηκε το αδίκηµα". Από την διάταξη αυτή 
συνάγεται ότι η κύρια σχέση η οποία δηµιουργείται, µε τη διάπραξη αδικήµατος στην 
Ελλάδα από το οποίο επήλθε ο θάνατος αλλοδαπού και η αντίστοιχη αδικοπρακτική 
ενοχή, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο µε την έννοια της Lex causee. Εποµένως, 
κατά το δίκαιο αυτό, κρίνεται, µεταξύ άλλων, ο παράνοµος χαρακτήρας της πράξης, η 
υπαιτιότητα, το τυχόν οικείο πταίσµα του παθόντος, το ζήτηµα της πρόσφορης 
αιτιώδους συνάφειας, αν η ευθύνη είναι αντικειµενική ή υποκειµενική και οι 
προϋποθέσεις της θεµελίωσης αυτής, η ικανότητα προς καταλογισµό, ο κύκλος των 
προστατευόµενων έννοµων αγαθών ή των υποκειµενικών δικαιωµάτων, ο υπόχρεος 
προς αποζηµίωση, το πρόσωπο του δικαιούχου της αποζηµίωσης, καθώς και οι 
έννοµες συνέπειες της αδικοπραξίας, ήτοι η µορφή και η έκταση της αποζηµίωσης, αν 
η αποζηµίωση παρέχεται σε κεφάλαιο εφάπαξ ή σε περιοδικές παροχές, αν παρέχεται 
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης (αρθρ. 932 ΑΚ) ή 
αποζηµίωση από το αρθ. 931 ΑΚ, τα θέµατα της αναγωγής των πλειόνων 
συνυποχρέων, καθώς και των οφειλόµενων τόκων από την επίδοση της αγωγής 
αποζηµίωσης. Στην προαναφερθείσα έννοια του "κύκλου των προστατευοµένων 
αγαθών ή των υποκειµενικών δικαιωµάτων" περιλαµβάνονται και προσδιορίζονται 
απευθείας, κατά την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 26 Α.Κ, και όλα εκείνα τα 
πρόσωπα που δικαιούνται και νοµιµοποιούνται ενεργητικώς στο να προβάλλουν, 
κατά περίπτωση, αντίστοιχες αξιώσεις, συνδεόµενες µε την ένδικη αδικοπρακτική 
συµπεριφορά είτε µε ορισµένη ιδιότητα, είτε εξ ιδίου δικαίου. Εποµένως, στην 
περίπτωση θανάτωσης, σε τροχαίο ατύχηµα στην Ελλάδα αλλοδαπού, για να κριθεί η 
νοµιµοποίηση εκείνων που ζητούν µε αγωγή την επιδίκαση χρηµατικής 
ικανοποίησης, λόγω ψυχικής οδύνης, µε την έννοια "των ανηκόντων στον κύκλο των 
προσώπων, που είναι φορείς εννόµων αγαθών ή υποκειµενικών δικαιωµάτων", τα 
οποία προσβλήθηκαν από τις επαχθείς συνέπειες της αδικοπρακτικής θανάτωσης, θα 
εφαρµοσθεί, µε βάση τη διάταξη του άρθρου 26 του ΑΚ αµέσως το Ελληνικό ∆ίκαιο, 
χωρίς την παρεµβολή άλλης έρευνας, στο πλαίσιο εφαρµογής των αρχών του 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, που έχει σχέση µε την έννοια του προκρίµατος και του 
προδικαστικού ζητήµατος, και ειδικά η διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ µε την οποία θα 
προσδιορισθεί, στη συγκεκριµένη περίπτωση, το εάν ο συγκεκριµένος ενάγων ανήκει 
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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 
την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ και ειδικώς µε βάση την 
προαναφερθείσα έννοια της "οικογένειας" όπως προσδιορίζεται αποκλειστικώς από 
το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο, κατά την αντίστοιχη ερµηνεία της ίδιας διάταξης που 
προαναφέρθηκε. Μόνο δε στην περίπτωση εκείνη που αµφισβητηθεί, στη συνέχεια, 
µια από τις πιο πάνω συγγενικές ιδιότητες, όσο έχει σχέση µε την ύπαρξη ή την 
εγκυρότητα της σχέσης εκείνης, από την οποία προέρχεται η ιδιότητα αυτή (π.χ η 
ύπαρξη ή όχι γάµου ή συγγενικής σχέσης γονέα και τέκνου), τότε πλέον καθίσταται 
αναγκαία η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 13,14,17-24 του ΑΚ (κατά 
περίπτωση), για να κριθεί, αναλόγως, το εάν ο ενάγων έχει τελικώς την ιδιότητα του 
συζύγου ή του τέκνου, του πατέρα ή του παππού του θανατωθέντος (ΟλΑΠ 10/2011).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
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προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). Ο 
προβλεπόµενος από το άρθρο 559, αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης 
βάσης µε την έννοια της ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες 
αποκλειστικά στη διατύπωση του αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη 
συνδροµή ή µη γεγονότων, που στη συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το 
πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την 
ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεση τους, να µη µπορεί να κριθεί αν η απόφαση 
στηρίζεται ή όχι νοµικώς (ΟλΑΠ 13/1995). Η ύπαρξη νόµιµης βάσης και η 
αντίστοιχη έλλειψη της πρέπει να προκύπτουν αµέσως από την προσβαλλόµενη 
απόφαση, ο δε Άρειος Πάγος διαπιστώνει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του 
προκειµένου λόγου αναίρεσης, ελέγχοντας µόνο την προσβαλλόµενη απόφαση και το 
αιτιολογικό της και όχι το περιεχόµενο άλλων εγγράφων ή αποφάσεων σε εφαρµογή 
της διάταξης του άρθρου 561 παρ. 2 του ΚΠολ∆. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη 
νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου 
από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα 
κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα και για το 
λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου (ηµεδαπού ή αλλοδαπού) στους 
οποίους περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006,4/2005). Με το λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 1 του 
άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα 
σφάλµατα του δικαστηρίου κατά την εκτίµηση του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των 
ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της 
ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, ένσταση κ.λπ. ορθώς 
απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε 
δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν (ΟλΑΠ 27 και 28/1998).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 13, 14, 17, 24, 26, 297, 298, 300, 330, 914, 931, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1218 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Κατά ποιών 
αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Παρά το 
νόµο λήψη υπόψη πραγµάτων που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 10 του ΓΠΝ/1911, 297, 300, 330 και 914 ΑΚ, 
προκύπτει, ότι απαραίτητη προϋπόθεση της ευθύνης προς αποζηµίωση, σε περίπτωση 
συγκρούσεως οχηµάτων, είναι η υπαιτιότητα του οδηγού του οχήµατος που 
προκάλεσε τη ζηµία, καθώς και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της πράξεως 
ή παραλήψεως του οδηγού και της συγκρούσεως, από την οποία προκλήθηκαν οι 
ζηµίες. Η ύπαρξη της υπαιτιότητας δεν αποκλείεται κατ' αρχήν από το γεγονός ότι 
στο αποτέλεσµα του ατυχήµατος συνετέλεσε και υπαιτιότητα του ζηµιωθέντος, 
εφόσον δεν διακόπτεται ο αιτιώδης σύνδεσµος. Η ύπαρξη της υπαιτιότητας ή της 
συνυπαιτιότητας, καθώς και ο βαθµός πταίσµατος των υπαιτίων οδηγών των 
συγκρουσθέντων οχηµάτων, δεν αναιρούνται από µόνο το γεγονός, ότι ένας από τους 
οδηγούς αυτούς παραβίασε τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), 
αφού µόνη η παραβίαση των διατάξεων τούτων από τους οδηγούς δεν θεµελιώνει 
αυτή καθ' εαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση, του ατυχήµατος. Αποτελεί απλώς 
στοιχείο, η στάθµιση του οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε 
την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης παραβάσεως και του 
επελθόντος αποτελέσµατος (ΑΠ 464/2003). Συνυπαιτιότητα υπάρχει, κατά το άρθρο 
300 ΑΚ, όταν ο ζηµιωθείς συνετέλεσε από δικό του πταίσµα στη ζηµία και της 
έκταση της, οπότε το δικαστήριο µπορεί να µην επιδικάσει αποζηµίωση ή να µειώσει 
το ποσοστό της. Στην περίπτωση αυτή η µεν κρίση του δικαστηρίου της ουσίας µε τη 
συνδροµή ή όχι πταίσµατος του ζηµιωθέντος, η οποία είναι κρίση σχετική µε νοµική 
έννοια, υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 559 αριθ. 1 
και 19 ΚΠολ∆, η κρίση, όµως, για τον καθορισµό του ποσοστού κατά το οποίο πρέπει 
να µειωθεί η αποζηµίωση δεν υπόκειται στον έλεγχο, γιατί αφορά εκτίµηση 
πραγµάτων (ΑΠ 221/2006).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση για έλλειψη νόµιµης 
βάσης, όταν δεν προκύπτουν από το αιτιολογικό της απόφασης τα περιστατικά 
εκείνα, που είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνδροµής 
των νοµίµων όρων και προϋποθέσεως της διάταξης που εφαρµόσθηκε ή για τη 
συνδροµή τους που αποκλείει την εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση δεν έχει 
καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ανεπαρκείς ή αντιφατικές, όχι ως προς την 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση, και αξιολόγηση του 
εξαγοµένου από αυτές πορίσµατος, αλλά στο νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών 
περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης (ΟλΑΠ 26/2004, ΑΠ 517/2010). 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 553 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο κατά των 
αποφάσεων που δεν µπορούν να προσληφθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας και έφεση 
και περατώνουν όλη τη δίκη ή µόνο τη δίκη για την αγωγή ή για την ανταγωγή. Από 
τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, σε περίπτωση που η υπόθεση διήλθε και τους δύο 
βαθµούς δικαιοδοσίας, σε αναίρεση υπόκειται µόνο η απόφαση του Εφετείου, αφού, 
αν µεν η έφεση γίνει δεκτή, η πρωτόδικη απόφαση εξαφανίζεται, ενώ αν η έφεση 
απορριφθεί, η πρωτόδικη απόφαση επικυρώνεται και ενσωµατώνεται στην εφετειακή 
(ΟλΑΠ 40/1996, ΑΠ 2001/2009). Εποµένως, η κρινόµενη αίτηση αναιρέσεως, κατά 
το µέρος που απευθύνεται κατά της υπ' αριθ. 134/2007 αποφάσεως του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Ξάνθης, οι, κατά της οποίας, εφέσεις, µετά από εξέταση της ουσίας 
απορρίφθηκαν µε την προσβαλλόµενη υπ' αριθ. 527/2008 οριστική απόφαση του 
Εφετείου Θράκης, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 εδ. β' ΚΠολ∆, η παράβαση των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναιρέσεως µόνο αν τα διδάγµατα αυτά 
αφορούν ερµηνεία κανόνων δικαίου, ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' 
αυτούς. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται, ότι η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής 
πείρας, δηλαδή των γενικών και αφηρηµένων αρχών µε την εξέλιξη των πραγµάτων 
που αντλούνται από την εµπειρική πραγµατικότητα, µε την βοήθεια της 
επιστηµονικής έρευνας ή της επαγγελµατικής ενασχολήσεως, δηµιουργεί λόγο 
αναιρέσεως µόνον όταν αυτά αφορούν στην ερµηνεία κανόνων δικαίου ή στην 
υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς, όχι όµως και όταν χρησιµεύουν 
προς συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, εκτίµηση αποδείξεων, ή την εκτίµηση της 
αποδεικτικής αξίας των προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων. Για την πληρότητα 
του λόγου αυτού πρέπει να αναφέρονται στο αναιρετήριο ποία είναι τα διδάγµατα της 
κοινής πείρας που παραβιάσθηκαν καθώς και ο κανόνας δικαίου στην ερµηνεία ή 
εφαρµογή του οποίου αφορούν και σε τι συνίσταται η παραβίαση, διότι άλλως 
καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος και ο σχετικός λόγος απορρίπτεται ως 
αόριστος (ΑΠ 1176/2010).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 περ. α' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται 
αν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµού που συνθέτουν την ιστορική βάση 
και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως όχι 
όµως και η αιτιολογηµένη άρνηση αυτών, ούτε τα συµπεράσµατα που αντλεί το 
δικαστήριο από την εκτίµηση των αποδείξεων. Αν όµως το δικαστήριο της ουσίας 
έλαβε υπόψη του τον προταθέντα µεν πλην αόριστο και κατά συνέπεια απορριπτέο ως 
απαράδεκτο αυτοτελή ισχυρισµό (πράγµα), τότε ο λόγος που θεµελιώνεται είναι ο 
από τον αριθµό 14 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ και όχι αυτός από τον αριθµό 8 του ιδίου 
άρθρου. Στην περίπτωση όµως αυτή για να είναι παραδεκτός ο λόγος πρέπει να 
αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι το απαράδεκτο προτάθηκε από τον αναιρεσείοντα 
στο δικαστήριο της ουσίας. Εποµένως, ο πρώτος λόγος αναιρέσεως µε τον οποίον 
αποδίδεται στο Εφετείο η πληµµέλεια ότι κακώς έλαβε υπόψη του την ένσταση περί 
συνυπαιτιότητας που προβλήθηκε από τους αντιδίκους των αναιρεσειόντων αν και 
αυτή είχε προσβληθεί πρωτοδίκως κατά τρόπο αόριστο. Εποµένως, ο λόγος αυτός 
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από τον αριθµό 14 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος 
καθόσον στο αναιρετήριο δεν αναφέρεται ότι προβλήθηκε στο Εφετείο από τους 
αναιρεσείοντες ο περί αοριστίας της εν λόγω ενστάσεως ισχυρισµός.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 553, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 576, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1910, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1413 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Συνυπαιτιότητα. 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 µόνο σε θετική 
πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση εκείνος που 
υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το νόµο ή τη 
δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου 
προσώπου, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ικανή και µπορούσε 
αντικειµενικά να επιφέρει κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, 
το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχτηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να θεωρηθεί 
κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία της 
ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου γιατί είναι κρίση νοµική, αναγόµενη 
στην ορθή ή µη υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας των διδαγµάτων της κοινής 
πείρας στην αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας. Τα πιο πάνω έχουν 
εφαρµογή και στην περίπτωση του άρθρου 10 του Ν. ΓΠΝ/1911 ως προς την 
υπαιτιότητα των οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκίνητων, 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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- Ο από το αρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται όταν ο κανόνας δικαίου δεν εφαρµοσθεί, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εάν εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και εάν εφαρµοσθεί εσφαλµένα.  
- Ο από το άρθ. 559 αριθ. 19 λόγος αναίρεσης, για έλλειψη νόµιµης βάσης της 
απόφασης, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της απόφασης, 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία, για την κρίση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, περί 
της συνδροµής των όρων και προϋποθέσεων, για την εφαρµογή της εφαρµοσθείσας 
διάταξης, ή της µη συνδροµής των όρων αυτών, που αποκλείουν την εφαρµογή της, 
όπως, επίσης και όταν η απόφαση έχει ελλείπεις ή αντιφατικές αιτιολογίες, σε ότι 
αφορά το νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, που έγιναν δεκτά 
και ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, όχι δε και όταν πρόκειται για 
ελλείψεις που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων (ανάλυση - στάθµιση - 
αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού) και στην αιτιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Βλάβη σώµατος ή υγείας/θάνατος προσώπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 243 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Έµµεση ζηµία. Βλάβη σώµατος ή υγείας. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 914 και 930 παρ. 3 του ΑΚ, προκύπτει ότι 
δικαιούχος της αποζηµίωσης από αδικοπραξία είναι εκείνος που άµεσα ζηµιώθηκε 
από αυτή, δηλαδή το υποκείµενο του δικαιώµατος ή του προστατευόµενου 
συµφέροντος που προσβλήθηκε από την αδικοπραξία, σε περίπτωση δε βλάβης του 
σώµατος ή της υγείας προσώπου, υποκείµενο του προσβληθέντος δικαιώµατος και 
εποµένως αξίωση αποζηµίωσης στην έκταση που διαγράφει ο νόµος, έχει το πρόσωπο 
κατά του οποίου στρέφεται η αδικοπραξία από την οποία αυτό ζηµιώνεται, δηλαδή 
δικαιούχο της αποζηµίωσης είναι το άµεσο υποκείµενο της προσβολής από αυτή. 
Ειδικότερα, η νοσηλεία, προκαλεί µεν περιουσιακή ζηµία, αφού συνεπάγεται 
δαπάνες, η ζηµία όµως αυτή βαρύνει την περιουσία του παθόντος, έστω και αν αυτός 
στερείται στην πραγµατικότητα περιουσιακών στοιχείων και δεν παύει, από το 
συµπτωµατικό αυτό γεγονός, το πρόσωπο που τραυµατίστηκε ή υπέστη άλλη βλάβη 
του σώµατος ή της υγείας του, να είναι φορέας του δικαιώµατος που έχει προσβληθεί. 
Τρίτα πρόσωπα, έστω και του οικογενειακού περιβάλλοντος του άµεσου θύµατος της 
αδικοπραξίας, τα οποία υφίστανται βλάβη στα περιουσιακά τους συµφέροντα 
(πληρωµή νοσηλίων κλπ) από την σε βάρος του άµεσου θύµατος αδικοπραξία, είναι 
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εµµέσως και όχι αµέσως ζηµιούµενοι και δεν υποκαθίστανται στην αποζηµιωτική 
αξίωση του παθόντος, αλλά ούτε και ευθεία αξίωση αποζηµίωσης αποκτούν, γιατί η 
έµµεση ζηµία τους δεν εµπίπτει στο πεδίο προστασίας των άρθρων 914 και 929 εδ. α' 
ΑΚ. Οι εµµέσως ζηµιούµενοι τρίτοι εµπίπτουν για την ανόρθωση της έµµεσης ζηµίας 
που υφίστανται από αδικοπραξία, στο προστατευτικό πεδίο του νόµου µόνο στις 
εξαιρετικές περιπτώσεις των άρθρων 928 εδ. β' και 929 εδ. β1 του ΑΚ, οι οποίες δεν 
επιδέχονται ανάλογη εφαρµογή. (ΑΠ 1918/2005).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 914, 928, 929, 1389 και 1390 του 
ΑΚ, όπως τα δύο τελευταία ισχύουν µετά την αντικατάσταση τους µε το άρθρο 15 
παρ. 1 του Ν. 1329/1983, συνάγεται ότι σε περίπτωση βλάβης του σώµατος ή της 
υγείας του ενός συζύγου από αδικοπραξία και στέρησης εντεύθεν από τον άλλο 
σύζυγο των προσωπικών υπηρεσιών που προσέφερε εκείνος ως συνεισφορά του για 
την αντιµετώπιση των οικογενειακών αναγκών ανάλογο µε τις δυνάµεις του, αλλά και 
στην ατοµική επιχείρηση του άλλου συζύγου, ή στις αγροτικές εργασίες του, 
δικαιούται ο άλλος σύζυγος ν' απαιτήσει ατοµικά από τον υπαίτιο του τραυµατισµού 
και από τον κατά νόµο ενεχόµενο για τις από την αδικοπραξία αυτή ζηµίες, 
αποζηµίωση, για τη στέρηση των υπηρεσιών, που συνιστούσαν την από το νόµο 
οφειλόµενη συµβολή του παθόντος συζύγου στις οικογενειακές ανάγκες σύµφωνα µε 
τη διάταξη του άρθρου 929 εδ β' του ΑΚ, και για κάθε δαπάνη που διενήργησε 
ατοµικά, και µάλιστα ανεξάρτητα του αν προσέλαβε ή όχι υποκατάστατη δύναµη για 
την παροχή των υπηρεσιών τις οποίες ο τραυµατισθείς θα παρείχε στον άλλο σύζυγο 
µε την έννοια που προαναφέρθηκε (ΟλΑΠ 39/1997, ΑΠ 850/2009). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνον αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίον 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, ή δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914, 929, 930, 1389, 1390,  
ΚΠολ∆: 226, 559 αριθ. 1, 575, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2013, σελίδα 90, σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
 
Αδικοπραξία - Βλάβη σώµατος ή υγείας/θάνατος προσώπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1101 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Βλάβη στο σώµα ή στην υγεία. Κήρυξη ή µη απαραδέκτου. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 929 και 298 ΑΚ προκύπτει, ότι αυτός 
που έπαθε βλάβη στο σώµα ή στην υγεία του δικαιούται να αξιώσει και τη 
µελλοντική αποθετική του ζηµία (διαφυγόν κέρδος), γιατί, λόγω της µειωµένης 
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ικανότητας προς εργασία από βλάβη του σώµατος ή της υγείας, χάνει τα εισοδήµατα 
από την εργασία την οποία, έχοντας πλήρη ικανότητα, κατά τη συνήθη πορεία των 
πραγµάτων θα ασκούσε στο µέλλον. ∆εν απαιτείται γι' αυτό βεβαιότητα, αλλά αρκεί 
πιθανότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, πράγµα που πρέπει να προκύπτει 
από τις ιδιαίτερες περιστάσεις, ιδίως δε από τα µέτρα που λήφθηκαν προς τούτο. Ο 
ζηµιωθείς πρέπει να εκθέσει στην αγωγή του συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά, 
τα οποία πιθανολογούν τη µελλοντική ζηµία του και θα καταστήσουν δυνατή στον 
δικαστή της ουσίας την εκτίµηση της πιθανότητας επέλευσης της ζηµίας. Εφόσον 
αυτό συµβαίνει, τότε η αγωγή είναι ορισµένη και νόµιµη. Αν όµως από την έκθεση 
των περιστατικών η µελλοντική ζηµία παρίσταται ως ενδεχόµενη απλά, τότε η αγωγή 
δεν είναι νόµιµη και δεν θεµελιώνεται αξίωση αποζηµίωσης. Είναι διαφορετικό 
ζήτηµα το θέµα αν στην αγωγή η ζηµία του ενάγοντος εµφανίζεται ως πιθανή κατά τη 
συνήθη πορεία των πραγµάτων, αλλά από τις αποδείξεις προκύπτει, ότι αυτή είναι 
απλά ενδεχόµενη. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή απορρίπτεται κατ' ουσίαν ως 
αβάσιµη (ΑΠ 721/2008).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 14 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το 
∆ικαστήριο παρά το νόµο (ειδικά δε κατά παράβαση δικονοµικού δικαίου διάταξης) 
κήρυξε ή δεν κήρυξε απαράδεκτο. Ο λόγος αυτός αναίρεσης ιδρύεται και όταν, κατά 
παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 118 και 216 ΚΠολ∆, το δικαστήριο έκρινε 
αόριστο το δικόγραφο της αγωγής (ποιοτικά ή ποσοτικά) καίτοι ήταν πλήρως 
ορισµένο.  
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 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).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 298, 929, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2013, σελίδα 24 
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Αδικοπραξία - Βλάβη σώµατος ή υγείας/θάνατος προσώπου 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 166 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Βλάβη σώµατος ή υγείας. Αιτιώδης συνάφεια. 
- Κατά τα άρθρα 298 και 914 ΑΚ όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει 
υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, η αποζηµίωση δε περιλαµβάνει τη µείωση της 
υπάρχουσας περιουσίας του ζηµιωθέντος (θετική ζηµία), καθώς και το διαφυγόν 
κέρδος. Κατά το άρθρο 929 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα σε περίπτωση βλάβης του 
σώµατος ή της υγείας προσώπου η αποζηµίωση περιλαµβάνει, και τα νοσήλια και τη 
ζηµία που έχει ήδη επέλθει. Τα νοσήλια έχουν ευρύ περιεχόµενο και περιλαµβάνουν 
κάθε δαπάνη που έγινε ή κρίθηκε αναγκαία να γίνει για την αποκατάσταση της υγείας 
του θύµατος. Σ΄ αυτά περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, και η δαπάνη αγοράς 
φαρµάκων, αµοιβής γιατρού, παραµονής στο νοσοκοµείο, πρόσληψη αποκλειστικής 
νοσοκόµου, ειδική βελτιωµένη διατροφή, όταν αυτά κρίνονται αντικειµενικά 
αναγκαία και δεν οφείλονται σε υπερβάλλουσα πρόνοια, διότι στην τελευταία 
περίπτωση η σχετική δαπάνη θεωρείται ότι οφείλεται σε ίδιο πταίσµα του παθόντος 
(άρθρο 300 ΑΚ) και ο εναγόµενος µπορεί κατ΄ ένσταση να ζητήσει τον καταλογισµό 
της στον ίδιο τον ζηµιωθέντα. Ειδικότερα, η ελεύθερη επιλογή θεράποντος ιατρού, 
νοσοκοµείου, θεραπευτικού ιδρύµατος και θεραπευτικής µεθόδου ανήκει κατά 
κανόνα στον ίδιο τον ζηµιούµενο. Αν για την αντιµετώπιση των τραυµάτων του 
παθόντος υπάρχουν περισσότερες θεραπευτικές µέθοδοι, ο τελευταίος δικαιούται να 
διαλέξει εκείνη που ανταποκρίνεται καλλίτερα στις προσωπικές του σχέσεις, δηλαδή 
να εισαχθεί για νοσηλεία σε ειδική κλινική αντί να παραµείνει σπίτι ή σε άλλο γενικό 
νοσοκοµείο. Ο παθών δεν είναι υποχρεωµένος, για να µην επιβαρύνει τον υπόχρεο, 
να αρκεσθεί στις ιατρικές υπηρεσίες που του προσφέρει το ασφαλιστικό του ταµείο, 
από πλευράς διαθεσίµων ιατρών και θεραπευτικών κλινικών. Εν προκειµένω, ενόψει 
της σηµασίας που έχει η υγεία του ανθρώπου, δεν µπορεί να λειτουργήσει το βάρος 
που έχει ο παθών για περιορισµό της ζηµίας του. Έτσι, είναι επιτρεπτή η εισαγωγή σε 
δαπανηρότερη ιδιωτική κλινική αντί σε κρατικό νοσοκοµείο, όριο δε θα αποτελέσει η 
διατήρηση µιας σχέσης αναλογίας µεταξύ του είδους της προσβολής και της δαπάνης 
θεραπείας, σε συνδυασµό µε την ανάγκη ταχείας θεραπείας. Περαιτέρω, λαµβάνεται 
υπόψη ο τρόπος αντιµετώπισης του θέµατος από τον ίδιο τον παθόντα, αν δεν υπήρχε 
υπόχρεος προς αποζηµίωση και ο ίδιος ο παθών έπρεπε εξ ιδίων να αντιµετωπίσει την 
κατάσταση της υγείας του, αν δηλαδή στην τελευταία αυτή περίπτωση θα επέλεγε 
ιδιωτική κλινική ή δηµόσιο νοσοκοµείο. Από τα έξοδα θεραπείας αποδίδονται µόνο 
τα εύλογα, δηλαδή εκείνα τα οποία, από την άποψη ενός συνετού παρατηρητή, 
φαίνονται σκόπιµα µε βάση τα δεδοµένα της συγκεκριµένης περίπτωσης. Την 
σκοπιµότητα της εφαρµοσθείσας θεραπείας οφείλει να επικαλεστεί και να αποδείξει ο 
παθών (βλ. Αθ. Κρητικός «Αποζηµίωση από τροχαία ατυχήµατα» εκδ. 1998 παρ. 
221-235, σελ.88 - 94).  
- Αποδείχτηκε ότι ο ως άνω τραυµατισµός της ενάγουσας οφείλεται στην 
προπεριγραφείσα υπαίτια και παράνοµη συµπεριφορά του εναγοµένου, ο οποίος είχε 
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πρόθεση να της προκαλέσει σωµατικές βλάβες, και όχι σε πτώση αυτής επειδή η ίδια 
έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο δάπεδο, και συνεπώς, υπάρχει αιτιώδης 
συνάφεια µεταξύ των προεκτεθέντων πράξεων του εναγοµένου και του τραυµατισµού 
της ενάγουσας, ο οποίος οφείλεται σε υπαιτιότητα του εναγοµένου, απορριπτοµένων 
ως ουσιαστικά αβάσιµων των αντίθετων ισχυρισµών του εναγοµένου. 
- Η επιλογή της ενάγουσας να νοσηλευτεί στο ανωτέρω ιδιωτικό θεραπευτήριο και να 
ακολουθήσει την θεραπευτική µέθοδο της χειρουργικής σπονδυλοδεσίας και της 
θεραπευτικής άµβλωσης του εµβρύου, αντί της συντηρητικής θεραπείας του άνω 
κατάγµατος της σπονδυλικής της στήλης που προτάθηκε από τους ιατρούς του 
παραπάνω δηµόσιου νοσοκοµείου Β., έγινε κατόπιν σύστασης των προαναφερθέντων 
ειδικών ιατρών, ορθοπεδικού χειρουργού και γυναικολόγου, όπως προεκτέθηκε, και 
εναπόκειται στο δικαίωµα της για ελεύθερη επιλογή από την ίδια της 
αποτελεσµατικότερης και ταχύτερης αποκατάστασης της υγείας της, και δεν 
οφείλεται σε υπερβάλλουσα πρόνοια αυτής. Συνεπώς, οι ισχυρισµοί του ενάγοντα ότι 
οι ανωτέρω νοσηλεία της ενάγουσας στο προαναφερθέν ιδιωτικό θεραπευτήριο, αντί 
του δηµόσιου νοσοκοµείου Β., δεν ήταν απαραίτητη για την αποκατάσταση της 
υγείας της, και, συνεπώς, οι προεκτεθείσες δαπάνες θεραπείας της, οφείλονται σε 
οικείο πταίσµα αυτής, που αποτελούν ένταση κατ΄ άρθρο 300 ΑΚ, πρέπει να 
απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιµοι. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 298, 300, 914, 929, 
∆ηµοσίευση: ∆ικογραφία 2012, σελίδα 629  
 
Αδικοπραξία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1234 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Εργατικό ατύχηµα. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 914 και 932 ΑΚ προκύπτει ότι η 
αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζηµίωση ή χρηµατική ικανοποίηση προϋποθέτει 
συµπεριφορά παράνοµη και υπαίτια, επέλευση ζηµίας και ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς του δράστη και της ζηµίας. Παράνοµη είναι η 
συµπεριφορά που αντίκειται σε απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος 
απονέµει δικαίωµα ή προστατεύει συγκεκριµένο συµφέρον του ζηµιωθέντος, µπορεί 
δε η συµπεριφορά αυτή να συνίσταται σε θετική ενέργεια ή σε παράλειψη ορισµένης. 
Ειδικότερα, η αδικοπρακτική συµπεριφορά του δράστη µπορεί να οφείλεται σε 
προηγούµενη συµπεριφορά αυτού, όπως όταν εξ αιτίας προηγούµενης ενέργειάς του 
δηµιουργήθηκε επικίνδυνη κατάσταση από την οποία ήταν δυνατό να προξενηθεί 
ζηµία, οπότε η παράλειψη αυτού να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την αποτροπή της 
ζηµίας είναι παράνοµη. Η υποχρέωση για ενέργεια στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να 
επιβάλλεται και από την καλή πίστη. Μορφή δε υπαιτιότητας είναι και η αµέλεια, η 
οποία υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, 
δηλαδή αυτή που αν κατεβάλλετο µε µέτρο τη συµπεριφορά του µέσου συνετού και 
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επιµελούς ανθρώπου του κύκλου δραστηριότητας του ζηµιώσαντος, θα καθιστούσε 
δυνατή την αποτροπή του ζηµιογόνου αποτελέσµατος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914, 932, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικοπραξία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1386 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. ∆ιάθεση φυτοφαρµάκων και υπέρβαση ορίων δραστικής ουσίας. 
Παράλειψη της εκπλήρωσης θεµελιώδους υποχρεώσεως ενηµέρωσης του 
καταναλωτικού κοινού. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Με την κρίση του αυτή το δευτεροβάθµιο δικαστήριο, δεν παραβίασε µε εσφαλµένη 
εφαρµογή τις εφαρµοστέες εν προκειµένω ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 
914 ΑΚ, 22 του Ν. 721/1977, 5 παρ. 1 του Ν. 2251/1994, ούτε εκείνες των άρθρων 4 
και 5 παρ. 2 της υπ' αριθ. 91923/23-1-2003 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Γεωργίας, αφού, µε βάση τις ανωτέρω παραδοχές, η 
αδικοπρακτική συµπεριφορά της αναιρεσείουσας εταιρείας, συνίστατο στο ότι, 
ενεργούσα η ίδια στην Ελλάδα την συσκευασία, διάθεση και πώληση του ανωτέρω 
φυτοφαρµάκου σε πλαστικές φιάλες, και έχοντας ενηµερωθεί από το αρµόδιο 
Υπουργείο Γεωργίας, ήδη από το Φεβρουάριο του έτους 2003, για την αλλαγή των 
ανωτάτων ορίων της περιεχόµενης σ' αυτό δραστικής ουσίας bromopropylate, την 
θέση σε ισχύ των ορίων αυτών από την 1-8-2003 και για την υποχρέωσή της να 
ενηµερώσει τους εµπόρους που διαθέτουν τα προϊόντα της, ώστε αυτοί να 
ενηµερώσουν τους αγρότες πελάτες τους, παρέλειψε την εκπλήρωση της εν λόγω 
θεµελιώδους υποχρεώσεώς της ενηµέρωσης του καταναλωτικού κοινού. Το γεγονός 
ότι η πώληση του εν λόγω φυτοφαρµάκου στον αναιρεσίβλητο, έγινε καθ' ον χρόνο 
ίσχυε ακόµη το όριο των 2 mg/kg, δεν αίρει την αδικοπρακτική της συµπεριφορά, 
θεµελιούµενη στην ως άνω παράλειψη, επιβαλλόµενη εξάλλου και από την καλή 
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Επιπρόσθετα, εφόσον κατά τις ανωτέρω παραδοχές, 
η αναιρεσείουσα δεν είχε υποβάλει αίτηση εγκρίσεως τροποποιήσεως αλλαγής των 
ισχυόντων ορίων του φυτοφαρµάκου Neoron µέχρι τη λήξη της προθεσµίας 
υποβολής, στις 30-3-2003 και γνώριζε ότι από 1-8-2003 τα όρια από 2 mg, 
κατέρχονται σε 0,05 mg, ενόψει και του ότι το φυτοφάρµακο που διέθεσε στην 
κατανάλωση είχε διάρκεια ισχύος µέχρι το έτος 2006 και συνεπώς θα χρησιµοποιείτο 
και µετά την 1-8-2003, όφειλε, κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη αλλά 
και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 του Ν. 2251/1994 και 22 του Ν. 
721/1977, να προβεί στην ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού µε την αλλαγή των 
επικολλουµένων από αυτήν στην εξωτερική επιφάνεια των φιαλών ετικετών και την 
αναγραφή του µεσολαβούντος νέου χρόνου εφαρµογής του φυτοφαρµάκου και 
συγκοµιδής του προϊόντος, υποχρέωση την οποία παρέλειψε, κατά τις παραδοχές του 
Εφετείου, και η οποία θεµελιώνει και αυτοτελώς τη αδικοπρακτική της ευθύνη.  
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- Ο εκ του άρθρου 559 παρ. 1 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφάρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφάρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή. Στην περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την 
υπόθεση, η παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι αποδείχθηκαν 
και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως, αν οι 
πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως καθιστούν προφανή την παραβίαση. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Οδηγίες: 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ, 2002/79/ΕΚ, 
Νόµοι: 721/1977, άρθ. 22,  
Νόµοι: 2251/1994, άρθ. 5, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ INLAW.GR: Βλέπε όµοια ΑΠ 1387/2012  
 
Αδικοπραξία - Ιατρική ευθύνη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 544 
Έτος: 2007 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. ∆ιακοπή της κύησης. 
- Η διάταξη του άρθ. 57 παρ. 1 του ΑΚ ορίζει ότι όποιος προσβάλλεται παράνοµα 
στην προσωπικότητα του έχει δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να 
µην επαναληφθεί στο µέλλον. Η προστασία της προσωπικότητας περιλαµβάνει όσα 
αγαθά συνδέονται µε το πρόσωπο π.χ. την υγεία (δηµόσια και ατοµική), την τιµή, την 
ιδιωτική ζωή και τη σφαίρα απορρήτου, όσα στοιχεία συνθέτουν την εξωτερίκευση 
κάθε ατόµου (όνοµα, εικόνα), σωµατική και ψυχική ακεραιότητα. Αντικείµενο, 
επίσης, της ιδιωτικού δικαίου προστασίας της προσωπικότητας αποτελούν τα 
δικαιώµατα και οι ελευθερίες που το Σύνταγµα αναγνωρίζει στα άτοµα, όπως η 
θρησκευτική ελευθερία, η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, πολιτικής 
δραστηριότητας κ.λπ. Το άρθ. 57 ΑΚ συνιστά µία γενική ρήτρα και αποτελεί 
συγκερασµό των συνταγµατικών διατάξεων των άρθ. 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1, µε 
συνέπεια στο δικαίωµα της προσωπικότητας να περιλαµβάνεται τόσο ο σεβασµός της 
αξίας του ανθρώπου που είναι και ο πυρήνας του δικαιώµατος, όσο και η ελεύθερη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας. Ένα από αγαθά που απαρτίζουν την προσωπικότητα 
του ατόµου είναι η ψυχική υγεία και ο συναισθηµατικός κόσµος που κατατάσσονται 
στην κατηγορία των ψυχικών αγαθών. Ο συναισθηµατικός κόσµος προσβάλλεται 
κατά κανόνα δευτερογενώς, δηλαδή συνεπεία άλλης παράνοµης πράξης που 
στρέφεται κατά πρώτο λόγο κατά του ίδιου του προσβαλλόµενου και έχει ως 
αποτέλεσµα τον ψυχικό πόνο. Επίσης ο συναισθηµατικός κόσµος προσβάλλεται και 
µε παράνοµη πράξη που στρέφεται κατά προσώπου διαφορετικού, µε το οποίο όµως ο 
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συναισθανθείς τη θλίψη ή τον πόνο συνδέεται στενά. Πρόκειται για τις 
αντανακλαστικές συνέπειες της προσβλητικής πράξης. Έτσι λοιπόν, ως ενάγων προς 
έγερση της αγωγής από την προσβολή του δικαιώµατος επί της προσωπικότητας 
νοµιµοποιείται κατά βάση εκείνος που δέχθηκε την προσβολή. Σε περίπτωση όµως 
προσβολής του συναισθηµατικού κόσµου, ενάγων µπορεί να είναι και τρίτος, στενά 
(λ.χ. µε συγγένεια) συνδεόµενος µε τον αµέσως προσβαλλόµενο (Ι. Καρακατσάνης, 
Σταθοπούλου-Γεωργιάδη ΑΚ, άρθρο 57 αριθ. 5 και 24, άρθ. 59 αριθ. 20). Περαιτέρω, 
όπως συνάγεται από το άρθ. 304 παρ. παρ. 1-3 ΠΚ, ο κανόνας είναι ότι απαγορεύεται 
η τεχνητή διακοπή της εγκυµοσύνης και γι΄ αυτό άλλωστε τιµωρείται µε τις ποινές 
που το άρθρο αυτό κατά περίπτωση αναφέρει. Κατ΄ εξαίρεση, δεν είναι άδικη η 
τεχνητή διακοπή της εγκυµοσύνης (πάντοτε µε τη συναίνεση της εγκύου) όταν γίνεται 
µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις αναφερόµενες στην 4η παράγραφο του ίδιου 
άρθρου περιπτώσεις που συνιστούν ειδικούς λόγους άρσεως του αδίκου. Μία εξ 
αυτών είναι η ευγονική ένδειξη: Όταν δηλαδή έχουν διαπιστωθεί, µε τα σύγχρονα 
µέσα προγεννητικής διάγνωσης, ενδείξεις σοβαρής ανωµαλίας του εµβρύου που 
επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού και η εγκυµοσύνη δεν έχει διάρκεια 
περισσότερο από 24 εβδοµάδες (παρ. 4 περ. β΄). Σε µία τέτοια περίπτωση, εφόσον 
πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόµου, η διακοπή της κύησης εµφανίζεται 
ως πράξη δικαιολογηµένη και γι΄ αυτό όχι άδικη. Από την ποινική αυτή ρύθµιση 
συνάγεται µία νόµιµη δυνατότητα της εγκύου γυναίκας να σταθµίσει ελεύθερα, στα 
πλαίσια του άρθ. 5 παρ. 1 Συντ., αν πειθόµενη στις θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή 
άλλες πεποιθήσεις της θα συνεχίσει την εγκυµοσύνη, αποδεχόµενη τη γέννηση του 
"παθολογικού νεογνού" ή θα τη διακόψει συναινώντας στην καταστροφή του 
εµβρύου χάριν της ελευθερίας της και του - ανθρωπίνως - δικαιολογηµένου 
ενδιαφέροντος της να αποκτήσει ένα υγιές παιδί. Εάν τελεί σε γάµο, η απόφαση αυτή 
πρέπει να ληφθεί από κοινού µε το σύζυγο της κατά το άρθ. 1387 παρ. 1 ΑΚ διότι 
πρόκειται για (βασικό µάλιστα) θέµα του συζυγικού βίου. Η επιλογή της εγκύου να 
διακόψει τελικά µία τέτοια κύηση ως συνταγµατικό θεµέλιο έχει τη διάταξη του άρθ. 
5 παρ. 1 του Συντ. (Ε. Συµεωνίδου-Καστανίδου, Εγκλήµατα κατά της ζωής, β΄ έκδ., 
σελ. 809), η οποία προστατεύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
ατόµου καθολικά, προστατεύοντας παράλληλα και όλα τα επί µέρους δικαιώµατα που 
απορρέουν απ΄ αυτήν όπως λ.χ. της σωµατικής ελευθερίας, της τιµής, της υγείας 
κ.λπ., αλλά και ορισµένες προεκτάσεις τους (Α. Μάνεσης, Συνταγµατικά 
∆ικαιώµατα, α΄, ατοµικές ελευθερίες, δ΄ εκδ. 1982, σελ. 117). Τέτοια (προέκταση) 
είναι και η επιλογή ή µη της µητρότητας στις περιπτώσεις που ο νόµος επιτρέπει µία 
τέτοια υπό προϋποθέσεις επιλογή. Αν λοιπόν η έγκυος παρακωλυθεί (είτε µε πράξη 
είτε µε παράλειψη τρίτου) στην απόλαυση της νόµιµης αυτής επιλογής, προσβάλλεται 
παράνοµα στην προσωπικότητα της κατά την έννοια του άρθ. 57 ΑΚ και, αν η 
προσβολή είναι υπαίτια, δικαιούται να αξιώσει την ικανοποίηση της ηθικής της 
βλάβης (άρθ. 59 ΑΚ). Τέτοια αξίωση έχει και ο σύζυγος της, έστω και αν δεν είναι ο 
άµεσα προσβαλλόµενος, διότι αφενός η απόφαση της συνεχίσεως ή διακοπής της 
κυήσεως δεν είναι ατοµικό θέµα της εγκύου αλλά κοινό θέµα του συζυγικού τους 
βίου και αφετέρου λόγω της στενής (συζυγικής) σχέσεως του µε την έγκυο οι επί της 
προσωπικότητας αυτής δυσµενείς συνέπειες αντανακλώνται και σ΄ αυτόν. Για να 
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συντρέξει όµως µία τέτοια προσβολή της προσωπικότητας των συζύγων πρέπει να 
στοιχειοθετούνται όλες οι κατ΄ άρθ. 304 παρ. 4 περ. β΄ ΠΚ προϋποθέσεις επιτρεπτής 
διακοπής της κυήσεως λόγω ευγονίας και κυρίως να έχουν διαπιστωθεί, µε τα 
σύγχρονα µέσα προγεννητικής διάγνωσης, ενδείξεις σοβαρής ανωµαλίας του εµβρύου 
που επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού. Ωστόσο, οι όροι "σοβαρή ανωµαλία 
του εµβρύου" και "παθολογικό νεογνό" συνιστούν ένα ερµηνευτικό πρόβληµα, του 
οποίου η ορθή λύση πρέπει να αναζητηθεί στα συνταγµατικά πλαίσια του όλου 
ζητήµατος. Το Σύνταγµα υποχρεώνει το κράτος να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή, 
στην οποία κατά την ορθότερη γνώµη ανήκει και η αγέννητη. Αυτή η υποχρέωση 
προστασίας προκύπτει από το συνδυασµό των άρθ. 2 παρ. 1 και 5 παρ. 2 Συντ., το 
οποίο υποχρεώνει το κράτος σε σεβασµό και προστασία της αξίας του ανθρώπου 
στην ολότητα του ως είδος και έµβιο ον, άρα και ως έµβρυο (Α Ράικος, Παραδόσεις 
συνταγµατικού ∆ικαίου, Τα θεµελιώδη δικαιώµατα, II, έκδ. γ΄, 1986 σελ. 47 επ., Ε. 
Μπεσίλα-Μακρίδη, Η συνταγµατική προβληµατική της αµβλώσεως, 1992, σελ. 69 
επ. "Κ. Χρυσόγονος, Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, 1998, σελ. 107). 
Ανθρώπινη αξία έχει και η αγέννητη ζωή και γι΄ αυτό το έµβρυο προστατεύεται και 
έναντι της µητέρας του µε την κατά κανόνα απαγόρευση από το νοµοθέτη της 
διακοπής της κυήσεως (διαφορετικά: µε την κατά κανόνα υποχρέωση αυτής να 
συνεχίσει την κυοφορία). Επειδή όµως η προστασία της αγέννητης ζωής δεν είναι 
κατά το Σύνταγµα απόλυτη ώστε να έχει προτεραιότητα έναντι κάθε άλλου έννοµου 
αγαθού, γι΄ αυτό και είναι συνταγµατικά επιτρεπτή η άρση της δικαιικής υποχρέωσης 
προς κυοφορία σε εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις, ο προσδιορισµός των οποίων έγινε 
από το νοµοθέτη στο άρθ. 304 παρ. 4 ΠΚ (για τον ανάλογο προβληµατισµό στη 
Γερµανία βλ. την από 28.5.1993 απόφαση του Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού 
∆ικαστηρίου της Γερµανίας, σχολιαζόµενη από την Ε. Συµεωνίδου - Καστανίδου, 
Υπεράσπιση 1993, σελ. 1237. Βλ. επίσης, και την από 8.7.2004 απόφαση του Ε∆∆Α 
(Υπόθεση: Vo v. France), όπου η πλειοψηφία του δικαστηρίου δεν έλαβε τελικά θέση 
για τη νοµική κατάσταση και την προστασία του εµβρύου στα πλαίσια του άρθ. 2 της 
ΕΣ∆Α, Ποιν∆νη 2004 σελ. 1138). Με κριτήριο λοιπόν ότι συνταγµατικός κανόνας 
είναι η υποχρέωση της εγκύου να συνεχίσει την κυοφορία και εξαίρεση η δυνατότητα 
διακοπής της, πρέπει οι ανωτέρω όροι να ερµηνευθούν στενά και να θεωρηθούν ως 
"σοβαρή ανωµαλία του εµβρύου" που συνεπάγεται γέννηση "παθολογικού νεογνού" 
µόνο εκείνες οι περιπτώσεις που πρόκειται να γεννηθεί παιδί, το οποίο θα πάσχει από 
µία ιδιαίτερα βαριά νόσο ή βλάβη της υγείας του, σε κάθε περίπτωση µη ιάσιµη ή µη 
αντιµετωπίσιµη ιατρικά µε διορθωτική παρέµβαση ώστε να παρίσταται ιδιαίτερα 
σκληρό και καταχρηστικό να ζητηθεί από την έγκυο η συνέχιση της κύησης. Ενιαίος 
κανόνας ή ονοµαστική αναφορά τέτοιων "ανωµαλιών" δεν µπορεί να συνταχθεί εκ 
των προτέρων διότι και η ποικιλία αυτών είναι µεγάλη και η ραγδαία εξέλιξη της 
ιατρικής επιστήµης αφενός περιορίζει καθηµερινά τα όρια του ανίατου και αφετέρου 
διευρύνει τις δυνατότητες διορθωτικών επεµβάσεων. Κάθε περίπτωση πρέπει να 
κρίνεται αυτοτελώς µε βάση τα ανωτέρω αυστηρά κριτήρια, τα οποία επιβάλλονται 
από τη διαπίστωση ότι συνταγµατικός κανόνας είναι η διατήρηση της ζωής (ακόµη 
και της αγέννητης) και όχι η καταστροφή της.  
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 57, 59, 1387, 
ΚΠολ∆: 532, 
Σ: 2, 5,  
ΠΚ: 304, 
∆ηµοσίευση: Ελ∆νη 2008, σελίδα 289 * ΧρΙ∆ 2011, σελίδα 166, σχολιασµός 
Λάµπρος Κιτσαράς * ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 566, σχολιασµός Χαρίκλεια 
Αθανασοπούλου  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ INLAW: Βλ. σχετ. ΠΠΠειρ 4591/2209, ΠΠΧαν 226/2009,  
 
Αδικοπραξία - Ιατρική ευθύνη 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Χανίων 
Αριθµός απόφασης: 226 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- ∆ιακοπή της κύησης. Ιατρικό σφάλµα. Προσβολή προσωπικότητας. Αδικοπραξία. 
Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. 
- Όπως συνάγεται από τις διατάξεις του αρθρ. 304 παρ. 1-3 ΠΚ, ο κανόνας είναι ότι 
απαγορεύεται η τεχνητή διακοπή της εγκυµοσύνης και γι΄ αυτό άλλωστε τιµωρείται 
µε τις ποινές που το άρθρο αυτό κατά περίπτωση αναφέρει. Κατ΄ εξαίρεση, δεν είναι 
άδικη η τεχνητή διακοπή της εγκυµοσύνης (πάντοτε µε τη συναίνεση της εγκύου) 
όταν γίνεται µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις αναφερόµενες στην 4η 
παράγραφο του ίδιου άρθρου περιπτώσεις που συνιστούν ειδικούς λόγους άρσεως του 
αδίκου. Μία εξ αυτών είναι η ευγονική ένδειξη: Όταν δηλαδή έχουν διαπιστωθεί, 
µετά σύγχρονα µέσα προγεννητικής διάγνωσης, ενδείξεις σοβαρής ανωµαλίας του 
εµβρύου που επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού και η εγκυµοσύνη δεν έχει 
διάρκεια περισσότερο από 24 εβδοµάδες (παρ. 4 περ. β΄). Σε µία τέτοια περίπτωση, 
εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόµου, η διακοπή της κύησης 
εµφανίζεται ως πράξη δικαιολογηµένη και γι΄ αυτό όχι άδικη. Από την ποινική αυτή 
ρύθµιση συνάγεται µία νόµιµη δυνατότητα της εγκύου γυναίκας να σταθµίσει 
ελεύθερα, στα πλαίσια του άρθ. 5 παρ. 1 Σ, αν πειθόµενη στις θρησκευτικές, 
φιλοσοφικές ή άλλες πεποιθήσεις της θα συνεχίσει την εγκυµοσύνη, αποδεχόµενη τη 
γέννηση του «παθολογικού νεογνού» ή θα τη διακόψει συναινώντας στην 
καταστροφή του εµβρύου χάριν της ελευθερίας της και του -ανθρωπίνως- 
δικαιολογηµένου ενδιαφέροντος της να αποκτήσει ένα υγιές παιδί. Εάν τελεί σε γάµο, 
η απόφαση αυτή πρέπει γα ληφθεί από κοινού µε το σύζυγο της κατά το αρθ. 1387 
παρ. 1 ΑΚ διότι πρόκειται για (βασικό µάλιστα) θέµα του συζυγικού βίου. Η επιλογή 
της εγκύου να διακόψει τελικά µία τέτοια κύηση ως συνταγµατικό θεµέλιο έχει τη 
διάταξη του άρθ. 5 παρ. 1 του Σ, η οποία προστατεύει την ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του ατόµου καθολικά, προστατεύοντας παράλληλα και όλα τα επί 
µέρους δικαιώµατα που απορρέουν απ΄ αυτήν όπως λ.χ. της σωµατικής ελευθερίας, 
της τιµής, της υγείας κ.λπ., αλλά και ορισµένες προεκτάσεις τους. Τέτοια 
(προέκταση) είναι και η επιλογή ή µη της µητρότητας στις περιπτώσεις όπου ο νόµος 
επιτρέπει µία τέτοια υπό προϋποθέσεις επιλογή. Αν λοιπόν η έγκυος παρακωλυθεί 
(είτε µε πράξη είτε µε παράλειψη τρίτου) στην απόλαυση της νόµιµης αυτής 
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επιλογής, προσβάλλεται παράνοµα στην προσωπικότητα της κατά την έννοια του 
αρθρ. 57 ΑΚ και αν η προσβολή είναι υπαίτια, δικαιούται να αξιώσει την 
ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης (αρθρ. 59 ΑΚ). Τέτοια αξίωση έχει και ο σύζυγος 
της, έστω και αν δεν είναι ο άµεσα προσβαλλόµενος, διότι αφενός η απόφαση της 
συνεχίσεως ή διακοπής της κυήσεως δεν είναι ατοµικό θέµα της εγκύου αλλά κοινό 
θέµα του συζυγικού τους βίου και αφετέρου λόγω της στενής (συζυγικής) σχέσεως 
του µε την έγκυο οι επί της προσωπικότητας αυτής δυσµενείς συνέπειες 
αντανακλώνται και σ΄ αυτόν. Για να συντρέξει όµως µία τέτοια προσβολή της 
προσωπικότητας των συζύγων πρέπει να στοιχειοθετούνται όλες οι κατ΄ άρθ. 304 
παρ. 4 περ. β΄ ΠΚ προϋποθέσεις επιτρεπτής διακοπής της κυήσεως λόγω ευγονίας και 
κυρίως να έχουν διαπιστωθεί, µε τα σύγχρονα µέσα προγεννητικής διάγνωσης, 
ενδείξεις σοβαρής ανωµαλίας του εµβρύου που επάγονται τη γέννηση παθολογικού 
νεογνού. Ωστόσο, οι όροι «σοβαρή ανωµαλία του εµβρύου» και «παθολογικό 
νεογνό» συνιστούν ένα ερµηνευτικό πρόβληµα, του οποίου η ορθή λύση πρέπει να 
αναζητηθεί στα συνταγµατικά πλαίσια του όλου ζητήµατος. Το Σύνταγµα υποχρεώνει 
το κράτος να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή, στην οποία κατά την ορθότερη γνώµη 
ανήκει και η αγέννητη. Αυτή η υποχρέωση προστασίας προκύπτει από το συνδυασµό 
των άρθ. 2 παρ. 1 και 5 παρ. 2 Σ, το οποίο υποχρεώνει το κράτος σε σεβασµό και 
προστασία της αξίας του ανθρώπου στην ολότητα του ως είδος και έµβιο ον, άρα και 
ως έµβρυο. Ανθρώπινη αξία έχει και η αγέννητη ζωή και γι΄ αυτό το έµβρυο 
προστατεύεται και έναντι της µητέρας του µε την κατά κανόνα απαγόρευση από το 
νοµοθέτη της διακοπής της κυήσεως (διαφορετικά: µε την κατά κανόνα υποχρέωση 
αυτής να συνεχίσει την κυοφορία). Επειδή όµως η προστασία της αγέννητης ζωής δεν 
είναι κατά το Σύνταγµα απόλυτη ώστε να έχει προτεραιότητα έναντι κάθε άλλου 
έννοµου αγαθού, γι΄ αυτό και είναι συνταγµατικά επιτρεπτή η άρση της δικαιικής 
υποχρέωσης προς κυοφορία σε εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις, ο προσδιορισµός των 
οποίων έγινε από το νοµοθέτη στο άρθ. 304 παρ. 4 ΠΚ. Με κριτήριο λοιπόν ότι 
συνταγµατικός κανόνας είναι η υποχρέωση της εγκύου να συνεχίσει την κυοφορία 
και εξαίρεση η δυνατότητα διακοπής της, πρέπει οι ανωτέρω όροι να ερµηνευθούν 
στενά και να θεωρηθούν ως "σοβαρή ανωµαλία του εµβρύου που συνεπάγεται 
γέννηση «παθολογικού νεογνού» µόνο εκείνες οι περιπτώσεις που πρόκειται να 
γεννηθεί παιδί, το οποίο θα πάσχει από µία ιδιαίτερα βαριά νόσο ή βλάβη της υγείας 
του, σε κάθε περίπτωση µη ιάσιµη ή µη αντιµετωπίσιµη ιατρικά µε διορθωτική 
παρέµβαση ώστε να παρίσταται ιδιαίτερα σκληρό και καταχρηστικό να ζητηθεί από 
την έγκυο η συνέχιση της κύησης (ΕφΛαρ 544/2007 Ελ∆νη 2008.289). Εξάλλου κατά 
την διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, όποιος ζηµιώνει άλλον, παράνοµα και υπαίτια, έχει 
υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, κατά δε το άρθρο 932 του ίδιου Κώδικα, το 
δικαστήριο σε περίπτωση αδικοπραξίας, µπορεί να επιδικάσει, κατά την κρίση του, 
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στον προσβληθέντα από αδικοπραξία, 
ιδίως επί προσβολής της υγείας, τιµής, της αγνείας ή της ελευθερίας του. Φορέας της 
αξίωσης που πηγάζει από την τελευταία διάταξη είναι κατ΄ αρχήν αυτός που υπέστη 
άµεσα την ηθική βλάβη από αδικοπραξία, η οποία προσβάλλει δικαίωµα ή έννοµο 
συµφέρον του, που προστατεύεται από κανόνα δικαίου, αστικού, διοικητικού ή 
ποινικού περιεχοµένου, ο οποίος έχει τεθεί όχι αποκλειστικώς για την προστασία του 
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γενικού συµφέροντος αλλά για την προστασία ιδιωτικών συµφερόντων (ΟλΑΠ 
9/2002 Ελ∆νη 43.685, ΑΠ 1323/2001 Ελ∆νη 42.1550, 1326/2001).  
Τέλος από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 914, 929 και 930 παρ. 3 ΑΚ, 
προκύπτει ότι δικαιούχος της αποζηµίωσης από αδικοπραξία είναι εκείνος που 
ζηµιώθηκε αµέσως από αυτήν, δηλαδή το υποκείµενο του δικαιώµατος ή του 
προστατευόµενου συµφέροντος που προσβλήθηκε µε την αδικοπραξία. Σε περίπτωση 
βλάβης του σώµατος ή της υγείας προσώπου, υποκείµενο του προσβληθέντος 
δικαιώµατος και εποµένως δικαιούχος της αποζηµίωσης είναι το πρόσωπο αυτό. 
Ειδικότερα από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 914, 929 και 930 ΑΚ συνάγεται 
ότι σε περίπτωση αδικοπραξίας δικαιούχος της σχετικής αξιώσεως αποζηµιώσεως µε 
αντικείµενο δαπάνες νοσηλείας επί προσβολής του σώµατος ή της υγείας του 
προσώπου είναι το πρόσωπο που άµεσα προσβλήθηκε στο σώµα ή την υγεία του. 
Τούτο ισχύει και στην περίπτωση που η δαπάνη νοσηλίων ή άλλη συναφής δαπάνη 
για την αποκατάσταση της υγείας του προσβληθέντος καταβάλλεται από τρίτο 
πρόσωπο σε εκπλήρωση υποχρεώσεως επιβαλλόµενης σ΄ αυτό από το νόµο όπως 
τούτο συµβαίνει µε τους γονείς ανηλίκου οι οποίοι καλύπτουν τις σχετικές δαπάνες 
του υποστάντος βλάβη της υγείας του ανηλίκου στα πλαίσια εκπληρώσεως της 
βαρύνουσας αυτούς υποχρεώσεως διατροφής του ανηλίκου τέκνου τους (ΑΚ 1485, 
1486). Και στην περίπτωση αυτή δικαιούχος της σχετικής αξιώσεως αποζηµιώσεως 
είναι ο ίδιος ο ανήλικος, έστω και αν αυτός δεν κατέβαλε τις σχετικές δαπάνες, όχι δε 
οι γονείς του, οι οποίοι είναι εµµέσως µόνο ζηµιούµενοι από την εις βάρος του 
τέκνου τους αδικοπραξία και ως τοιούτοι δεν νοµιµοποιούνται πλην της εξαιρέσεως 
των περιπτώσεων 928 εδ. β και 929 εδ. β του ΑΚ. Η λύση αυτή επιβεβαιώνεται και 
από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 930 του ΑΚ, η οποία, θεσπίζοντας το 
µη καταλογισµό του οφέλους που ο ζηµιωθείς αποκοµίζει από τον υπόχρεο σε 
διατροφή του, προϋποθέτει, ως λογικώς προηγούµενη τη διατήρηση της 
αποζηµιωτικής αξίωσης στο πρόσωπο του παθόντος (ΑΠ 1918/2005 Ελ∆νη 
2006.429, ΑΠ 62/1991 Ελ∆νη 32.790, ΝοΒ 40.1005, ΕφΘεσ 1838/2003 Αρµ 
2004.1156).  
- Από τις άνω διατάξεις των άρθρων 914, 297 και 298 ΑΚ προκύπτει ότι για να 
υπάρξει αδικοπραξία και συνεπώς υποχρέωση του δράστη να αποζηµιώσει τον 
παθόντα απαιτούνται: α) ζηµία κάποιου β) η ζηµία αυτή να προξενήθηκε από το 
δράστη παρανόµως γ) ο ζηµιώσας να ευρίσκεται σε υπαιτιότητα, η οποία υπάρχει και 
στην περίπτωση της αµέλειας. Αµέλεια κατά το άρθρο 330 του ΑΚ υπάρχει όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, αυτή δηλαδή που πρέπει 
να καταβάλλεται κατά τη συναλλακτική πίστη από το δράστη στον κύκλο της 
αρµοδιότητας του, είτε υπάρχει προς τούτο σαφές νοµικό καθήκον είτε όχι. Αρκεί να 
συµπεριφέρθηκε κατά τρόπο αντίθετο από εκείνο που επιβάλλεται από τις 
περιστάσεις δ) η παράνοµη συµπεριφορά του υπαιτίου να οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη αυτού και ε) να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της ζηµιογόνου 
πράξεως ή παραλείψεως και της ζηµίας που επήλθε. Και η µεν προξενηθείσα από το 
δράστη ζηµία είναι παράνοµη όταν προσβάλλεται µε τη συµπεριφορά του (πράξη ή 
παράλειψη) δικαίωµα του παθόντος προστατευµένο από το νόµο, η δε υπαίτια 
παράλειψη του δράστη γεννά την προς αποζηµίωση υποχρέωση του όταν αυτός ήταν 
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υποχρεωµένος στην πράξη από το νόµο, τη δικαιοπραξία ή την καλή πίστη κατά την 
κρατούσα κοινωνική αντίληψη (ΑΠ 831/2005 Ελ∆νη 2006.94, ΑΠ 996/2004 Ελ∆νη 
2006.1624 και 2004.1348, ΑΠ 926/2004 Ελ∆νη 2005.1659, ΑΠ 1676/2001 Ελ∆νη 
2004.83). Η µεταξύ κάποιας ενέργειας ή παράλειψης και ορισµένου επιζήµιου 
αποτελέσµατος ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου, οπότε ιδρύεται σε βάρος εκείνου που 
παρανόµως και υπαιτίους έπραξε ή παρέλειψε ευθύνη προς αποζηµίωση του 
ζηµιωθέντος, εξαρτάται από το αν η πράξη ή παράλειψη ήταν ικανή, κατά τα 
διδάγµατα της κοινής πείρας και µε τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των 
πραγµάτων να επιφέρει το πιο πάνω αποτέλεσµα (ΑΠ 176012001 Ελ∆νη 43. 1352, 
ΑΠ 8712000 Ελ∆νη 41.967, ΑΠ 1714/1999 Ελ∆νη 41.968, ΑΠ 684/1999 Ελ∆νη 
41.345). Κατά την επικρατούσα στην Ελλάδα θεωρία της πρόσφορης αιτίας 
αποκαθίσταται η ζηµία η οποία οφείλεται όχι σε κάθε αιτία, αλλά µόνο εκείνη που 
είχε γενικά την τάση, την ικανότητα να οδηγήσει σε αυτή, σύµφωνα µε την πορεία 
των πραγµάτων και όχι η ζηµία που προκλήθηκε από τυχαίο ή έκτακτο περιστατικό ή 
που οφείλεται στην ιδιοµορφία της συγκεκριµένης περίπτωσης. Εξάλλου, από το 
άρθρο 24 του Ν. 1565/1939 «Περί κωδικός ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλµατος» 
που διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 47 ΕισΝΑΚ κατά το οποίο «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 τη διαφύλαξη των ασθενών της προστασίας των υγιών», 
σε συνδυασµό µε τα άρθρα 652, 330 και 914 ΑΚ, προκύπτει ότι ο ιατρός ευθύνεται 
σε αποζηµίωση για τη ζηµία που έπαθε ο ασθενής πελάτης του από κάθε αµέλεια του, 
ακόµη και ελαφρά, εάν κατά την εκτέλεση των ιατρικών του καθηκόντων παρέβη την 
υποχρέωση επιµελείας του να ενεργήσει σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές της 
ιατρικής επιστήµης, µη εκπληρώνοντας το καθήκον ιατρικής µέριµνας και επιµέλειας. 
Αµέλεια συντρέχει αν ο ιατρός προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη κατά παράβαση των 
αναγνωρισµένων κανόνων στον συγκεκριµένο τοµέα της ιατρικής επιστήµης ενώ 
ουδεµία ευθύνη φέρει εάν ενήργησε κατά τους πιο πάνω κανόνες (lege arte) και 
ειδικότερα όπως θα ενεργούσε κάτω από τις ίδιες συνθήκες και περιστάσεις και 
έχοντας στη διάθεση του τα ίδια µέσα, κάθε συνετός και επιµελής ιατρός (βλ. 
ΠΠρΘεσ 8413/2005 Αρµ 2006.1909, 1911, 1912, πρβλ. και ΑΠ 2368/2005 Ποιν∆ικ 
2006.664, ΑΠ 1659/2003 Ποιν∆ικ 2004.227, ΕφΑθ 197/1988 Ελ∆νη 1988.1239, 
ΕφΑθ 479/1983 ΝοΒ 31.527). Προϋπόθεση για την θεµελίωση ευθύνης του ιατρού 
είναι η παράβαση κάποιας ή περισσότερων από τις υποχρεώσεις του. Η 
σηµαντικότερη τέτοια περίπτωση είναι η παράβαση των κανόνων της ιατρικής 
επιστήµης και τέχνης, δηλαδή το να µη γίνει µία ιατρική πράξη lege artis, αυτό 
δηλαδή που συνήθως καλείται ιατρικό σφάλµα. Το ιατρικό σφάλµα υπό αυτήν την 
έννοια κατά κανόνα θεωρείται ότι οφείλεται σε αµέλεια του ιατρού, δηλαδή σε µη 
καταβολή της προσοχής που όφειλε και µπορούσε να καταβάλει. Το δε µέτρο αυτής 
της απαιτούµενης προσοχής δεν καθορίζεται υποκειµενικά, αλλά µε κριτήριο το µέσο 
συνετό ιατρό της συγκεκριµένης ειδικότητας. Αντίθετα, δεν φέρει καµία ευθύνη αν 
ενήργησε κατά τους πιο πάνω κανόνες (lege artis) και, ειδικότερα, όπως θα ενεργούσε 
κάτω από τις ίδιες συνθήκες και περιστάσεις και έχοντας στη διάθεση του τα ίδια 
µέσα ένας συνετός και επιµελής ιατρός (ΑΠ 1270/89 Ελ∆νη 35.765, ΕφΑθ 197/1988 
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Ελ∆νη 29.1239 ΕφΘεσ 1212/1973 ΝοΒ 22.946). Ιδιαίτερα θα ληφθεί υπόψη η 
συνδροµή ειδικότητας στο πρόσωπο του ιατρού, η οποία αποτελεί και το λόγο 
βαρύτερης ευθύνης του ειδικού, αφού η προσφυγή στις υπηρεσίες του, µε βαρύτερη 
οικονοµική επιβάρυνση συνήθως του ασθενούς, γίνεται ακριβώς λόγω της 
ειδικότητας του αυτής (ΑΠ 220/2003, ΑΠ 967/2001, ΑΠ 274/1999, ΕφΑθ 4995/2002, 
ΕφΑθ 7092/2001 Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών «∆ΣΑ»). Ειδικά στην περιοχή της 
ιατρικής αµέλειας, αυτή µπορεί να εµφανίζεται υπό τις εξής µορφές: α) είτε ως 
εσφαλµένη διάγνωση ή µη διάγνωση µιας νόσου που οφείλεται στη µη συµµόρφωση 
προς τους κοινώς αναγνωρισµένους κανόνες της ιατρικής επιστήµη και έχει ως 
συνέπεια τη µη αντίληψη και µη κοινοποίηση του κινδύνου που απειλεί το έννοµο 
αγαθό της ζωής ή της σωµατικής ακεραιότητας και υγείας (ως επί το πλείστον η ορθή 
διάγνωση προϋποθέτει τη λήψη του ιστορικού του ασθενούς, εξέταση του ασθενούς, 
εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινογραφίες και συµβουλή άλλων ιατρών), β) είτε ως 
εσφαλµένη- πληµµελής θεραπευτική αγωγή (φαρµακευτική, διαιτητική, 
εγχειρηµατική κλπ.), διαδικασία δηλαδή που αποσκοπεί στην ίαση του ασθενούς 
κατά τρόπο παρακάµπτοντα τους κοινώς αναγνωρισµένους κανόνες της ιατρικής 
επιστήµης, δηλαδή συγκεκριµένα η αµέλεια του ιατρού µπορεί να θεµελιωθεί σε 
σφάλµα περί την εκλογή της θεραπείας, λόγω της οποίας και επέρχεται κακό στον 
ασθενή, είτε αυτό οφείλεται σε άγνοια της προσήκουσας για την περίπτωση 
θεραπείας ή γενικά ενέργειας, είτε γιατί επέλεξε µέθοδο και θεραπεία η οποία, κατά 
τις γενικά κρατούσες αρχές της ιατρικής επιστήµης, δεν ήταν για την περίπτωση (γ) 
είτε ως µη παραποµπή του ασθενούς σε ειδικό θάλαµο και την ανάληψη της 
διεξαγωγής ενός διαγνωστικού ή θεραπευτικού εγχειρήµατος, χωρίς να υπάρχουν οι 
απαραίτητες ειδικές γνώσεις και ικανότητες ή τα κατάλληλα διαγνωστικά µέσα (δ), 
είτε ως µη εκπλήρωση καθήκοντος ιατρικής µέριµνας και επιµέλειας (ΠληµµΣαµ 
19/2001, Ποιν∆νη 2001.1114). Το ιατρικό σφάλµα υπό την έννοια αυτή κατά κανόνα 
θεωρείται ότι οφείλεται σε αµέλεια του ιατρού, δηλαδή σε µη καταβολή της 
προσοχής που όφειλε και µπορούσε να καταβάλει. Το µέτρο της απαιτούµενης 
προσοχής δεν καθορίζεται υποκειµενικά, αλλά µε κριτήριο κατά τα προεκτεθέντα το 
µέσο συνετό ιατρό της συγκεκριµένης ειδικότητας (ΕφΘεσ 2384/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 297, 298, 330, 652, 914, 929, 930, 932, 1387, 1485, 1486, 
ΠΚ: 304, 
Σ: 2, 5,  
Νόµοι: 1565/1939, άρθ. 24,  
∆ηµοσίευση: ΧρΙ∆ 2011, σελίδα 182 * ΧρΙ∆ 2011, σελίδα 166, σχολιασµός 
Λάµπρος Κιτσαράς * ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 566, σχολιασµός Χαρίκλεια 
Αθανασοπούλου  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ INLAW: Βλ. σχετ. ΠΠΠειρ 4591/2209, ΕφΛαρ 544/2007,  
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Αδικοπραξία - Ιατρική ευθύνη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 726 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ιατρικό σφάλµα. Προστασία καταναλωτή. 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 
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" ( παρ. 1), ότι "ως παρέχων 
υπηρεσίες θεωρείται όποιος παρέχει κατά τρόπο ανεξάρτητο υπηρεσία στο πλαίσιο 
της άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας" ( παρ. 2 εδ. β'), ότι "ο ζηµιωθείς 
υποχρεούται να αποδείξει τη ζηµία και την αιτιώδη συνάφεια µεταξύ της παροχής της 
υπηρεσίας και της ζηµίας" ( παρ. 3), ότι "ο παρέχων τις υπηρεσίες φέρει το βάρος της 
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απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας" ( παρ. 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" ( παρ. 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, σελίδα 1251 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 
892, σχολιασµός Α. ∆. Μ.  
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Αδικοπραξία - Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1209 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Εφαρµοστέο δίκαιο. Αλβανός υπήκοος. Χρηµατική ικανοποίηση για 
ψυχική οδύνη σε οικογένεια θύµατος. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ελληνικού αστικού Κώδικα, οι ενοχές από αδίκηµα 
διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας, όπου διεπράχθη το αδίκηµα και κατά συνέπεια 
το δίκαιο αυτό ρυθµίζει, πλην των άλλων και τις αξιώσεις λόγω περιουσιακής ή µη 
ζηµίας, εξ αιτίας της θανατώσεως προσώπου δηλαδή τόσο τη γένεση της αξιώσεως 
για αποζηµίωση και χρηµατική ικανοποίηση, όσο και τους υπόχρεους και 
δικαιούχους της αξιώσεως αυτής. Εάν, λοιπόν, το αδίκηµα τελέσθηκε στην Ελλάδα, η 
σχέση που δηµιουργείται µε την τέλεση του αδικήµατος, διέπεται από το ελληνικό 
δίκαιο (ΟλΑΠ 14/1997) και εποµένως, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο καθορίζεται, 
µεταξύ των άλλων, ποία πρόσωπα ανήκουν στην οικογένεια του θανόντος από 
αδικοπραξία, που δικαιούνται να ζητήσουν χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής 
οδύνης (άρθρο 932 ΑΚ) και µόνον εάν αµφισβητηθεί η ύπαρξη της συγγενικής 
σχέσεως, έχουν εφαρµογή (κατά περίπτωση) οι διατάξεις των άρθρων 13, 14, 17 έως 
27 του ΑΚ, για να κριθεί εάν ο φερόµενος ως δικαιούχος της αξιώσεως έχει τελικά 
την ιδιότητα του µέλους της οικογένειας του θανόντος. Την άποψη αυτή ακολουθεί 
σταθερά η νοµολογία του Αρείου Πάγου (ΑΠ 3/2007, ΑΠ 1847/2009, ΑΠ 937/2010, 
ΑΠ 525/2010, ΑΠ 597/2010, ΑΠ 581/2010 και ΟλΑΠ 10/2011). Εν τούτοις, εάν 
ήθελε κριθεί ότι, ως προς το ως άνω ζήτηµα είναι εφαρµοστέο το δίκαιο της 
ιθαγενείας του θανόντος και συγκεκριµένα ότι, εάν ο εξ αδικοπραξίας θανών είναι 
αλβανός υπήκοος, τότε έχει εφαρµογή το αλβανικό δίκαιο, άποψη την οποία 
ακολούθησε, στην προκειµένη περίπτωση ο Άρειος Πάγος, µε την υπ' αριθ. 799/2009 
απόφασή του, µε την οποία αναιρέθηκε η υπ' αριθ. 8626/2006 απόφαση του Εφετείου 
Αθηνών και παραπέµφθηκε η υπόθεση, για να δικασθεί και πάλι από το Εφετείο, το 
οποίο, δεσµευόµενο πλέον, ως προς το νοµικό αυτό ζήτηµα, κατά το άρθρο 580 παρ. 
4 ΚΠολ∆, εξέδωσε την αναιρεσιβαλλοµένη απόφασή του, τότε πρέπει να λεχθούν τα 
εξής: Στο Αλβανικό δίκαιο ρυθµίζεται µεν η αποζηµίωση, λόγω θανατώσεως 
προσώπου (έξοδα διατροφής, διαβιώσεως, κηδείας, άρθρο 643 αλβ. ΑΚ), δεν 
προβλέπεται, όµως, ο θεσµός της χρηµατικής ικανοποιήσεως, λόγω ψυχικής οδύνης 
και κατ' ακολουθία δεν προβλέπεται ποια πρόσωπα είναι δικαιούχοι τέτοιας 
αξιώσεως. Κατ' ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του οικογενειακού και 
κληρονοµικού δικαίου της Αλβανίας, προκύπτει ότι τα πρόσωπα, που 
περιλαµβάνονται στην έννοια της οικογένειας είναι τα τέκνα, οι εγγονοί, ο σύζυγος, 
οι γονείς, τα αδέλφια, οι παππούδες και γιαγιάδες. Τα ως άνω µέλη της οικογένειας 
προκύπτουν από τον συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου 360 του Αλβ. ΑΚ, το 
οποίο προβλέπει τα πρόσωπα που καλούνται στην εξ αδιαθέτου διαδοχή, µεταξύ των 
οποίων είναι και οι αδελφοί και αδελφές (ζήτηµα το οποίο είναι κρίσιµο στην 
προκειµένη περίπτωση) και από το άρθρο 192 του Αλβ. Κώδικα οικογένειας της 8-5-
2003, το οποίο ρυθµίζει τους υπόχρεους διατροφής συγγενικών προσώπων και ορίζει 
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ότι υπόχρεοι προς παροχή διατροφής είναι, µεταξύ των άλλων και οι αδελφοί έναντι 
των αδελφών τους. 
Από τις διατάξεις αυτές, σαφώς συνάγεται ότι οι αδελφοί και αδελφές είναι µέλη της 
οικογένειας και ότι, σε περίπτωση θανάτου του αδελφού, που προκλήθηκε από 
αδικοπραξία, δικαιούνται να ζητήσουν χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής 
οδύνης, την οποία υφίστανται εκ του θανάτου αυτού εάν συνδέονταν µε αυτόν µε 
στενό συναισθηµατικό δεσµό, ώστε η απώλειά του να προκαλεί σε αυτούς βαθύ 
ψυχικό πόνο, ανεξάρτητα από το γεγονός εάν διατρέφονται ή όχι από τον θανόντα 
αδελφό τους, ή ανεξάρτητα από το γεγονός εάν συµβίωναν ή όχι µε τον θανόντα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 13, 14, 17, 26, 27, 932, 
ΚΠολ∆: 556, 580, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Παραγραφή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1239 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ευθύνη για ό,τι περιήλθε. Παραγραφή. ∆ιακοπή παραγραφής. 
- Κατά το άρθρο 938 ΑΚ όποιος οφείλει αποζηµίωση από αδικοπραξία έχει την 
υποχρέωση, κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισµό, να αποδώσει ό,τι 
περιήλθε σ' αυτόν, ακόµη και αν η απαίτηση από την αδικοπραξία έχει παραγραφεί. 
Από τις ανωτέρω δύο πρώτες διατάξεις προκύπτει ότι ο περί παραγραφής της ένδικης 
αξίωσης ισχυρισµός θεµελιώνει ένσταση του εναγοµένου, η οποία για να είναι 
ορισµένη κατά το άρθρο 262 παρ. 1 ΚΠολ∆ σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 
937 ΑΚ πρέπει να αναφέρει τον χρόνο κατά τον οποίο ο ζηµιωθείς έλαβε γνώση της 
ζηµίας και του υποχρέου σε αποζηµίωση και τον χρόνο ασκήσεως της αγωγής, ώστε 
να µπορεί να διαπιστωθεί ο χρόνος έναρξης και συµπλήρωσης της παραγραφής. Το 
δικαστήριο µπορεί να δεχθεί µετά από εκτίµηση των αποδείξεων µεταγενέστερο 
χρόνο έναρξης της παραγραφής, όχι και το αντίστροφο.  
- Κατά το άρθρο 260 του ΑΚ η παραγραφή διακόπτεται, όταν ο υπόχρεος 
αναγνωρίσει την αξίωση µε οποιοδήποτε τρόπο. Αναγνώριση της αξίωσης αποτελεί 
κάθε ενέργεια και συµπεριφορά του οφειλέτη απέναντι στον δανειστή, από την οποία 
να προκύπτει ότι ο οφειλέτης, έχοντας πλήρη επίγνωση της αξίωσης του δανειστή, 
θεωρεί αυτήν ότι υπάρχει, ώστε να µην είναι αναγκαία η άσκηση της σχετικής 
αγωγής. Τέτοια συµπεριφορά αποτελεί και η µερική καταβολή µε σκοπό εξόφλησης 
της ένδικης αξίωσης του αξιουµένου µε την αγωγή χρηµατικού ποσού. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 251, 260, 277, 416, 919, 937, 938, 
ΚΠολ∆: 262, 522, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Αδικοπραξία - Συντρέχον πταίσµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1404 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Συντρέχον πταίσµα. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Η 
έλλειψη µείζονος πρότασης δεν καθιστά την απόφαση αναιρετέα. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. Προσωπική κράτηση. 
- Κατά το άρθρο 300 εδ. α' ΑΚ, αν εκείνος που ζηµιώθηκε συντέλεσε από δικό του 
πταίσµα στη ζηµία ή την έκταση της το δικαστήριο µπορεί να µην επιδικάσει 
αποζηµίωση ή να µειώσει το ποσό της. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο 
καθορισµός του ποσοστού µειώσεως ή η µη επιδίκαση αποζηµιώσεως στον 
ζηµιωθέντα, µετά παραδοχή ότι στη ζηµία του συντέλεσε και δικό του πταίσµα, 
υπόκειται στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας και συνεπώς το ζήτηµα 
τούτο αποτελεί εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων και κατά το άρθρο 561 παρ. 1 
ΚΠολ∆ δεν υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 677/2011).  
- Κατά το άρθρο 932 ΑΚ, σε περίπτωση αδικοπραξίας το δικαστήριο µπορεί να 
επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του αποζηµίωση λόγω ηθικής βλάβης. Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει ότι παρέχεται στο δικαστήριο η δυνητική ευχέρεια, ύστερα 
από εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών που οι διάδικοι θέτουν υπόψη του, 
όπως του βαθµού του πταίσµατος του υπόχρεου, του είδους της προσβολής της 
περιουσιακής και κοινωνικής καταστάσεως των µερών και µε βάση τους κανόνες της 
κοινής πείρας και λογικής να επιδικάσει ή όχι χρηµατική ικανοποίηση, αν κρίνει ότι 
επήλθε στον αδικηθέντα ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, καθορίσει δε συγχρόνως και 
το ποσό αυτής που θεωρεί εύλογο. Ο προσδιορισµός του ποσού της εύλογης 
χρηµατικής ικανοποιήσεως αφέθηκε στην ελεύθερη εκτίµηση του δικαστηρίου, η 
σχετική κρίση του οποίου δεν υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο, αφού σχηµατίζεται 
από την εκτίµηση των πραγµατικών γεγονότων (ΚΠολ∆ 561 παρ. 1), χωρίς υπαγωγή 
του πορίσµατος σε νοµική έννοια, ώστε να µπορεί να κριθεί εσφαλµένη εφαρµογή 
του νόµου είτε ευθέως, είτε εκ πλαγίου για έλλειψη νόµιµης βάσεως (ΟλΑΠ 
19/2011).  
- Η έλλειψη µείζονος πρότασης, η παράλειψη δηλαδή παράθεσης των διατάξεων στις 
οποίες βρίσκει έρεισµα το αγωγικό αίτηµα, δεν καθιστά την απόφαση αναιρετέα. 
Τούτο δε, διότι η συνταγµατική επιταγή της ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολόγησης των αποφάσεων (άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγµατος) δεν καθιερώνει 
ούτε επιβάλλει αντίστοιχο αναιρετικό έλεγχο. Ο δε κοινός νοµοθέτης στο πεδίο της 
πολιτικής δίκης προβλέπει ως λόγο αναίρεσης την έλλειψη νόµιµης βάσης "ιδίως αν η 
απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε 
ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης" (άρθρο 559 αρ. 19 
ΚΠολ∆). Ως "αιτιολογίες, όµως, στη διάταξη αυτή νοούνται µόνο οι ουσιαστικές 
παραδοχές, των οποίων η έλλειψη, αντίφαση ή ανεπάρκεια καθιστά ανέφικτο τον 
αναιρετικό έλεγχο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου. Οι διατάξεις που στηρίζουν 
το αγωγικό αίτηµα αρκεί, έστω και αν δεν µνηµονεύονται στην αναιρεσιβαλλόµενη 
απόφαση, να υφίστανται και να δικαιολογούν, βάσει των ουσιαστικών παραδοχών 
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της, το διατακτικό της, οπότε ο Άρειος Πάγος µπορεί να τις συµπληρώσει, κατά το 
άρθρο 578 του ΚΠολ∆ (ΑΠ 282/2010). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 εδ. β' ΚΠολ∆, "η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής 
πείρας αποτελεί λόγο αναίρεσης µόνο αν τα διδάγµατα αυτά αφορούν την ερµηνεία 
κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς". ∆ηλαδή 
ιδρύεται ο λόγος αυτός, όταν το δικαστήριο χρησιµοποιεί εσφαλµένα ή παραλείπει 
εσφαλµένα να χρησιµοποιήσει διδάγµατα της κοινής πείρας για να βρει την έννοια 
κάποιου κανόνος δικαίου ή για να υπαγάγει σε αυτόν τα πραγµατικά περιστατικά της 
διαφοράς. Ως διδάγµατα της κοινής πείρας θεωρούνται γενικές αρχές που συνάγονται 
επαγωγικά από την καθηµερινή παρατήρηση της εµπειρικής πραγµατικότητας, τη 
συµµετοχή στις συναλλαγές και τις γενικές τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις, οι 
οποίες έχουν γίνει κοινό κτήµα και χρησιµοποιούνται από το δικαστήριο για την 
εξειδίκευση των αόριστων νοµικών εννοιών και για την έµµεση απόδειξη κρίσιµων 
γεγονότων ή την εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίσθηκαν (ΑΠ 1306/2011).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 1047 παρ. 1 περ. α' ΚΠολ∆, προσωπική κράτηση 
µπορεί να διαταχθεί και για απαιτήσεις από αδικοπραξίες. Από την διάταξη αυτήν 
προκύπτει, ότι για απαιτήσεις από αδικοπραξίες εναπόκειται στην κρίση του 
δικαστηρίου να διατάξει ή µη την προσωπική κράτηση του οφειλέτη ως µέσον 
αναγκαστικής εκτελέσεως, εφόσον είναι αποδεδειγµένη η απαίτηση, αρκεί δε η 
υποβολή σχετικού αιτήµατος, χωρίς να είναι απαραίτητο ο οφειλέτης να στερείται 
περιουσίας, από την οποία θα ήταν δυνατή η ικανοποίηση του δανειστού. Η κρίση δε 
αυτή του δικαστηρίου δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου (ΑΠ 546/2011, 
ΑΠ 76/2008). Εποµένως, ο δεύτερος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως και κατά το 
τρίτο σκέλος του, µε τον οποίον αποδίδεται στην προσβαλλοµένη απόφαση η από το 
άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ πληµµέλεια, επειδή, κατά τον αναιρεσείοντα, η 
προσβαλλοµένη απόφαση έχει αντιφατικές αιτιολογίες ως προς την φερεγγυότητα ή 
µη αυτού εν σχέσει προς την απαγγελθείσα σε βάρος του προσωπική κράτηση ως 
µέσον αναγκαστικής εκτελέσεως εκείνης, είναι απαράδεκτος. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές 
ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα το οποίο ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής 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). ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, 
όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές, αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Ως "ζητήµατα", των 
οποίων η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί απ' την απόφαση τη 
νόµιµη βάση της, νοούνται µόνον οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή 
εκείνοι που τείνουν στη θεµελίωση ή την κατάλυση δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε 
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ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα απλά πραγµατικά ή νοµικά 
επιχειρήµατα, που δεν συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, 
για την οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο 
αναιρέσεως (ΑΠ 1255/2004).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 300, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 1047,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Συντρέχον πταίσµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 495 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Ένσταση συντρέχοντος πταίσµατος. 
Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Ευθύνη προστήσαντος και προστηθέντος. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Η από το άρθρο 914 ΑΚ ευθύνη, για µεν τον οδηγό του ζηµιογόνου οχήµατος είναι 
υποκειµενική, δηλαδή βασική προϋπόθεση για τη θεµελίωσή της είναι η υπαιτιότητα 
αυτού, ενώ η ευθύνη του ιδιοκτήτη, του προστήσαντος τον υπαίτιο οδηγό (αρθρ.922 
ΑΚ) είναι γνήσια αντικειµενική. Περαιτέρω, το δικαστήριο της ουσίας στα πλαίσια 
της διακριτικής εξουσίας που έχει από το άρθρο 932 ΑΚ δύναται να καθορίσει το 
ύψος της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης του 
δικαιούχου, µε βάση τους οικείους προσδιοριστικούς παράγοντες, µεταξύ των οποίων 
είναι το πταίσµα του υπόχρεου, και το συντρέχον πταίσµα του δικαιούχου.  
Ο προσδιορισµός, από το δικαστήριο της ουσίας του ύψους της χρηµατικής 
ικανοποιήσεως δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, γιατί αναφέρεται στην 
εκτίµηση πραγµάτων. Αντιθέτως η εκτίµηση του δικαστηρίου της ουσίας ελέγχεται 
για πληµµέλεια από το εδ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ αν στα πλαίσια του 
προσδιορισµού αυτού έλαβε υπόψη γεγονότα, που δεν ήταν επιτρεπτό να 
συνεκτιµήσει για την κρίση του αυτή, διότι δεν δύναται να επηρεάσουν το ύψος της 
χρηµατικής ικανοποίησης.  
- Το συντρέχον πταίσµα του οδηγού ενός από τα συγκρουσθέντα αυτοκίνητα δεν 
καταλογίζεται καταρχήν στον επιβάτη του αυτοκινήτου που θανατώθηκε, αν δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 300 ΑΚ (ΟλΑΠ 13/2002, ΑΠ 
159/2006, ΑΠ 1094/2004). ∆ηλαδή ένα τέτοιο συντρέχον πταίσµα καταρχήν δεν 
επιτρέπεται να ληφθεί υπόψη, ως προσδιοριστικός παράγοντας, για τον καθορισµό 
του ύψους της χρηµατικής ικανοποίησης των µελών της οικογένειας του 
θανατωθέντος, εκτός εάν συντρέχει νόµιµος λόγος εφαρµογής της διάταξης της 
παραγρ. 2 του άρθρου 300 ΑΚ, σύµφωνα µε την οποία η διάταξη αυτή εφαρµόζεται 
και για το πταίσµα των προσώπων, για τα οποία ευθύνεται εκείνος που ζηµιώθηκε. 
Εποµένως, για να καταλογισθεί στον θανόντα συνεπιβάτη του οχήµατος το συντρέχον 
πταίσµα του οδηγού, θα πρέπει να συντρέχει νόµιµη περίπτωση ευθύνης του 
συνεπιβάτη για το πταίσµα του οδηγού όπως είναι η περίπτωση της ύπαρξης σχέσης 
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πρόστησης µεταξύ του παθόντα-συνεπιβάτη-ιδιοκτήτη και του (συν)υπαιτίου οδηγού 
του αυτοκινήτου (αρθ.922 ΑΚ), οπότε αυτό (πταίσµα) θα ληφθεί υπόψη, ως 
προσδιοριστικός παράγοντας για τον καθορισµό τους ύψους της χρηµατικής 
ικανοποίησης, λόγω ψυχικής οδύνης, των µελών της οικογένειας του θανόντα 
συνεπιβάτη.  
- Ο από το αρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται όταν ο κανόνας δικαίου δεν εφαρµοσθεί, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εάν εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και εάν εφαρµοσθεί εσφαλµένα.  
- Ο από το άρθ. 559 αριθ. 19 λόγος αναίρεσης, για έλλειψη νόµιµης βάσης της 
απόφασης, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της απόφασης, 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία, για την κρίση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, περί 
της συνδροµής των όρων και προϋποθέσεων, για την εφαρµογή της εφαρµοσθείσας 
διάταξης, ή της µη συνδροµής των όρων αυτών, που αποκλείουν την εφαρµογή της, 
όπως, επίσης και όταν η απόφαση έχει ελλείπεις ή αντιφατικές αιτιολογίες, σε ότι 
αφορά το νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, που έγιναν δεκτά 
και ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, όχι δε και όταν πρόκειται για 
ελλείψεις που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων (ανάλυση - στάθµιση - 
αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού) και στην αιτιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος.  
- Οι εναγόµενοι - αναιρεσείοντες πρότειναν ενώπιον του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου 
και επανέφεραν ενώπιον του Εφετείου τον ισχυρισµό τους ότι η θανούσα - συνοδηγός 
είχε προστήσει τον οδηγό - σύζυγο της στην οδήγηση του αυτοκινήτου της. Πλην 
όµως, από το περιεχόµενο της προσβαλλοµένης απόφασης προκύπτει ότι το Εφετείο 
δεν έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό αυτόν, ο οποίος, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στην 
αρχική νοµική σκέψη, ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού η ύπαρξη 
πρόστησης συνιστά νόµιµη προϋπόθεση, κατά τα άρθρα 300 παρ. 2 και 922 ΑΚ, για 
να καταλογισθεί στην προστήσασα θανούσα-συνεπιβάτιδα του αυτοκινήτου, το 
ποσοστό συντρέχοντος πταίσµατος του υπ' αυτής προστηθέντος οδηγού. Κατ' 
ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλοµένη απόφαση (µόνον) 
κατά το µέρος αυτής που αφορά τον ισχυρισµό-ένσταση των εναγοµένων, περί 
ύπαρξης σχέσης πρόστησης, µεταξύ της συνεπιβαίνουσας-θανούσας ιδιοκτήτριας του 
αυτοκινήτου και του υπαιτίου οδηγού-συζύγου της, καθώς και κατά το µέρος που 
αφορά το αίτηµα, για τη δαπάνη του ενάγοντος, για τα έξοδα κηδείας της θανούσας-
συζύγου του, 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 922, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικοπραξία - Χρηµατική ικανοποίηση σε οικογένεια θύµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1249 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής 
οδύνης σε οικογένεια θύµατος. Αρχή αναλογικότητας. Η κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας σχετικά µε την επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης δεν 
υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο, ούτε και από άποψη παραβιάσεως ή µη της αρχής 
της αναλογικότητας, που εισάγεται ως νοµικός κανόνας µε τη διάταξη του άρθρου 25 
παρ. 1 του Συντάγµατος. 
- Στην έννοια του "κύκλου των προστατευοµένων αγαθών ή των υποκειµενικών 
δικαιωµάτων" περιλαµβάνονται και προσδιορίζονται απευθείας, κατά την διάταξη, 
του άρθρου 26 ΑΚ, και όλα εκείνα τα πρόσωπα που δικαιούνται και νοµιµοποιούνται 
ενεργητικώς στο να προβάλλουν, κατά περίπτωση αντίστοιχες αξιώσεις, συνδεόµενες 
µε την ένδικη αδικοπρακτική συµπεριφορά είτε µε ορισµένη ιδιότητα, είτε εξ ιδίου 
δικαίου. Εποµένως, στην περίπτωση θανατώσεως, σε τροχαίο ατύχηµα στην Ελλάδα, 
αλλοδαπού, για να κριθεί η νοµιµοποίηση εκείνων που ζητούν µε αγωγή την 
επιδίκαση χρηµατικής ικανοποιήσεως, λόγω ψυχικής οδύνης, µε την έννοια "των 
ανηκόντων στον κύκλο των προσώπων, που είναι φορείς εννόµων αγαθών ή 
υποκειµενικών δικαιωµάτων", τα οποία προσβλήθηκαν από τις επαχθείς συνέπειες 
της αδικοπρακτικής θανατώσεως, θα εφαρµοσθεί, µε βάση τη διάταξη του άρθρου 26 
του ΑΚ αµέσως το ελληνικό δίκαιο, χωρίς το πλαίσιο εφαρµογής των αρχών του 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, που έχει σχέση µε την έννοια του προκρίµατος και του 
προδικαστικού ζητήµατος. Ειδικά δε, η διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ, µε την οποία θα 
προσδιορισθεί, στη συγκεκριµένη περίπτωση, το εάν ο συγκεκριµένος ενάγων ανήκει 
στο κύκλο των δικαιουµένων προσώπων, µε την προαναφερθείσα έννοια, 
ανεξαρτήτως του εάν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, µε βάση το (µη εφαρµοστέο 
όµως) ουσιαστικό δίκαιο της ιθαγενείας του θανόντος και εκείνων που ζητούν την 
επιδίκαση της χρηµατικής ικανοποιήσεως, προβλέπεται διαφορετική ρύθµιση, ως 
προς τα πρόσωπα που ανήκουν στον κύκλο εκείνων που δικαιούνται να επιδιώξουν 
την αντίστοιχη αξίωση ή δεν προβλέπεται καµία ρύθµιση. Ειδικότερα, κατά το άρθρο 
932 εδ. 3 ΑΚ, σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου, η χρηµατική ικανοποίηση 
µπορεί να επιδικασθεί στην οικογένεια του θύµατος, λόγω ψυχικής οδύνης. Στη 
διάταξη αυτή δεν γίνεται προσδιορισµός της έννοιας του όρου "οικογένεια του 
θύµατος", προφανώς γιατί ο νοµοθέτης δεν θέλησε να διαγράψει δεσµευτικώς τα όρια 
ενός θεσµού, ο οποίος, ως εκ της φύσεως του, υφίσταται αναγκαίως τις επιδράσεις εκ 
των κοινωνικών διαφοροποιήσεων, κατά τη διαδροµή του χρόνου. Κατά την αληθή, 
όµως, έννοια της εν λόγω διατάξεως, που απορρέει από τον σκοπό της θεσπίσεως της, 
στην οικογένεια του θύµατος περιλαµβάνονται οι εγγύτεροι και στενώς συνδεόµενοι 
συγγενείς του θανατωθέντος, που δοκιµάσθηκαν ψυχικά από την απώλεια του και 
προς ανακούφιση του ηθικού πόνου αυτών στοχεύει η διάταξη αυτή, αδιαφόρως αν 
συζούσαν µαζί του ή διέµεναν χωριστά. Υπό την έννοια αυτή, µεταξύ των προσώπων 
τούτων περιλαµβάνονται ο σύζυγος, τα τέκνα, οι αδελφοί του θανόντος, οι γονείς, οι 
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παππούδες, ενώ, σηµειωτέον, η επιδίκαση της από το άρθρο 932 εδ. 3 ΑΚ 
προβλεποµένης, χρηµατικής ικανοποιήσεως στα δικαιούµενα πρόσωπα, τελεί υπό την 
αυτονόητη προϋπόθεση, που συνιστά πραγµατικό ζήτηµα, της υπάρξεως, κατ' 
εκτίµηση του δικαστού της ουσίας, µεταξύ αυτών και του θανατωθέντος, όταν ο 
τελευταίος ζούσε, αισθηµάτων αγάπης και στοργής, η διαπίστωση της ανυπαρξίας 
των οποίων µπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισµό, είτε όλων των προσώπων αυτών, 
είτε κάποιων ή κάποιου από αυτούς, από την επιδίκαση της εν λόγω χρηµατικής 
ικανοποιήσεως (ΟλΑΠ 21/2000). Εποµένως, ο προσδιορισµός, τελικώς από το 
δικαστήριο, των συγκεκριµένων εναγόντων, ως ανηκόντων στον κύκλο των 
προστατευοµένων αγαθών ή υποκειµενικών δικαιωµάτων και η αντίστοιχη 
νοµιµοποίηση των, θα κριθεί µε βάση την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 932 
ΑΚ και ειδικώς µε βάση την προαναφερθείσα έννοια της "οικογένειας" όπως 
προσδιορίζεται, αποκλειστικώς, από το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο, κατά την 
αντίστοιχη ερµηνεία της ίδιας διατάξεως που προαναφέρθηκε. Μόνο δε στην 
περίπτωση εκείνη που αµφισβητηθεί, στη συνέχεια, µια από τις πιο πάνω συγγενικές 
ιδιότητες, εφ' όσον έχει σχέση µε την ύπαρξη ή την εγκυρότητα της σχέσεως εκείνης, 
από την οποία προέρχονται η ιδιότητα αυτή (π.χ. η ύπαρξη ή όχι νοµίµου γάµου ή 
συγγενικής σχέσεως γονέως και τέκνου), τότε πλέον καθίσταται αναγκαία η 
εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 13, 14, 17-24 του ΑΚ (κατά περίπτωση), για 
να κριθεί, αναλόγως, το εάν ο ενάγων έχει, τελικώς, την ιδιότητα του συζύγου ή 
τέκνου, ή του πατέρα ή του παππού του θανατωθέντος (βλ. ΑΠ 937/2010, ΑΠ 
597/2010).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 932 του ΑΚ, σε περίπτωση αδικοπραξίας (ανεξάρτητα 
από την αποζηµίωση για την περιουσιακή ζηµία, το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει 
εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική ικανοποίηση. Σε περίπτωση θανατώσεως 
προσώπου η χρηµατική αυτή ικανοποίηση µπορεί να επιδικαστεί στην οικογένεια, 
λόγω ψυχικής οδύνης. Με τη διάταξη αυτή ο προσδιορισµός του ποσού της 
επιδικαζόµενης εύλογης χρηµατικής ικανοποιήσεως αφέθηκε στην ελεύθερη κρίση 
του δικαστηρίου, η οποία δεν υπόκεινται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, αφού 
σχηµατίζεται από την εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων (άρθρο 651 παρ. 1 ΚΠολ∆), 
χωρίς υπαγωγή του πορίσµατος σε νοµική έννοια, ώστε να µπορεί να εννοηθεί 
εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου είτε ευθέως είτε εκ πλαγίου ή παράβαση διδαγµάτων 
της κοινής πείρας. Η κρίση αυτή του δικαστηρίου της ουσίας δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο, ούτε και από άποψη παραβιάσεως ή µη της αρχής της 
αναλογικότητας, που εισάγεται ως νοµικός κανόνας µε τη διάταξη του άρθρου 25 
παρ. 1 του Συντάγµατος. Και τούτο διότι ο δικαστικός έλεγχος της τηρήσεως της 
αρχής της αναλογικότητας περιορίζεται στον έλεγχο της συνταγµατικότητας 
διατάξεως νόµου και συγκεκριµένα, αν ο νοµοθετικός περιορισµός ενός 
συνταγµατικώς προστατευοµένου δικαιώµατος σέβεται ή όχι την αρχή της 
αναλογικότητας. ∆ηλαδή ο έλεγχος από άποψη τηρήσεως της αρχής αυτής γίνεται 
µεταξύ αφενός µεν της συνταγµατικής διατάξεως, που προστατεύει κάποιο δικαίωµα, 
αφετέρου δε της νοµοθετικής διατάξεως, που το περιορίζει. Έξω, όµως, από το πεδίο 
αυτό, τα δικαστικά όργανα δεν έχουν εξουσία να εφαρµόζουν απευθείας την αρχή της 
αναλογικότητας κατά την ενάσκηση της δικαιοδοτικής λειτουργίας τους σε 
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συγκεκριµένη υπόθεση, αλλά εφαρµόζουν την οικεία διάταξη του νόµου, ο οποίος 
αναθέτει σε αυτά να αποφασίζουν. Εποµένως, δικαστική απόφαση, που δεν προέβη 
σε συγκεκριµένη περίπτωση στον ορθό προσδιορισµό της εύλογης χρηµατικής 
ικανοποιήσεως του άρθρου 932 του ΑΚ, δεν είναι αντίθετη προς την αρχή της 
αναλογικότητας, αλλά είναι εσφαλµένη και θα ελεγχθεί µε τα επιτρεπόµενα ένδικα 
µέσα, µε βάση τους κανόνες, που το ίδιο άρθρο θέτει, και στα πλαίσια, που οι 
ρυθµίζουσες τα ένδικα µέσα διατάξεις οριοθετούν τον έλεγχο (ΑΠ 163/2007, 
1670/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 13, 14, 17 - 24, 26, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Σ: 25, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Χρηµατική ικανοποίηση σε οικογένεια θύµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1131 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ψυχική οδύνη. Χρηµατική ικανοποίηση σε οικογένεια θύµατος. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης. Παραµόρφωση περιεχοµένου 
εγγράφου. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. Αδίκαστη αίτηση. Επαναφορά των 
πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση. 
- Κατά το άρθρο 932 εδ. γ 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 φύσεως του, υφίσταται 
αναγκαίως τις επιδράσεις εκ των κοινωνικών διαφοροποιήσεων, κατά τη διαδροµή 
του χρόνου. Κατά την αληθή, όµως, έννοια της εν λόγω διατάξεως, που απορρέει από 
τον σκοπό της θεσπίσεώς της, στην οικογένεια του θύµατος περιλαµβάνονται οι 
εγγύτεροι και στενώς συνδεόµενοι συγγενείς του θανατωθέντος, που δοκιµάστηκαν 
ψυχικά από την απώλεια του και προς ανακούφιση του ηθικού πόνου αυτών στοχεύει 
η διάταξη αυτή, αδιαφόρως αν συζούσαν µαζί του ή διέµενα χωριστά. Υπό την έννοια 
αυτή, µεταξύ των προσώπων τούτων δεν περιλαµβάνονται οι θείοι του θανόντος, ήτοι 
οι αδελφοί του πατέρα ή της µητέρας αυτού - τρίτος βαθµός εξ αίµατος εκ πλαγίου - 
ανεξαρτήτως αν υπάρχουν και άλλοι εγγύτεροι συγγενείς ή αυτοί είναι οι µόνοι 
τοιούτοι του θανατωθέντος (ΟλΑΠ 21/2000, ΑΠ 862/2002, ΑΠ 729/2009). 
Εποµένως, το δικάσαν Εφετείο, το οποίο δέχθηκε, µε την προσβαλλοµένη απόφαση 
του, ότι οι τέταρτη, πέµπτη και έκτος εκ των αναιρεσειόντων της από 20-6-2010 
αιτήσεως αναιρέσεως, θείες και θείος θανόντος αντίστοιχα, δηλαδή αδελφή του 
πατέρα του και αδέλφια της µητέρας του, δεν ανήκουν στην οικογένεια του θανόντος 
και απέρριψε σχετικό λόγο έφεσης αυτών µε τον οποίο παραιπονούντο κατά της 
πρωτόδικης απόφασης που δεν επιδίκασε χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής 
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οδύνης, ορθά ερµήνευσε και εφήρµοσε την ως άνω διάταξη του άρθρου 932 εδ. γ' ΑΚ 
και ο σχετικός πρώτος λόγος αναιρέσεως µε τον οποίον οι ως άνω αναιρεσείοντες 
προβάλλουν την αιτίαση ότι το Εφετείο υπέπεσε στην πληµµέλεια του αριθ.1 του 
άρθρου 559 ΚΠολ∆ είναι αβάσιµος και απορριπτέος. 
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως 
για έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από 
το αιτιολογικό αυτής, τα περιστατικά που είναι τα αναγκαία για την κρίση, στην 
συγκεκριµένη περίπτωση, αναφορικά µε τη συνδροµή των νοµίµων όρων και 
προϋποθέσεων της διάταξης που εφαρµόστηκε, ή για τη µη συνδροµή αυτών, η οποία 
αποκλείει την εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές 
αιτιολογίες στο νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, που έγιναν 
δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Αντιθέτως δεν υπάρχει 
έλλειψη νόµιµης βάσης, όταν πρόκειται για ελλείψεις που ανάγονται στην εκτίµηση 
των αποδείξεων και ιδίως στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος 
που έχει εξαχθεί από αυτές, γιατί το δικαστήριο προβαίνει στην κρίση του αυτή, 
ανέλεγκτα (άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆) εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό 
πόρισµα και για το λόγο αυτό είναι αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 1206/2008, 
ΑΠ 610/2007). 
- Κατά το άρθρο 569 παρ. 2 ΚΠολ∆ οι πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως ασκούνται µόνον 
δια δικογράφου το οποίο κατατίθεται στη γραµµατεία του Αρείου Πάγου τουλάχιστον 
τριάντα (30) ηµέρες πριν από την συζήτηση της αιτήσεως, επιδίδεται δε στον 
αναιρεσίβλητο και τους λοιπούς διαδίκους πριν από την ίδια προθεσµία. Από τη 
διάταξη αυτή, συνδυαζόµενη και προς τις διατάξεις των άρθρων 568 παρ. 3 και 571 
ΚΠολ∆, οι οποίες προβλέπουν προσδιορισµό δικασίµου σε χρόνο που παρέχει 
επαρκή προθεσµία για επίδοση και προπαρασκευή της υποθέσεως ως και τη σύνταξη 
εκθέσεως από τον οριζόµενο εισηγητή Αρεοπαγίτη, προκύπτει ότι ως ηµέρα 
συζητήσεως για τον υπολογισµό της προθεσµίας καταθέσεως και επιδόσεως του 
δικογράφου των προσθέτων λόγων νοείται η ορισθείσα από τον Πρόεδρο του Αρείου 
Πάγου ή του Προέδρου του οικείου Τµήµατος, κατά το άρθρο 568 παρ. 2, όχι δε η 
µεταγενέστερη εξ αναβολής ή µαταίωση προσδιορισθείσα (ΟλΑΠ 143/1984, ΑΠ 
536/2009, ΑΠ 890/2010). 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου, µε το να δεχθεί πραγµατικά 
γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. 
Κατά τη σαφή έννοια της εν λόγω διατάξεως, έγγραφα, στα οποία αυτή αναφέρεται 
είναι τα αποδεικτικά έγγραφα, δηλαδή εκείνα που προβλέπονται ως αποδεικτικά µέσα 
στα άρθρα 339 και 432-465 ΚΠολ∆, όχι δε και άλλα όπως τα διαδικαστικά έγγραφα 
της ιδίας δίκης π.χ. η αγωγή, η ανταγωγή, η έφεση, οι προτάσεις των διαδίκων, τα 
πρακτικά συνεδρίασης του δικαστηρίου κλπ (ΑΠ 392/1999, ΑΠ 980/2003). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολ∆ είναι, απαράδεκτος λόγος 
αναιρέσεως που στηρίζεται σε ισχυρισµό, ο οποίος δεν είχε προταθεί νόµιµα στο 
δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις τρεις εξαιρετικές 
περιπτώσεις που σ' αυτήν περιοριστικώς αναφέρονται αν δηλαδή πρόκειται α) για 
παραβίαση που δεν µπορεί να προσβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, β) το σφάλµα 
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προκύπτει από την ίδια την απόφαση και γ) για ισχυρισµό που αφορά τη δηµοσία 
τάξη. Από την εν λόγω διάταξη σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 118 παρ. 4 και 
566 παρ. 1 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι ο αναιρεσείων οφείλει για το ορισµένο του λόγου 
αναιρέσεως να αναφέρει στο αναιρετήριο, ότι είχε προτείνει νόµιµα τον αντίστοιχο 
ισχυρισµό στο δικαστήριο της ουσίας, καθορίζοντας ταυτόχρονα τον τρόπο της 
προτάσεως (ΑΠ 760/2004, ΑΠ 593/2003). Ειδικότερα, αν ο αναιρεσείων είχε νικηθεί 
στον πρώτο βαθµό, η νόµιµη επαναφορά των ισχυρισµών του στο Εφετείο, πριν από 
την εξαφάνιση της εκκαλουµένης, µόνο µε λόγο περιεχόµενο στο δικόγραφο της 
έφεσης, ή σε δικόγραφο πρόσθετων λόγων πρέπει να γίνεται (ΑΠ 164/2005). 
- Ο από τη διάταξη του αριθ. 9 περ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται αν το δικαστήριο άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως "αίτηση", κατά την έννοια 
αυτής της διάταξης, νοείται αφενός µεν κάθε αυτοτελής αίτηση των διαδίκων, δηλαδή 
κάθε αίτηση µε την οποία ζητείται η παροχή έννοµης προστασίας, υπό οποιαδήποτε 
νόµιµη µορφή αυτής, και η οποία δηµιουργεί αντίστοιχη εκκρεµότητα δίκης, τέτοια 
δε αίτηση είναι ιδίως η της αγωγής, ανταγωγής, της κυρίας παρέµβασης, της 
αυτοτελούς πρόσθετης παρέµβασης, κάθε ενδίκου µέσου, της ανακοπής, της 
τριτανακοπής, όχι όµως και εκείνη της ένστασης, της αντένστασης και γενικά εκείνης 
της απόφασης πάνω σε κάθε άλλου είδους "πράγµατα" υπό την έννοια του άρθρου 
559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, αφετέρου δε κάθε µη αυτοτελής αίτηση των διαδίκων στη 
διαδροµή του δικαστικού αγώνα, εφόσον προκαλεί την ενέργεια του δικαστηρίου και 
έτσι συντελεί στην εξέλιξη της διαδικασίας για το σκοπό της έκδοσης οριστικής 
απόφασης και εφόσον αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης (ΑΠ 1716/2009). 
- Η µεν διάταξη του άρθρου 579 παρ. 1 ΚΠολ∆ ορίζει ότι "αν αναιρεθεί η απόφαση, 
οι διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την απόφαση που 
αναιρέθηκε και η διαδικασία πριν από την απόφαση αυτή ακυρώνεται µόνο εφόσον 
στηρίζεται στην παράβαση για την οποία έγινε δεκτή η αναίρεσης. Κάθε απόφαση 
που στηρίζεται σ' αυτήν που αναιρέθηκε αναιρείται, εφόσον οι λόγοι της αναίρεσης 
αναφέρονται και σ' αυτήν", η δε διάταξη του άρθρου 581 παρ. 1 ΚΠολ∆ ότι "στο 
δικαστήριο της παραποµπής η υπόθεση εισάγεται και συζητείται µε κλήση. ∆εν είναι 
απαραίτητο να επιδοθεί η αναιρετική απόφαση". 
Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι µετά την παραδοχή της 
αίτησης αναίρεσης οι διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από τη 
συζήτηση επί της οποίας εκδόθηκε η αναιρεθείσα απόφαση δηλαδή αναβιώνει η 
αίτηση παροχής έννοµης προστασίας (έφεση, αγωγή). Η απόφαση αναιρείται κατά το 
µέτρο παραδοχής της αναίρεσης δηλαδή ως προς τα πληγέντα κεφάλαιά της, όχι δε 
ως προς άλλα εκτός αν τα τελευταία συνάπτονται αρρήκτως µε τα αναιρεθέντα, οπότε 
συναναιρούνται. Όταν ορίζεται από το άρθρο 579 παρ. 1 ΚΠολ∆, ότι αν αναιρεθεί η 
απόφαση, οι διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την 
απόφαση που αναιρέθηκε, προδήλως εννοεί τους διαδίκους που µετέσχον στην 
αναιρετική δίκη µεταξύ των οποίων διεξάγεται κατά παραποµπή η νέα δίκη ενώπιον 
του Εφετείου. ∆εν περιλαµβάνονται και οι διάδικοι εκείνοι οι οποίοι δεν µετέσχον 
στην αναιρετική δίκη, έστω και αν µετέσχον στην εφετειακή δίκη στα πλαίσια άλλης 
συνεκδικασθείσας έφεσης. Ως προς τους διαδίκους αυτούς υπάρχει δεδικασµένο από 
την τελεσίδικη απόφαση, η οποία µπορεί να έχει καταστεί και αµετάκλητη, γιατί 
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παρήλθε η προς άσκηση αναίρεσης προθεσµία του νόµου (ΑΠ 1717/2002). Η µη 
επέκταση αυτή της αναίρεσης και σε µη µετάσχοντα στην αναιρετική δίκη διάδικο 
ισχύει και στην περίπτωση που ενώπιον του Εφετείου είχε ασκηθεί από τον 
ηττηθέντα ενάγοντα της κύριας αγωγής έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης και 
επίσης είχε ασκηθεί από τον ηττηθέντα ενάγοντα της παρεµπίπτουσας αγωγής και 
συγχρόνως νικήσαντα εναγόµενο της κύριας αγωγής επικουρική έφεση κατά του 
νικήσαντος επίσης συνεναγοµένου του για την περίπτωση που η έφεση του ενάγοντος 
της κύριας αγωγής ήθελε γίνει δεκτή µε αποτέλεσµα την παραδοχή της κύριας 
αγωγής του. Αν η παραπάνω έφεση καθώς και η επικουρική έφεση απορριφθούν κατ' 
ουσίαν και κατά της εφετειακής απόφασης ασκήσει αναίρεση µόνο ο εκκαλών της 
κύριας έφεσης ως προς τον οποίο απορρίφθηκε η κύρια αγωγή, µε αποτέλεσµα, σε 
περίπτωση παραδοχής της, να αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου, τα αποτελέσµατα 
της αναίρεσης περιορίζονται µόνο στους διαδίκους της αναιρετικής δίκης µεταξύ των 
οποίων να διεξαχθεί η νέα δίκη ενώπιον του Εφετείου. Η αναίρεση δεν επεκτείνεται 
και στο κεφάλαιο της εφετειακής απόφασης που αφορά την απορριφθείσα επικουρική 
έφεση του ενάγοντος της παρεµπίπτουσας αγωγής. Αν το Εφετείο, ως δικαστήριο της 
µετά την αναίρεση παραποµπής, επεκτείνει την ερευνά του και διαλάβει στην 
απόφαση του δυσµενή διάταξη και για τον προαναφερόµενο, που δεν µετέσχε στην 
αναιρετική δίκη, υποπίπτει στην πληµµέλεια του άρθρου 559 αριθ. 18 ΚΠολ∆. Ο 
τελευταίος µπορεί να προστατευθεί στην περίπτωση αυτή εφ' όσον ασκήσει από την 
πλευρά του επικουρική αναίρεση πλήττοντας την εφετειακή απόφαση για την 
περίπτωση που ήθελε γίνει δεκτή η αναίρεση του ενάγοντος κύριας αγωγής (ΑΠ 
1368/2010). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 932,  
ΚΠολ∆: 226, 498, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 18, 559 αριθ. 19, 
559 αριθ. 20, 562, 568, 569, 571, 579,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2013, σελίδα 45 
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Mαχητό τεκµήριο ωφελείας ακινήτων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1474 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Μαχητό τεκµήριο ωφέλειας ακινήτων. Μη λήψη 
υπόψη πραγµάτων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των παραγρ. 1 και 4 του άρθρ. 33 του Ν. 
2971/2001 προκύπτει ότι το τεκµήριο ωφέλειας των ιδιοκτητών, κατά τις διατάξεις 
του Ν. 653/1977 είναι µαχητό, καθώς και ότι τα στοιχεία για την ωφέλεια ή µη του 
ακινήτου διευρύνονται και εκτός από την πρόσοψη επί της διανοιγόµενης οδού, που 
προέβλεπε ο Ν. 653/1977, ορίζονται (ενδεικτικά) και η δυνατότητα πρόσβασης του 
ακινήτου στο έργο ή τα έργα, που περιλαµβάνονται στη ζώνη απαλλοτρίωσης, η 
δηµιουργία επιπτώσεων στις χρήσεις του ακινήτου και η κατά τις ισχύουσες διατάξεις 
αρτιότητα και οικοδοµησιµότητα του ακινήτου.  
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 - Ως "πράγµατα", για να ιδρυθεί ο από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, λόγος 
αναίρεσης, νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που τείνουν στη 
θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή 
αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 3/1997). Αντιθέτως, δεν 
συνιστά τον προκείµενο λόγο ούτε και από τον από το άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ 
λόγο (µη κήρυξη απαραδέκτου, παρά το νόµο), διευκρινιστικών ή συµπληρωµατικών 
περιστατικών, που δεν αποτελούν µεταβολή της βάσης του αιτήµατος και που 
προβάλλονται παραδεκτώς µε τις προτάσεις ή που προκύπτουν από το αποδεικτικό 
υλικό, παρότι δεν είχαν συµπεριληφθεί στους αγωγικούς ισχυρισµούς (ΑΠ 656/1989).  
- Για να είναι ορισµένος ο από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, 
πρέπει να περιέχονται στο αναιρετήριο τα πραγµατικά γεγονότα, που δέχθηκε το 
δικαστήριο (παραδοχές), µε βάση τις οποίες κατέληξε στο αποδεικτικό του πόρισµα, 
για την αποδοχή ή την απόρριψη του αγωγικού ισχυρισµού, ώστε από το αναιρετήριο 
να προκύπτει η προβαλλόµενη νοµική πληµµέλεια.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 653/1977,  
Νόµοι: 2971/2001, άρθ. 33,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Mαχητό τεκµήριο ωφελείας ακινήτων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1415 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Τεκµήριο ωφέλειας ακινήτων. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Το αµάχητο τεκµήριο ωφελείας, που εισάγεται µε τις διατάξεις του αρθρ. 1 παρ. 12, 
3 και 4 Ν. 653/1977, για τα ακίνητα που αποκτούν πρόσοψη επί των διανοιγόµενων 
εθνικών οδών, η ισχύς των οποίων επεκτάθηκε, µε το άρθρο 62 παρ. 9 και 10 Ν. 
947/1979 και στις νέες χαράξεις και διαπλατύνσεις των εθνικών οδών και στους 
επαρχιακούς ή δηµοσίους δρόµους και το οποίο, ως αµάχητο, αντίκειται στο άρθρο 1 
του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, εξακολουθεί πλέον να ισχύσει, ως 
µαχητό, όπως προβλέπεται ρητά και από το άρθρο 33 Ν. 2971/2001 και εποµένως, 
εάν οι αρµόδιοι ιδιοκτήτες θεωρούν ότι δεν ωφελούνται από την απαλλοτρίωση, 
µπορούν να το καταρρίψουν, αποδεικνύοντας ότι δεν ωφελούνται και να ζητήσουν 
την αντίστοιχη αποζηµίωση. Περαιτέρω, από τον συνδυασµό των διατάξεων των παρ. 
2 και 4 του άρθρου 33 του Ν. 2971/2001 προκύπτει ότι τα στοιχεία για την ωφέλεια ή 
µη του ακινήτου διευρύνονται και εκτός από την πρόσοψη επί της διανοιγόµενης 
οδού, που προέβλεπε ο Ν. 653/1977, ορίζονται (ενδεικτικά) και η δυνατότητα 
πρόσβασης του ακινήτου στο έργο ή στα έργα που περιλαµβάνονται στη ζώνη 
απαλλοτρίωσης, η δηµιουργία επιπτώσεως στις χρήσεις του ακινήτου και η, κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις, αρτιότητα και οικοδοµησιµότητα του ακινήτου.  
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- Ο από το άρθρο 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 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 έχουν 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, αρκεί το αποδεικτικό πόρισµα να αναφέρεται µε σαφήνεια. 
Ανεπάρκεια και ασάφεια αιτιολογιών υπάρχει όταν από το αιτιολογικό δεν 
προκύπτουν τα πραγµατικά περιστατικά, που είναι αναγκαία για την δικαιολόγηση 
της εφαρµοσθείσας διάταξης ουσιαστικού δικαίου, καθιστώντας έτσι ανέφικτο τον 
αναιρετικό έλεγχο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 653/1977, άρθ. 1, 3,  
Νόµοι: 947/1979, άρθ. 62, 
Νόµοι: 2971/2001, άρθ. 33,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Απαλλοτρίωση µέρους του ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1004 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαλλοτρίωση τµήµατος ακινήτου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 4 του N. 2882/2001: "Εάν απαλλοτριωθεί τµήµα 
ακινήτου µε αποτέλεσµα η αξία του τµήµατος που αποµένει στον ιδιοκτήτη να 
µειωθεί -ή το τµήµα αυτό να γίνει άχρηστο για την χρήση που προορίζεται, µε την 
απόφαση προσδιορισµού της αποζηµίωσης για το απαλλοτριούµενο τµήµα 
προσδιορίζεται και ιδιαίτερη αποζηµίωση για το τµήµα που αποµένει στον ιδιοκτήτη, 
η οποία καταβάλλεται µαζί µε την αποζηµίωση για το απαλλοτριούµενο". Η 
αιτιολογία της δικαστικής απόφασης για την επιδίκαση ιδιαίτερης αποζηµίωσης 
θεωρείται ανεπαρκής αν: α) δεν ενέχει προσδιορισµό των εναποµεινάντων τµηµάτων, 
ήτοι αναφορά περί του εµβαδού τους και λοιπών προσδιοριστικών στοιχείων και β) 
δεν αναφέρει την κατά προορισµό χρήση των αποµενόντων τµηµάτων και περαιτέρω 
την µετά την αναγκαστική απαλλοτρίωση δυνατότητα ή µη της πραγµατοποίησης της 
χρήσης αυτής και µε ποιες προϋποθέσεις (ΑΠ 1619/2010, 1290/2009).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
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παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). Ο 
προβλεπόµενος από το άρθρο 559, αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης 
βάσης µε την έννοια της ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες 
αποκλειστικά στη διατύπωση του αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη 
συνδροµή ή µη γεγονότων, που στη συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το 
πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την 
ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεση τους, να µη µπορεί να κριθεί αν η απόφαση 
στηρίζεται ή όχι νοµικώς (ΟλΑΠ 13/1995). Η ύπαρξη νόµιµης βάσης και η 
αντίστοιχη έλλειψη της πρέπει να προκύπτουν αµέσως από την προσβαλλόµενη 
απόφαση, ο δε Άρειος Πάγος διαπιστώνει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του 
προκειµένου λόγου αναίρεσης, ελέγχοντας µόνο την προσβαλλόµενη απόφαση και το 
αιτιολογικό της και όχι το περιεχόµενο άλλων, εγγράφων ή αποφάσεων σε εφαρµογή 
της διάταξης του άρθρου 561 παρ. 2 του ΚΠολ∆. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη 
νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου 
από ,αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει κατά το 
άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα και για το λόγο αυτό 
γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 561, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Ναυπλίου 
Αριθµός απόφασης: 355 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Χορήγηση άδειας για πραγµατοποίηση εργασιών στην 
απαλλοτριούµενη έκταση και πριν από τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισµό της 
αποζηµίωσης και την καταβολή αυτής 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 69, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 7Α, 15, 19, 20, 21,  
∆ηµοσίευση: ΝοΒ 2011, σελίδα 735, σχολιασµός Αλέξανδρος Κανδαράκης * 
Ελ∆νη 2012, σελίδα 1606  
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Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 802 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Κήρυξη ή µη κήρυξη απαραδέκτου. 
- Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11 του N. 2882/2001, που 
εφαρµόζεται στην προκειµένη περίπτωση κατά το άρθρο 29 παρ. 2 του ίδιου νόµου, 
ορίζουν τα εξής: "3. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως εάν δεν 
συντελεστεί µέσα σε ενάµισι έτος από τη δηµοσίευση της απόφασης προσωρινού 
καθορισµού της αποζηµίωσης και σε περίπτωση απευθείας οριστικού καθορισµού 
αυτής, από τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης. Η αρµόδια για την κήρυξη της 
απαλλοτρίωσης αρχή υποχρεούται να εκδώσει µέσα σε τέσσερις µήνες από τη λήξη 
της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου βεβαιωτική πράξη για την επελθούσα 
αυτοδίκαιη άρση. Η πράξη αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 4. 
Εάν περάσουν άπρακτες οι κατά τις προηγούµενες παραγράφους 2 και 3 προθεσµίες 
ή εκδοθεί πράξη αρνητική, κάθε ενδιαφερόµενος δύναται να ζητήσει από το τριµελές 
διοικητικό πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το απαλλοτριωµένο 
ακίνητο, στην έκδοση δικαστικής απόφασης, µε την οποία να ακυρώνεται η 
προσβληθείσα πράξη ή παράλειψη και να βεβαιώνεται η αυτοδίκαιη ή υποχρεωτικώς 
επελθούσα άρση της απαλλοτρίωσης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται αναλόγως η 
διαδικασία που ορίζεται από τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (ν. 2717/1999, πλην 
του άρθρου 66 αυτού. Στη δίκη καλείται ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση και το ∆ηµόσιο. 
Η εκδιδόµενη απόφαση είναι ανέκκλητη." Οι διατάξεις αυτές θεσπίστηκαν προς το 
συµφέρον του καθ' ού η απαλλοτρίωση, για να µην παραµένει για πολύ χρόνο 
εκκρεµής η απαλλοτρίωση και να µην υφίσταται βλάβη από την µακρόχρονη 
δέσµευση της περιουσίας του. ’ρα, η αυτοδίκαιη ανάκληση της απαλλοτρίωσης µε 
την παρέλευση του δεκαοκταµήνου δεν λαµβάνεται αυτεπάγγελτα υπόψη από το 
δικαστήριο, αλλά θα πρέπει να προβάλλεται από τον καθού η απαλλοτρίωση (ΟλΑΠ 
7/2007). Ο υπέρ ου και ο υπόχρεος για τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης δεν µπορούν 
να προβάλλουν την ανωτέρω αυτοδίκαιη ανάκλησή της και ιδίως µετά τη δηµοσίευση 
της τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου που καθόρισε την οριστική τιµή µονάδος 
αποζηµίωσης, κατά την οποία είναι πλέον γεννηµένη και απαιτητή η απαίτηση για 
αποζηµίωση του ιδιοκτήτη (ΑΠ 1346/2003), και µάλιστα κατά την εκδίκαση της 
αγωγής του τελευταίου για επιδίκαση κατά την ανωτέρω αιτία αποζηµίωσης. 
Περαιτέρω, ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1εδ. α' ΚΠολ∆ προβλεπόµενος 
λόγος αναίρεσης αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αδιάφορο αν 
πρόκειται για νόµο εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, 
αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται 
είτε µε ψευδή ερµηνεία , είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή 
(ΟλΑΠ 7/2006).  
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- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι ως απαράδεκτο, 
του οποίου η από το δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξη ή µη κήρυξη ιδρύει τον 
προβλεπόµενο από τη διάταξη αυτή λόγο αναιρέσεως, νοείται το δικονοµικό και όχι 
το ουσιαστικό απαράδεκτο, το οποίο συνεπάγεται η έλλειψη ενεργητικής (ή 
παθητικής) νοµιµοποιήσεως (ΑΠ 157/2000, ΑΠ 436/2002).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14, 
Κ∆∆: 66, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 11, 29, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1224 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. Αποζηµίωση χρήσης. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Στο άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 1955/1991, µε τον οποίο ιδρύθηκε νοµικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας, µε την επωνυµία "ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ ΑΕ" ορίζεται ότι: "Η Εταιρεία µπορεί να χρησιµοποιεί, για τη δηµιουργία 
εργοταξίων και, γενικά, για τις ανάγκες των έργων που εµπίπτουν στους σκοπούς 
αυτής και για όσο είναι αναγκαίο, ιδιωτικές εκτάσεις. Για τη χρήση αυτήν οφείλεται 
αποζηµίωση, που καθορίζεσαι σε πρώτο και τελευταίο βαθµό από το (Μονοµελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών), εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 18 του 
Ν∆ 797/1971 (ΦΕΚ 1Α' ). Η αποζηµίωση αυτή µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε 
απόφαση του (Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) για κάθε έτος που διαρκεί η 
χρήση των ιδιοκτησιών από την Εταιρεία. Οι εκάστοτε αναγκαίουσες ιδιοκτησίες για 
προσωρινή χρήση και για την εκτέλεση των έργων της Εταιρείας καθορίζονται µε 
αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, που 
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και µε τις οποίες µπορεί να 
ρυθµίζονται οποιεσδήποτε λεπτοµέρειες σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας 
διάταξης". Περαιτέρω, κατά την παρ. 4 β' αρθρ. 9 Ν.3481/2006, ΦΕΚ Α 
162/2.8.2006: "Οι φράσεις "Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών" και "Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών" στην παράγραφο 4 του δέκατου άρθρου του ν. 1955/1991 
αντικαθίστανται από τις φράσεις "κατά τόπο αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο" και 
"κατά τόπο αρµόδιου Μονοµελούς Πρωτοδικείου" αντιστοίχως". Η ανωτέρω 
παράγραφος 4 του άρθρου 10 του Ν. 1955/1991 παραπέµπει µόνο στο άρθρο 18 του 
Ν∆ 797/1971 (ήδη άρθρο 19 του Ν.2882/2001) αναφορικά µε την τηρητέα διαδικασία 
και µόνο, προκειµένου να καθοριστεί η αποζηµίωση χρήσης των ιδιοκτησιών που 
χρησιµοποιεί η "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ" για τις ανάγκες της και όχι στις άλλες 
διατάξεις του Ν∆ 797/1971 και ήδη του Ν. 2882/2001. Επίσης, κατ' ορθή ερµηνεία 
και εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, η οφειλόµενη αποζηµίωση χρήσης δεν αφορά 
εµπορική µίσθωση και δεν καθορίζεται µε βάση τις διατάξεις του Π∆ 34/1995, περί 
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εµπορικών µισθώσεων, διότι σε αυτές τις διατάξεις ουδόλως αναφέρεται η διάταξη 
του άρθρου 18 του Ν∆ 797/1971(ήδη άρθρου 19 του Ν. 2882/2001) και συνεπώς η 
αποζηµίωση υπολογίζεται µε βάση την πραγµατική µισθωτική αξία του ακινήτου και 
όχι µε βάση την αντικειµενική και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ανωτέρω π.δ/τος.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, ΟλΑΠ 4/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Ν∆: 797/1971, άρθ. 18, 
Νόµοι: 1955/1991, άρθ. 10,  
Νόµοι: 3481/2006, άρθ. 9,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ιδιαίτερη αποζηµίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1275 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 1 της ΕΣ∆Α, των άρθρων 17 παρ. 2 και 3 του 
Συντάγµατος, 7 παρ. 1 και 13 παρ. 1, 2 και 4 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ) προκύπτει: 
α) ότι η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου συντελείται µόνο αφού καταβληθεί 
στον δικαστικώς αναγνωρισθέντα ή στον αληθινό δικαιούχο ή δικαστικώς 
προσδιορισθείσα αποζηµίωση, η οποία πρέπει να είναι πλήρης, πρέπει δηλαδή να 
ανταποκρίνεται προς την αξία του απαλλοτριουµένου και ειδικότερα να επαρκεί για 
την αγορά άλλου ανάλογου ακινήτου, και β) ότι εάν απαλλοτριωθεί τµήµα ακινήτου 
µε αποτέλεσµα η αξία του τµήµατος που αποµένει στον ιδιοκτήτη να µειωθεί ή το 
τµήµα αυτό να γίνει άχρηστο για τη χρήση που προορίζεται, µε την απόφαση 
προσδιορισµού της αποζηµίωσης για το απαλλοτριούµενο τµήµα προσδιορίζεται και 
ιδιαίτερη αποζηµίωση για το τµήµα που αποµένει στον ιδιοκτήτη, η οποία 
καταβάλλεται µαζί µε την αποζηµίωση για το απαλλοτριούµενο. 
- Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι σε περίπτωση που σε χρόνο µεταγενέστερο 
απαλλοτριωθεί τµήµα ιδιοκτησίας το οποίο έχει αποµείνει από προγενέστερη 
απαλλοτρίωση και για το οποίο έχει καθοριστεί ιδιαίτερη αποζηµίωση για τη µείωση 
της αξίας που έχει υποστεί, προκειµένου να είναι πλήρης η αποζηµίωση την οποία θα 
λάβει τελικώς ο δικαιούχος θα πρέπει να καταβληθούν σε αυτόν τόσο η µείωση της 
αξίας του εναποµείναντος τµήµατος η οποία προσδιορίστηκε ως ιδιαίτερη 
αποζηµίωση στα πλαίσια της πρώτης απαλλοτριώσεως όσο και το υπόλοιπο της αξίας 
του τµήµατος αυτού το οποίο απαλλοτριώθηκε στα πλαίσια της δεύτερης, 
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µεταγενέστερης, απαλλοτριώσεως. Σε περίπτωση όµως κατά την οποία στην οριστική 
τιµή που καθοριστεί για το µεταγενεστέρως απαλλοτριωθέν εναποµείναν τµήµα 
συνυπολογισθεί και η µείωση της αξίας που καθορίστηκε ως ιδιαίτερη αποζηµίωση 
στα πλαίσια προγενέστερης απαλλοτριωτικής δίκης, καθοριστεί δηλαδή οριστική τιµή 
η οποία συµπεριλαµβάνει και τη µείωση της αξίας του ακινήτου η οποία καθορίστηκε 
ως ιδιαίτερη αποζηµίωση και την αξία του εναποµείναντος τµήµατος, τότε, η 
οριστική αυτή τιµή ανταποκρίνεται πλέον αυτοτελώς στην πλήρη αξία του 
απαλλοτριωθέντος εναποµείναντος τµήµατος και ικανοποιείται πλήρως η 
απορρέουσα από τις διατάξεις της ΕΣ∆Α, το Σύνταγµα και τον ΚΑΑΑ απαίτηση για 
πλήρη ικανοποίηση του δικαιούχου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η επιδίωξη από 
το δικαιούχο να του καταβληθεί η µείωση της αξίας του ακινήτου η οποία 
προσδιορίστηκε ως ιδιαίτερη αποζηµίωση στα πλαίσια προγενέστερης 
απαλλοτριωτικής δίκης προσκρούει στις ανωτέρω διατάξεις, διότι ζητείται η 
είσπραξη δύο φορές του ίδιου ποσού. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 62, 73, 159, 160, 556,  
Σ: 17, 
ΕΣ∆Α: 1, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 7, 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ιδιαίτερη αποζηµίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1277 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ιδιαίτερη αποζηµίωση. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 1 της ΕΣ∆Α, των άρθρων 17 παρ. 2 και 3 του 
Συντάγµατος, 7 παρ. 1 και 13 παρ. 1, 2 και 4 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ) προκύπτει: 
α) ότι η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου συντελείται µόνο αφού καταβληθεί 
στον δικαστικώς αναγνωρισθέντα ή στον αληθινό δικαιούχο ή δικαστικώς 
προσδιορισθείσα αποζηµίωση, η οποία πρέπει να είναι πλήρης, πρέπει δηλαδή να 
ανταποκρίνεται προς την αξία του απαλλοτριουµένου και ειδικότερα να επαρκεί για 
την αγορά άλλου ανάλογου ακινήτου, και β) ότι εάν απαλλοτριωθεί τµήµα ακινήτου 
µε αποτέλεσµα η αξία του τµήµατος που αποµένει στον ιδιοκτήτη να µειωθεί ή το 
τµήµα αυτό να γίνει άχρηστο για τη χρήση που προορίζεται, µε την απόφαση 
προσδιορισµού της αποζηµίωσης για το απαλλοτριούµενο τµήµα προσδιορίζεται και 
ιδιαίτερη αποζηµίωση για το τµήµα που αποµένει στον ιδιοκτήτη, η οποία 
καταβάλλεται µαζί µε την αποζηµίωση για το απαλλοτριούµενο. 
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι σε περίπτωση που σε χρόνο µεταγενέστερο 
απαλλοτριωθεί τµήµα ιδιοκτησίας το οποίο έχει αποµείνει από προγενέστερη 
απαλλοτρίωση και για το οποίο έχει καθοριστεί ιδιαίτερη αποζηµίωση για τη µείωση 
της αξίας που έχει υποστεί, προκειµένου να είναι πλήρης η αποζηµίωση την οποία θα 
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λάβει τελικώς ο δικαιούχος θα πρέπει να καταβληθούν σε αυτόν τόσο η µείωση της 
αξίας του εναποµείναντος τµήµατος η οποία προσδιορίστηκε ως ιδιαίτερη 
αποζηµίωση στα πλαίσια της πρώτης απαλλοτριώσεως όσο και το υπόλοιπο της αξίας 
του τµήµατος αυτού το οποίο απαλλοτριώθηκε στα -πλαίσια της δεύτερης, 
µεταγενέστερης, απαλλοτριώσεως. Σε περίπτωση όµως κατά την οποία στην οριστική 
τιµή που καθοριστεί για το µεταγενεστέρως απαλλοτριωθέν εναποµείναν τµήµα 
συνυπολογισθεί και η µείωση της αξίας που καθορίστηκε ως ιδιαίτερη αποζηµίωση 
στα πλαίσια προγενέστερης απαλλοτριωτικής δίκης, καθοριστεί δηλαδή οριστική τιµή 
η οποία συµπεριλαµβάνει και τη µείωση της αξίας του ακινήτου η οποία καθορίστηκε 
ως ιδιαίτερη αποζηµίωση και την αξία του εναποµείναντος τµήµατος, τότε, η 
οριστική αυτή τιµή ανταποκρίνεται πλέον αυτοτελώς στην πλήρη αξία του 
απαλλοτριωθέντος εναποµείναντος τµήµατος και ικανοποιείται πλήρως η 
απορρέουσα από τις διατάξεις της ΕΣ∆Α, το Σύνταγµα και τον ΚΑΑΑ απαίτηση για 
πλήρη ικανοποίηση του δικαιούχου.  
- Έλλειψη νόµιµης βάσεως για την προσβαλλόµενη δικαστική απόφαση υπάρχει αν 
είναι αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος της δικαστικής κρίσεως ως προς την εφαρµογή 
συγκεκριµένης διατάξεως ουσιαστικού νόµου, ιδίως εξαιτίας της ελλείψεως ή της 
ανεπάρκειας ή της αντιφατικότητας των αιτιολογιών της για ζήτηµα που ασκεί 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, δηλαδή όταν δεν εκτίθενται σε αυτή 
επαρκώς και µε σαφήνεια τα πραγµατικά γεγονότα που είναι απαραίτητα για την 
εφαρµογή της διατάξεως του ουσιαστικού δικαίου (ΑΠ 1289/2005). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
Σ: 17, 
ΕΣ∆Α: 1, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 7, 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1473 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. ∆ικαστικός προσδιορισµός αποζηµίωσης. 
Παραγραφή. 
- Κατά το άρθρο 10 του Ν∆ 797/71, που εφαρµόζεται στην προκειµένη περίπτωση, 
λόγω του χρόνου κήρυξης της απαλλοτρίωσης, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 
29 παρ. 3 εδ. β' του Ν. 2882/2001, µετά την συντέλεση της αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης, η αξίωση για την είσπραξη της αποζηµίωσης, που προσδιορίστηκε 
προσωρινά και οριστικά, παραγράφεται µετά δεκαετία από την κατάληψη του 
ακινήτου, που απαλλοτριώθηκε. Εάν ο προσδιορισµός της οριστικής αποζηµιώσεως 
γίνει µετά τη συντέλεση της απαλλοτριώσεως και την κατάληψη του ακινήτου η 
αξίωση για την είσπραξη της τυχόν διαφοράς µεταξύ της προσωρινής και οριστικής 
αποζηµίωσης παραγράφεται µετά από δεκαετία από τη δηµοσίευση της απόφασης 
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που καθορίζει την οριστική αποζηµίωση (παρ. 1). Η παραγραφή διακόπτεται και µε 
την ενέργεια πράξεων του δικαιούχου της αποζηµίωσης που αποβλέπουν α) στη 
δικαστική ή διοικητική αναγνώριση β) στην είσπραξη µέρους ή του συνόλου γ) στον 
οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης (παρ. 2). Το δικαίωµα για το δικαστικό 
προσδιορισµό της αποζηµίωσης δεν υπόκειται στην παραγραφή του παρόντος άρθρου 
(παρ. 3). Από τη διάταξη αυτή συνάγεται, ότι, επί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως 
ακινήτου, το δικαίωµα (αξίωση) του ενδιαφεροµένου για τον δικαστικό προσδιορισµό 
της αποζηµίωσης υπόκειται στη γενική παραγραφή, η οποία µετά την εισαγωγή του 
ΑΚ είναι εικοσαετής, κατ' άρθρο 249 αυτού σύµφωνα και µε τη διάταξη του άρθρου 
18 του ΕισΝΑΚ. Στην ίδια παραγραφή που αρχίζει από την κατάληψη του ακινήτου 
από τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση, υπόκειται και η διεκδικητική αγωγή του ακινήτου, 
µετά δε τη συµπλήρωση του χρόνου της παραγραφής, δεν µπορεί να ζητηθεί ο 
καθορισµός αποζηµίωσης για το απαλλοτριωθέν, λόγω ελλείψεως εννόµου 
συµφέροντος αυτού που προβάλλει τον εαυτό του ως δικαιούχο (ΑΠ 1114/2009, 
1247/2007,ΑΠ 628/2005). Η παραγραφή αυτή διακόπτεται, εκτός των άλλων 
προβλεποµένων από γενικές και ειδικές διατάξεις περιπτώσεων και σε εκείνες που 
προβλέπονται από την ως άνω διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν∆ 797/1971, 
έστω και αν δεν γίνεται ρητή αναφορά και για την περίπτωση της παραγραφής του 
δικαιώµατος καθορισµού της αποζηµίωσης, δεδοµένου ότι αφορούν ρυθµίσεις για 
δικαιώµατα και αξιώσεις από την ίδια έννοµη σχέση. Η εν λόγω διάταξη δε, ως 
ειδική, υπερισχύει των αντιστοίχων διατάξεων, που προβλέπουν την διακοπή της 
παραγραφής αξιώσεων κατά του ∆ηµοσίου. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τη διάταξη αυτή, η 
παραγραφή του δικαιώµατος για τον δικαστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης 
διακόπτεται και µε την υποβολή από τον δικαιούχο της αποζηµίωσης αίτησης για τη 
διοικητική αναγνώριση του, ως τοιούτου, που προβλέπεται από την διάταξη του 
άρθρου 28 του ανωτέρω Ν∆ 797/1971. Η µε τον τρόπο αυτό διακοπείσα παραγραφή 
αρχίζει και πάλι από την τελευταία σχετική µε την εν λόγω αίτηση πράξη του 
αιτούντος ή του αρµοδίου για την εν λόγω αναγνώριση διοικητικού οργάνου, κατ' 
ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 269 εδ. α' και 270 του ΑΚ, τα οποία έχουν εφαρµογή 
και στην ειδική διαδικασία των απαλλοτριώσεων (ΑΠ 562/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 249, 269, 270, 
ΕισΝΑΚ: 18, 
Ν∆: 797/1971, άρθ. 10, 28, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 29, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1006 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισµός αποζηµίωσης. Κρίσιµος χρόνος για 
τον υπολογισµό της αξίας του απαλλοτριουµένου ακινήτου. Απαλλοτρίωση τµήµατος 
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ακινήτου. Προσδιορισµός δικαστικής δαπάνης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 17 παρ. 2 του Συντάγµατος, όπως ισχύει µετά την αναθεώρηση του, 
"κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά µόνο νια δηµόσια ωφέλεια που έχει 
αποδειχθεί µε τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόµος ορίζει και πάντοτε αφού 
προηγηθεί πλήρης αποζηµίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το 
απαλλοτριούµενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό 
προσδιορισµό της αποζηµίωσης. Αν ζητηθεί απευθείας ο οριστικός προσδιορισµός 
της αποζηµίωσης, λαµβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της σχετικής συζήτησης 
στο δικαστήριο. Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης 
διεξαχθεί µετά την παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό 
προσδιορισµό, τότε για τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης λαµβάνεται υπόψη η αξία 
κατά το χρόνο της συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισµό". Κατά την παράγραφο 
3 του ίδιου άρθρου "η ενδεχόµενη µεταβολή της αξίας του απαλλοτριουµένου µετά 
τη δηµοσίευση της πράξης απαλλοτρίωσης και µόνο εξαιτίας της, δεν λαµβάνεται 
υπόψη". Οι διατάξεις αυτές του Συντάγµατος ουσιαστικά επαναλαµβάνονται και στο 
άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), όπως ισχύει µετά το Ν. 2985/2002, 
που εφαρµόζεται από 1-1-2002, όπου επιπλέον, χωρίς αντίθεση µε τις προηγούµενες 
διατάξεις, ορίζεται και ότι "ως κριτήριο για την εκτίµηση της αξίας του 
απαλλοτριωµένου ακινήτου λαµβάνεται υπόψη και η αξία που έχουν κατά τον 
κρίσιµο χρόνο παρακείµενα και οµοειδή ακίνητα, καθώς και η πρόσοδος του 
απαλλοτριωµένου" (παρ. 1 εδάφιο τελευταίο) και "ενδεχόµενη µεταβολή της αξίας 
του απαλλοτριωµένου µετά τη δηµοσίευση της πράξης απαλλοτρίωσης και µόνο 
εξαιτίας της δεν λαµβάνεται υπόψη. Επίσης δεν υπολογίζεται ανατίµηση 
προερχόµενη από ενέργειες του ιδιοκτήτη στο απαλλοτριούµενο, που έγιναν µετά την 
οριζόµενη από το άρθρο 3 ανακοίνωση της απαλλοτρίωσης και µόνο εξαιτίας αυτής".  
Περαιτέρω, µε το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής 
Σύµβασης, για την προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των θεµελιωδών 
ελευθεριών (ΕΣ∆Α), που κυρώθηκε (µαζί µε τη Σύµβαση) µε το Ν∆ 57/1974 και έχει 
αυξηµένη έναντι των κοινών νόµων ισχύ (άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος), 
ορίζεται ότι "κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται σεβασµού της περιουσίας 
του. Κανένας δεν µπορεί να στερηθεί της περιουσίας του, ειµή δια λόγους δηµόσιας 
ωφέλειας και υπό τους προβλεπόµενους από το νόµο και τις γενικές αρχές του 
διεθνούς δικαίου όρους. Οι προαναφερόµενες διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωµα κάθε 
κράτους να θέσει σε ισχύ νόµους τους οποίους ήθελε κρίνει αναγκαίους για ρύθµιση 
της χρήσεως αγαθών σύµφωνα µε το δηµόσιο συµφέρον ή για εξασφάλιση της 
καταβολής φόρων ή άλλων διαφορών ή προστίµων". Με βάση τις ρυθµίσεις αυτές, 
συνδυαζόµενες µε τις διατάξεις των άρθρων 111, 223, 224 και 281 ΚΠολ∆, πρέπει να 
γίνει δεκτό ότι, σε περίπτωση παρέλευσης έτους από τη συζήτηση της αίτησης περί 
προσωρινού προσδιορισµού της αποζηµίωσης ή επί ασκήσεως απευθείας ενώπιον του 
εφετείου αίτησης για τον οριστικό προσδιορισµό, ως κρίσιµος χρόνος για τον 
υπολογισµό της αξίας του απαλλοτριουµένου ακινήτου νοείται ο χρόνος της 
συζήτησης κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση και άρχισε η εκδίκαση της, 
ανεξάρτητα αν το εφετείο άρχισε ή όχι να εξετάζει την ουσία της. Και τούτο, διότι 
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κατά τη συζήτηση αυτή παγιοποιείται το αντικείµενο της αποδεικτικής διαδικασίας 
και της δικαστικής έρευνας. Έτσι, αν κατά την πρώτη συζήτηση διατάχθηκε 
πραγµατογνωµοσύνη, η αξία του απαλλοτριούµενου ακινήτου θα υπολογισθεί µε 
βάση το χρόνο αυτής της συζήτησης και όχι εκείνης που γίνεται µετά τη διενέργεια 
της πραγµατογνωµοσύνης. (ΟλΑΠ 14/2011).  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 4 του N. 2882/2001: "Εάν απαλλοτριωθεί τµήµα 
ακινήτου µε αποτέλεσµα η αξία του τµήµατος που αποµένει στον ιδιοκτήτη να 
µειωθεί -ή το τµήµα αυτό να γίνει άχρηστο για την χρήση που προορίζεται, µε την 
απόφαση προσδιορισµού της αποζηµίωσης για το απαλλοτριούµενο τµήµα 
προσδιορίζεται και ιδιαίτερη αποζηµίωση για το τµήµα που αποµένει στον ιδιοκτήτη, 
η οποία καταβάλλεται µαζί µε την αποζηµίωση για το απαλλοτριούµενο". Η 
αιτιολογία της δικαστικής απόφασης για την επιδίκαση ιδιαίτερης αποζηµίωσης 
θεωρείται ανεπαρκής αν: α) δεν ενέχει προσδιορισµό των εναποµεινάντων τµηµάτων, 
ήτοι αναφορά περί του εµβαδού τους και λοιπών προσδιοριστικών στοιχείων και β) 
δεν αναφέρει την κατά προορισµό χρήση των αποµενόντων τµηµάτων και περαιτέρω 
την µετά την αναγκαστική απαλλοτρίωση δυνατότητα ή µη της πραγµατοποίησης της 
χρήσης αυτής και µε ποιες προϋποθέσεις (ΑΠ 1290/2009).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 9 του Ν. 2730/1999 (ΦΕΚ Α/25) µε την οποία ορίζεται 
ότι στις δίκες προσδιορισµού της αποζηµίωσης των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων 
για την εκτέλεση των Ολυµπιακών έργων του άρθρου 2 παρ. 16 του Ν. 2598/1998, η 
επιδικαζόµενη από τα δικαστήρια δικαστική δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένης και της 
αµοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου του δικαιούχου της αποζηµίωσης, βαρύνει τον 
υπόχρεο αποζηµίωσης αλλά ορίζεται στο 1/3 των ελαχίστων ορίων των αµοιβών των 
δικηγόρων, στις περιπτώσεις που υπολογίζεται µε βάση το αντικείµενο της δίκης, µε 
ανώτατο όριο αµοιβής δικηγόρου κατά δικαιούχο δυο εκατοµµύρια πεντακόσιες 
χιλιάδες (2.500.000) δραχµές, προκύπτει ότι µε την εν λόγω διάταξη στην ουσία 
τροποποιήθηκαν οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 5,100 παρ. 1 επ. του 
Ν∆ 3026/1954 "περί Κώδικα δικηγόρων", µε τις οποίες προβλέπονταν υψηλότερα 
ποσοστά για τον υπολογισµό της αµοιβής του ∆ικηγόρου, επί απαλλοτριώσεων. Η 
τροποποίηση αυτή, αφού ορίζεται από τη διάταξη ότι σε κάθε περίπτωση η 
οφειλόµενη αµοιβή µε τα πιο πάνω ποσά και ποσοστά, βαρύνει τον υπόχρεο σε 
αποζηµίωση, δεν αντιστρατεύεται τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 του Συντάγµατος 
ούτε και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύµβασης της 
Ρώµης, ούτε και εκείνη της ΕΣ∆Α (ΑΠ. 915/2003). Και τούτο διότι µε τη ρύθµιση 
αυτή δεν θίγεται η πλήρης αποζηµίωση που δικαιούται να λάβει ο δικαιούχος, αλλά 
περιορίσθηκε επιτρεπτώς το ποσοστό υπολογισµού της αµοιβής του δικηγόρου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο 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 καθώς και αν εφαρµοσθεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή. 
Εξάλλου ο λόγος αναίρεσης είναι δυνατό να φέρεται ότι πλήττει την προσβαλλόµενη 
απόφαση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου (αρ. 559 αριθ.1 ΚΠολ∆) αλλά 
στην πραγµατικότητα να πλήττει την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου 
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της ουσίας κατά την εκτίµηση των αποδείξεων υπό το πρόσχηµα της παραβίασης 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Εξάλλου, 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 η καταστάσεις, που αφορούν περισσότερες κατηγορίες προσώπων, να µην 
εισάγει αδικαιολόγητες εξαιρέσεις και διακρίσεις, εκτός αν αυτές επιβάλλονται από 
λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµόσιου, συµφέροντος, την ύπαρξη των οποίων 
ελέγχουν τα δικαστήρια (ΟλΑΠ 23/2004, ΟλΑΠ 11/2003).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 111, 223, 224, 281, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1213 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισµός αποζηµίωσης. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 17 παρ. 2 και 3 του Συντάγµατος και 
1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, που κυρώθηκε αρχικά µε το ν. 
2329/1953 και εκ νέου µε το Ν∆ 53/1974 και έχει αυξηµένη ισχύ, κατά το άρθρο 28 
του Συντάγµατος, συνάγεται ότι, για τον προσδιορισµό της πλήρους αποζηµίωσης 
απαλλοτριωθέντος ακινήτου, λαµβάνεται υπόψη η αξία αυτού, κατά το χρόνο της 
συζήτησης της αίτησης ενώπιον του δικαστηρίου για τον προσωρινό καθορισµό της 
αποζηµίωσης ή για τον οριστικό καθορισµό σε περίπτωση που παραλείφθηκε ο 
προσωρινός. Περαιτέρω ως πλήρης αποζηµίωση νοείται η αποζηµίωση που παρέχει 
στον ιδιοκτήτη τη δυνατότητα αντικατάστασης του απαλλοτριωθέντος µε άλλο 
ισάξιο. Κατά τη διάταξη δε του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. τελευταίο του Ν 2882/2001, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν 3193/2003, "ως κριτήριο για 
την εκτίµηση της αξίας του απαλλοτριουµένου ακινήτου λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, 
η αξία που έχουν κατά τον κρίσιµο χρόνο παρακείµενα και οµοειδή ακίνητα, που 
προσδιορίζεται κυρίως από την αντικειµενική αξία, τα τιµήµατα σε συµβόλαια 
µεταβίβασης κυριότητας ακινήτων, τα οποία συντάχθηκαν κατά το χρόνο της 
κήρυξης της απαλλοτρίωσης καθώς και η πρόσοδος του απαλλοτριουµένου.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και 
αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας αυτός παραβιάζεται είτε 
µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, η οποία υπάρχει, αν ο κανόνας δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ 
δεν έπρεπε ή αν εφαρµοστεί εσφαλµένα.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ λόγος για αναίρεση 
απόφασης επειδή δεν έχει νόµιµη βάση ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν επαρκώς από 



 

[71] 
 

τις παραδοχές της τα περιστατικά που είναι αναγκαία, στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
για την κρίση του δικαστηρίου περί της συνδροµής των νόµιµων όρων και 
προϋποθέσεων της διάταξης που εφαρµόστηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, η 
οποία αποκλείει την εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή 
αντιφατικές αιτιολογίες σχετικά µε το χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν 
δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 1/1999). Αντίθετα, 
δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, όταν πρόκειται για ελλείψεις, αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, "στάθµιση και αιτιολόγηση του 
συναγόµενου απ' αυτές συµπεράσµατος, γιατί το δικαστήριο προβαίνει στην κρίση 
του αυτή, ανέλεγκτα (άρθρο 561 παρ 1 ΚΠολ∆), εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα 
και για το λόγο αυτόν είναι αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13 
Νόµοι: 3193/2003, άρθ. 9,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 738 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισµός αποζηµίωσης. Επαναφορά των 
πραγµάτων στην προηγούµενη κατάσταση µετά από αναίρεση της απόφασης. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 και 3 του ισχύοντος 
Συντάγµατος και 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της από 4-11-1950 
Ευρωπαϊκής Συµβάσεως για την προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των 
θεµελιωδών ελευθεριών (ΕΣ∆Α) που κυρώθηκε, µαζί µε την σύµβαση, αρχικώς µε το 
Ν. 2329/1953 και εκ νέου µε το Ν∆ 53/1974 και έχει αυξηµένη ισχύ σύµφωνα µε το 
άρθρο 28 του Συντάγµατος έναντι των κοινών νόµων συνάγεται ότι για τον 
προσδιορισµό της πλήρους αποζηµιώσεως λαµβάνεται υπόψη η αξία του 
απαλλοτριουµένου ακινήτου κατά το χρόνο της πρώτης συζητήσεως ενώπιον του 
δικαστηρίου της αιτήσεως καθορισµού (προσωρινού ή οριστικού σε περίπτωση 
παραλείψεως του προσωρινού) της αποζηµιώσεως αυτής καθώς και η δαπάνη του 
ιδιοκτήτη του απαλλοτριούµενου ακινήτου.  
- Στο άρθρο 13 παρ. 1 εδ. τελευτ. του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ) όπως το εδάφιο αυτό 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3193/2003 ορίζεται ότι "ως κριτήριο για 
την εκτίµηση της αξίας του απαλλοτριουµένου ακινήτου λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, 
η αξία που έχουν κατά τον κρίσιµο χρόνο παρακείµενα και οµοειδή ακίνητα που 
προσδιορίζεται κυρίως από την αντικειµενική αξία, τα τιµήµατα σε συµβόλαια 
µεταβίβασης κυριότητας ακινήτων τα οποία συντάχθηκαν το χρόνο κήρυξης της 
απαλλοτρίωσης, καθώς και η πρόσοδος του απαλλοτριούµενου". Ως πρόσοδος κατά 
την έννοια της διατάξεως αυτής, θεωρείται η προερχόµενη από τη φύση και τη 
δυνατότητα εκµεταλλεύσεως του απαλλοτριούµενου ακινήτου ως εκ του είδους, της 
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θέσεως, της µορφής και του προορισµού του σε σχέση µε τη συγκεκριµένη περιοχή 
στην οποία βρίσκεται. Έτσι, ως κριτήριο διαφοροποιήσεως και στοιχείο αξιολόγησης 
αποτελεί προκειµένου επί αστικού ακινήτου αν το απαλλοτριούµενο είναι εντός ή 
εκτός σχεδίου, εντός ή εκτός ζώνης ποίοι σε κάθε περίπτωση οι όροι δόµησης, τα 
ποσοστά κάλυψης και αντιπαροχής και ο συντελεστής εµπορικότητας σε σχέση όµως 
µε τη συγκεκριµένη περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Αλλά η πιο πάνω 
διάταξη δεν καθιερώνει αποκλειστικά και για το δικαστήριο υποχρεωτικά κριτήρια 
για τη διάγνωση της πραγµατικής αξίας του απαλλοτριουµένου, έτσι ώστε να 
θεωρείται, ότι παραβιάζεται στην περίπτωση, που το δικαστήριο δεν θα τα λάβει 
υπόψη ή θα λάβει υπόψη άλλα τέτοια, παρά µόνο παρέχει οδηγίες για το πώς πρέπει 
να καθορίζεται η πραγµατική αξία και επιτρέπει στο δικαστήριο να λάβει υπόψη γι' 
αυτό το σκοπό, αφού χρησιµοποιηθεί η λέξη "ιδίως" κάθε πρόσφορο κατά την 
ανέλεγκτη κρίση του συγκριτικό στοιχείο, αφού το αξιολογήσει κατάλληλα. Ενόψει 
των προεκτεθέντων, η µη παράθεση στην απόφαση κάποιων από τα προαναφερόµενα 
στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη επί αστικού ακινήτου για τη διακρίβωση της 
πραγµατικής αξίας του, δεδοµένου µάλιστα, ότι αποτελούν απλούς προσδιοριστικούς 
της έννοιας της προσόδου του ακινήτου, ως ενδεικτικοί, οριζόµενου από το νόµο 
κριτηρίου διαγνώσεως της αξίας αυτού παράγοντες, δεν προσδίδουν στην απόφαση 
έλλειψη νοµίµου βάσεως, λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας ως προς τον καθορισµό της 
αξίας του και έτσι δεν στοιχειοθετεί την προβλεπόµενη από τη διάταξη του αριθµού 
19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ αναιρετική πληµµέλεια.  
- Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 579 παρ. 1 ΚΠολ∆ αν αναιρεθεί η απόφαση οι 
διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την απόφαση που 
αναιρέθηκε και η διαδικασία πριν από την απόφαση αυτή ακυρώνεται µόνον εφόσον 
στηρίζεται στην παράβαση, για την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση", κατά δε τη 
διάταξη του άρθρου 581 παρ. 2 του ίδιου κώδικα, "στο δικαστήριο της παραποµπής η 
υπόθεση συζητείται µέσα στα όρια που διαγράφονται µε την αναιρετική απόφαση". 
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 580 παρ. 3 του ΚΠολ∆, "αν ο Άρειος Πάγος 
αναιρέσει την απόφαση για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός από εκείνους που 
αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 (δηλαδή για υπέρβαση δικαιοδοσίας ή παράβαση των 
διατάξεων, των σχετικών µε την αρµοδιότητα) παραπέµπει την υπόθεση για 
περαιτέρω εκδίκαση σε άλλο δικαστήριο ισόβαθµο και οµοειδές προς εκείνο, το 
οποίο εξέδωσε την απόφαση που αναιρέθηκε ή και στο ίδιο, αν είναι δυνατή η 
σύνθεση του από άλλους δικαστές".  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 579, 580, 581,  
Σ: 17, 28,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13,  
Νόµοι: 3193/2003, άρθ. 9, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1274 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισµός αποζηµίωσης. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 13 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (ΚΑΑΑ), τελ. 
εδάφιο, "ως κριτήριο για την εκτίµηση της αξίας του απαλλοτριωµένου ακινήτου 
λαµβάνονται υπόψη ιδίως η αξία που έχουν κατά τον κρίσιµο χρόνο παρακείµενα και 
οµοειδή ακίνητα, που προσδιορίζονται κυρίως από την αντικειµενική αξία, τα 
τιµήµατα σε συµβόλαια µεταβίβασης κυριότητας ακινήτων τα οποία συντάχθηκαν 
κατά το χρόνο κήρυξης της απαλλοτρίωσης, καθώς και η πρόσοδος του 
απαλλοτριωµένου (άρθρο 9 παρ. 1 Ν. 3193/2003)". Από τις τελευταίες αυτές 
διατάξεις συνάγεται, ότι τα δικαστήρια κατά τον καθορισµό τιµής µονάδας 
αποζηµίωσης ακίνητου, που εµπίπτει στο ισχύον σύστηµα αντικειµενικού 
προσδιορισµού της αξίας του, υποχρεούνται να λαµβάνουν υπόψη και την 
αντικειµενική αξία αυτού, καθώς και των οµόρων και οµοειδών προς αυτό ακινήτων, 
κατά τον κρίσιµο χρόνο, ως ασφαλές και αντικειµενικό µέτρο κρίσης για την 
εξεύρεση της πραγµατικής αξίας του απαλλοτριωµένου ακινήτου, η οποία πάντως σε 
καµία περίπτωση δεν δεσµεύει τη δικαστική κρίση για την πραγµατική αξία του. 
Κατά την έννοια της διάταξης αυτής τα διαγραφόµενα κριτήρια δεν είναι 
αποκλειστικά και υποχρεωτικά για το δικαστήριο για τη διάγνωση της πραγµατικής 
αξίας του απαλλοτριουµένου κατά τον κρίσιµο χρόνο, έτσι ώστε να θεωρείται ότι 
παραβιάζεται στην περίπτωση που το δικαστήριο δεν τα λάβει υπόψη του ή θα λάβει 
υπόψη του άλλα τέτοια. Το δικαστήριο µπορεί να στηρίζει την κρίση του για την 
πραγµατική αξία του απαλλοτριουµένου ακινήτου, ενόψει της χρησιµοποίησης στην 
ανωτέρω διάταξη της λέξης "ιδίως" σε κάθε πρόσφορο συγκριτικό στοιχείο, αφού το 
αξιολογήσει προσηκόντως. Η δε σχετική για το πρόσφορο ή όχι του συγκριτικού 
στοιχείου κρίση του ανάγεται στην εκτίµηση πραγµάτων και ως εκ τούτου δεν 
υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 561 
παρ. 1 ΚΠολ∆ (ΑΠ 877/2007, ΑΠ 754/2005). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµός 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν 
εφαρµοσθεί ενώ συνέτρεχαν οι 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 ή 
εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005).Με το λόγο αναιρέσεως από τον αριθµό 
1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα 
σφάλµατα του ∆ικαστηρίου κατά την εκτίµηση του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των 
ισχυρισµών των διαδίκων καθώς και τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της 
ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται δηλαδή, αν η αγωγή, ένσταση κ.λ.π. ορθώς 
απορρίφθηκε ως µη νόµιµη, ή αν κατά παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου έγινε 
δεκτή ως νόµιµη, ή απορρίφθηκε, ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν (ΟλΑΠ 27 & 28/1998).  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει. 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει, ότι ο 
προβλεπόµενος 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 άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει, 
όµως, ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983).  
- Το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από 
τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό 
πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της 
πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες (ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 
1547/1997). Τα επιχειρήµατα δε του 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 (ΑΠ 465/1988).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 1987/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 3, 13, 15, 17, 
Νόµοι: 3193/2003, άρθ. 9, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1292 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Οριστικός προσδιορισµός τιµής µονάδας. Προθεσµία άσκησης αντίθετης αίτησης. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ) εάν έχει ασκηθεί 
παραδεκτώς αίτηση, εκείνος κατά του οποίου απευθύνεται δύναται να ασκήσει µε τις 
προτάσεις που κατατίθενται, µε την ποινή του απαραδέκτου, πέντε τουλάχιστον 
ηµέρες πριν από τη συζήτηση, αντίθετη αίτηση για τα ίδια ακίνητα για τα οποία 
ζητείται µε την αίτηση ο οριστικός προσδιορισµός της αποζηµίωσης. Ως (πρώτη) 
συζήτηση για τον υπολογισµό της προθεσµίας της συζήτησης σε περίπτωση 
αναίρεσης απόφασης του Εφετείου θεωρείται εκείνη ενώπιον του δικαστηρίου της 
παραποµπής.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 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 εφαρµοστεί 
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 απολογία), ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει όµως 
ανεπάρκεια απολογιών, 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 απολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
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απόφαση πλήρως κα σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 
1547/1997 Ελ∆νη 1997 σελ. 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 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 43/1990, ΑΠ 2105/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 
Κωδ∆ικ: 14, 100, 
Νόµοι: 2598/1998, άρθ. 2, 
Νόµοι: 2730/1999, άρθ. 9, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 868 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αποζηµίωση κτισµάτων. Συστατικά και παραρτήµατα. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. ∆ικαστική 
δαπάνη. 
- Κατά το άρθρο 4 Ν. 2882/2001, η αναγκαστική απαλλοτρίωση της κυριότητας του 
ακινήτου επιφέρει αυτοδικαίως και την απαλλοτρίωση κάθε κτίσµατος, κατασκευής 
και δέντρου που υπάρχει πάνω σε αυτό και κάθε άλλου συστατικού του πράγµατος, 
κατά τα άρθρα 953 και επόµενα του Αστικού Κώδικα, ανεξάρτητα από τη µνεία τους 
στην απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ή στο κτηµατολογικό 
διάγραµµα ή στον κτηµατολογικό πίνακα. Η δε αποζηµίωση, για να είναι πλήρης, 
κατά το άρθρο 17 παρ. 2 του Συντάγµατος, πρέπει να περιλαµβάνει και την αξία όχι 
µόνο του εδάφους, αλλά και των συστατικών του.  
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- Κατά µεν το άρθρο 953 ΑΚ συστατικό µέρος πράγµατος, που δεν µπορεί να 
αποχωριστεί από το κύριο πράγµα χωρίς βλάβη αυτού του ίδιου ή του κυρίου 
πράγµατος ή χωρίς αλλοίωση της ουσίας ή του προορισµού ή του κυρίου πράγµατος 
ή χωρίς αλλοίωση της ουσίας ή του προορισµού του, δεν µπορεί να είναι χωριστά 
αντικείµενο κυριότητας ή άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος. Κατά δε το άρθρο 954 
του αυτού Κώδικα συστατικά του ακινήτου, µε την έννοια του προηγούµενου 
άρθρου, είναι και τα πράγµατα που έχουν συνδεθεί σταθερά µε το έδαφος, ιδίως 
οικοδοµήµατα. Τέλος, κατά το άρθρο 959 ΑΚ, σε περίπτωση οικοδοµήµατος, που 
έχει κατασκευαστεί για διαρκή εξυπηρέτηση βιοµηχανικής επιχειρήσεως, λογίζονται 
παραρτήµατά του, εφόσον συντρέχουν και οι λοιποί όροι, τα µηχανήµατα, τα σκεύη 
και τα εργαλεία που έχουν προοριστεί γι' αυτήν.  
- Ως συστατικά, κατά την έννοια του άρθρου 4 Ν. 2882/2001, δύναται να θεωρηθούν 
και οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις εργοστασίου, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 953 ΑΚ, δηλ. 
είναι σταθερά συνδεδεµένες µε το κτίριο αυτό, µη δυνάµενες να αποχωριστούν από 
αυτό χωρίς αλλοίωση του προορισµού και της λειτουργικότητάς τους. Για τα 
συστατικά αυτά µέρη καθορίζεται ιδιαίτερη τιµή µονάδας αποζηµίωσης και δεν αρκεί 
η λήψη αυτών υπόψη και η αξιολόγησή τους κατά τον προσδιορισµό της αξίας των 
κτισµάτων του απαλλοτριωθέντος ακινήτου.  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ.1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται αν από το δικαστήριο 
παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Η παραβίαση του κανόνα αυτού είναι 
δυνατόν να έχει ως περιεχόµενο την αιτίαση ότι η αγωγή (ή αίτηση) επί της οποίας 
έκρινε το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλοµένη απόφαση, απορρίφθηκε ως µη 
νόµιµη, ενώ συνέβαινε το αντίθετο σύµφωνα µε το συγκεκριµένο κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου.  
- Ουσιαστική προϋπόθεση για τη θεµελίωση του λόγου αναιρέσεως από το άρθρο 559 
αριθ.19 ΚΠολ∆., είναι ότι η έλλειψη ή αντιφατικότητα των αιτιολογιών πρέπει να 
αφορά ζήτηµα, που ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, ήτοι να αφορά 
αυτοτελή πραγµατικό ισχυρισµό και όχι στην εκτίµηση και αξιολόγηση των 
αποδείξεων, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει κυριαρχικά και 
ανέλεγκτα (άρθρ. 340, 561 παρ. 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 διαδικασίας για τον 
προσωρινό και οριστικό προσδιορισµό της καταβλητέας αποζηµίωσης αφορούν τη 
διερεύνηση µίας και της αυτής διαφοράς. Γι' αυτό, αν παραστάθηκε και στις δύο 
διαδικασίες ο ίδιος δικηγόρος του οφείλεται αµοιβή µία φορά και για τις δύο 
διαδικασίες, αφού ουσιαστικά µία 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∆ 3026/1954 "Περί του Κώδικος των ∆ικηγόρων" 
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 
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προσωρινού και οριστικού προσδιορισµού της αποζηµίωσης και 1% για τη σύνταξη 
και κατάθεση των προτάσεων (ΑΠ 1170/2010, 672/2003). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 953, 954, 959,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Σ: 17, 
Κωδ∆ικ: 98, 100, 107, 110, 111, 114,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 4, 13, 18, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ρυµοτοµικό διάταγµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1218 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απαλλοτρίωση λόγω ρυµοτοµίας. Το δικαίωµα του ιδιοκτήτη, σε περίπτωση 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου, να ζητήσει το δικαστικό προσδιορισµό της 
αποζηµίωσης υπόκειται στη γενική εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ. 
Περιεχόµενο ένστασης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Κατά το άρθρο 17 του Συντάγµατος, η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του 
κράτους, κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του παρά µόνο για δηµόσια ωφέλεια 
και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζηµίωση. Πριν καταβληθεί δε η ορισθείσα 
οριστική ή προσωρινή αποζηµίωση διατηρούνται ακέραια όλα τα δικαιώµατα του 
ιδιοκτήτη και δεν επιτρέπεται η κατάληψη. Κατά το άρθρο 10 του Ν. 2882/2001, οι 
διατάξεις του οποίου εφαρµόζονται και επί απαλλοτρίωσης λόγω ρυµοτοµίας 
σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 2 και 5 αυτού, µετά τη συντέλεση της αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης, ο χρόνος παραγραφής της αξίωσης για την είσπραξη της 
αποζηµίωσης, που προσδιορίστηκε προσωρινά ή οριστικά, είναι δέκα έτη από την 
κατάληψη του ακινήτου που απαλλοτριώθηκε, ενώ το δικαίωµα για δικαστικό 
καθορισµό της αποζηµίωσης δεν υπόκειται στη δεκαετή αυτή παραγραφή. Το 
δικαίωµα συνεπώς, του ιδιοκτήτη, σε περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 
ακινήτου, να ζητήσει το δικαστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης υπόκειται στη 
γενική εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ, η οποία επί απαλλοτρίωσης λόγω 
ρυµοτοµίας αρχίζει από τότε που κατέστη αµετάκλητη η απόφαση του νοµάρχη (και 
πριν του Υπουργού) που κύρωσε την πράξη τακτοποίησης και αναλογισµού του 
πολεοδοµικού γραφείου (ΑΠ 1085/1994). Κατά της ως άνω επικυρωτικής απόφασης 
του Νοµάρχη προβλεπόταν από τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955 ειδικού 
χαρακτήρα προσφυγή στον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε σε αποκλειστική προθεσµία 30 
ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Νοµάρχη, η οποία κατατίθετο στην 
αρµοδία Τεχνική (Πολεοδοµική) Υπηρεσία της Νοµαρχίας. Στη συνέχεια 
ακολούθησε ο Ν. 2218/1994 που στο άρθρο 18 παρ. 12 και 13 αυτού ορίζεται ότι: 
κατά των αποφάσεων του Νοµάρχη επιτρέπεται σε οποιονδήποτε έχει έννοµο 
συµφέρον προσφυγή για παράβαση νόµου στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας σε 



 

[79] 
 

αποκλειστική προθεσµία 30 ηµερών από τη δηµοσίευση ή αν η απόφαση δεν 
δηµοσιεύεται, από την κοινοποίηση ή διαφορετικά αφότου έλαβε γνώση, που 
κατατίθεται στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή στο Γενικό Γραµµατέα της 
Περιφέρειας. Κατά της εκδοθείσης επί της προσφυγής απόφασης του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας µπορεί ν' ασκηθεί προσφυγή στον αρµόδιο Υπουργό, για 
παράβαση νόµου σε αποκλειστική προθεσµία 30 ηµερών και µε την τελευταία αυτή 
προσφυγή συµπροσβάλλεται και η κυρωτική απόφαση του Νοµάρχη. Τούτο δε διότι 
εφαρµόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955. Από τον συνδυασµό 
των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι η υπάρχουσα διοικητική διαδικασία για το 
αµετάκλητο, σε περίπτωση απαλλοτριώσεως λόγω ρυµοτοµίας, της πράξεως 
τακτοποίησης και αναλογισµού του πολεοδοµικού γραφείου διευρύνεται κατά ένα 
ενδιάµεσο επιπλέον στάδιο, της προσφυγής στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. 
Κατά της απόφασης δε του Νοµάρχη µε την οποία επικυρώνεται η άνω πράξη 
τακτοποίησης και αναλογισµού, ως και κατά των εκδιδοµένων αποφάσεων επί των 
προσφυγών του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (πριν την ισχύ του Ν. 2218/1994) ή στο Γενικό 
Γραµµατέα της Περιφέρειας και εν συνεχεία στον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε (µετά την ισχύ 
του Ν. 2218/1994) επιτρέπεται αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου 
Επικρατείας σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση 
των αποφάσεων αυτών. Εποµένως η πράξη τακτοποίησης και αναλογισµού 
αποζηµιώσεως του πολεοδοµικού γραφείου καθίσταται αµετάκλητη πάντοτε (είτε 
εξεδόθη πριν από την ισχύ του Ν. 2218/1994 και υπό την ισχύ του Ν. 3200/1955 είτε 
µετά απ' αυτόν) σε χρόνο µεταγενέστερο της πράξεως του Νοµάρχη, που την 
επικυρώνει, είτε µετά την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας των τριάντα (30) ηµερών 
από την κοινοποίηση της απόφασης του Νοµάρχη (κυρωτική) είτε και µε την 
απόρριψη της προσφυγής από το Γενικό Γραµµατέα ή την απόρριψη της προσφυγής 
από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε και εφόσον έχει ασκηθεί και αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ 
µετά την απόρριψη και αυτής. Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 262 παρ. 1 ΚΠολ∆ 
η ένσταση πρέπει να περιλαµβάνει ορισµένη αίτηση και σαφή έκθεση των γεγονότων 
που θεµελιώνουν και στην ένσταση παραγραφής πρέπει ν' αναφέρεται εκτός από το 
χρόνο γέννησης της αξίωσης και το χρονικό σηµείο έναρξης και λήξης της 
παραγραφής, διαφορετικά είναι αόριστη (ΑΠ 1355/1998).  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 262 παρ. 1 ΚΠολ∆, "η ένσταση πρέπει να περιλαµβάνει 
ορισµένη αίτηση και σαφή έκθεση των γεγονότων που τη θεµελιώνουν". Περαιτέρω, 
σύµφωνα µε το άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆, "αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από το δικαίωµα ή 
απαράδεκτο".  
- Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αριθ.11 περίπτωση γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι ο λόγος αυτός 
δεν ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εισήλθε στην αποδεικτική διαδικασία, ως προς την 
ένσταση για την απόδειξη της οποίας προσκοµίζεται, ώστε να επιβάλλεται η λήψη 
υπόψη του αποδεικτικού αυτού µέσου, αλλ' απέρριψε την ένσταση ως αόριστη όπως 
στην προκείµενη περίπτωση το Εφετείο (ΟλΑΠ 3/1997). 
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- Ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ προϋποθέτει ουσιαστική 
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας και ελλείψεις ή ασάφειες στη διατύπωση της 
ελάσσονος προτάσεως της προσβαλλόµενης αποφάσεως, σε ζήτηµα που ασκεί 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Συνεπώς, ο λόγος αυτός αναιρέσεως δεν 
ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας απέρριψε την ένσταση ως αόριστη (ΟλΑΠ 
44/1990).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 249, 
ΚΠολ∆: 262, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 3200/1955, άρθ. 8, 
Νόµοι: 2218/1994,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 10,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναγνώριση χρέους - Αιτιώδης και αναιτιώδης αναγνώριση χρέους 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 497 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγνώριση χρέους. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Απαράδεκτος λόγος αναίρεσης. 
- Η σύµβαση µε την οποία αναγνωρίζει κάποιος ίδιο αυτού χρέους, που προέρχεται 
από ορισµένη αιτία και υπόσχεται την καταβολή του, δηµιουργεί νέα ενοχική σχέση, 
η οποία θεµελιώνει ιδία αυτοτελή βάση αγωγής, στηριζόµενη στο άρθρο 361 ΑΚ, µε 
την έννοια ότι ο οφειλέτης δεν µπορεί να προβάλλει άλλες ενστάσεις που πηγάζουν 
από την παλαιά ενοχική σχέση, η οποία κατά τούτο δεν εξετάζεται πλέον (ΑΠ 
264/1989). Αντίθετα, η επιβεβαιωτική αναγνώριση χρέους, η οποία γίνεται µόνο για 
αποδεικτικούς σκοπούς, δεν έχει δικαιοπρακτικό χαρακτήρα και άρα µπορεί να 
προβληθούν ενστάσεις από την ενοχική σχέση µεταξύ των µερών, εκτός αν 
συµφωνήθηκε παραίτηση από τις ενστάσεις, οπότε θα πρόκειται για διαπλαστική 
δικαιοπραξία.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως και όταν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. ∆εν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αν ο ισχυρισµός που δεν 
λήφθηκε υπόψη είναι µη νόµιµος ή αόριστος και συνεπώς δεν θεωρείται ουσιώδης, 
αφού δεν ασκεί επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΑΠ 1352/2009).  
- Κατά το άρθρο 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, είναι απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης που 
στηρίζεται σε ισχυρισµό, ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο δικαστήριο της ουσίας, 
εκτός αν πρόκειται: α) για παράβαση που δεν µπορεί να προβληθεί στο δικαστήριο 
της ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, 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 αποφάσεως 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 
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το αναιρετήριο. Πρέπει, δηλαδή, να αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι ο ισχυρισµός 
που στηρίζει το λόγο αναιρέσεως είχε προταθεί στο δικαστήριο, το οποίο εξέδωσε την 
προσβαλλοµένη απόφαση και µάλιστα ότι είχε προταθεί νοµίµως, ήτοι ότι προτάθηκε 
στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο και είχε επαναφερθεί νόµιµα στο δεύτερο βαθµό, 
αλλιώς ο λόγος είναι αόριστος, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις µε στοιχ. α' έως γ' 
προαναφερόµενες εξαιρέσεις του ως άνω άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολ∆. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αντιπροσώπευση - Άµεση και έµµεση αντιπροσώπευση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1075 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αντιπροσώπευση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής 
πείρας. Έµµεση οµολογία. Επίδοση δικογράφου σε εκείνον που άσκησε πρόσθετη 
παρέµβαση. Πληρεξουσιότητα στον Άρειο Πάγο. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 212 του ίδιου κώδικα, αν δεν µπορεί να διαγνωσθεί ότι κάποιος 
ενεργεί στο όνοµα άλλου θεωρείται ότι ενεργεί στο δικό του όνοµα, και κατά το 
άρθρο 216 ΑΚ η εξουσία αντιπροσωπεύσεως παρέχεται µε τη σχετική δικαιοπραξία 
(πληρεξουσιότητα). Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών συνάγεται ότι, α) για 
να ενεργήσει η δήλωση βουλήσεως αµέσως υπέρ και κατά του αντιπροσωπευοµένου, 
πρέπει ο αντιπρόσωπος να επιχειρήσει τη δικαιοπραξία στο όνοµα εκείνου και να 
καταστήσει γνωστό σε αυτόν µε τον οποίο συναλλάσσεται, ότι η ενέργεια από τη 
δικαιοπραξία θα παραχθεί όχι για τον εαυτό του, αλλά τον αντιπροσωπευόµενο, 
πράγµα το οποίο µπορεί να συναχθεί και από τις περιστάσεις και β ) αν δεν µπορεί να 
διαγνωσθεί ότι κάποιος ενεργεί στο όνοµα άλλου θεωρείται ότι ενεργεί στο δικό του 
όνοµα.  
- Ο από το άρθρο 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη νόµιµης 
βάσης ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της αποφάσεως τα 
περιστατικά που συγκροτούν το πραγµατικό του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που 
εφαρµόσθηκε, ώστε καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής της διατάξεως αυτής, καθώς και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή 
αντιφατικές αιτιολογίες στο νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών γεγονότων που 
έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Αντίθετα δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, διότι στην κρίση του αυτή προβαίνει το 
δικαστήριο ανέλεγκτα, κατ' άρθρο 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆.  
- Κατά τη σαφή έννοια του άρθρου 559 αρ. 1 εδ. β' του ΚΠολ∆, η παραβίαση των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας ιδρύει λόγο αναιρέσεως, µόνο αν αυτά αφορούν την 
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ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς, 
δηλαδή όταν το δικαστήριο χρησιµοποιεί εσφαλµένα ή παραλείπει εσφαλµένα να 
χρησιµοποιήσει διδάγµατα της κοινής πείρας για να βρει την έννοια κάποιου κανόνα 
δικαίου ή να υπαγάγει σ' αυτόν τα πραγµατικά περιστατικά της διαφοράς, όχι δε και 
όταν χρησιµεύουν προς συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων ή προς εκτίµηση της 
αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που προσκοµίσθηκαν, γιατί στην 
περίπτωση αυτή πρόκειται για εκτίµηση πραγµάτων, η οποία είναι αναιρετικώς 
ανέλεγκτη.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 261 του ΚΠολ∆, κάθε διάδικος οφείλει να απαντά µε 
σαφήνεια γενικά ή ειδικά για την αλήθεια ή όχι των πραγµατικών ισχυρισµών του 
αντιδίκου του. Εφόσον δεν αµφισβητήθηκε η αλήθεια κάποιου πραγµατικού 
ισχυρισµού, απόκειται στο δικαστήριο να κρίνει, σε συνδυασµό µε την τυχόν γενική 
άρνηση και το σύνολο των ισχυρισµών των διαδίκων, αν συνάγεται οµολογία ή 
άρνηση. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι προϋπόθεση συναγωγής της λεγόµενης 
έµµεσης οµολογίας του διαδίκου σε σχέση µε συγκεκριµένα πραγµατικό ισχυρισµό 
του αντιδίκου του είναι να µην αµφισβητήθηκε ειδικώς από εκείνον ο πραγµατικός 
αυτός ισχυρισµός. Αν συντρέχει η αρνητική αυτή προϋπόθεση, η οποία και µόνο 
ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, µε επισκόπηση των προτάσεων (άρθρο 561 παρ. 2 
ΚΠολ∆ ), το δικαστήριο της ουσίας δικαιούται να κρίνει, ανελέγκτως ως προς τούτο, 
αν από το σύνολο των ισχυρισµών και τη γενική άρνηση που προβάλλεται συνάγεται 
έµµεση οµολογία.  
- Κατά το άρθρο 82 εδ. γ' του ΚΠολ∆ αποφάσεις και δικόγραφα που επιδίδονται 
στους κύριους διαδίκους πρέπει να επιδίδονται και σε εκείνον που άσκησε πρόσθετη 
παρέµβαση.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1,96 παρ. 1 και 104 ΚΠολ∆ προκύπτει: 1) ότι 
στα πολιτικά δικαστήρια και µάλιστα στον Άρειο Πάγο οι διάδικοι έχουν υποχρέωση 
να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο, 2) ότι η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε µε 
συµβολαιογραφική πράξη είτε µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα 
πρακτικά ή την έκθεση και µπορεί να αφορά ορισµένες ή όλες τις δίκες εκείνου που 
την παρέχει, 3) ότι για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή 
πληρεξουσιότητα και αν αυτή δεν υπάρχει κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, 
ακόµη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουµένως, το δε δικαστήριο εξετάζει 
αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη πληρεξουσιότητας, καθώς και 
την υπέρβαση της και 4) εκείνος που παρίσταται στο ακροατήριο µε δικηγόρο, στον 
οποίο όµως δεν αποδεικνύεται ότι έχει δοθεί νόµιµα ρητή σχετική πληρεξουσιότητα 
θεωρείται ως µη παριστάµενος.  
- Κατά το άρθρο 576 παρ. 2 ΚΠολ∆, αν ο αντίδικος εκείνου που επέσπευσε τη 
συζήτηση δεν εµφανισθεί ή εµφανισθεί αλλά δεν λάβει µέρος σ' αυτή µε τον τρόπο 
που ορίζει ο νόµος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε νόµιµα 
και εµπρόθεσµα και σε καταφατική περίπτωση προχωρά στη συζήτηση παρά την 
απουσία εκείνου που έχει κλητευθεί.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 211, 212, 216,  
ΚΠολ∆: 74, 78, 82, 94, 96, 104, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Απόσβεση χρέους - ∆ηµόσια κατάθεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1494 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απόσβεση της ενοχής µε δηµόσια κατάθεση. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Κατά δε το άρθρο 427 ΑΚ για να επέλθει απόσβεση της ενοχής µε δηµόσια 
κατάθεση θα πρέπει ο δανειστής να περιέλθει σε υπερηµερία, εφόσον δεν αποδέχεται 
την πραγµατική και προσήκουσα παροχή, που του προσφέρεται.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.8 ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο, παρά το νόµο, 
έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στη 
έκβαση της δίκης, η απόφασή του υπόκειται σε αναίρεση. Ως "πράγµατα" νοούνται οι 
αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων, οι οποίοι τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού 
δικαιώµατος, δηλαδή οι ισχυρισµοί των διαδίκων, οι οποίοι συγκροτούν την ιστορική 
βάση της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης (ΟλΑΠ 3/1997, ΑΠ 
1530/2001, ΑΠ 511/2003 ΑΠ 1255/2004). Για να υπάρξει λόγος από τη λήψη υπόψιν 
ισχυρισµών που δεν προτάθηκαν απαιτείται: 1) να είναι αυτοτελείς ισχυρισµού και 
όχι εκείνοι που αποτελούν απλή άρνηση η συνιστούν αδιάφορα περιστατικά ή 
επιχειρήµατα (ΑΠ 1530/2001, ΑΠ 1670/2001, ΑΠ 511/2003). 2) να έχουν ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 22/2005), όπως, όταν παραδέχεται µη 
προβληθείσα ένσταση (ΑΠ 1571/1995, ΑΠ 1339/1998) θα πρέπει δε, στο αναιρετήριο 
να µνηµονεύεται ο συγκεκριµένος ισχυρισµός, τον οποίο το δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο έλαβε υπόψη, καίτοι δεν είχε προταθεί και ποία επίδραση είχε αυτός στην 
έκβαση της δίκης (ΑΠ 714/1993 προβλ και ΑΠ 1446/2003).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.19 ΚΠολ∆ καθιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν η 
απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, η έχει αιτιολογίες αντιφατικές η ανεπαρκείς, 
σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Ο λόγος αυτός 
εδράζεται στο ότι η απόφαση είναι δυνατόν να µην περιλαµβάνει πραγµατικά 
περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή στηρίζει την κρίση της σε ζήτηµα µε ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης, που δεν καλύπτει όλα τα απαιτούµενα, µε βάση το 
πραγµατικό του εφαρµοστέου, στην περίπτωση, κανόνα δικαίου (ανεπαρκείς 
αιτιολογίες) (ΑΠ 821/2002, ΑΠ 1523/2001, ΑΠ 1267/2002, ΑΠ 720/2003, ΑΠ 
90/2001, ΑΠ 463/2004). ∆εν έχει, όµως, εφαρµογή η πιο πάνω διάταξη, όταν οι 
ελλείψεις του νοµικού συλλογισµού ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 
383/2004) και ιδίως στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος που 
εξάγεται απ' αυτές, εφ' όσον αυτό εκτίθεται µε σαφήνεια και πληρότητα (ΑΠ 
24/1992, ΑΠ 1547/1995). Η αντίφαση είναι ανάγκη να εντοπίζεται µόνο µεταξύ των 
αιτιολογιών της απόφασης και όχι µεταξύ αυτών και άλλων διαδικαστικών ή όχι 
εγγράφων (ΑΠ 700/1986) ή µεταξύ νοµικών συλλογισµών ή αξιολογήσεων της 
απόφασης (ΑΠ 1353/2001). Ο πιο πάνω λόγος αναίρεσης καθιδρύεται µόνο όταν η 
αντίφαση έχει τη µορφή ανεπαρκών αιτιολογιών (ΑΠ 1703/1995). Όταν, όµως η 
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αντίφαση εντοπίζεται µεταξύ δύο ή περισσοτέρων αιτιολογιών της απόφασης, οι 
οποίες διατυπώνονται επάλληλα ή επικουρικά και στηρίζουν η κάθε µία αυτοτελώς, 
το διατακτικό της, δεν υφίσταται έλλειψη νόµιµης βάσης (ΑΠ 308/1999). Άρα, χωρεί 
η εφαρµογή της πιο πάνω διάταξης, όταν δεν προκύπτουν, από το αιτιολογικό της 
προσβαλλόµενης απόφασης κατά τρόπο σαφή τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία 
είναι αναγκαία κατά νόµο για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου, ο οποίος 
εφαρµόζεται στη συγκεκριµένη περίπτωση (ΟλΑΠ 26/2004, ΟλΑΠ 24/1992 ΑΠ 
463/2004, ΑΠ 15/2006). Ακόµη δε, υφίσταται ο πιο πάνω λόγος, όταν η ανεπάρκεια ή 
η αντιφατικότητα της αιτιολογίας εντοπίζεται στο νοµικό χαρακτηρισµό των 
κρίσιµων πραγµατικών περιστατικών του δικαστή της ουσίας (ΟλΑΠ 12/1995, ΟλΑΠ 
24/1992, ΟλΑΠ 1/1992, ΑΠ 865/2003, ΑΠ 1420/2003, ΑΠ 462/2004), αλλά και στην 
διατύπωση της ελάσσονος πρότασης του δικανικού συλλογισµού είναι ενδοιαστική 
και δεν στοιχειοθετεί αναµφίβολο πόρισµα (ΑΠ 393/2003, ΑΠ 863/2002).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 427, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Απόσβεση χρέους - Συµψηφισµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1411 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συµψηφισµός. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Επί κατασχέσεως απαιτήσεως στα 
χέρια τρίτου ο τελευταίος µπορεί να προτείνει µετά την κατάσχεση σε συµψηφισµό 
ανταπαίτησή του κατά του καθ΄ ού η κατάσχεση που είχε γεννηθεί πριν την 
κατάσχεση. ∆ιάθεση επίδικου αντικειµένου. Θάνατος διαδίκου. Βίαιη διακοπή της 
δίκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 440 ΑΚ "ο συµψηφισµός επιφέρει απόσβεση των 
µεταξύ δύο προσώπων αµοιβαίων απαιτήσεων, όσο καλύπτονται, αν είναι οµοειδείς 
κατά το αντικείµενο και ληξιπρόθεσµες", ενώ κατά τη διάταξη του εποµένου άρθρου, 
"ο συµψηφισµός επέρχεται αν ο ένας τον επικαλεστεί µε δήλωση προς τον άλλο. Η 
πρόταση του συµψηφισµού επιφέρει απόσβεση των αµοιβαίων απαιτήσεων από τότε 
που συνυπήρξαν". Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 167 ΑΚ, η δήλωση της βούλησης 
έχει νοµική ενέργεια µόνο αφότου περιέλθει στο πρόσωπο στο οποίο απαιτείται να 
απευθυνθεί. Από το συνδυασµό των άνω διατάξεων προκύπτει ότι η δήλωση περί 
συµψηφισµού αµοιβαίων απαιτήσεων αποκτά νοµική ενέργεια και επιφέρει απόσβεση 
των απαιτήσεων από τότε που συνυπήρξαν αφότου η περί αυτού δήλωση του ενός 
των µερών περιέλθει στον άλλον. Υιοθετεί δηλαδή ο Αστικός Κώδικας τη θεωρία της 
παραλαβής ή λήψεως, κατά την οποία η δήλωση θεωρείται ότι συντελέστηκε και 
παράγει τη νοµική ενέργεια της όχι απλώς από την αποτύπωση της στον εξωτερικό 
κόσµο (θεωρία της εκδηλώσεως), ούτε αναγκαίως από τη γνώση του περιεχοµένου 
της από αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται (θεωρία της γνώσεως), αλλά από την 
παραλαβή της απ' αυτόν. Κατά την έννοια δε της παραλαβής, η δήλωση θεωρείται ότι 
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περιήλθε σε αυτόν, προς τον οποίον απευθύνεται (παραλήπτη), όταν διαβιβάστηκε 
κατά τρόπο που αυτός µπορούσε και έπρεπε να λάβει γνώση εγκαίρως, οπότε η 
δήλωση θεωρείται ότι έγινε εγκαίρως, ασχέτως αν από λόγους που τον αφορούν 
καθυστέρησε ο τελευταίος να λάβει γνώση (Α.Π. 1263/1996).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 984 ΚΠολ∆ και 449 ΑΚ προκύπτει 
ότι επί κατασχέσεως απαιτήσεως στα χέρια τρίτου ο τελευταίος µπορεί να προτείνει 
µετά την κατάσχεση σε συµψηφισµό ανταπαίτησή του κατά του καθ΄ ού η κατάσχεση 
που είχε γεννηθεί πριν την κατάσχεση, είτε µε τη δήλωση του άρθρου 985 ΚΠολ∆ 
είτε πριν απ' αυτήν. Αντίθετα, αν η δήλωση του τρίτου προς συµψηφισµό είχε 
περιέλθει στον δανειστή του- καθού η κατάσχεση- πριν επιβληθεί η κατάσχεση της 
απαίτησης στα χέρια του τρίτου, η απαίτηση κατά του τρίτου αποσβέσθηκε και ο 
τρίτος έχει παύσει να είναι οφειλέτης πριν από την επιβολή της κατάσχεσης, µε 
συνέπεια η τελευταία να είναι χωρίς αντικείµενο.  
- Με τις παρ. 1 έως 3 της διάταξης του άρθρου 225 του ΚΠολ∆ ορίζεται ότι: 1) Η 
επέλευση της εκκρεµοδικίας δεν στερεί τους διαδίκους από την εξουσία να 
µεταβιβάσουν το επίδικο πράγµα ή δικαίωµα ή να συστήσουν εµπράγµατο δικαίωµα, 
2) Η µεταβίβαση του επίδικου δικαιώµατος ή η σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος 
δεν επιφέρει καµία µεταβολή στη δίκη. Ο ειδικός διάδοχος έχει δικαίωµα να ασκήσει 
παρέµβαση, 3) Αν ο ενάγων µεταβίβασε το επίδικο δικαίωµα δεν µπορεί να προταθεί 
εναντίον του έλλειψη νοµιµοποίησης, εκτός αν η απόφαση που θα εκδοθεί δεν 
δεσµεύει τον ειδικό διάδοχο.  
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 286 παρ. 1 εδ. α' και 287 παρ. 1 ΚΠολ∆, οι οποίες, 
κατά το άρθρο 573 του ίδιου Κώδικα, εφαρµόζονται και στη διαδικασία της κατ' 
αναίρεση δίκης, αν εωσότου τελειώσει η προφορική συζήτηση µετά την οποία 
εκδίδεται η οριστική απόφαση πεθάνει κάποιος διάδικος, η δίκη διακόπτεται, η 
διακοπή δε αυτή επέρχεται από τη γνωστοποίηση προς τον αντίδικο του λόγου της 
διακοπής µε επίδοση δικογράφου ή µε προφορική δήλωση στο ακροατήριο ή εκτός 
του ακροατηρίου κατά την επιχείρηση διαδικαστικής πράξεως. Ως διάδικος δε υπέρ 
του οποίου επήλθε η διακοπή της δίκης στην περίπτωση θανάτου του αρχικού 
διαδίκου νοείται ο κληρονόµος αυτού, ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως στην 
έννοµη σχέση της δίκης, (ΑΠ 870/2006 ).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 291 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, ο αντίδικος του διαδίκου 
υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή της δίκης και ο οµόδικος του µπορούν να 
προκαλέσουν την επανάληψη της δίκης που έχει διακοπεί προσκαλώντας τον για το 
σκοπό αυτό µε κοινοποίηση δικογράφου. Μπορούν να κοινοποιήσουν την πρόσκληση 
και πριν από τη γνωστοποίηση του γεγονότος που προκάλεσε τη διακοπή θεωρώντας 
ότι αυτή επήλθε. Από το συνδυασµό των προαναφερθέντων διατάξεων προκύπτει ότι 
εκείνος ο οποίος στη διάρκεια της αναιρετικής δίκης κατέστη ειδικός διάδοχος 
κάποιου από τους διαδίκους νοµιµοποιείται µόνο να ασκήσει παρέµβαση, όχι όµως να 
ενεργήσει για δικό του λογαριασµό και στο όνοµα του οποιαδήποτε διαδικαστική 
πράξη, που έχει σχέση µε τη διεξαγωγή και την πρόοδο της δίκης. Εάν δε ενεργήσει 
τέτοιες πράξεις αυτές είναι άκυρες και η ακυρότητα λαµβάνεται υπόψη από το 
δικαστήριο και αυτεπάγγελτα κατά τις διατάξεις των άρθρων 68, 73, 159 παρ. 1 και 
160 παρ. 1 του ΚΠολ∆ (ΑΠ 1028/2010, 870/2006, 152/2000, 76/1980, 871/1978). Σε 
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περίπτωση θανάτου του αναιρεσείοντος ο ειδικός διάδοχος αυτού δεν νοµιµοποιείται 
να επαναλάβει τη δίκη, αλλά δικαιούται µόνο να παρέµβει υπέρ του κληρονόµου του 
ασκήσαντος το ένδικο µέσο διαδίκου, ο οποίος και µόνο υπεισέρχεται στην έννοµη 
σχέση της δίκης και υπέρ αυτού επήλθε η διακοπή της δίκης, νοµιµοποιούµενος να 
επαναλάβει ή να εξαναγκασθεί από τον αντίδικο του να επαναλάβει τη δίκη.  
- 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 167, 225, 440, 449, 
ΚΠολ∆: 68, 73, 159, 160, 286, 287, 291, 556, 559 αριθ. 19, 573, 984, 985, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
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 
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.  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την 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 * ΧρΙ∆ 2013, σελίδα 27 
 
Αρραβώνας και Ποινική ρήτρα - Ποινική ρήτρα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1439 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ποινική ρήτρα. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 404 ΑΚ: "Ο οφειλέτης µπορεί να υποσχεθεί στο 
δανειστή ως ποινή χρηµατικό ποσό ή κάτι άλλο (ποινική ρήτρα), για την περίπτωση 
που δεν θα εκπλήρωνε ή που δεν θα εκπλήρωνε προσηκόντως την παροχή". Εξάλλου 
κατά τη διάταξη του άρθρου 405 του ίδιου κώδικα: "Η ποινή καταπίπτει αν ο 
οφειλέτης αδυνατεί υπαίτια να εκπληρώσει την παροχή ή αν περιέλθει σε υπερηµερία. 
Η κατάπτωση της ποινής επέρχεται και αν ακόµη ο δανειστής δεν έχει υποστεί καµιά 
ζηµία". Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε εκείνες του άρθρου 361 ΑΚ 
προκύπτει ότι στα πλαίσια της αρχής της ελευθερίας των συµβάσεων είναι έγκυρος ο 
όρος της συµβάσεως χρηµατοδοτικής µισθώσεως κατά τον οποίο, αν καταγγελθεί η 
µίσθωση λόγω παραβάσεως όρου της συµβάσεως από το µισθωτή, καθίστανται 
απαιτητά και ληξιπρόθεσµα όλα τα µη δεδουλευµένα µισθώµατα, στην 
πραγµατικότητα δε ο όρος αυτός αποτελεί συνοµολόγηση ποινικής ρήτρας. Τέλος 
κατά τη διάταξη του άρθρου 409 ΑΚ: "Αν η ποινή που συµφωνήθηκε είναι 
δυσανάλογα µεγάλη, µειώνεται, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, από το δικαστήριο 
στο µέτρο που αρµόζει. Αντίθετη συµφωνία δεν ισχύει". Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας, για τη µόρφωση της δικαστικής του κρίσεως 
σε σχέση µε τον προσδιορισµό του περιεχοµένου της αόριστης νοµικής έννοιας της 
"δυσανάλογα µεγάλης ποινής" και του "µέτρου που αρµόζει", λαµβάνει υπόψη τα 
περιστατικά που σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν και ιδίως το µέγεθος 
της ποινής σε σύγκριση µε την αξία της αντιπαροχής του δανειστή, την οικονοµική 
κατάσταση των µερών, τα συµφέροντα του δανειστή που επλήγησαν από την 
αθέτηση της συµβάσεως, την έκταση της συµβατικής παραβάσεως του οφειλέτη, το 
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βαθµό του πταίσµατός του, την ενδεχόµενη ωφέλειά του από τη µη εκπλήρωση της 
παροχής, τα απώτερα επιβλαβή αποτελέσµατα και κάθε δικαιολογηµένο συµφέρον 
του δανειστή. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ελέγχεται κατά το άρθρο 559 
αριθ. 1 και 19 ΚΠολ∆ για την ορθή υπαγωγή στα ανωτέρω κριτήρια του άρθρου 409 
ΑΚ των περιστατικών που έγιναν ανελέγκτως δεκτά, δεν ελέγχεται όµως ο 
προσδιορισµός του ποσού κατά το οποίο κρίθηκε ότι πρέπει να µειωθεί η ποινική 
ρήτρα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 404, 405, 409,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Γάµος - Ακυρότητα γάµου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1412 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακυρότητα γάµου. 
- Κατά το άρθρο 131 ΑΚ: "Η δήλωση της βούλησης είναι άκυρη, αν κατά το χρόνο 
που έγινε, το πρόσωπο ... βρισκόταν σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιόριζε 
αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του." Κατά δε το άρθρο 1372 παρ. 1α ΑΚ: 
"Άκυρος είναι µόνον ο γάµος που έγινε κατά παράβαση των άρθρων 1350 έως 1352, 
1354, 1356, 1357 και 1360" ενώ κατά το άρθρο 1350 εδ. α' ΑΚ: "Για την σύναψη 
γάµου απαιτείται συµφωνία των µελλονύµφων".  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 131, 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1360, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕφΑ∆ 2012, σελίδα 273, σχολιασµός Ιωάννης 
Καλογριδάκης  
 
Γάµος - Ακυρότητα γάµου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 623 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πολιτικός γάµος. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1250/7.4.1982 "Για την καθιέρωση του 
πολιτικού γάµου", ο οποίος, όπως το άρθρο 8 αυτού ορίζει, άρχισε να ισχύει ένα µήνα 
µετά τη δηµοσίευση του Π∆/τος 391/18.6.1982, που εκδόθηκε κατά το άρθρο 6 του 
νόµου αυτού, "Γάµοι που έγιναν στο εξωτερικό, πριν από τη δηµοσίευση του 
παρόντος νόµου, ανάµεσα σε πρόσωπα που το ένα τουλάχιστον ήταν Έλληνας και 
σύµφωνα µε τον τύπο που προβλεπόταν από τη νοµοθεσία της χώρας όπου έγινε ο 
γάµος, θεωρούνται υποστατοί από τη στιγµή που έγιναν, εκτός αν ο ένας από τους 
συζύγους ετέλεσε νέο γάµο έγκυρο ή αν έχει εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση 
Ελληνικού δικαστηρίου που αναγνωρίζει ότι ο γάµος είναι ανυπόστατος", τελευταίο 
εδάφιο που προσετέθη µε το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 1438/1984.  
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∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 1438/1984, άρθ. 9, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆άνειο - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 821 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση δανείου. Ένσταση εικονικότητας. 
- Κατά το άρθρο 806 ΑΚ "Με τη σύµβαση του δανείου ο ένας από τους 
συµβαλλοµένους µεταβιβάζει στον άλλον κατά κυριότητα χρήµατα ή άλλα 
αντικαταστατά πράγµατα, και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγµατα της 
ίδιας ποσότητας και ποιότητας". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η ετεροβαρής 
σύµβαση του δανείου καταρτίζεται µε τη µεταβίβαση της κυριότητας του 
δανειζοµένου πράγµατος από το δανειστή προς τον οφειλέτη.  
- Κατά το άρθρο 138 παρ. 1 ΑΚ "∆ήλωση βούλησης που δεν έγινε στα σοβαρά παρά 
µόνο φαινοµενικά (εικονική) είναι άκυρη". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για 
την εικονικότητα µιας δικαιοπραξίας αρκεί η ελαττωµατικότητα της δηλωθείσης 
βουλήσεως του δικαιοπρακτούντος ή των δηλωθεισών βουλήσεων των 
δικαιοπρακτούντων, συνισταµένη στο ότι αυτή δεν αποσκοπεί πράγµατι στην 
παραγωγή των εννόµων αποτελεσµάτων της καταρτιζόµενης δικαιοπραξίας (ΑΠ 
1620/ 2008).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 138, 180, 806, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆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).  
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- 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 
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 ΚΠολ∆ 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 
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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 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 ΚΠολ∆, 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 ΚΠολ∆ 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: 361, 806, 1034, 
ΚΠολ∆: 111, 117, 118, 216, 224, 400, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
∆άση - Κυριότητα Ελληνικού ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1291 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆άση δασικές εκτάσεις. Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1 του Β∆/τος της 17-11/1-12-1836 "περί 
ιδιωτικών δασών" σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 2 και 3 του ίδιου 
διατάγµατος αναγνωρίστηκε η κυριότητα του ∆ηµοσίου επί των εκτάσεων που 
αποτελούσαν δάση, εκτός από εκείνες, οι οποίες πριν από την έναρξη του 
απελευθερωτικού αγώνα, ανήκαν σε ιδιώτες και των οποίων οι τίτλοι ιδιοκτησίας θα 
αναγνωρίζονταν από το Υπουργείο Οικονοµικών, στο οποίο έπρεπε να υποβληθούν 
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία ενός έτους από τη δηµοσίευση του ανωτέρω 
διατάγµατος, που έχει ισχύ νόµου. Έτσι, µε τις προαναφερόµενες διατάξεις 
θεσπίστηκε υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου µαχητό τεκµήριο κυριότητας επί των 
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δασών, που προϋπήρχαν στα όρια του Ελληνικού Κράτους, κατά το χρόνο ισχύος του 
ανωτέρω διατάγµατος, εφόσον δεν αναγνωρίστηκε η κυριότητα ιδιώτη κατά τη 
διαδικασία του ίδιου διατάγµατος. Προϋπόθεση όµως του τεκµηρίου τούτου είναι η 
ύπαρξη δάσους κατά το χρόνο ισχύος του διατάγµατος. ∆άσος, κατά την έννοια των 
προαναφεροµένων διατάξεων, θεωρείται κάθε έκταση εδάφους, η οποία καλύπτεται 
ολικά ή µερικά από άγρια ξυλώδη φυτά οποιωνδήποτε διαστάσεων και ηλικίας, τα 
οποία προορίζονται για την παραγωγή ξυλείας ή και άλλων προϊόντων, σύµφωνα µε 
τον ορισµό του δάσους, που περιέχεται στη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. ΑΧΝ/1888 
"περί διακρίσεως και οριοθεσίας των δασών", η οποία περιλήφθηκε ως άρθρο 57 στο 
Ν. 3077/1924 "περί δασικού κωδικός" και βασικά δεν διαφέρει από τις διατάξεις του 
άρθρου 3 παρ 1 και 2 του Ν. 998/1979. Ειδικότερα, κατά την έννοια των διατάξεων 
του Ν. 998/1979, "ως δάσος νοείται πάσα έκτασις της επιφανείας του εδάφους, η 
οποία καλύπτεται εν όλω η σποραδικώς υπό αγρίων ξυλωδών φυτών οποιωνδήποτε 
διαστάσεων και ηλικίας, αποτελούντων ως εκ της µεταξύ των αποστάσεως και 
αλληλεπιδράσεως οργανικήν ενότητα και η οποία δύναται να προσφέρει προϊόντα εκ 
των άνω φυτών εξαγόµενα, ή να συµβάλει εις την διατήρησιν της φυσικής και 
βιολογικής ισορροπίας, ή να εξυπηρέτηση την διαβίωσιν του ανθρώπου εντός του 
φυσικού περιβάλλοντος" (άρθρο 3 παρ. 1) και ως "δασική έκτασις νοείται πάσα 
έκτασις της επιφάνειας του εδάφους, καλυπτόµενη υπό αραιάς ή πενιχράς, υψηλής ή 
θαµνώδους ξυλώδους βλαστήσεως, οιασδήποτε διαπλάσεως και δυναµένη να 
εξυπηρέτηση µίαν ή περισσοτέρας των εν τη προηγουµένη παραγράφω λειτουργιών" 
(άρθρο 3 παρ. 2). Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι το δάσος είναι οργανικό 
σύνολο άγριων φυτών µε ξυλώδη κορµό επί της επιφανείας του εδάφους, τα οποία 
µαζί µε την εκεί συνυπάρχουσα πανίδα και χλωρίδα αποτελούν, µε την αµοιβαία 
αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδρασή τους ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασο-βιοκοινότητα) 
και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). ∆ασική έκταση υπάρχει και όταν η 
άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαµνώδης, είναι αραιά. Κρίσιµη, εποµένως, για 
την έννοια του δάσους και της δασικής έκτασης, είναι η οργανική ενότητα της 
δασικής (δενδρώδους ή θαµνώδους), βλάστησης, η οποία µε τη συνύπαρξη της όλης 
δασογενούς χλωρίδας και πανίδας προσδίδει µόνη σε αυτό την ιδιαίτερη ταυτότητα 
ως δασικού οικοσυστήµατος (ΑΕ∆ 27/1997). Επίσης, από τις ίδιες ως άνω διατάξεις, 
προκύπτει, ότι στην έννοια του δάσους ή της δασικής έκτασης περιλαµβάνονται και 
οι εντός αυτών, οποιασδήποτε φύσεως, ασκεπείς εκτάσεις χορτολειβαδικές ή µη, 
βραχώδεις εξάρσεις και γενικά ακάλυπτοι χώροι, καθώς και οι πάνω από τα δάση ή 
τις δασικές εκτάσεις ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των βουνών και οι άβατες 
κλυτίες αυτών. ∆εν ασκεί εξάλλου επιρροή στο πραγµατικό γεγονός της δασικής 
µορφής του ακινήτου το ότι ορισµένα τµήµατα αυτού κατά καιρούς εµφανίζονται 
χωρίς δασική βλάστηση. Τέλος στα δηµόσια κτήµατα, µεταξύ των οποίων και τα 
εθνικά δάση, ήταν επιτρεπτή η κτήση κυριότητας από ιδιώτη µε έκτακτη 
χρησικτησία, σύµφωνα µε τις έχουσες εφαρµογή, κατά το άρθρο 51 ΕισΝΑΚ, για τον 
προς της ενάρξεως της ισχύος του ΑΚ χρόνο, διατάξεις των ν.8 παρ. 1, κωδ. (7.39), ν. 
9 παρ 1 πανδ. (50.14 ν.2 παρ. 20 πανδ. (41.4), ν.6 πανδ. (44.3), ν.76 παρ. 1 πανδ. 
(18.1), ν.7 παρ. 3 πανδ. (23.3), δηλαδή κατόπιν ασκήσεως νοµής επί του δηµοσίου 
κτήµατος µε καλή πίστη για χρονικό διάστηµα µιας συνεχούς τριακονταετίας, 
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δυναµένου εκείνου που χρησιδέσποζε να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του 
νοµής και το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου του, εφόσον είχε γίνει µε νόµιµο τρόπο 
καθολικός ή ειδικός διάδοχος αυτού, ενώ, κατά το ίδιο δίκαιο, τα δηµόσια κτήµατα 
είχαν εξαιρεθεί από την τακτική χρησικτησία [σχ. διατάξεις των ν. 18, 24 παρ. 1 Π 
(43.3), παρ. 9 Εισ, (2. 9), ν.2 κωδ (7.30), Βασ. (50.10)]. Οι διατάξεις αυτές δεν 
καταργήθηκαν µε το µεταγενέστερο από 21 Ιουνίου 1837 νόµο "περί διακρίσεως 
κτηµάτων", στο άρθρο 21 του οποίου ορίζεται ότι "ως προς τον τρόπο κτήσεως και 
διατηρήσεως της ιδιοκτησίας των δηµοσίων πραγµάτων, εφαρµόζονται αι εν τω 
πολιτικώ νόµω περιεχόµεναι διατάξεις", εποµένως και οι προαναφερόµενες διατάξεις 
του Βυζαντινορωµαϊκού δικαίου. Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων µε 
εκείνες των άρθρων 18 και 21 του ν. της 21-6/3-7-1837 "περί διακρίσεως δηµοσίων 
κτηµάτων" συνάγεται ότι η έκτατη χρησικτησία χωρεί, µε τις προϋποθέσεις που 
εκτέθηκαν, και επί των δηµοσίων κτηµάτων, όπως είναι τα εθνικά δάση, εφόσον όµως 
η τριακονταετής νοµή επί τούτων, κατά τις διατάξεις των ν.8 παρ. 1 κωδ. (7.39), Βασ. 
9. παρ. 1 (50.14), είχε συµπληρωθεί µέχρι και της 11ης Σεπτεµβρίου 1915, όπως αυτό 
προκύπτει από τις διατάξεις αφενός του ν. ∆ΞΗ/1912 και των διαταγµάτων "περί 
δικαιοστασίου", που εκδόθηκαν µε βάση αυτόν από 12-9-1915 µέχρι και της 16-5-
1926 και αφετέρου του άρθρου 21 του νδ της 22-4/16-5-1926 "περί διοικητικής 
αποβολής από των κτηµάτων της Αεροπορικής Αµύνης", µε τις οποίες αναστέλλεται 
κάθε παραγραφή ή δικαστική προθεσµία σε αστικές διαφορές και απαγορεύτηκε 
οποιαδήποτε παραγραφή των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου στα κτήµατά του, άρα και η 
χρησικτησία επί τούτων (ΟλΑΠ 75/1987). Η απαγόρευση αυτή επαναλήφθηκε και 
από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του ΑΝ 1539/1938 "περί προστασίας δηµοσίων 
κτηµάτων", µε τις οποίες ορίζεται ότι επί των δηµοσίων δασών θεωρείται νοµέας το 
∆ηµόσιο, έστω και αν ουδεµία πράξη νοµής ενήργησε επί αυτών και ότι τα επί των 
ακινήτων κτηµάτων δικαιώµατα του ∆ηµοσίου δεν υπόκεινται σε καµία παραγραφή. 
Ενόψει των εκτεθέντων, προκείµενου για κτήµατα του ∆ηµοσίου, για την κτήση 
κυριότητας πάνω σε αυτά µε έκτακτη χρησικτησία, πρέπει η τριακονταετής νοµή να 
έχει συµπληρωθεί µέχρι και την 11-9-1915, ενώ από την ηµεροµηνία αυτή και εφεξής 
πράξεις νοµής σε δηµόσιο κτήµα δεν έχουν οποιαδήποτε αξία ως προς την απόκτηση 
κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία, καθόσον αν δεν είχε επέλθει κτήση της 
κυριότητας µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία δεν µπορούσε να συµπληρωθεί ο χρόνος 
για χρησικτησία κατά το µετέπειτα χρονικό διάστηµα. Περαιτέρω κατά τις διατάξεις 
των ν.8 παρ. 1 κωδ.(7.39), ν.9 παρ. 1 πανδ.(50.14), ν.2 παρ. 20 πανδ. (41.4), ν6 πανδ. 
(44.3), ν.76 παρ. 1 (πανδ. 18.1), ν.7 παρ. 3 πανδ. (23.3) του προϊσχύσαντος 
Βυζαντινορρωµαϊκού δικαίου, µε τις οποίες κρίνεται η απόκτηση του δικαιώµατος 
της κυριότητας πριν την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, κατά το άρθρο 51 του 
ΕισΝΑΚ, µπορούσε να αποκτηθεί η κυριότητα ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, 
κατόπιν άσκησης νοµής, ως τέτοιας νοούµενης της άσκησης σε αυτό εµφανών και 
συνεχών πράξεων, που προσιδιάζουν στη φύση του ακινήτου και εκδηλώνουν 
βούληση εξουσίασης του νοµέα πάνω στο ακίνητο, όπως είναι η καλλιέργεια τούτου, 
µε καλή πίστη, ήτοι µε την ειλικρινή πεποίθηση του νοµέα ότι µε την κτήση της 
νοµής του πράγµατος δεν προσβάλλει κατ' ουσίαν το δικαίωµα κυριότητας τρίτου, 
γεγονός που συνάγεται από το δικαστήριο της ουσίας, ενόψει της φύσης, της καλής 
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πίστης ως ενδιάθετης κατάστασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των ν.20 παρ. 12 πανδ. 
(5.8), 27 πανδ. (18.1), και διάνοια κυρίου για χρονικό διάστηµα µίας συνεχούς 
τριακονταετίας, εκείνος δε που χρησιδέσποζε, µπορούσε να συνυπολογίσει στο χρόνο 
της δικής του νοµής και το χρόνο όµοιας νοµής του δικαιοπαρόχου του, εφόσον είχε 
γίνει µε νόµιµο τρόπο καθολικός ή ειδικός διάδοχος αυτού.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 974, 1045 και 1051 ΑΚ προκύπτει, ότι υπό την ισχύ 
του Αστικού Κώδικα (23-2-1946) για την κτήση της κυριότητας ακινήτου µε έκτακτη 
χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε τη δυνατότητα 
εκείνου που απέκτησε τη νοµή αυτού µε καθολική ή µε ειδική διαδοχή να 
συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής και το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου 
του. Παράλληλα από το συνδυασµό των ως άνω διατάξεων µε εκείνες των άρθρων 
976-979 του ΑΚ συνάγεται ότι νοµή είναι η φυσική εξουσία επί του πράγµατος, που 
ασκείται µε διάνοια κυρίου, απαιτουµένης, έτσι, για τη θεµελίωση αυτής, της 
συνδροµής δυο στοιχείων, ήτοι της φυσικής εξουσίας επί του πράγµατος και της 
βούλησης εξουσίασης τούτου µε διάνοια κυρίου, το οποίο τελευταίο στοιχείο 
συντρέχει, όταν κάποιος κατέχει το πράγµα ως κύριος. Άσκηση δε νοµής επί 
ακινήτου, που οδηγεί στην κτήση κυριότητας αυτού µε χρησικτησία αποτελούν οι 
υλικές και εµφανείς πράξεις πάνω σε αυτό, που προσιδιάζουν στη φύση και στον 
προορισµό του και είναι δηλωτικές εξουσίασης αυτού µε διάνοια κυρίου, δηλαδή µε 
τη θέληση να το έχει δικό του, όπως είναι η καλλιέργεια αγροτεµαχίου, η εκµίσθωσή 
του, η χρησιµοποίησή του ως βοσκότοπου, η επίβλεψη, η επίσκεψη και η επιµέλεια 
του καθαρισµού του.  
- 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 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.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση, όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και, έτσι, 
δεν µπορεί να ελεγχθεί, αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν ή όχι οι όροι 
του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε. Αντίθετα, η απόφαση δεν 
στερείται νόµιµης βάσης, όταν οι πιο πάνω ελλείψεις αφορούν την εκτίµηση των 
αποδείξεων (άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆) και, ειδικότερα, αναφέρονται στην ανάλυση, 
στάθµιση και αξιολόγηση του πορίσµατος που εξάγεται από αυτές, αρκεί µόνο το 
πόρισµα να εκτίθεται µε σαφήνεια (ΟλΑΠ 24/1992).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 976 - 979, 1045, 1051, 
ΕισΝΑΚ: 51, 
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ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1559 αριθ. 19,  
ΑΝ: 1539/1938, άρθ. 2, 
Νόµοι: 998/1979, άρθ. 3,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ηµόσια κτήµατα - Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής & 
αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1360 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αυθαίρετη χρήση δηµοσίου κτήµατος. Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής 
αποβολής από δηµόσιο κτήµα. Αρµοδιότητα. Αναίρεση κατά των αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων, που εκδίδονται επί 
εφέσεων κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων για έλλειψη αρµοδιότητας. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Στο άρθρο 2 παρ. 2 του ΑΝ 263/1968 ορίζεται (πλην άλλων και) ότι κατά του 
αναφερόµενου στην παρ. 1 του άρθρου αυτού πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής 
από δηµόσιο κτήµα επιτρέπεται ανακοπή ενώπιον του αρµόδιου ειρηνοδικείου. Κατά 
τις παρ. παρ. 1 και 2 του από 11/12-11-1929 διατάγµατος "περί διοικήσεως δηµοσίων 
κτηµάτων" το οποίο εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 2 του Ν. 4266/1929 
και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 5895/1933, όπως περαιτέρω 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 20 ΑΝ 1540/1938, 19 ΑΝ 
1919/1939, 2 ΑΝ 1925/1951 και 5 παρ. 4 ΑΝ 263/1968: "Εις βάρος των οπωσδήποτε 
άνευ συµβατικής σχέσεως καρπουµένων ή ποιουµένων χρήσιν δηµοσίων κτηµάτων ή 
τοιούτων, των οποίων την νοµήν ή την χρήσιν έχει δια συµβάσεως οπωσδήποτε το 
∆ηµόσιο ή η ∆.∆.∆., βεβαιούται αποζηµίωσις δι' ό χρονικόν διάστηµα εποιήσατο 
χρήσιν. Η αποζηµίωσις ορίζεται ... κατά τη κρίσιν ανδρός αγαθού δια πρωτοκόλλου, 
υπέρ ..., κοινοποιείται δια δηµοσίου εγγράφου εις τον κατά τα άνω καρπούµενο ή 
χρησιµοποιούνται το ακίνητον, όστις θεωρείται αποδεχθείς την καθορισθείσαν 
αποζηµίωσιν αν εντός προθεσµίας ενός µηνός (άρθρο 10 ΑΝ 1919/1935) από της 
κοινοποιήσεως του πρωτοκόλλου δεν ασκήσει ανακοπή". Περαιτέρω ορίζεται µε τις 
ανωτέρω διατάξεις ότι η ανακοπή ασκείται ανάλογα µε το ποσό της αποζηµίωσης, 
ενώπιον του ειρηνοδίκου ή του προέδρου πρωτοδικών, οι αποφάσεις των οποίων δεν 
προσβάλλονται µε κανένα ένδικο µέσο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά (άρθρο 115 
παρ. 2 του δ/τος). Ήδη µετά την εισαγωγή του ΚΠολ∆, αρµοδιότητα για την 
εκδίκαση της ανακοπής, έχει σύµφωνα µε τα άρθρα 1 εδ. ε και στ, 3 παρ. 1, 2 και 4 
του ΕισΝΚΠολ∆, κατά τις οποίες καταργούνται όλες οι διατάξεις που αφορούν 
θέµατα που ρυθµίζει ο Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας, εφόσον δεν συµβιβάζονται µε 
τις διατάξεις αυτού ή καθιερώνουν ειδικές διαδικασίες ή ειδικούς κανόνες για 
ορισµένες υποθέσεις, το µονοµελές πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών µέτρων (ΑΠ 1245/2009, ΑΠ 481/2008, ΑΠ 553/2006, ΑΠ 409/2005). 
Η σχετική απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου υπόκειται στα ένδικα µέσα της 
έφεσης και της αναίρεσης (ΟλΑΠ 21-22/2002). Από το συνδυασµό των διατάξεων 
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αυτών συνάγεται περαιτέρω, ότι, όταν κατά του (φερόµενου ως) αυθαιρέτου κατόχου 
δηµοσίου κτήµατος εκδίδεται συγχρόνως και πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής και 
πρωτόκολλο καθορισµού αποζηµίωσης χρήσεως, αποκλειστική καθ' ύλην 
αρµοδιότητα για τις (συνεκδικαζόµενες) κατ' αυτών ανακοπές έχει το µονοµελές 
πρωτοδικείο ως το ανώτερο δικαστήριο που είναι αρµόδιο για τη µία εξ αυτών, ήτοι 
για την ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου αποζηµίωσης, κατά τα εκτεθέντα. Εξάλλου, 
µε τη διάταξη του άρθρου 18 περ. 2 ΚΠολ∆ ορίζεται ότι στην αρµοδιότητα των 
πολυµελών πρωτοδικείων υπάγονται οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων της περιφερείας τους.  
- Με το άρθρο 560 αριθ. 3β ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως κατά των αποφάσεων 
των ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων, που εκδίδονται επί 
εφέσεων κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, αν το δικαστήριο δεν είχε καθ' 
ύλην αρµοδιότητα. Κατά το άρθρο 31 παρ. παρ. 2, 3 ΚΠολ∆: "Στην αρµοδιότητα του 
πολυµελούς πρωτοδικείου, που δικάζει την κύρια δίκη, υπάγονται οι παρεπόµενες 
υποθέσεις της αρµοδιότητας του µονοµελούς πρωτοδικείου και του ειρηνοδικείου, 
και στην αρµοδιότητα του µονοµελούς πρωτοδικείου, που δικάζει την κύρια δίκη, 
υπάγονται οι παρεπόµενες υποθέσεις της αρµοδιότητας του ειρηνοδικείου. Αν 
πρόκειται για κύριες δίκες, που είναι συναφείς µεταξύ τους, έχει αποκλειστική 
αρµοδιότητα το δικαστήριο που είχε επιληφθεί πρώτο και εφαρµόζεται ανάλογα η 
διάταξη της παραγράφου 2". 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 18, 560, 
ΕισΝΚΠολ∆: 1, 3, 4, 
Νόµοι: 4266/1929, άρθ. 2,  
Νόµοι: 5895/1933, άρθ. 5,  
ΑΝ: 1540/1938, άρθ. 20, 
ΑΝ: 1919/1939, άρθ. 19, 
ΑΝ: 1925/1951, άρθ. 2,  
ΑΝ: 263/1968, άρθ. 2, 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ηµόσια κτήµατα - Αποζηµίωση για αυθαίρετη χρήση δηµόσιου κτήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1408 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χρήση δηµοσίων κτηµάτων. Πρωτόκολλο αποζηµίωσης. Αρµόδιο καθ' ύλην 
δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών από τη βεβαίωση µε πρωτόκολλο της 
αποζηµίωσης που οφείλει στο ∆ηµόσιο εκείνος ο οποίος καρπώνεται ή κάνει χρήση 
αυθαίρετα δηµόσιου κτήµατος, είναι αποκλειστικά το Μονοµελές Πρωτοδικείο, το 
οποίο δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Αίτηση αναίρεσης 
κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων και των αποφάσεων των Πρωτοδικείων που 
εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων Ειρηνοδικείων. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 



 

[97] 
 

- Κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 115 του από 11/12-11-1929 ∆/τος "περί 
διοικήσεως δηµοσίων κτηµάτων", το οποίο εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 
2 του ν. 4266/1929 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 5895/33, όπως 
περαιτέρω τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 20 ΑΝ 1540/38, 19 ΑΝ 
1919/39, 2 ΑΝ 1925/51 και 5 παρ. 4 του ΑΝ 263/1968, "σε βάρος εκείνων, που χωρίς 
συµβατική σχέση καρπώνονται ή κάνουν χρήση δηµόσιων κτηµάτων, βεβαιώνεται 
αποζηµίωση για το χρονικό διάστηµα που έκαναν χρήση (παρ. 1). Η αποζηµίωση 
ορίζεται µε πρωτόκολλο, το οποίο κοινοποιείται σε αυτόν που καρπώνεται ή 
χρησιµοποιεί το ακίνητο. Εντός µηνός δικαιούται αυτός να ασκήσει ανακοπή ενώπιον 
του Ειρηνοδικείου ή του Προέδρου Πρωτοδικών, αναλόγως του ποσού της 
αποζηµίωσης, οι οποίοι, κρίνοντες εκ των ενόντων, ακυρώνουν ή επικυρώνουν το 
πρωτόκολλο ή περιορίζουν την αποζηµίωση. Κατά της αποφάσεως αυτής ουδέν 
ένδικο µέσο επιτρέπεται. Αν όµως αµφισβητείται µε την ανακοπή το δικαίωµα του 
∆ηµοσίου, η απόφαση του Ειρηνοδικείου ή του Προέδρου ουδεµία ασκεί επιρροή στη 
δίκη για το δικαίωµα, η οποία ήθελε κινηθεί ενώπιον του αρµόδιου ∆ικαστηρίου. Το 
πρωτόκολλο αποζηµίωσης, εφόσον δεν ανακοπεί εµπροθέσµως ή εφόσον επικυρωθεί 
ή τροποποιηθεί, αποτελεί τίτλο διοικητικής εκτέλεσης κατά το νόµο περί εισπράξεως 
δηµοσίων εσόδων, κατά της οποίας ουδεµία ανακοπή χωρεί από τις διατάξεις του 
νόµου αυτού (παρ. 2)". Εξάλλου, κατά το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του ΕισΝΚΠολ∆, 
"στις περιπτώσεις που ειδικοί νόµοι παραπέµπουν σε διατάξεις οι οποίες 
καταργούνται µε το νόµο αυτό, από την εισαγωγή του ΚΠολ∆ εφαρµόζονται οι 
αντίστοιχες διατάξεις του, ενώ στις περιπτώσεις που διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή 
άλλου νόµου παραπέµπουν στην αρµοδιότητα και στην επ' αναφορά διαδικασία 
γενικά του Προέδρου Πρωτοδικών, από την εισαγωγή του ΚΠολ∆ είναι αρµόδιο το 
Μονοµελές Πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. 
ΚΠολ∆, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά". Από τις ως άνω διατάξεις, σε συνδυασµό µε 
εκείνες των άρθρων 1 εδ. ε' και στ" και 4 του ΕισΝΚΠολ∆, κατά τις οποίες 
"καταργούνται όλες οι διατάξεις που αφορούν θέµατα που ρυθµίζει ο ΚΠολ∆, εφόσον 
δεν συµβιβάζονται µε τις διατάξεις αυτού, ή καθιερώνουν ειδικές διαδικασίες ή 
ειδικούς κανόνες για ορισµένες κατηγορίες υποθέσεων", προκύπτει ότι από την 
εισαγωγή του ΚΠολ∆, αρµόδιο καθ' ύλην δικαστήριο για την εκδίκαση των ως άνω 
διαφορών από τη βεβαίωση µε πρωτόκολλο της αποζηµίωσης που οφείλει στο 
∆ηµόσιο εκείνος ο οποίος καρπώνεται ή κάνει χρήση αυθαίρετα δηµόσιου κτήµατος, 
είναι αποκλειστικά το Μονοµελές Πρωτοδικείο, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία 
των ασφαλιστικών µέτρων. (ΑΠ 1360/2011). Η σχετική απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου υπόκειται στα ένδικα µέσα της έφεσης και της αναίρεσης (ΟλΑΠ 21, 
22/2002).  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 560 αριθ. 3 ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των 
Ειρηνοδικείων και των αποφάσεων των Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις 
κατά των αποφάσεων Ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση και αν το δικαστήριο έχει 
υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων ή δεν είχε καθ' ύλην 
αρµοδιότητα.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 580 παρ 2 ΚΠολ∆ κατά την οποία, αν ο Άρειος Πάγος 
αναιρέσει την απόφαση για παράβαση των διατάξεων των σχετικών µε την 
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αρµοδιότητα, παραπέµπει την υπόθεση στο δικαστήριο το οποίο κρίνει αρµόδιο, 
ερµηνευόµενη τόσο µε λήψη υπόψη της αρχής της οικονοµίας της δίκης όσο και σε 
συνδυασµό µε τη ρυθµιστική της καταστάσεως των διαδίκων µετά την αναίρεση της 
αποφάσεως διάταξη του άρθρου 579 παρ. 1 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι µαζί µε την 
αναιρούµενη απόφαση του ∆ικαστηρίου το οποίο έκρινε εαυτό καθ' ύλην αρµόδιο για 
την εκδίκαση έφεσης, ενώ κατά τον, όπως στην προκειµένη περίπτωση, βάσιµο 
σχετικό πρώτο λόγο αναιρέσεως δεν ήταν, συναναιρείται και η απόφαση του 
δικαστηρίου, το οποίο έκρινε σε πρώτο βαθµό εάν και αυτό, όπως σύµφωνα µε όσα 
έχουν εκτεθεί συνέβη στην προκειµένη περίπτωση, δεν ήταν καθ' ύλην αρµόδιο, για 
να καταστεί έτσι εφικτή η παραποµπή της υπόθεσης στο δικαστήριο, το οποίο είναι 
αρµόδιο να την δικάσει σε πρώτο βαθµό. (ΟλΑΠ 566/1986, ΑΠ 1331/2008). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 560, 562, 579, 580, 686 επ.,  
ΕισΝΚΠολ∆: άρθ. 1, 3, 4, 
Νόµοι: 4266/1929, άρθ. 2,  
Νόµοι: 5895/1933, άρθ. 5,  
ΑΝ: 1540/1938,  
ΑΝ: 1919/1939, άρθ. 19, 
ΑΝ: 1925/1951,  
ΑΝ: 263/1968, άρθ. 5, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ηµόσια κτήµατα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1497 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ηµόσια κτήµατα. Τεκµήριο νοµής υπέρ του ∆ηµοσίου. ∆ιατάραξη νοµής. 
Παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού δικαίου.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του ΑΝ 1539/1938 "περί προστασίας των 
δηµοσίων κτηµάτων", η ισχύς της οποίας διατηρήθηκε και µετά την εισαγωγή του 
ΑΚ, σύµφωνα µε το άρθρο 53 ΕισΝΑΚ και επεκτάθηκε και υπέρ των ∆ήµων και 
Κοινοτήτων µε το άρθρο 1 του Ν∆/τος 31/1968 "επί των αδεσπότων και των 
δηµοσίων κτηµάτων εν γένει νοµεύς θεωρείται το ∆ηµόσιον, έστω και αν ουδεµίαν 
ενήργησεν επ' αυτών πράξιν νοµής". Εξάλλου, κατά την παράγραφο 2 του ιδίου 
άρθρου "Νοµή παρά τρίτου θεωρείται ασκουµένη α) ... β) επί των λοιπών αγροτικών 
κτηµάτων µόνο δια τακτικής καλλιέργειας και γ) ...". Περαιτέρω, κατά µεν τη διάταξη 
του άρθρου 3 παρ. 3 του πιο πάνω νόµου (ΑΝ 1539/38), η οποία είναι ουσιαστικού 
δικαίου, "η νοµή δεν επιδικάζεται εις τον ενάγοντα ιδιώτη, εφ' όσον το ∆ηµόσιον 
ήθελε αποδείξει είτε ιδίαν αυτού κυριότητα, είτε ότι η κυριότητα δεν ανήκει στον 
ενάγοντα", κατά δε τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του ιδίου νόµου "τα επί ακινήτων 
κτηµάτων δικαιώµατα του ∆ηµοσίου εις ουδεµίαν υπόκεινται παραγραφήν". Από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει µε σαφήνεια, ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο τρίτος 
καταλαµβάνει αυθαιρέτως δηµόσιο κτήµα µεν, αλλά αγροτικό, ήτοι κατάλληλο για 



 

[99] 
 

αγροτική καλλιέργεια, εκµεταλλεύεται δε τούτο µε τακτική καλλιέργεια, σύµφωνα µε 
τον προορισµό του, θεωρείται ότι ασκεί "νοµή" επ' αυτού" Η τέτοια δε "νοµή" δεν 
επιδικάζεται στον ενάγοντα ιδιώτη, ούτε και θεµελιώνει, οσοδήποτε µακρά και αν 
είναι, δικαίωµα κυριότητας στο κτήµα του ∆ηµοσίου, το οποίο (∆ηµόσιο) και µόνον 
θεωρείται νοµέας.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 997 ΑΚ, σε περίπτωση παράνοµης διατάραξης 
της νοµής πράγµατος ή δικαιώµατος ή αποβολής από αυτήν, έχει κατά τρίτων τις 
αγωγές της νοµής και εκείνος που απέκτησε την κατοχή του πράγµατος ή του 
δικαιώµατος από το νοµέα ως µισθωτής ή θεµατοφύλακας ή µε άλλη παρόµοια 
σχέση. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται, ότι για να έχει ο κάτοχος την προστασία του 
νοµέα κατά των τρίτων, πρέπει να έλαβε την κατοχή από τον νοµέα µε τρόπο 
παράγωγο, δηλαδή µε παράδοση από αυτόν, ύστερα από συµφωνία τους, βασιζόµενη 
σε ορισµένη ενοχική σχέση, που δικαιολογεί την κατοχή, έστω και αν δεν 
καταρτίσθηκε έγκυρη σύµβαση µεταξύ τους, για έλλειψη τυχόν του νοµίµου τύπου ή 
άλλο ελάττωµα. Αν, εποµένως, δεν συντρέχει ο ουσιώδης όρος της ύπαρξης της 
κατοχής µε τη σύµφωνη βούληση του νοµέα, ο καταλαβών το πράγµα είναι 
αυθαίρετος κάτοχος και δεν έχει την προστασία του άρθρου 997 ΑΚ. Αυτά, κατά 
µείζονα λόγο, ισχύουν και στην περίπτωση δηµοσίου κτήµατος, του οποίου η 
παραχώρηση της χρήσεως από το ∆ηµόσιο, ως νοµέα, γίνεται µάλιστα, υποχρεωτικά 
µε σύµβαση καταρτιζόµενη εγγράφως, κατά τους όρους των άρθρων 2 παρ. 1 και 23 
παρ. 1 του ΑΝ 1539/1938. Ώστε ο ενεργήσας µονοµερώς αυθαίρετη κατάληψη 
τέτοιου κτήµατος δεν θεωρείται πάντως ότι έχει τη σύµφωνη προς τούτο βούληση του 
νοµέα. Ο κάτοχος αυτός, που δεν έχει προστατευόµενο κατά το νόµο δικαίωµα 
κατοχής, αφού αποκτά, υπό όρους µόνο δικαίωµα εξαγοράς (άρθρο 2 παρ. 2, 26 επ. 
ΑΝ 1539/1938), δεν µπορεί να ζητήσει έννοµη προστασία µε τις διατάξεις του 
άρθρου 997 ΑΚ (ΑΠ 462/1990 µειοψηφία Ελ∆νη 31.1003).  
- Η παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού δικαίου, που προβλέπεται ως λόγος 
αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, είναι δυνατό να έχει ως περιεχόµενο 
και την αιτίαση, ότι η αγωγή, επί της οποίας έκρινε σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθµό το 
δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη τελεσίδικη απόφαση, απορρίφθηκε ως 
µη νόµιµη, ενώ συνέβαινε το αντίθετο, σύµφωνα µε το συγκεκριµένο κανόνα του 
ουσιαστικού δικαίου (ΟλΑΠ 28/98). Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, ΟλΑΠ 4/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 997, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
ΑΝ: 1539/1938, άρθ. 2, 3, 4, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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∆ηµόσια κτήµατα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1236 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αρχαιολογικοί χώροι. Χώροι που έχουν σπηλαιολογικό ενδιαφέρον. Απόδοση στο 
Υπουργείο Πολιτισµού. ∆ιοικητική αποβολή. 
- Κατά το άρθρο 9 παρ. 13 του Ν. 2557/1997 µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Πολιτισµού αποδίδονται στο Υπουργείο Πολιτισµού χώροι που 
εκµεταλλεύεται ο ΕΟΤ, οι οποίοι έχουν αρχαιολογικό ή σπηλαιολογικό ενδιαφέρον, 
για τη διασφάλιση της αρχαιολογικής ή κάθε άλλης συναφούς επιστηµονικής 
έρευνας. Με βάση την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση ο Υπουργός Πολιτισµού 
εκδίδει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής οποιουδήποτε νέµεται, κατέχει ή 
χρησιµοποιεί τους χώρους στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος αυτή. Με την 
έκδοση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής λύεται αυτοδικαίως κάθε σύµβαση 
που έχει συναφθεί µεταξύ του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (ΕΟΤ) ή της 
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία " Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ" και 
οποιουδήποτε τρίτου και αφορά του αποδιδόµενους, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, στο 
Υπουργείο Πολιτισµού χώρους (όπως το τελευταίο ως άνω εδάφιο προστέθηκε µε το 
άρθρο 10 παρ. 28 του Ν. 3207/2003). Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι α) για 
την απόδοση στο Υπουργείο Πολιτισµού των αναφερόµενων σ' αυτές χώρων τους 
οποίους εκµεταλλεύεται ο ΕΟΤ απαιτείται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Πολιτισµού, και έκδοση, βάσει της κοινής αυτής υπουργικής 
απόφασης, πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του νεµοµένου ή κατέχοντος ή 
χρησιµοποιούντος τους εν λόγω χώρους, και ότι β) µε την έκδοση του πρωτοκόλλου 
διοικητικής αποβολής λύεται αυτοδικαίως κάθε σύµβαση µεταξύ του ΕΟΤ ή της 
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ" (και ήδη 
"Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης ΑΕ" ως ειδικής διαδόχου του ΕΟΤ, κατά τα 
κατωτέρω εκτιθέµενα) και οποιουδήποτε τρίτου, η οποία (σύµβαση) αφορά τους 
αποδιδόµενους στο Υπουργείο Πολιτισµού ως άνω χώρους, χωρίς δε την έκδοση 
τέτοιου πρωτοκόλλου δεν επέρχεται η προαναφερόµενη (αυτοδίκαιη) λύση της 
σύµβασης, έστω και αν έχει εκδοθεί η ειρηµένη κοινή υπουργική απόφαση για την 
απόδοση του χώρου στο Υπουργείο Πολιτισµού.  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2557/1997, άρθ. 9,  
Νόµοι: 3207/2003, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1062 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  



 

[101] 
 

- ∆ιαζύγιο. Ισχυρός κλονισµός. Τετραετής διάσταση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έφεση. Ερηµοδικία εκκαλούντος. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρ. 1439 παρ. 3 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρ. 16 του Ν. 1329/1983, εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από 
τέσσερα τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισµός στις σχέσεις τους τεκµαίρεται αµάχητα και 
το διαζύγιο µπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισµού αφορά το 
πρόσωπο του ενάγοντος, δεν εµποδίζεται δε η συµπλήρωση του χρόνου διάστασης 
από µικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων 
ανάµεσα στους συζύγους. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής που καθιερώνει ως 
λόγο διαζυγίου τον αντικειµενικό κλονισµό της έγγαµης σχέσης, η τετραετής συνεχής 
διάσταση των συζύγων, που απαιτεί ο νόµος για να λυθεί για το λόγο αυτό ο µεταξύ 
τους γάµος, υπολογίζεται από τότε που η συµβίωσή τους διασπάσθηκε τόσο κατά τα 
εξωτερικά της γνωρίσµατα, δηλαδή ως συγκατοίκηση, όσο και κατά το ψυχικό της 
στοιχείο, δηλαδή ως προς τη θέληση να διατηρηθεί ο γάµος (ΑΠ 67/1993), πρέπει δε 
να έχει συµπληρωθεί µέχρι την πρώτη στο ακροατήριο συζήτηση της αγωγής 
διαζυγίου, δηλαδή η τετραετής διάσταση των συζύγων υπολογίζεται αναδροµικά από 
το χρόνο αυτό της πρώτης στο ακροατήριο συζήτησης της αγωγής διαζυγίου, κατά 
τον οποίο και κρίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρ. 68, 69, 224, 269 και 281 ΚΠολ∆ 
το κεκτηµένο του καταγόµενου στη δίκη δικαιώµατος (ΑΠ 1698/2002, 1325/2008).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρ. 118 αριθ. 4, 566 παρ. 1 και 577 παρ. 1 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το έγγραφο της αναίρεσης πρέπει να περιέχει κατά τρόπο, 
σαφή, ορισµένο και ευσύνοπτο τη νοµική πληµµέλεια που αποδίδεται στην 
προσβαλλόµενη απόφαση, ώστε να µπορεί να διαπιστωθεί αν και ποιο λόγο 
αναίρεσης από τους περιοριστικά αναφερόµενους στο άρθρ. 559 του ΚΠολ∆ 
θεµελιώνει η προβαλλόµενη αιτίαση (ΟλΑΠ 32/1996), διαφορετικά η αίτηση 
αναίρεσης είναι αόριστη και απορριπτέα ως απαράδεκτη. Ειδικότερα για την 
πληρότητα του λόγου αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, µε τον 
οποίο προσάπτεται στο δικαστήριο της ουσίας ευθεία παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, δεν αρκεί να εκτίθεται στο αναιρετήριο η συγκεκριµένη διάταξη του 
ουσιαστικού δικαίου που φέρεται ότι παραβιάσθηκε, αλλά πρέπει να προσδιορίζεται 
και το κατά την εκδοχή του αναιρεσείοντος ερµηνευτικό ή υπαγωγικό σφάλµα, 
εφόσον δε η υπόθεση ερευνήθηκε και στην ουσία της, πρέπει επιπλέον να 
αναφέρονται µε σαφήνεια και πληρότητα και τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία 
το δικαστήριο της ουσίας θεµελίωσε την κρίση του για τη βασιµότητα ή αναλόγως 
την αβασιµότητα της ένδικης αγωγής (ΟλΑΠ 20/2005), αφού µόνο µε βάση τις 
ουσιαστικές αυτές παραδοχές της απόφασής του µπορεί να ελεγχθεί αν η 
αποδιδόµενη σ' αυτή νοµική πληµµέλεια οδήγησε σε εσφαλµένο διατακτικό, από το 
οποίο και εξαρτάται τελικά η ευδοκίµηση της αίτησης αναίρεσης (ΑΠ 1536/2004, 
538/2007).  
- Κατά την έννοια του λόγου αναίρεσης από τον αριθµό 19 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και υφίσταται συνεπώς εκ πλαγίου παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, όταν από τις παραδοχές της, που περιλαµβάνονται στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού της και αποτελούν το αιτιολογικό της, 
δεν προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγµατικά 
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περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του για ζήτηµα 
µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, µε αποτέλεσµα έτσι να µην µπορεί να 
ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν 
εφαρµόσθηκε. (ΟλΑΠ 1/1999). Ειδικότερα αντιφατικές αιτιολογίες έχει η απόφαση, 
όταν τα πραγµατικά περιστατικά που στηρίζουν το αποδεικτικό πόρισµά της για 
κρίσιµο ζήτηµα, δηλαδή για ζήτηµα αναφορικά µε ισχυρισµό των διαδίκων που τείνει 
στη θεµελίωση ή στην κατάλυση του επίδικου δικαιώµατος, συγκρούονται µεταξύ 
τους και αλληλοαναιρούνται, αποδυναµώνοντας έτσι την κρίση της απόφασης για την 
υπαγωγή ή µη της ατοµικής περίπτωσης στο πραγµατικό συγκεκριµένου κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που συνιστά και το νοµικό χαρακτηρισµό της ατοµικής 
περίπτωσης. Αντίστοιχα ανεπάρκεια αιτιολογίας υπάρχει, όταν από την απόφαση δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είτε είναι κατά το νόµο αναγκαία για τη 
στοιχειοθέτηση της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε στην ένδικη 
περίπτωση, είτε αποκλείουν την εφαρµογή της, όχι δε και όταν υφίστανται ελλείψεις 
στην ανάλυση, στάθµιση και γενικώς στην εκτίµηση των αποδείξεων, εφόσον το 
πόρισµα από την εκτίµηση αυτή εκτίθεται µε σαφήνεια και πληρότητα (ΟλΑΠ 
15/2006). ∆ηλαδή δεν υπάρχει ανεπάρκεια αιτιολογίας, όταν η απόφαση περιέχει 
συνοπτική, αλλά πλήρη αιτιολογία, αφού αναγκαίο να εκτίθεται σαφώς στην 
απόφαση είναι µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε και όχι ο λόγος για τον 
οποίο αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Συνακόλουθα τα επιχειρήµατα του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση απλώς των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές διαµορφωτικές του αποδεικτικού πορίσµατός του και εποµένως αιτιολογία 
της απόφασης ικανή να ελεγχθεί αναιρετικά µε τον παραπάνω λόγο για ανεπάρκεια ή 
αντιφατικότητα, ούτε ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν το δικαστήριο της ουσίας 
δεν ανέλυσε ιδιαιτέρως ή διεξοδικά τα επιχειρήµατα των διαδίκων που δεν συνιστούν 
αυτοτελείς ισχυρισµούς τους (ΑΠ 1266/2011).  
- Από τη διάταξη του άρθρ. 524 παρ. 3 ΚΠολ∆, που όριζε, όπως είχε τροποποιηθεί µε 
το άρθρ. 16 παρ. 3 του Ν. 2915/2001, ότι σε περίπτωση ερηµοδικίας του εκκαλούντος 
η έφεση απορρίπτεται, προκύπτει ότι η απόρριψη της έφεσης λόγω της ερηµοδικίας 
του εκκαλούντος δεν είναι στην περίπτωση αυτή τυπική, αλλά γίνεται κατ' ουσίαν, 
διότι αν και οι λόγοι της έφεσης στην πραγµατικότητα δεν εξετάζονται ως προς το 
παραδεκτό και τη βασιµότητά τους, ωστόσο θεωρούνται κατά πλάσµα του νόµου ότι 
είναι αβάσιµοι και για την αιτία αυτή πάντοτε απορριπτέοι, αφού το δικαστήριο δεν 
έχει τη δυνατότητα να εκδώσει αντίθετη απόφαση, δεχόµενο τους λόγους της έφεσης. 
Εποµένως στην περίπτωση αυτή της απόρριψης της έφεσης λόγω της ερηµοδικίας του 
εκκαλούντος αναιρεσιβαλλόµενη µπορεί να είναι µόνον η τελεσίδικη απόφαση του 
Εφετείου, δηλαδή αυτή που δεν υπόκειται πλέον σε ανακοπή ερηµοδικίας (άρθρ. 553 
παρ. 1 ΚΠολ∆), στην οποία και ενσωµατώνεται έκτοτε η πρωτόδικη απόφαση. Έτσι 
τα τυχόν σφάλµατα της πρωτόδικης απόφασης, που µε την έννοια αυτή επικυρώνεται 
από το Εφετείο, µπορούν να προταθούν µε την αίτηση αναίρεσης ως σφάλµατα της 
εφετειακής απόφασης, εφόσον συνιστούν και αναιρετικούς λόγους παραδεκτά 
προβαλλόµενους (ΟλΑΠ 16/1990, ΑΠ 835/2010, 576/2011, 742/2011).  
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 1439, 
ΚΠολ∆: 524, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ INLAW: Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Ν. 3719/2008 απαιτείται πλέον 
διετής διάσταση 
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1057 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Τετραετής διάσταση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη 
υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 14 του Ν. 3719/2008, "εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς 
από δύο τουλάχιστον χρόνια ο κλονισµός τεκµαίρεται αµάχητα και το διαζύγιο 
µπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισµού αφορά το πρόσωπο του 
ενάγοντος. Η συµπλήρωση του χρόνου διάστασης δεν εµποδίζεται από µικρές 
διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων ανάµεσα στους 
συζύγους". Από τη διάταξη αυτή, που καθιερώνει ως λόγο διαζυγίου τον 
αντικειµενικό κλονισµό της έγγαµης σχέσεως των συζυγών προκύπτει ότι, εφόσον 
αποδειχθεί η διετής διάσταση, η οποία υπολογίζεται αναδροµικά όχι από το χρόνο 
που είχε προσδιορισθεί αρχικά να συζητηθεί η αγωγή στο πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο, 
αλλά από το χρόνο της µετ' αναβολή πρώτης στο ακροατήριο κατ' ουσίαν συζήτησης 
της αγωγής, κατά τον οποίο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68, 69, 224, 269 
και 281 ΚΠολ∆ κρίνεται το κεκτηµένο του καταγόµενου στη δίκη δικαιώµατος, 
τεκµαίρεται αµάχητα ο κλονισµός των σχέσεων των συζύγων και το δικαστήριο 
χωρεί, στη λύση του γάµου. Ως διάσταση, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
νοείται εκείνη κατά την οποία οι σύζυγοι αποµακρύνονται φυσικώς και ψυχικώς 
µεταξύ τους, µε τη θέληση να µην έχουν πλέον κοινωνία βίου, ανεξάρτητα από το εάν 
η αποµάκρυνση αυτή, ως πραγµατικό γεγονός, είναι αποτέλεσµα της πρωτοβουλίας 
του ενός από τους συζύγους ή και των δύο και 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, 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 αυτή7εάν δεν αναιρείται η σταθερή πρόθεση 
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διάστασης 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 (ΟλΑΠ 20/1990 ΑΠ 635/2002, ΑΠ 621/1999).  
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ.1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, ΟλΑΠ 4/2005).  
- Για το ορισµένο του εκ του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆ λόγου αναιρέσεως, κατά τον 
οποίο αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα 
που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, πρέπει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 118 αρ. 4, 566 παρ. 1, 577 παρ. 4 και 578 του ΚΠολ∆, στο αναιρετήριο να 
αναφέρονται: α) ποια ήταν τα "πράγµατα", δηλαδή οι αυτοτελείς και θεµελιωτικοί ή 
καταλυτικοί ή διακωλυτικοί ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος ισχυρισµοί που 
συγκροτούσαν την ιστορική βάση αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως ή 
λόγου εφέσεως η αντεφέσεως και τους οποίους το δικαστήριο έλαβε υπόψη, ενώ δεν 
προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη παρά το ότι είχαν προταθεί από τον αναιρεσείοντα, 
β) τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι οι ισχυρισµοί προτάθηκαν παραδεκτά από 
τον αναιρεσείοντα στο Εφετείο και ήταν νόµιµοι ή συντρέχει µία από τις περιπτώσεις 
του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 43/1990) και γ) τα περιστατικά από τα οποία 
προκύπτει ότι οι ισχυρισµοί θα ασκούσαν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, 
δηλαδή το σφάλµα από τη µη λήψη υπόψη των ισχυρισµών. Με τον δεύτερο από το 
άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως αποδίδεται στην προσβαλλόµενη απόφαση 
η µοµφή, ότι δεν έλαβε υπόψη τους ισχυρισµούς που προτάθηκαν από την 
αναιρεσείουσα µε αποτέλεσµα να αχθεί σε εσφαλµένο διατακτικό, δεδοµένου ότι 
αυτοί ασκούσαν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, χωρίς να γίνεται καµιά 
περαιτέρω αναφορά, ποιοι ήταν οι ισχυρισµοί αυτοί, τα στοιχεία από τα οποία 
προκύπτει ότι αυτοί προτάθηκαν και ποια επίδραση ασκούσαν στο διατακτικό της 
αποφάσεως του Εφετείου.  
- Ο λόγος αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ. 11γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το δικαστήριο 
της ουσίας παραβιάζει την υποχρέωση του να λάβει υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, 
τα οποία επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι για την απόδειξη νόµιµα 
προταθέντος ισχυρισµού, που ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Για να 
είναι όµως ορισµένος ο σχετικός αναιρετικός λόγος πρέπει να καθορίζονται τα 
συγκεκριµένα αποδεικτικά µέσα που δεν έλαβε υπόψη το δικαστήριο, ότι έγινε 
επίκληση και προσαγωγή των αποδεικτικών µέσων κατά την συζήτηση ενώπιον του 



 

[105] 
 

δικαστηρίου της ουσίας που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, καθώς, επίσης, 
και η επίδραση που είχαν αυτά στην έκβαση της δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439,  
ΚΠολ∆: 68, 69, 224, 269, 281, 94, 96, 104, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 
559 αριθ. 12, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1056 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Ισχυρός κλονισµός. ∆ιετής διάσταση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
Παραβίαση των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 14 του Ν. 3719/2008, εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από 
δύο τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισµός τεκµαίρεται αµάχητα και το διαζύγιο µπορεί να 
ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισµού αφορά στο πρόσωπο του ενάγοντος. Η 
συµπλήρωση του χρόνου διάστασης υπολογίζεται κατά το χρόνο συζήτησης της 
αγωγής και δεν εµποδίζεται από µικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια 
αποκατάστασης των σχέσεων µεταξύ των συζύγων. Από τη διάταξη αυτή, η οποία 
καθιερώνει ως λόγο διαζυγίου τον αντικειµενικό κλονισµό της έγγαµης σχέσεως των 
συζύγων, προκύπτει ότι, εφόσον αποδειχθεί η διετής διάσταση, η οποία υπολογίζεται 
αναδροµικά από το χρόνο της πρώτης συζητήσεως 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 αµαχήτως ο 
κλονισµός των σχέσεων των συζύγων και το δικαστήριο χωρεί στη λύση του γάµου. 
Ως διάσταση, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, νοείται εκείνη κατά την οποία οι 
σύζυγοι αποµακρύνονται φυσικώς και ψυχικώς µεταξύ τους, µε τη θέληση να µην 
έχουν πλέον κοινωνία βίου, ανεξάρτητα από το εάν η αποµάκρυνση αυτή, ως 
πραγµατικό γεγονός, είναι αποτέλεσµα της πρωτοβουλίας του ενός από τους 
συζύγους ή και των δύο και 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), η οποία 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 διαστάσεως ο νόµος, για να διευκολύνει την προσπάθεια 
αποκαταστάσεως των συζυγικών σχέσεων, δεν θεωρεί ότι παρεµποδίζουν τη 
συµπλήρωση του χρόνου διαστάσεως οι µικρές διακοπές που γίνονται προς επίτευξη 
της αποκατάστασης, παρά το ότι, στην περίπτωση αυτή, λείπει η πρόθεση διακοπής 
της συµβιώσεως. 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 
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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 εκ µέρους του αποµακρυνθέντος από αυτή 
συζύγου, προς εκδήλωση ενδιαφέροντος για προβλήµατα που απασχολούν τη σύζυγο 
και τα τέκνα που διαµένουν σε αυτή, εάν δεν αναιρείται η σταθερή πρόθεση 
διάσπασης του συζυγικού δεσµού και εξακολουθεί να υπάρχει από την πλευρά του 
ενός τουλάχιστον συζύγου. Τα όποια διακοπτικά της ψυχικής και σωµατικής 
αποµάκρυνσης περιστατικά, τα οποία τυχόν επικαλείται ο εναγόµενος, στον εκ του 
άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ λόγο διαζυγίου, τείνουν σε αποδυνάµωση της έννοιας της 
διαστάσεως, που αποτελεί στοιχείο της βάσεως της αγωγής και συνιστούν άρνηση, αν 
δε, κατά το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας προκύψουν τέτοια διακοπτικά 
περιστατικά, εκτιµώνται ανελέγκτως από το δικαστήριο της ουσίας αν αναιρούν ή όχι 
το στοιχείο της διάστασης (ΟλΑΠ 20/1990, ΑΠ 535/2009, ΑΠ 1325/2008).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ.19 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το 
νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό 
πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 
1206/2008, ΑΠ 358/200, 364/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν εφήρµοσε τέτοιο κανόνα, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφήρµοσε αυτόν, ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από 
την αληθή, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005, 36/1988). Στην 
περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών, τα οποία ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι 
αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως καθιστούν προφανή την 
παραβίαση (ΑΠ 1522/2011, ΑΠ 633/2011).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 341 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι το 
δικαστήριο, για να σχηµατίσει τη δικανική πεποίθηση του, ως προς τη βασιµότητα ή 
µη των προβαλλοµένων από τους διαδίκους πραγµατικών γεγονότων, τα οποία 
ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη 
όλα τα νόµιµα αποδεικτικά µέσα, τα οποία επικαλούνται και προσκοµίζουν νοµίµως 
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οι διάδικοι για άµεση και έµµεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική 
µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά, κατ' αντιδιαστολή προς τα 
άλλα αποδεικτικά µέσα, τα οποία φέρονται ότι λήφθηκαν υπόψη προς σχηµατισµό 
της κρίσεως του. ∆εν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας να µνηµονεύει και να 
εξαίρει µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, λόγω της, κατά την ελεύθερη κρίση του, 
µεγαλύτερης σηµασίας τους, αρκεί να καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο, από το όλο 
περιεχόµενο της αποφάσεως, ότι συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν νοµίµως οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρεώσεως 
αυτής ιδρύει λόγο αναιρέσεως εκ του άρθρου 559 αρ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, υπό την 
αποκλειστική προϋπόθεση ότι το πραγµατικό γεγονός, το οποίο επικαλείται ο 
διάδικος, ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού µόνο ένα τέτοιο 
(ουσιώδες) γεγονός καθίσταται αντικείµενο αποδείξεως (ΟλΑΠ 2/2008, ΟλΑΠ 
14/2005). Εξάλλου, επί παραπόνου για µη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίσθηκαν µε επίκληση, πρέπει, για το παραδεκτό του λόγου αυτού, να 
εξειδικεύονται στο αναιρετήριο τα αποδεικτικά µέσα, να προσδιορίζεται το 
περιεχόµενο τους και το παραδεκτό της προσαγωγής τους (ΑΠ 1851/2007).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ.12 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο 
παραβίασε τους ορισµούς του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων. 
Για να είναι ορισµένος και συνεπώς παραδεκτός ο λόγος αυτός αναιρέσεως, πρέπει να 
διαλαµβάνει για την απόδειξη ποιου συγκεκριµένου ισχυρισµού προσκοµίσθηκε 
αποδεικτικό µέσο, ποιά επίδραση θα ασκούσε ο ισχυρισµός αυτός στην έκβαση της 
δίκης, ποια αποδεικτική δύναµη προσδόθηκε στο αποδεικτικό αυτό µέσο από το 
δικαστήριο της ουσίας και ποιο είναι το σχετικό σφάλµα της αποφάσεως (ΑΠ 
1767/2007, ΑΠ 309/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 
ΚΠολ∆: 68, 69, 224, 269, 281, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1483 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Στοιχεία αγωγής διαζυγίου λόγω τετραετούς διάστασης. 
- Aπό τα άρθρα 1438, 1439 παρ. 3, όπως τούτο ίσχυε πριν από τον Ν. 3719/2008, του 
ΑΚ και 216 παρ. 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι για την πληρότητα της αγωγής 
διαζυγίου λόγω τετραετούς διαστάσεως πρέπει (και αρκεί) να αναφέρονται σ' αυτήν η 
διάσταση των διαδίκων συζύγων, η διάρκεια της διάστασης, που πρέπει να 
συνεχίστηκε τουλάχιστον επί συναπτή τετραετία, υπολογιζόµενη αναδροµικά από την 
πρώτη συζήτηση της αγωγής στο ακροατήριο, και η πρόθεση διασπάσεως (διακοπής 
δηλ. της έγγαµης σχέσης) από την πλευρά τουλάχιστον του ενός συζύγου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1438, 1439, 
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ΚΠολ∆: 216, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ INLAW.GR: Σύµφωνα µε το άρθρο 1439 ΑΚ πλέον απαιτείται 
διετής διάσταση 
 
∆ιαζύγιο - Ισχυρός κλονισµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1481 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Ισχυρός κλονισµός. Αναβολή συζήτησης στον Άρειο Πάγο. 
- Κατά το άρθρο 1439 παρ. 1 του ΑΚ καθένας από τούς συζύγους µπορεί να ζητήσει 
διαζύγιο όταν οι µεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που 
αφορά το πρόσωπο του εναγοµένου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιµα η 
εξακολούθηση της έγγαµης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Με τη 
διάταξη αυτή καθιερώνεται ως λόγος διαζυγίου ο αντικειµενικός και ανεξάρτητος από 
υπαιτιότητα κλονισµός της έγγαµης σχέσης που οφείλεται σε ορισµένα γεγονότα τα 
οποία αφορούν το πρόσωπο του εναγοµένου ή και των δύο συζύγων, υπό την έννοια 
της ύπαρξης αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ των αντικειµενικώς πρόσφορων αυτών 
κλονιστικών της έγγαµης συµβίωσης γεγονότων και του προσώπου του εναγοµένου 
συζύγου ή και των δύο και υπό την προϋπόθεση ότι ο κλονισµός είναι τόσο ισχυρός, 
ώστε βάσιµα η εξακολούθηση της έγγαµης συµβίωσης να καθίσταται αφόρητη για 
τον ενάγοντα. Αν το κλονιστικό γεγονός αφορά και τους δύο συζύγους, το προς 
διάζευξη δικαίωµα γεννάται ανεξάρτητα από το ποιόν από τους δύο βαρύνει 
περισσότερο ή ύπαρξή του, και µόνο εάν το κλονιστικό γεγονός συνδέεται 
αποκλειστικά µε το πρόσωπο του ενάγοντος δεν γεννάται υπέρ του τελευταίου 
δικαίωµα διαζεύξεως βάση της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 1439 παρ. 1 του ΑΚ. 
Αίτηµα της αγωγής διαζυγίου είναι η λύση του γάµου των διαδίκων συζύγων 
(διαζύγιο), αντικείµενο δε της σχετικής δίκης, είναι όχι η δικαστική διάγνωση του 
λόγου διαζυγίου, αλλά το διαπλαστικό αποτέλεσµα της λύσης του γάµου (ΑΠ 
28/2009, 170, 1084/2008).  
- Κατά το άρθρο 575 του ΚΠολ∆ µε αίτηση του Εισαγγελέα, του εισηγητή ή κάποιου 
από τούς διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως το δικαστήριο µπορεί να αναβάλει τη 
συζήτηση της υπόθεσης µία µόνο φορά σε µεταγενέστερη δικάσιµο, που ορίζεται 
αµέσως µε επισηµείωση στο πινάκιο. Τα εδάφια β' και γ' της παραγράφου 4 του 
άρθρου 226 εφαρµόζονται και εδώ. Οι διατάξεις των τελευταίων αυτών εδαφίων, που 
ορίζουν ότι η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο για τη µετ' αναβολήν δικάσιµο 
ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων και δεν απαιτείται κλήση του διαδίκου για 
εµφάνιση στη δικάσιµο αυτή, αναφέρονται µεν στην ενώπιον των δικαστηρίων της 
ουσίας διαδικασία, όπου δεν προβλέπεται αυτεπάγγελτη, από το δικαστήριο, αναβολή 
της υποθέσεως από το πινάκιο, για την ταυτότητα όµως του νοµικού λόγου και 
εφόσον ο νόµος (προµνησθείσα διάταξη του άρθρου 575 του ΚΠολ∆) δεν κάνει 
καµία διάκριση, εφαρµόζονται και στην περίπτωση της αυτεπάγγελτης, από το 
δικαστήριο του Αρείου Πάγου, αναβολής της υποθέσεως από το πινάκιο, της 
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αναβολής δηλαδή σε µεταγενέστερη δικάσιµο που ορίζεται αµέσως µε επισηµείωσή 
της σ' αυτό (πινάκιο). Κατά συνέπειαν, και στην περίπτωση της αυτεπάγγελτης, από 
τον Άρειο Πάγο, αναβολής της συζητήσεως, της υποθέσεως από το πινάκιο η 
αναβολή αυτή και η αναγραφή της για τη νέα µετ' αναβολήν, δικάσιµο ισχύει ως 
κλήτευση όλων των διαδίκων, και δεν απαιτείται κλήση του διαδίκου για την 
τελευταία αυτή (µετ' αναβολήν) δικάσιµο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 
ΚΠολ∆: 226, 575, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕφΑ∆ 2012, σελίδα 272 
 
∆ιαζύγιο - Ισχυρός κλονισµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1061 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Ισχυρός κλονισµός. 
- Η διάταξη του άρθρ. 1439 παρ. 1 ΑΚ, που ορίζει ότι καθένας από τους συζύγους 
µπορεί να ζητήσει διαζύγιο, όταν οι µεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο 
ισχυρά από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγοµένου ή και των δυο συζύγων, 
ώστε βάσιµα η εξακολούθηση της έγγαµης σχέσης να είναι αφόρητη για τον 
ενάγοντα, καθιερώνει ως λόγο διαζυγίου τον αντικειµενικό κλονισµό της έγγαµης 
σχέσης, δηλαδή ανεξάρτητα από την ύπαρξη υπαιτιότητας, την οποία αποσυνδέει έτσι 
από τα κλονιστικά γεγονότα της έγγαµης σχέσης. Συνεπώς για τη θεµελίωση και την 
παραδοχή αγωγής διαζυγίου που έχει ως βάση τον ισχυρό κλονισµό της έγγαµης 
σχέσης των διαδίκων, αρκεί ο ενάγων να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι ο γάµος 
του έχει κλονισθεί από συγκεκριµένα γεγονότα που συνδέονται αιτιωδώς µε το 
πρόσωπο της εναγοµένης ή και των δύο συζύγων και ότι ο κλονισµός είναι τόσο 
ισχυρός, ώστε βάσιµα η εξακολούθηση της έγγαµης σχέσης να είναι αφόρητη γι' 
αυτόν. Αντίθετα αν το κλονιστικό γεγονός αφορά µόνο το δικό του πρόσωπο, δεν έχει 
δικαίωµα διάζευξης κατά την ως άνω διάταξη του άρθρ. 1439 παρ. 1 ΑΚ, ενώ αν 
αφορά και τους δυο συζύγους, το δικαίωµα διάζευξης γεννιέται ανεξάρτητα από το 
ποιος απ' αυτούς βαρύνεται περισσότερο µε την ύπαρξή του. Παρέπεται ότι εφόσον 
για τη λύση του γάµου είναι πλέον αδιάφορο αν ο κλονισµός οφείλεται σε υπαίτιο ή 
ανυπαίτιο γεγονός, δεν δικαιολογείται για κανέναν από τους διαδίκους στη δίκη 
διαζυγίου έννοµο συµφέρον για την έρευνα τυχόν υπαιτιότητας στην πρόκληση του 
κλονισµού, αφού και το δεδικασµένο της απόφασης διαζυγίου δεν εκτείνεται σε 
ζητήµατα υπαιτιότητας, αλλά περιορίζεται στο αντικείµενο της σχετικής δίκης (άρθρ. 
324, 331 ΚΠολ∆), που είναι το διαπλαστικό δικαίωµα για τη λύση (κατ' αποτέλεσµα) 
του γάµου και όχι η δικαστική διάγνωση του αντίστοιχου λόγου. Το γεγονός 
εποµένως ότι η απόφαση διαζυγίου περιέχει, ενδεχοµένως, δυσµενείς αιτιολογίες για 
κάποιον από τους διαδίκους, µε την έννοια ότι αποδίδει τον κλονισµό της έγγαµης 
σχέσης και σ' αυτόν ή αναφέρεται σε υπαιτιότητά του, είναι χωρίς νοµική επιρροή, 
αφού οι σχετικές αιτιολογίες δεν έχουν προσόντα διατακτικού, ώστε να ιδρύεται 
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αντίστοιχο δεδικασµένο, που θα µπορούσε να χρησιµεύσει σε άλλη δίκη, όπως αυτή 
για την επιδίκαση µετά το διαζύγιο διατροφής σε πρώην σύζυγο κατά το άρθρ. 1442 
ΑΚ (ΑΠ 33/2010, 642/2011, 1059/ 2011, 1242/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 1442, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 215 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα. Επανέγερση αγωγής. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1400 παρ. 1 και 1401 εδ. 3 ΑΚ 
προκύπτει ότι η αξίωση συµµετοχής του ενός συζύγου στα αποκτήµατα του άλλου 
προϋποθέτει: λύση ή ακύρωση του γάµου, αύξηση της περιουσίας του υποχρέου 
συζύγου κατά τη διάρκεια του γάµου, συµβολή του δικαιούχου συζύγου στην αύξηση 
της περιουσίας του υποχρέου και τη µη επέλευση της (διετούς) παραγραφής της 
αξιώσεως.  
- Κατά το άρθρο 263 ΑΚ: "Κάθε παραγραφή που διακόπηκε µε την έγερση της 
αγωγής θεωρείται σαν µη διακόπηκε, αν ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή ή η 
αγωγή απορριφθεί τελεσίδικα για λόγους µη ουσιαστικούς. Αν ο δικαιούχος εγείρει 
και πάλι την αγωγή µέσα σε έξι µήνες, η παραγραφή θεωρείται ότι έχει διακοπεί µε 
την προηγούµενη αγωγή".  
- Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασµό προς το άρθρο 221 παρ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει 
ότι ως επανέγερση της αγωγής νοείται η έγερση νέας αγωγής µε τους ίδιους διαδίκους 
και µε την ίδια ιστορική και νοµική αιτία. Ταυτότητα δε ιστορικής αιτίας υπάρχει, 
όταν τα περιστατικά που συγκροτούν το πραγµατικό της νοµικής διάταξης, που 
εφαρµόσθηκε στην προηγούµενη δίκη, είναι τα ίδια µε αυτά που συνθέτουν το 
πραγµατικό της νοµικής διάταξης, που πρόκειται να εφαρµοσθεί στη νέα δίκη (βλ. 
ΑΠ 932/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 263, 1400, 1401,  
ΚΠολ∆: 221, 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελ∆νη 2013, σελίδα 87, σχολιασµός Ι.Ν.Κ.  
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∆ιαζύγιο - Συναινετικό διαζύγιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 632 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Συναινετικό διαζύγιο. ∆ήλωση της θελήσεως περί λύσεως του γάµου, που 
προκλήθηκε από πλάνη ή απάτη. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1441 παρ. 1 ΑΚ, όπως αυτό ισχύει µετά την 
διαµόρφωσή του µε το Ν. 1329/1983, όταν οι σύζυγοι συµφωνούν για το διαζύγιο 
µπορούν να το ζητήσουν µε κοινή αίτησή τους που δικάζεται κατά τη διαδικασία της 
εκουσίας δικαιοδοσίας (συναινετικό διαζύγιο). Για να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο, 
πρέπει ο γάµος να έχει διαρκέσει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την κατάθεση της 
αιτήσεως και η συµφωνία των συζύγων να δηλωθεί στο δικαστήριο αυτοπροσώπως ή 
µε ειδικό πληρεξούσιο, σε δύο συνεδριάσεις που θα απέχουν µεταξύ τους 
τουλάχιστον έξι (6) µήνες. Η λύση του γάµου επέρχεται και στην περίπτωση αυτή µε 
δικαστική (διαπλαστική) απόφαση (άρθρα 1438 ΑΚ, 613 ΚΠολ∆), που δεν 
επικυρώνει απλώς την περί λύσεως του γάµου συµφωνία των συζύγων. Η θέληση των 
συζύγων για λύση του γάµου τους πρέπει να είναι ώριµη, σταθερή και ανεπηρέαστη, 
απαλλαγµένη δε από ελαττώµατα (πλάνη, απάτη, απειλή), των οποίων η προβολή 
µπορεί να γίνει στα πλαίσια της δίκης διαζυγίου, δηλαδή µέχρις ότου καταστεί 
αµετάκλητη η σχετική απόφαση. Η ως άνω οριστική απόφαση που απαγγέλει το 
συναινετικό διαζύγιο, πριν γίνει αµετάκλητη, µπορεί να ανατραπεί µε νοµότυπη και 
εµπρόθεσµη έφεση του ενός των συζύγων, µε την οποία σύµφωνα και µε τα άρθρα 
761 και 765 του ΚΠολ∆ µπορεί να επικαλεσθεί αυτός ότι η θέλησή του που 
εκφράσθηκε πρωτόδικα για τη λύση του γάµου τους από κοινού µετά του 
εφεσιβλήτου, άλλου συζύγου, ήταν ελαττωµατική λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής 
(άρθρα 144, 147, 150 Α.Κ) ή εικονική (άρθρο 138 ΑΚ) και άρα όχι ελεύθερη, σοβαρή 
και πραγµατική. (Α.Π 1666/1997). Όταν η δήλωση της θελήσεως περί λύσεως του 
γάµου, που προκλήθηκε από πλάνη, που αναφέρεται αποκλειστικά στα παραγωγικά 
αίτια της βουλήσεώς του, στα οποία καταλέγονται οι σκέψεις και οι παραστάσεις περί 
διαφόρων µελλοντικών προσδοκιών και ωφελειών αυτού που έκανε τη δήλωση, τότε 
κατά το άρθρο 143 ΑΚ, η πλάνη δεν είναι ουσιώδης. Αν όµως τα παραγωγικά αυτά 
αίτια τέθηκαν ως αίρεση ή αν συζητήθηκαν πριν από την κατάρτιση της 
δικαιοπραξίας και αποτέλεσαν βάση ή προϋπόθεση αυτής, κατά τη θέληση των 
µερών, σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, κατά τα άρθρα 281 και 
282 ΑΚ, η πλάνη ως προς τα αίτια αυτά είναι ουσιώδης και δικαιολογείται ακύρωση 
της δικαιοπραξίας (ΟλΑΠ 35/1998, 5/1990). Για την εν λόγω ακύρωση πρέπει η 
απατηλή συµπεριφορά του άλλου να υπάρχει κατά το χρόνο δηλώσεως της 
βουλήσεως και να ήταν η αιτία της εκφρασθείσης βουλήσεως του πλανηθέντος, 
δηλαδή να υπάρχει αιτιώδης σχέση µεταξύ τους. 
- 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 
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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 δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως 
δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο 
νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της 
αποφάσεως καθιστούν προφανή την παραβίαση (ΑΠ 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).  
- 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 στην 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 ή του δικαστηρίου από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 701/2008, ΑΠ 
625/2008, ΑΠ 558/2008). ∆εν ιδρύεται ο λόγος 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). 
- Ο 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 2191/2007).  
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 138, 143, 144, 147, 150, 281, 288, 1438, 1441, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 613,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαθήκη - Ακύρωση διαθήκης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1073 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακύρωση διαθήκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1718 ΑΚ, διαθήκη για τη σύνταξη της οποίας δεν 
τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1719 έως 1757 είναι άκυρη, εφ' όσον ο νόµος 
δεν ορίζει διαφορετικά. Εξ άλλου σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1719 περ. 4 
ΑΚ, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή της, µε το άρθρο 30 του Ν. 2447/1996 
(που ισχύει από την δηµοσίευσή του στις 30.12.1996), κατά το άρθρο 66 του ίδιου 
νόµου και έχει εφαρµογή στην προκειµένη περίπτωση, λόγω του κρίσιµου χρόνου 
σύνταξης των προσβαλλόµενων διαθηκών, "ανίκανοι να συντάξουν διαθήκη είναι: 1. 
... 4 όσοι κατά το χρόνο της σύνταξης τους δεν έχουν συνείδηση των πράξεων τους ή 
δεν έχουν τη χρήση του λογικού λόγω πνευµατικής ασθένειας. Η ανικανότητα 
κρίνεται κατά το χρόνο συντάξεως της διαθήκης, ενώ η µεταγενέστερη επέλευση της 
ή η ύπαρξη της σε προγενέστερο χρόνο δεν ασκεί καµία έννοµη επιρροή. Στην 
παραπάνω διάταξη προβλέπονται δύο περιπτώσεις ανικανότητας προς σύνταξη 
διαθήκης δηλαδή: α) η έλλειψη συνείδησης των πράξεων, η οποία υπάρχει όταν το 
πρόσωπο από αίτιο νοσηρό ή µη δεν είχε τη δύναµη να διαγνώσει την ουσία και το 
περιεχόµενο της διαθήκης που συντάσσει καθώς και την ικανότητα να συλλάβει τη 
σηµασία των επί µέρους διατάξεων της και β) η στέρηση της χρήσης του λογικού 
λόγω πνευµατικής ασθένειας. Ως πνευµατική ασθένεια νοείται κάθε ψυχική ή 
διανοητική διαταραχή οφειλόµενη σε ασθένεια η οποία επέφερε τη στέρηση της 
χρήσης του λογικού µε την έννοια της αδυναµίας λογικής στάθµισης και ελευθέρου 
προσδιορισµού της βούλησης του διαθέτη, ο οποίος µπορεί µεν να έχει επαρκή 
αντίληψη για το τι πράττει συντάσσοντας την διαθήκη, αλλά εξ αιτίας ψυχικής ή 
διανοητικής διαταραχής, δεν είναι η βούληση του ελεύθερη στο βαθµό που είναι του 
οµαλά ψυχικά ανθρώπου, δηλαδή δεν µπορεί αυτός να προσδιορίσει µε λογικούς 
υπολογισµούς ελεύθερα τη βούληση του και να αντισταθεί σε υποβολή προερχόµενη 
από άλλους.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης αν η απόφαση 
δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, έλλειψη νόµιµης βάσης, λόγω ανεπαρκών 
ή αντιφατικών αιτιολογιών, υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που 
συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, 
σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση ότι 
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συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της 
εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές 
της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν εφαρµόσθηκε ορθώς ή όχι 
ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. Αναφέρεται σε πληµµέλειες αναγόµενες στη 
διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις 
που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, 
στάθµιση και αξιολόγηση αυτών και στην αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει 
εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται πλήρως, σαφώς και χωρίς αντιφάσεις 
(ΟλΑΠ 24/1992).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1718, 1719 - 1757, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 738, σχολιασµός Σωτήριος 
Ιωακειµίδης  
 
∆ιαθήκη - Ανάκληση ∆ιαθήκης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1150 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανάκληση διαθήκης. Υπολογισµός της νόµιµης µοίρας. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. 
- Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 1763 περ. 1 του ΑΚ, "κάθε διαθήκη µπορεί να 
ανακληθεί µε σχετική δήλωση σε µεταγενέστερη διαθήκη", κατά δε το άρθρο 1764 
παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, "µεταγενέστερη διαθήκη καταργεί µε το περιεχόµενο της 
την προηγούµενη, µόνο κατά το µέρος που εναντιώνεται σ' αυτή". Από το συνδυασµό 
των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι κάθε διαθήκη µπορεί να ανακληθεί από το 
διαθέτη, είτε µε ρητή δήλωση της βούλησής του στη νέα διαθήκη περί µερικής ή 
ολικής ανάκλησης αυτής, είτε σιωπηρώς, εάν το περιεχόµενο της νεότερης διαθήκης 
εναντιώνεται προς το περιεχόµενο της προγενέστερης, δηλαδή είναι ασυµβίβαστο 
προς το περιεχόµενο αυτής. Με την ανάκληση της διαθήκης καταργείται η ισχύς της, 
υπό την έννοια ότι οι διατάξεις της δεν µπορούν πλέον να αναπτύξουν έννοµα 
αποτελέσµατα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί της ρητής ή σιωπηρής 
δήλωσης βούλησης του διαθέτη για την ανάκληση προγενέστερης διαθήκης, ως 
αναγόµενη στην εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, δεν υπόκειται στον έλεγχο του 
Αρείου Πάγου (αρθρ. 561 παρ. 1 ΚΠολ∆). Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 
1713 ΑΚ, ο κληρονοµούµενος µπορεί µε διαθήκη, χωρίς να εγκαταστήσει µε αυτήν 
κληρονόµο, να αποκλείσει από την εξ αδιαθέτου διαδοχή ορισµένο συγγενή, µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων για τη νόµιµη µοίρα, ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 
1839 του ιδίου Κώδικα ο διαθέτης µπορεί για ορισµένους λόγους, που αναφέρονται 
στο νόµο, να στερήσει τον µεριδούχο από τη νόµιµη µοίρα µε διάταξη τελευταίας 
βούλησης (αποκλήρωση). Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό µε εκείνες των 
άρθρων 1825, 1829 και 1840 επ. ΑΚ, συνάγεται ότι ο κληρονοµούµενος µπορεί µε 
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διάταξη τελευταίας βούλησης να αποκλείσει ρητώς ή σιωπηρώς κάποιον συγγενή από 
την εξ αδιαθέτου διαδοχή, εγκαθιστώντας άλλους κληρονόµους ή και χωρίς τέτοια 
εγκατάσταση (αποκλήρωση µε ευρεία έννοια), αλλά τέτοιος αποκλεισµός αναγκαίου 
κληρονόµου δεν στερεί αυτόν από τη νόµιµη µοίρα του, εκτός αν η αποκλήρωση 
γίνεται για υφιστάµενο νόµιµο λόγο και αυτός αναφέρεται στην τελευταία διάταξη 
(αποκλήρωση µε στενή έννοια). Σε περίπτωση µη νοµιµότητας του λόγου αυτού ή 
αναληθείας του, ο αποκλεισµός ισχύει για την εξ αδιαθέτου διαδοχή και ο µεριδούχος 
λαµβάνει τη νόµιµη µοίρα του, ενώ κατά το επιπλέον διατηρούνται οι διατάξεις της 
διαθήκης.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.8 περ. β' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης της απόφασης 
και όταν το δικαστήριο, παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν 
και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγµατα, κατά την έννοια 
της διάταξης αυτής, νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν 
την ιστορική βάση και, εποµένως, στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, 
ένστασης, ή αντένστασης και όχι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής ή 
επιχειρήµατα, νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την 
εκτίµηση των αποδείξεων. ∆εν θεµελιώνεται, όµως, ο λόγος αυτός αναίρεσης αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε για 
οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, έστω και αν η απόρριψή του δεν είναι ρητή, 
αλλά συνάγεται από το περιεχόµενο της απόφασης (ΟλΑΠ 11/1996).  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1825, 1827, 1831, 1832 και 1833 ΑΚ, όπως 
ισχύουν µετά το Ν. 1329/1983, για τον υπολογισµό της νόµιµης µοίρας οποιουδήποτε 
µεριδούχου, η οποία συνίσταται στο µισό της εξ αδιαθέτου µερίδας, λαµβάνεται ως 
βάση η κατάσταση και η αξία της κληρονοµιάς κατά το χρόνο του θανάτου του 
κληρονοµουµένου, δηλαδή συνυπολογίζονται όλα τα δεκτικά κληρονοµικής διαδοχής 
περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν κατά το χρόνο αυτό στην κληρονοµιά 
(πραγµατική κληρονοµική οµάδα), προσθέτονται δε και θεωρούνται ότι υπάρχουν 
στην κληρονοµιά (πλασµατική κληρονοµική οµάδα), µε την αξία που είχαν κατά το 
χρόνο της παροχής, οτιδήποτε ο κληρονοµούµενος παραχώρησε, όσο ζούσε, χωρίς 
αντάλλαγµα, σε µεριδούχο είτε µε δωρεά είτε µε άλλο τρόπο και επίσης οποιαδήποτε 
δωρεά που ο κληρονοµούµενος έκανε στα τελευταία δέκα χρόνια πριν από το θάνατό 
του, εκτός αν την επέβαλαν λόγοι ευπρέπειας ή ιδιαίτερο ηθικό καθήκον. Έτσι, 
σύµφωνα µε τις πιο πάνω διατάξεις, για τον υπολογισµό της νόµιµης µοίρας του 
µεριδούχου α) εκτιµάται η αξία όλων των αντικειµένων της κληρονοµιάς κατά το 
χρόνο του θανάτου του κληρονοµουµένου, β) προσθέτονται µε την αξία που είχαν 
κατά το χρόνο που πραγµατοποιήθηκαν οι πιο πάνω παροχές του κληρονοµούµενου 
προς τους µεριδούχους ή τρίτους, γ) µε βάση την αυξηµένη (πλασµατική) 
κληρονοµική οµάδα, που προσδιορίζεται κατά τον προαναφερόµενο τρόπο, 
εξευρίσκεται η νόµιµη µοίρα του µεριδούχου και δ) σχηµατίζεται ένα κλάσµα µε 
αριθµητή το ποσό της εξευρισκόµενης µε τον πιο πάνω τρόπο νόµιµης µοίρας του και 
παρανοµαστή την αξία εκείνων των στοιχείων της πραγµατικής οµάδας, από τα οποία 
θα λάβει ο µεριδούχος το απαιτούµενο ποσοστό για τη συµπλήρωση της νόµιµης 
µοίρας του. Το κλάσµα αυτό ή δεκαδικός αριθµός που προκύπτει από τη διαίρεση του 
αριθµητή µε τον παρανοµαστή παριστά το ποσοστό που πρέπει να πάρει ο µεριδούχος 
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αυτούσιο σε κάθε αντικείµενο της πραγµατικής οµάδας της κληρονοµιάς, για να 
λάβει έτσι τη νόµιµη µοίρα του (ΟλΑΠ 1404/1984). Με βάση τα παραπάνω έπεται, 
ότι µεταξύ των στοιχείων της βάσης της αγωγής περί κλήρου του νόµιµου 
µεριδούχου, σε περίπτωση που ο ενάγων επικαλείται την ύπαρξη παροχών του 
κληρονοµουµένου προς µεριδούχους ή τρίτους, από αυτές που αναφέρονται στο 
άρθρο 1831 παρ. 1 εδ. 2 ΑΚ, είναι και η πραγµατική αξία που είχαν οι παροχές αυτές 
κατά το χρόνο που πραγµατοποιήθηκαν, ενώ η αµφισβήτηση από τον εναγόµενο της 
αναφερόµενης στην αγωγή αξίας τους και η επίκληση από αυτόν διαφορετικής από 
την καθοριζόµενη µε την αγωγή αξίας των εν λόγω παροχών συνιστά άρνηση αυτής.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση, και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την εν λόγω διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παρ. 3 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 άρνηση της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) Το κατά νόµο αναγκαίο 
περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται 
πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα και να µην 
καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και 
στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα στην αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς 
αιτιολογίες. ∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να 
εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε.  
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 δε δηµιουργείται ο ίδιος λόγος 
αναίρεσης από τον αριθµό 19 του άρθρου 559 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. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης της 
απόφασης και όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού 
αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν το δικαστήριο της ουσίας 
έλαβε υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι 
διάδικοι, τα οποία ήταν υποχρεωµένο να λάβει υπόψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
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άρθρων 335 και 338 έως 340 ΚΠολ∆, υπό την προϋπόθεση ότι το πραγµατικό 
γεγονός που επικαλείται ο διάδικος προς απόδειξη µε το αποδεικτικό µέσο ασκεί 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 2/2008), επιδρά δηλαδή στο διατακτικό της 
απόφασης. Καµία, ωστόσο, διάταξη δεν επιβάλλει την ειδική µνεία και τη χωριστή 
αξιολόγηση καθενός από τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν 
οι διάδικοι, αλλ' αρκεί η γενική µνεία των κατ' είδος αποδεικτικών µέσων που 
λήφθηκαν υπόψη. Μόνο αν από τη γενική αυτή αναφορά, σε συνδυασµό µε το 
περιεχόµενο της απόφασης, δεν προκύπτει κατά τρόπο αναµφίβολο ότι λήφθηκε 
υπόψη κάποιο συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο, θεµελιώνεται ο αναιρετικός αυτός 
λόγος.  
- 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 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 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 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. Ενόψει αυτών, αν ο αναιρεσείων είχε νικηθεί στον 
πρώτο βαθµό, η νόµιµη επαναφορά των ισχυρισµών του στο εφετείο, πριν από την 
εξαφάνιση της εκκαλουµένης, µόνο µε λόγο περιεχόµενο στο δικόγραφο της έφεσης 
ή σε δικόγραφο πρόσθετων λόγων πρέπει να γίνεται.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1763, 1764, 1713, 1800, 1825, 1827, 1828, 1829, 1831, 1832, 1833, 1839, 1840, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ιαθήκη - Ερµηνεία διαθήκης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1710 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Ερµηνεία διαθήκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραµόρφωση περιεχοµένου 
εγγράφου. 
- 'Οπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 173 και 1781 του ΑΚ, προκειµένου 
να γίνει ερµηνεία της διαθήκης, αναζητείται, χωρίς προσήλωση στις λέξεις, η αληθινή 
βούληση του διαθέτη κατά την υποκειµενική τούτου άποψη και όχι κατά την 
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αντικειµενική έννοια υπό την οποία θα την αντιλαµβάνονταν οι τρίτοι, σύµφωνα µε 
τη συναλλακτική καλή πίστη στις συµβάσεις. Οι ερµηνευτικοί αυτοί κανόνες 
εφαρµόζονται όταν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, από το περιεχόµενο της 
διαθήκης δεν προκύπτει η έννοια της βούλησης του διαθέτη, είτε γιατί αυτή δεν 
εκφράσθηκε µε σαφήνεια, δηµιουργώντας αντίστοιχη αµφιβολία, είτε γιατί η ίδια 
εκφράσθηκε ατελώς, παρουσιάζοντας έτσι αντίστοιχο κενό, οπότε για την ανεύρεση 
της αληθινής βούλησης του διαθέτη µπορεί το δικαστήριο να κάνει χρήση ακόµη και 
στοιχείων κειµένων εκτός της διαθήκης (ΑΠ 1225/2005). Η κρίση του δικαστηρίου 
της ουσίας ότι η διάταξη της διαθήκης είναι σαφής ή αντίθετα ότι αυτή είναι ασαφής 
και έχει ανάγκη ερµηνείας, η οποία προϋποθέτει εκτίµηση του περιεχοµένου της 
διαθήκης, αποτελεί εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων και συνεπώς δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο (άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆).  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 19 λόγος αναίρεσης ιδρύεται αν η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές 
ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Κατά 
την έννοια της διάταξης αυτής, υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, λόγω ανεπαρκών ή 
αντιφατικών αιτιολογιών, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την 
ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, 
σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το 
νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση ότι συντρέχουν οι 
όροι της διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. 
Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές της απόφασης 
δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν παραβιάσθηκε ή όχι ουσιαστική διάταξη νόµου. 
Αναφέρεται σε πληµµέλειες αναγόµενες στη διατύπωση του αποδεικτικού 
πορίσµατος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση και στάθµιση αυτών και στην αιτιολόγηση 
του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται πλήρως, σαφώς 
και χωρίς αντιφάσεις (ΟλΑΠ 24/1992).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αρ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για 
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας 
υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος, αναγόµενο δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου µε 
την παραδοχή ότι περιέχει περιστατικά προδήλως διαφορετικά από εκείνα που 
πράγµατι περιλαµβάνει, όχι δε και όταν από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο 
σωστά ανέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο 
αναιρεσείων θεωρεί ορθό. Πράγµατι στην τελευταία περίπτωση πρόκειται για 
παράπονο αναφερόµενο στην εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει, 
από τον αναιρετικό έλεγχο. Πάντως για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος 
αναίρεσης θα πρέπει το δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του 
πόρισµα αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου 
φέρεται ότι παραµορφώθηκε, όχι δε όταν το έχει συνεκτιµήσει απλώς, µαζί µε άλλα 
αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο, αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο 
κατέληξε για την ύπαρξη ή µη του αποδεικτέου γεγονότος (ΟλΑΠ 2/2008, ΑΠ 
2011/2007).  
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 173, 1781,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
∆ιαπραγµατεύσεις - Ευθύνη 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 45 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ευθύνη από τις διαπραγµατεύσεις. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. 
- Στο άρθρο 197 ΑΚ ορίζεται ότι κατά τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη 
συµβάσεως τα µέρη οφείλουν αµοιβαία να συµπεριφέρονται σύµφωνα µε την καλή 
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, στο δε άρθρο 198 παρ. 1 ΑΚ ορίζεται ότι όποιος 
κατά τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη συµβάσεως προξενήσει υπαίτια στον άλλον 
ζηµία είναι υποχρεωµένος να την ανορθώσει και αν ακόµη η σύµβαση δεν 
καταρτίστηκε. Από τις διατάξεις των άρθρων αυτών συνάγεται ότι µε την έναρξη των 
διαπραγµατεύσεων για την κατάρτιση σύµβασης δηµιουργείται µεταξύ των µερών 
οιονεί συµβατική σχέση εµπιστοσύνης, η οποία υποχρεώνει τα µέρη να τηρούν 
υπεύθυνη και ειλικρινή συναλλακτική συµπεριφορά (βλ. Απ. Γεωργιάδη Γενικές 
Αρχές β έκδοση παρ. 34 αρ.2, Καράση στον ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου άρθρα 
197-198 αρ.1). Η αντίθετη προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη υπαίτια 
επιβλαβή συµπεριφορά κατά το στάδιο των διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη 
συµβάσεως θεµελιώνει κατ΄ εφαρµογή αυτών των άρθρων προσυµβατική ευθύνη. Η 
ευθύνη από τις διαπραγµατεύσεις έχει εφαρµογή και επί µαταιώσεως καταρτίσεως 
της σύµβασης σε χρόνο κατά τον οποίο οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ των µερών έχουν 
τερµατισθεί οριστικώς και δεν υπολείπεται παρά µόνον η τυπική υπογραφή της 
σύµβασης, περί της οποίας o υπαίτιος της µαταίωσης είχε δώσει στον 
αντισυµβαλλόµενο σαφείς διαβεβαιώσεις ότι θα πρέπει να θεωρείται αυτή ως βεβαία. 
Στην περίπτωση αυτή, επίσης, ο υπαίτιος της µαταίωσης της σύµβασης είναι 
υπόχρεος να αποζηµιώσει τον άλλον, στον οποίο δηµιούργησε την εύλογη πεποίθηση 
περί βεβαίας συνάψεως της σύµβασης (ΑΠ 12/2006). Η αποκαταστατέα κατ' 
εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων ζηµία µέρους των διαπραγµατεύσεων για την 
κατάρτιση σύµβασης ταυτίζεται µε εκείνη που προκλήθηκε σε αυτό από τη διάψευση 
της εµπιστοσύνης του σχετικά µε το ότι θα καταρτιζόταν η σύµβαση που αποτέλεσε 
αντικείµενο των διαπραγµατεύσεων (αρνητικό διαφέρον ή διαφέρον εµπιστοσύνης) 
και περιλαµβάνει, τόσο τη θετική, όσο και την αποθετική ζηµία του, που όµως πρέπει 
να βρίσκονται σε αιτιώδη συνάφεια µε την αντισυναλλακτική συµπεριφορά µέρους 
των διαπραγµατεύσεων (βλ. Απ. Γεωργιάδη ο.π. αρ. 10-12). Η αθέτηση των 
υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 197-198 του ΑΚ δεν 
δηµιουργεί υποχρέωση για καταβολή χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, 
γιατί η ευθύνη του υπαίτιου δεν είναι από αδικοπραξία, αλλά ευθύνη από αθέτηση 
ειδικής εκ του νόµου ενοχής (Εφ∆ωδ 30/2004, ∆ηµοσ. Νόµος, ΕφΠειρ 856/1993, 
Ελ∆νη 35.1696, ΠολΠρωτΘεσ 32772/2007 Αρµ 2008.552). Υπαίτια πράξη ή 
παράλειψη συνιστώσα προσυµβατική αθέτηση υποχρέωσης µπορεί να θεµελιώσει και 
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αδικοπρακτική ευθύνη, εάν θα ήταν καθεαυτή παράνοµη κατά την έννοια του άρθρου 
914 του ΑΚ (βλ. Εφ∆ωδ 30/2004, ό.π., ΕφΠειρ 1219/2000, ΠειρΝ 2001.86).  
- Η διάταξη του άρθρου 909 ΑΚ προβλέπει απόσβεση της υποχρέωσης του λήπτη του 
πλουτισµού, εφόσον αυτός δεν είναι πλέον πλουσιότερος κατά τον χρόνο επίδοσης 
της αγωγής, εφόσον δηλαδή ο πλουτισµός δεν σώζεται ή στην έκταση που δεν 
σώζεται. Σηµασία δεν έχει αν εξακολουθεί να κατέχει ο λήπτης το συγκεκριµένο 
πράγµα που έλαβε. Η εξαφάνιση του πράγµατος από την περιουσία του λήπτη δεν 
συνεπάγεται απόσβεση της ευθύνης του, αν αυτός εισέπραξε αντάλλαγµα στη θέση 
εκείνου, αφού εξακολουθεί να είναι πλουσιότερος. Αν όµως δεν σώζεται ο 
πλουτισµός είτε υπό την αρχική µορφή του είτε υπό τη µορφή οποιουδήποτε 
υποκαταστάτου του, τα πράγµατα διαφέρουν, καθώς ο νοµοθέτης έκρινε ότι η 
επικείκεια, που επιβάλλει την επιστροφή του αδικαιολόγητου πλουτισµού, επιτάσσει 
εξίσου, να µη διαρκεί η υποχρέωση επιστροφής περισσότερο από όσο διαρκεί η 
κατοχή (διατήρηση) του οποιασδήποτε µορφής πλουτισµού (βλ. Σταθόπουλο Γενικό 
Ενοχικό 2004 παρ. 16 αρ. 106-107). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 197, 198, 909, 
∆ηµοσίευση: Αρµ 2010, σελίδα 18, σχολιασµός Σταµάτης Ι. Κουµάνης  
 
∆ιατροφή - Μεταξύ ανιόντων-κατιόντων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1412 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιατροφή ανηλίκου τέκνου. Στοιχεία καθορισµού διατροφής. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 και 1493 του ΑΚ, προκύπτει ότι οι 
γονείς, είτε υπάρχει µεταξύ τους γάµος και συµβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η 
συµβίωση, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή και ανάλογη µε τις δυνάµεις τους 
υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους, ακόµη και εάν αυτό έχει 
περιουσία, της οποίας όµως τα εισοδήµατα ή το προϊόν της εργασίας του ή άλλα 
τυχόν εισοδήµατά του δεν αρκούν για τη διατροφή του. Σε όλες τις ως άνω 
περιπτώσεις το µέτρο της διατροφής προσδιορίζεται µε βάση τις ανάγκες του 
δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του, και περιλαµβάνει τα 
αναγκαία για τη συντήρηση και την εκπαίδευσή του έξοδα. Ως συνθήκες ζωής 
νοούνται οι συγκεκριµένοι όροι διαβιώσεως, που ποικίλουν ανάλογα µε την ηλικία, 
τον τόπο κατοικίας, την ανάγκη επιτηρήσεως και εκπαιδεύσεως και την κατάσταση 
της υγείας του δικαιούχου, σε συνδυασµό µε την περιουσιακή κατάσταση του 
υπόχρεου. Για να καθοριστεί το ποσό της δικαιούµενης διατροφής αξιολογούνται κατ' 
αρχήν τα εισοδήµατα των γονέων από οποιαδήποτε πηγή και στη συνέχεια 
προσδιορίζονται οι ανάγκες του τέκνου, καθοριστικό δε στοιχείο είναι οι συνθήκες 
της ζωής του, δηλαδή οι όροι διαβιώσεώς του.  
- 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 
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αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Λόγος αναιρέσεως για ανεπαρκή αιτιολογία ιδρύεται, όταν δεν 
προκύπτουν επαρκώς από τις παραδοχές της απόφασης τα πραγµατικά περιστατικά 
που είναι αναγκαία, στη συγκεκριµένη περίπτωση, για την κρίση του δικαστηρίου 
περί της συνδροµής των προϋποθέσεων της διάταξης που εφαρµόστηκε ή περί της µη 
συνδροµής τούτων, η οποία αποκλείει την εφαρµογή της (ΟλΑΠ 1/1999). Ελλείψεις 
δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984). 
Εξάλλου, ως "ζητήµατα" των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο 
ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί την απόφαση από τη νόµιµη βάση της, νοούνται µόνον 
οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που τείνουν στη 
θεµελίωση ή την κατάλυση δικαιώµατος, που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως 
αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα απλά πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα, που 
συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη 
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως (ΑΠ 
614/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1485, 1486, 1489, 1493, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαιοπραξία - Αντίθεση στα χρηστά ήθη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1275 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ικαιοπραξία που είναι αντίθετη στα χρηστά ήθη. Άκυρη πράξη ρύθµισης οφειλών 
λόγω της αντίθεσης της στα χρηστά ήθη 
- Κατά το άρθρο 178 ΑΚ, δικαιοπραξία που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη είναι άκυρη. 
Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, ως κριτήριο των χρηστών ηθών χρησιµεύουν οι 
ιδέες του κατά γενική αντίληψη µε φρόνηση και χρηστικότητα σκεπτόµενου µέσου 
κοινωνικού ανθρώπου. Κατά το επόµενο δε άρθρο 179 ΑΚ, το οποίο αποτελεί 
ειδικότερη περίπτωση του αµέσως προηγούµενου άρθρου, άκυρη ως αντίθετη προς τα 
χρηστά ήθη είναι ιδίως η δικαιοπραξία µε την οποία δεσµεύεται υπερβολικά η 
ελευθερία του προσώπου ή η δικαιοπραξία µε την οποία εκµεταλλεύεται κάποιος την 
ανάγκη, την κουφότητα ή την απειρία του άλλου και πετυχαίνει έτσι να 
συνοµολογήσει ή να πάρει για τον εαυτό του ή τρίτον, για κάποια παροχή, 
περιουσιακά ωφελήµατα που κατά τις περιστάσεις βρίσκονται σε φανερή 
δυσαναλογία προς την παροχή. Από τις διατάξεις αυτές των άρθρων 178 και 179 ΑΚ, 
και ειδικότερα τη δεύτερη, προκύπτει ότι για το χαρακτηρισµό της δικαιοπραξίας ως 
αισχροκερδούς και συνεπώς άκυρης ως αντικείµενης στα χρηστά ήθη απαιτείται 
αφενός µεν η συνοµολόγηση ή λήψη περιουσιακών ωφεληµάτων, που τελούν κατά το 
χρόνο της συνοµολόγησης τους κατά τις περιστάσεις σε προφανή δυσαναλογία προς 
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την παροχή, αφετέρου δε η επίτευξη των ωφεληµάτων αυτών να γίνεται µε 
εκµετάλλευση της ανάγκης, της κουφότητας ή της απειρίας του άλλου από τους 
συµβληθέντες. Έτσι, για να χαρακτηριστεί µια δικαιοπραξία ως αισχροκερδής 
(καταπλεονεκτική), απαιτείται να συντρέχουν αθροιστικά τρία στοιχεία, ήτοι α) 
προφανής δυσαναλογία µεταξύ παροχής και αντιπαροχής, β) ανάγκη ή κουφότητα ή 
απειρία του ενός των συµβαλλοµένων και γ) εκµετάλλευση της γνωστής σ` αυτόν 
ανάγκης ή κουφότητας ή απειρίας του συµβαλλόµενου τούτου από τον 
αντισυµβαλλόµενο. Αν λείπει ένα από τα στοιχεία αυτά, δεν µπορεί να γίνει λόγος 
περί ακυρότητας της δικαιοπραξίας ως αισχροκερδούς (ΑΠ 1394/2009, ΑΠ 
1112/2009, ΑΠ 1019/2007, ΑΠ 1244/2005, ΑΠ 492/2004 Ελ∆νη 47.452). Απειρία 
είναι η έλλειψη συνήθους πείρας ως προς τα οικονοµικά δεδοµένα και µεγέθη, ως 
προς τις τιµές και ως προς τις συναλλαγές (ΑΠ 1112/2009 ό.π., ΑΠ 868/2008, ΑΠ 
1244/2005 δηµοσίευση στη ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 7955/2006 Ελ∆νη 50.841). Κουφότητα 
είναι η αδιαφορία για τις συνέπειες και τη σηµασία των πράξεων, ενώ ανάγκη είναι 
και η οικονοµική, αρκεί να είναι άµεση και επιτακτική. Η δυσαναλογία παροχής και 
αντιπαροχής πρέπει να είναι προφανής. Ειδικότερα, προφανής δυσαναλογία µεταξύ 
παροχής και αντιπαροχής είναι αυτή που υποπίπτει στην αντίληψη λογικού και 
έχοντος πείρα των σχετικών συναλλαγών ανθρώπου και η οποία υπερβαίνει το µέτρο, 
κατά το οποίο είναι ανθρωπίνως φυσικό και θεµιτό να αποκοµίζει ο ένας κάποιο 
όφελος από σύµβαση οικονοµικού περιεχοµένου επί ζηµία του άλλου. Η δυσαναλογία 
δε αυτή, διαπιστώνεται, ενόψει των περιστάσεων και της φύσης της συγκεκριµένης 
δικαιοπραξίας, κατά το χρόνο της κατάρτισης της (ΑΠ 868/2008 ό.π., ΑΠ 497/1997 
Ελ∆νη 39. 100, ΑΠ 307/1993 Ελ∆νη 35. 1295, ΕφΑθ 7955/2006 ό.π., ΕφΑθ 
304/2002 ∆ΕΕ 2002.997, ΕφΠατρ 133/2001 ΑχΝοµ 2002.3).  
- Εκµετάλλευση υπάρχει όταν αυτός που γνωρίζει την ως άνω κατάσταση του 
αντισυµβαλλοµένου του (ανάγκη, κουφότητα, απειρία) επωφελείται και µε 
κατάλληλο χειρισµό επιτυγχάνει προφανώς µειωµένη αντιπαροχή (ΑΠ 1019/2007, 
ΑΠ 1244/2005), χωρίς να είναι απαραίτητη για να συντρέξει το στοιχείο της 
εκµετάλλευσης κάποια ενέργεια του εκµεταλλευτή, η οποία να εκδηλώνεται µε ηθικά 
επιλήψιµα περιστατικά που αποσκοπούν στην επίτευξη της αισχροκέρδειας (ΑΠ 
529/2001 Ελ∆νη 42. 1569, ΑΠ 582/1993 Ελ∆νη 1994 1101, ΕφΑθ 7955/2006 Ελ∆νη 
2009 841, ΕφΑθ 304/2002 ∆ΕΕ 2002 997). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 178, 179, 
∆ηµοσίευση: ΕπισκΕ∆ 2011, σελίδα 1061, σχολιασµός Κωσνταντίνος Παµπούκης  
 
∆ικαιοπραξία - Απαγορευµένη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1479 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εµπορία πετρελαιοειδών προϊόντων. Απαγορευµένη δικαιοπραξία. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
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- Ο Ν. 3054/2002 µε τίτλο "Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 
διατάξεις" (Α' 230/2.10.2002), που ίσχυε κατά τον χρόνο κατάρτισης των επιδίκων 
συµβάσεων, ορίζει στο άρθρο 1 ότι σκοπός του "είναι η ρύθµιση θεµάτων 
πετρελαϊκής πολιτικής της χώρας" και ότι "η παροχή υπηρεσιών και κάθε 
δραστηριότητα που έχει σχέση µε τη διύλιση, εµπορία, µεταφορά και αποθήκευση 
αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων υπάγεται στις διατάξεις του νόµου 
αυτού και εξυπηρετεί το γενικό συµφέρον". Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, ο ως 
άνω νόµος, αφενός καθιερώνει καθεστώς αδειοδότησης προς άσκηση των 
δραστηριοτήτων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του και αφετέρου προβλέπει 
παράλληλη ευθύνη, σχετικά µε την ποιότητα των πετρελαιοειδών προϊόντων, όλων 
των προσώπων που ασχολούνται µε τη διακίνηση των προϊόντων αυτών (ιδίως άρθρα 
3 έως 9, 14, 15), τιµωρουµένων, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων τους, µε 
διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις (άρθρα 16, 17). Ειδικότερα, µε το άρθρο 4 παρ. 1 
του ως άνω νόµου, ορίζεται ότι "η άσκηση των δραστηριοτήτων ∆ιύλισης, Εµπορίας, 
Λιανικής Εµπορίας, Μεταφοράς µε αγωγό πετρελαιοειδών προϊόντων και 
Εµφιάλωσης Υγραερίων επιτρέπεται µόνον εφόσον έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη 
άδεια", µε το άρθρο 6 παρ. 1, ότι "η άδεια εµπορίας χορηγείται µόνον σε ανώνυµες 
εταιρείες ή νοµικά πρόσωπα άλλης µορφής της ευρωπαϊκής ένωσης ...", ενώ µε την 
παρ. 9 του άρθρου 6 ορίζεται ότι "κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η κατάρτιση συµβάσεων 
πωλήσεως ναυτιλιακών καυσίµων είτε απευθείας µε τον διαχειριζόµενο το πλοίο είτε 
µε άλλο πρόσωπο που συνδέεται συµβατικά µε αυτόν υπό την προϋπόθεση ότι η 
παράδοση των προϊόντων αυτών θα γίνεται στο πλοίο µε ευθύνη και παραστατικά 
παράδοσης αποκλειστικά των κατόχων άδειας εµπορίας, οι οποίοι θα εκδίδουν τα 
παραστατικά πώλησης προς τον διαχειριζόµενο το πλοίο ή τον συνδεόµενο 
συµβατικά µε αυτόν". Τέλος µε τα άρθρα 16 και 17 αυτού, προβλέπονται ποινικές και 
διοικητικές κυρώσεις (φυλάκιση και επιβολή προστίµων) για κάθε παράβαση των 
διατάξεών του. Κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως του άρθρου 4 παρ. 1, η 
κατάρτιση συµβάσεων πώλησης ναυτιλιακών καυσίµων χωρίς την απαιτούµενη προς 
τούτο άδεια, είναι έγκυρη. Και τούτο για το 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 την µορφή πώλησης ναυτιλιακών 
καυσίµων, όχι όµως καθεαυτή, 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 µε αυτό ακυρότητα της 
συµβάσεως, αλλά το άρθρο 365 ΑΚ και οι κατά παραποµπή αυτού διατάξεις των 
άρθρων 362-364 ΑΚ (πρβλ. ΑΠ 1903/2011). Ενισχυτικό της άποψης αυτής, είναι και 
το γεγονός ότι σύµφωνα µε την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 6 παρ. 9 του ως 
άνω νόµου, επετράπει κατ' εξαίρεση η κατάρτιση συµβάσεων πωλήσεως ναυτιλιακών 
καυσίµων και από µη κάτοχο άδειας, υπό την προϋπόθεση ότι η παράδοση των 
προϊόντων αυτών θα γίνεται στο πλοίο µε ευθύνη και παραστατικά παράδοσης των 
κατόχων άδειας εµπορίας, χωρίς και εν προκειµένω η µη τήρηση της προϋπόθεσης 
αυτής να επάγεται ακυρότητα των συµβάσεων αυτών. Αν ο νοµοθέτης ήθελε κάτι 
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τέτοιο θα το όριζε ρητά ως έννοµη συνέπεια, όπως όρισε ως συνέπεια της 
παραβάσεως των διατάξεών του την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων.  
- Το Εφετείο που, κατά τις παραδοχές του, έκρινε ότι οι αναφερόµενες στην απόφασή 
του συµβάσεις πωλήσεως ναυτιλιακών καυσίµων είναι άκυρες, διότι η αναιρεσείουσα 
στερείται άδειας εµπορίας τέτοιων ειδών και λόγω της ακυρότητας αυτής δεν υπέστη 
ζηµία από την µη πληρωµή των χάριν καταβολής του τιµήµατος αυτών εκδοθεισών 
επιταγών, εσφαλµένα ερµήνευσε και εφάρµοσε τις προεκτεθείσες ουσιαστικού 
δικαίου διατάξεις καθώς και εκείνη του άρθρου 914 ΑΚ και ο σχετικός από το άρθρο 
559 αριθ. 1 τρίτος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως είναι βάσιµος, ενώ παρέλκει πλέον 
η έρευνα των λοιπών. Κατ' ακολουθίαν πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη 
απόφαση και να παραπεµφθεί η υπόθεση για παραπέρα εκδίκαση στο Εφετείο που 
εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση συγκροτούµενο από άλλους δικαστές.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 180,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 3054/2002, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
∆ικαιοπραξία - Απάτη κατά την κατάρτιση 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 102 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ικαιοπραξία. Απάτη κατά την κατάρτιση. Ακύρωση. Ευθύνη από τις 
διαπραγµατεύσεις. Αντικατάσταση των αιτιολογιών της απόφασης από το Εφετείο. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 149 εδ. α και β του ΑΚ, εκείνος που απατήθηκε έχει 
δικαίωµα είτε να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας και την ανόρθωση κάθε 
άλλης ζηµίας, είτε να αποδεχθεί τη δικαιοπραξία και να ζητήσει µόνο την ανόρθωση 
της ζηµίας. Από την προαναφερθείσα διάταξη η απάτη αντιµετωπίζεται υπό δύο 
έννοιες, ήτοι: α) ως λόγος που καθιστά ελαττωµατική τη βούληση του απατηθέντος, 
εξαιτίας της οποίας δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της δηλώσεως του και β) ως 
αδικοπρακτική συµπεριφορά του απατήσαντος, η οποία γεννά σε βάρος του 
υποχρέωση αποζηµίωσης κατά το αρθρ. 914 ΑΚ. Και ως λόγος µεν η απάτη που 
καθιστά ελαττωµατική τη βούληση, αποκτά σηµασία µόνο στο πλαίσιο της 
δικαιοπραξίας, αφού αποτελεί αρνητική προϋπόθεση του κύρους της και θεµελιώνει, 
ανάλογα προς το αν ο απατηθείς επιδιώκει την ακύρωση της δικαιοπραξίας ή την 
αποδέχεται παρά το ελάττωµά της, παράλληλες αξιώσεις, αντίστοιχα από 
αδικοπραξία για αρνητικό διαφέρον στην πρώτη που µπορεί να περιλαµβάνει και 
περαιτέρω θετική ζηµία σαν αποτέλεσµα της καταρτίσεως της απατηλής 
δικαιοπραξίας και για θετικό διαφέρον στη δεύτερη. Ως αδικοπρακτική συµπεριφορά 
ιδρύει αυτοτελή και πρωτογενή υποχρέωση αποζηµιώσεως, εφόσον συντρέχουν και 
οι λοιποί όροι αυτής, ήτοι ζηµία και αιτιώδης συνάφεια µεταξύ αυτής και της 
απατηλής συµπεριφοράς του υπαιτίου (ΑΠ 1960/2009 ΧρΙ∆ 2010.603).  



 

[125] 
 

- Απάτη κατά την έννοια του άρθρου 147 ΑΚ αποτελεί κάθε συµπεριφορά από 
πρόθεση που τείνει να παράγει, ενισχύσει ή διατηρήσει πεπλανηµένη αντίληψη ή 
εντύπωση µε σκοπό να οδηγηθεί κάποιος σε δήλωση βούλησης, συνίσταται δε η 
απατηλή συµπεριφορά είτε σε παράσταση ανύπαρκτων γεγονότων ως υπαρκτών, 
κατά παράβαση του καθήκοντος της αλήθειας, είτε στην απόκρυψη ή αποσιώπηση ή 
ατελή ανακοίνωση υπαρκτών γεγονότων, των οποίων η αποκάλυψη σ’ αυτόν που τα 
αγνοούσε επιβαλλόταν από το καθήκον διαφώτισης του µε βάση την καλή πίστη ή 
την υπάρχουσα ιδιαίτερη σχέση µεταξύ αυτού και εκείνου προς τον οποίο απηύθυνε 
τη δήλωση του. Τέτοια υποχρέωση από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη 
προς παροχή διασαφητικών πληροφοριών ή εξηγήσεων έχουν και οι 
διαπραγµατευόµενοι την κατάρτιση σύµβασης, κατά το στάδιο των 
διαπραγµατεύσεων, όπως αυτό προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ, δηλαδή η απάτη ως παραγωγική αιτία αποζηµίωσης µπορεί να εµφανίζεται τόσο 
ως προσυµβατικό πταίσµα όσο και ως ιδιαίτερη αδικοπραξία, ανεξάρτητη από 
προσυµβατικό πταίσµα. Σε κάθε περίπτωση δεν ενδιαφέρει το είδος της πλάνης που 
δηµιουργήθηκε από την απάτη, δηλαδή αν αυτή είναι ή δεν είναι συγγνωστή, 
ουσιώδης ή επουσιώδης, καθώς και αν αναφέρεται αποκλειστικά στα παραγωγικά 
αίτια της βούλησης, αρκεί η πλάνη να υφίσταται κατά το χρόνο που δηλώνεται η 
βούληση (ΑΠ 715/2011, ΑΠ 282/2010 ∆ηµ. Νόµος).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 522, 534 και 535 ΚΠολ∆ προκύπτει 
ότι, αν το πρωτοβάθµιο δικαστήριο, εκτιµώντας τα εκτιθέµενα στην αγωγή 
πραγµατικά περιστατικά, έκανε λανθασµένο νοµικό χαρακτηρισµό και υπαγωγή τους 
όχι στον προσήκοντα κανόνα δικαίου, δεν εξαφανίζεται η εκκαλούµενη απόφαση από 
το Εφετείο, αφού στο στάδιο αυτό δεν έχει διαπιστωθεί αν το διατακτικό της είναι 
ορθό και κατά πόσον περιέχει σφάλµα ως προς την ουσιαστική βασιµότητα της 
αγωγής, αλλά αντικαθισταµένων των αιτιολογιών, η αγωγή θα κριθεί µέσα στα 
πλαίσια της νοµικής βάσης, τα στοιχεία της οποίας και περιέχει (ΑΠ 778/2009, ΕφΑθ 
744/2011 Ελ∆νη 52.576, Εφ∆ωδ 206/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 147, 149, 178, 179, 914, 
ΚΠολ∆: 522, 534, 535, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαιοπραξία - Καταπλεονεκτική ή αισχροκερδής δικαιοπραξία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 12623 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Καταπλεονεκτική ή αισχροκερδής δικαιοπραξία. Ένσταση ακυρότητας της 
πώλησης.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 179 ΑΚ συνάγεται ότι για το χαρακτηρισµό 
δικαιοπραξίας ως αισχρoκερδούς και συνεπώς άκυρης, ως αντικείµενης στα χρηστά 
ήθη, απαιτείται αφενός µεν η συνoµολόγηση ή λήψη περιουσιακών ωφεληµάτων που 
τελούν κατά το χρόνο της συνοµολόγησής τους κατά τις περιστάσεις σε προφανή 
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δυσαναλογία προς την παροχή, αφετέρου δε επίτευξη των ωφεληµάτων αυτών µε 
εκµετάλλευση της ανάγκης, της κουφότητας ή απειρίας του άλλου από τους 
συµβληθέντες, περιεχοµένου αναγκαίως κατά την έννοια της εκµετάλλευσης και του 
στοιχείου της γνώσης των εν λόγω περιστάσεων, που αποτελεί προϋπόθεση αυτής. 
Έτσι, για την αναγνώριση της ακυρότητας σύµβασης ως αισχροκερδούς, πρέπει να 
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) κουφότητα, απειρία, ή ανάγκη του ενός από 
τους συµβληθέντες, ως τέτοιων νοουµένων: 1) της ανάγκης, εκτός των άλλων, και της 
οικονοµικής, που έχει τον χαρακτήρα επιτακτικότητας και ανεπίδεκτο αναβολής, 2) 
της κουφότητας, της αδιαφορίας ως προς τις συνέπειες και τη σηµασία των ιδίων 
πράξεων και 3) της απειρίας, της έλλειψης πείρας από τη ζωή και τις συναλλαγές, β) 
εκµετάλλευση της κουφότητας, απειρίας ή ανάγκης του ενός από τους συµβληθέντες 
από τον άλλο και γ) προφανής δυσαναλογία παροχών, η οποία κρίνεται κατ` 
αντικειµενική κρίση µε βάση το χρόνο κατάρτισης της δικαιοπραξίας κατά τις τότε 
υφιστάµενες περιστάσεις (ΑΠ 1112/2009, ΑΠ 1050/2009). 
- Με αυτό το περιεχόµενο η παραπάνω προβαλλόµενη ένσταση ακυρότητας της 
πώλησης λόγω αισχροκέρδειας είναι απορριπτέα ως αόριστη, δεκτού γενοµένου του 
σχετικού ισχυρισµού του ενάγοντος, καθότι οι εναγόµενοι δεν εκθέτουν κατά τρόπο 
σαφή και ορισµένο τις προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 179 ΑΚ, όπως αυτές 
αναφέρονται στην προηγούµενη µείζονα σκέψη της παρούσας. Ειδικότερα, οι 
εναγόµενοι δεν εκθέτουν µε σαφήνεια σε τι συνίσταται η ανάγκη του πρώτου εξ 
αυτών. Η απλή αναφορά ότι ο πρώτος των εναγοµένων αντιµετώπιζε οικονοµικά 
προβλήµατα και ένδεια δεν αρκεί για το ορισµένο της ένστασης αυτής, αφού ουδόλως 
διευκρινίζεται ποια ακριβώς ήταν τα οικονοµικά αυτά προβλήµατα και εάν αυτά 
είχαν τον χαρακτήρα επιτακτικότητας και ήταν ανεπίδεκτα αναβολής, ούτε βέβαια οι 
εναγόµενοι ισχυρίζονται ότι ο ενάγων γνώριζε τα προβλήµατα αυτά και τον 
επιτακτικό χαρακτήρα τους. Επίσης, οι εναγόµενοι όλως αορίστως αναφέρονται και 
στην προφανή δυσαναλογία των παροχών, αφού δεν προσδιορίζουν το ποσό που ο 
ενάγων κατέβαλε στους δανειστές του πρώτου εναγοµένου, ούτε το ποσό που αυτός 
έλαβε, κατά τους ισχυρισµούς τους, από την εκµετάλλευση του περιπτέρου αυτού. 
Επίσης, απορριπτέα ως µη νόµιµη είναι και η επικουρικά προβαλλόµενη ένσταση 
καταχρηστικής άσκησης δικαιώµατος, καθότι τα παραπάνω πραγµατικά περιστατικά 
και αληθή υποτιθέµενα δεν καθιστούν την άσκηση του ένδικου δικαιώµατος 
κυριότητας του ενάγοντος καταχρηστική. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 179, 513, 1033, 1094, 1192, 1198,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
∆ικαιοπραξία - Καταπλεονεκτική ή αισχροκερδής δικαιοπραξία 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 219 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αισχροκερδής ή καταπλεονεκτική δικαιοπραξία. Αντίθεση στα χρηστά ήθη. 
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- Κατά το άρθρο 179 ΑΚ, άκυρη, ως αντίθετη προς τα χρηστά ήθη είναι ιδίως η 
δικαιοπραξία µε την οποία δεσµεύεται υπερβολικά η ελευθερία του προσώπου ή η 
δικαιοπραξία µε την οποία εκµεταλλεύεται κάποιος την ανάγκη, την κουφότητα ή την 
απειρία του άλλου και πετυχαίνει έτσι να συνοµολογήσει ή να πάρει για τον εαυτό 
του ή τρίτο, για κάποια παροχή, περιουσιακά ωφελήµατα, που, κατά τις περιστάσεις, 
βρίσκονται σε φανερή δυσαναλογία προς την παροχή. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι για το χαρακτηρισµό της δικαιοπραξίας ως αισχροκερδούς και συνεπώς 
άκυρης, ως αντικείµενης στα χρηστά ήθη, απαιτείται αφενός µεν η συνοµολόγηση ή 
λήψη περιουσιακών ωφεληµάτων, που τελούν, κατά το χρόνο της συνοµολόγησής 
τους, κατά τις περιστάσεις, σε προφανή δυσαναλογία προς την παροχή, αφ’ ετέρου δε 
η επίτευξη των ωφεληµάτων αυτών µε εκµετάλλευση της ανάγκης, της κουφότητας ή 
της απειρίας του άλλου από τους συµβληθέντες, περιεχοµένου αναγκαίως, κατά την 
έννοια της εκµετάλλευσης, και του, προϋπόθεση αυτής αποτελούντος, στοιχείου της 
γνώσης των εν λόγω περιστάσεων. Έτσι, για την αναγνώριση της ακυρότητας µιας 
σύµβασης ως αισχροκερδούς (καταπλεονεκτικής) πρέπει να συντρέχουν οι κατωτέρω 
προϋποθέσεις: α) κουφότητα, απειρία ή ανάγκη του ενός από τους συµβληθέντες, ως 
τέτοιων νοουµένων 1) της "ανάγκης", εκτός άλλων και της οικονοµικής τοιαύτης που 
έχει χαρακτήρα επιτακτικό και ανεπίδεκτο αναβολής, 2) της "κουφότητας", της 
αδιαφορίας ως προς τις συνέπειες και τη σηµασία των ίδιων πράξεων, 3) της 
"απειρίας" της έλλειψης της περί τη ζωή και τις συναλλαγές πείρας, β) εκµετάλλευση 
της κουφότητας, απειρίας ή ανάγκης του ενός από τους συµβληθέντες από τον άλλον 
και γ) προφανής δυσαναλογία παροχών, η οποία κρίνεται, κατ’ αντικειµενική κρίση, 
µε βάση τον χρόνο κατάρτισης της δικαιοπραξίας, κατά τις τότε υφιστάµενες 
περιστάσεις. Η ακυρότητα αυτή είναι απόλυτη και συνεπώς µπορεί να την 
επικαλεσθεί οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, άρα και ο κληρονόµος ενός από 
τους συναλλαγέντες. (βλ. και ΑΠ 1291/2010, 1050/2009, 1112/2009, 1394/2009, 
1394/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 179, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ικαιοπραξία - Καταπλεονεκτική ή αισχροκερδής δικαιοπραξία 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 20312 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εικονική δικαιοπραξία. Αισχροκερδής ή καταπλεονεκτική δικαιοπραξία. 
Απαγορευµένη δικαιοπραξία. ∆ήλωση βούλησης από ανίκανο. 
- Κατά το άρθρο 138 εδ. α΄ ΑΚ, δήλωση βούλησης που δεν έγινε στα σοβαρά παρά 
µόνο φαινοµενικά (εικονική) είναι άκυρη.  
- Κατά το άρθρο 178 του ΑΚ "αδικοπραξία που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη είναι 
άκυρη". Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, ως κριτήριο των χρηστών ηθών 
χρησιµεύουν οι ιδέες του κατά γενική αντίληψη µε φρόνηση και χρηστότητα 
σκεπτόµενου µέσου κοινωνικού ανθρώπου. Η αντίθεση δε στα χρηστά ήθη, που 
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καθιστά άκυρη τη δικαιοπραξία, κρίνεται από το περιεχόµενό της, όχι µεµονωµένα 
από την αιτία που εκίνησε τους συµβαλλόµενους να τη συνάψουν ή σκοπό, στον 
οποίο αυτοί αποβλέπουν, αλλά του συνόλου των περιστάσεων και των συνθηκών, 
που τη συνοδεύουν. Κατά δε το επόµενο άρθρο 179 του ίδιου Κώδικα, το οποίο 
αποτελεί ειδικότερη περίπτωση εφαρµογής του προηγούµενου άρθρου 178: "άκυρη 
ως αντίθετη προς τα χρηστά ήθη είναι ιδίως η δικαιοπραξία, µε την οποίαν 
δεσµεύεται υπερβολικά η ελευθερία του προσώπου ή η δικαιοπραξία µε την οποία 
εκµεταλλεύεται κάποιος την ανάγκη, την κουφότητα ή την απειρία του άλλου και 
πετυχαίνει έτσι να συνοµολογήσει ή να πάρει για τον εαυτό του ή τρίτο για κάποια 
παροχή, περιουσιακά, ωφελήµατα, που κατά τις περιστάσεις τελούν σε φανερή 
δυσαναλογία προς την παροχή".  
- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό αυτών των διατάξεων, και εκείνων των άρθρων 
174 και 180 του ΑΚ για να χαρακτηριστεί µία δικαιοπραξία ως αισχροκερδής - 
καταπλεονεκτική και, συνεπώς, άκυρη, λόγω αντίθεσής της προς τα χρηστά ήθη, 
απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά τρία στοιχεία, δηλαδή: α) προφανής 
δυσαναλογία µεταξύ παροχής και αντιπαροχής, β) ανάγκη ή κουφότητα ή απειρία, 
του ενός από τους συµβαλλοµένους και γ) εκµετάλλευση από τον συµβαλλόµενο της 
γνωστής σε αυτόν ανάγκης ή κουφότητας ή απειρίας του αντισυµβαλλοµένου του. Τα 
στοιχεία της ανάγκης, της κουφότητας ή της απειρίας όµως δεν είναι απαραίτητο, 
όπως προκύπτει από τη σαφή διατύπωση της δεύτερης από τις πιο πάνω διατάξεις, να 
συντρέχουν σωρευτικά, αλλά αρκεί η συνδροµή και µόνο του ενός από αυτά (βλ. ΑΠ 
1291/2010, ΑΠ 2095/2009, ΑΠ 492/2004). Απειρία είναι η έλλειψη συνήθους πείρας 
ως προς τα οικονοµικά δεδοµένα και µεγέθη, ως προς τις τιµές και ως προς τις 
συναλλαγές. Κουφότητα είναι η αδιαφορία του άλλου συµβαλλοµένου για τις 
συνέπειες και τη σηµασία των πράξεων, ενώ ανάγκη είναι και η οικονοµική, αρκεί να 
είναι άµεση και επιτακτική. Η δυσαναλογία παροχής και αντιπαροχής πρέπει να είναι 
προφανής.  
- Εκµετάλλευση υπάρχει όταν αυτός που γνωρίζει την ως άνω κατάσταση του 
αντισυµβαλλοµένου του (ανάγκη, κουφότητα, απειρία) επωφελείται και µε 
κατάλληλο χειρισµό επιτυγχάνει προφανώς µειωµένη αντιπαροχή. Αν λείπει ένα από 
τα ανωτέρω στοιχεία δεν µπορεί να γίνει λόγος για ακυρότητα της δικαιοπραξίας ως 
αισχροκερδούς κατά το άρθρο 179 ΑΚ, γιατί απαιτείται να συντρέχουν και η φανερή 
δυσαναλογία µεταξύ παροχής και αντιπαροχής και η ανάγκη ή κουφότητα ή απειρία 
του άλλου συµβαλλοµένου και η εκµετάλλευση από τον συµβαλλόµενο µιας από τις 
γνωστές σ' αυτόν ως άνω καταστάσεις του αντισυµβαλλοµένου. Ειδικότερα, φανερή 
δυσαναλογία µεταξύ παροχής και αντιπαροχής είναι αυτή που υποπίπτει στην 
αντίληψη λογικού και έχοντος πείρα των σχετικών συναλλαγών ανθρώπου, και η 
οποία υπερβαίνει το µέτρο κατά το οποίο είναι ανθρωπίνως φυσικό να αποκοµίζει ο 
ένας κάποιο όφελος από σύµβαση οικονοµικού περιεχοµένου επί ζηµία του άλλου. Η 
δυσαναλογία αυτή, η οποία διαπιστώνεται ενόψει των περιστάσεων και της φύσεως 
της συγκεκριµένης δικαιοπραξίας, κατά το χρόνο της κατάρτισής της (περιεχόµενο, 
σκοπός, αξία παροχών), χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι υποκειµενικές παραστάσεις 
ή επιθυµίες των µερών, αποτελεί νοµική έννοια, και ως εκ τούτου η κρίση περί της 
υπάρξεως αυτής ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο (βλ. ΟλΑΠ 714/1973, ΑΠ 1291/2010, 
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ΑΠ 2095/2009, ΑΠ 1244/2005). Η κρίση, όµως, του ουσιαστικού δικαστηρίου µε την 
οποία διαπιστώνει, κατά την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, ότι συνέτρεξαν ή 
όχι τα πιο πάνω πραγµατικά περιστατικά δεν ελέγχεται αναιρετικά κατ' άρθρ. 561 
παρ. 1 του ΚΠολ∆. Ειδικότερα, όταν αντικείµενο της προσβαλλόµενης δικαιοπραξίας 
είναι πώληση ακινήτου, το στοιχείο της δυσαναλογίας κρίνεται µεταξύ του τιµήµατος 
που καταβλήθηκε και της αγοραίας αξίας του µεταβιβασθέντος ακινήτου. Το ύψος, 
όµως, της αγοραίας αξίας, µόνο του χρόνου κατάρτισης της προσβαλλόµενης 
δικαιοπραξίας, κρίνεται κατ' ουσίαν από το ουσιαστικό δικαστήριο µε διαφόρους 
προσδιοριστικούς παράγοντας, οικονοµικούς, πολεοδοµικούς κλπ., όπως, 
προκειµένου για αστικά ακίνητα, η µισθωτική αξία, η οικοδοµησιµότητα του 
οικοπέδου, η θέση του κλπ., η δε σχετική κρίση, ως αναγόµενη σε αποδεικτική 
αξιολόγηση, είναι αναιρετικά ανέλεγκτη.  
- ∆εν αποκλείεται να υπάρχει σε κάποια δικαιοπραξία, και χωρίς τη συνδροµή των 
όρων της διάταξης του αριθ. 179 του ΑΚ εκµετάλλευση του άλλου µέρους υπό 
περιστάσεις και συνθήκες που προδίδουν στη δικαιοπραξία ανήθικο χαρακτήρα, 
συνεπαγόµενο ακυρότητα αυτής κατά τη γενική διάταξη του άρθρου 178 ΑΚ. Η 
δηµιουργία, όµως, αυτοτελούς εντεύθεν λόγου ακυρότητας προϋποθέτει τη συνδροµή 
γεγονότων διαφόρων εκείνων του άρθρου 179 ΑΚ, των οποίων έγινε επίκληση και 
που κρίθηκαν αβάσιµα κατ' ουσίαν, αφού η τελευταία διάταξη αποτελεί ειδική 
περίπτωση εφαρµογής εκείνης του άρθρου 178 του ΑΚ (βλ. ΑΠ 2095/2009 δηµοσ. 
στη ΝΟΜΟΣ). Τέλος, την ακυρότητα αυτή, η οποία είναι απόλυτος, δικαιούται να 
επικαλεστεί οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον και εποµένως και οι κληρονόµοι 
του θύµατος της εκµετάλλευσης, µε την έγερση αγωγής για τη βεβαίωση - 
αναγνώριση της ακυρότητας, κατ' άρθρο 70 ΚΠολ∆ (βλ. ΕφΑθ 5506/2001 ΑρχΝ 
2002, 470 και εκεί περαιτέρω παραποµπές σε θεωρία και νοµολογία). 
- Κατά το άρθρο 131 ΑΚ, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιµο στην προκειµένη περίπτωση 
χρόνο κατάρτισης της ένδικης δικαιοπραξίας (28-11-2005), ήτοι µετά την 
αντικατάστασή του µε το άρθρο 16 Ν. 2447/1996, "η δήλωση βούλησης είναι άκυρη 
αν κατά τον χρόνο που έγινε το πρόσωπο δεν είχε συνείδηση των πράξεων του ή 
βρίσκονταν σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιόριζε αποφασιστικά τη 
λειτουργία της βούλησής του", ενώ πριν την ως άνω νοµοθετική µεταβολή το δεύτερο 
εδάφιο της διάταξης διατυπώνονταν ως "η δήλωση βούλησης είναι άκυρη, αν κατά το 
χρόνο που έγινε, το πρόσωπο ... δεν είχε τη χρήση του λογικού επειδή έπασχε από 
πνευµατική ασθένεια". Στην ανωτέρω λεκτική µεταβολή, ο νοµοθέτης προέβη (όπως 
και στην αντίστοιχη νέα διάταξη του άρθρου 1666 ΑΚ για τη δικαστική 
συµπαράσταση) µε το σκοπό χρήσης της ορθής ορολογίας "ψυχική ή διανοητική 
διαταραχή", αντί της "πνευµατικής ασθενείας" και "περιόριζε αποφασιστικά τη 
λειτουργία της βούλησής του", αντί της "δεν είχε τη χρήση του λογικού", έτσι ώστε 
να είναι κατανοητό το κείµενο του νόµου από τους µη ειδικούς, συγχρόνως όµως να 
εκφράζουν οι νέοι όροι όλες τις καταστάσεις που στο προϊσχύσαν δίκαιο αποδίδονταν 
µε αυτούς. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι η δήλωση είναι άκυρη, αν, κατά τον 
χρόνο που έγινε, ο δηλών, από τις άνω αιτίες, δεν είχε συνείδηση των πράξεων ή από 
ψυχική ή διανοητική διαταραχή, που είναι δυνατόν να συνυπάρχουν στο ίδιο 
πρόσωπο, εφόσον ο νόµος δεν το αποκλείει, δεν είχε εύλογη κρίση, που να του 
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επιτρέπει να προσδιορίζει ελεύθερα τη βούλησή του µε λογικούς υπολογισµούς και 
βρίσκονταν σε αδυναµία να διαγνώσει το περιεχόµενο και την ουσία της 
δικαιοπραξίας που επιχειρεί και τις συνέπειες που θα προκύψουν από αυτή. Η 
ρύθµιση αναφέρεται στην ανικανότητα κατά την στιγµή της δήλωσης βουλήσεως για 
τη συγκεκριµένη δικαιοπραξία που προσβάλλεται εκάστοτε. Κατά τη διάταξη αυτή 
(ΑΚ 131) αρκεί η ύπαρξη ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, που να αποκλείει τον 
ελεύθερο προσδιορισµό της βούλησης µε λογικούς υπολογισµούς κατά τον κρίσιµο 
χρόνο, χωρίς να είναι απαραίτητο ο δικαιοπρακτών να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση 
δικαστικής συµπαράστασης. Η ακυρότητα των δικαιοπραξιών του κατά τα παραπάνω 
ανικάνου λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής είναι απόλυτη, ώστε οποιοσδήποτε 
έχων έννοµο συµφέρον προς τούτο δύναται να την προσβάλει. Για το ορισµένο της 
αγωγής (αναγνωριστικής), µε την οποία ο ενάγων ζητεί την αναγνώριση της 
ακυρότητας λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής δεν είναι απαραίτητη η 
αναφορά νόσου ειδικώς, η οποία µπορεί να είναι οιαδήποτε και αδιάγνωστη ακόµη, 
γιατί επιρροή ασκεί, σύµφωνα µε την προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 131 ΑΚ, 
το καθοριζόµενο αποτέλεσµα και δη της στερήσεως της συνειδήσεως των πράξεών 
του και της βουλήσεώς του. Ο ισχυριζόµενος την ακυρότητα οφείλει να αποδείξει τα 
συγκεκριµένα περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει η έλλειψη συνείδησης των 
πράξεων και η ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιόριζε αποφασιστικά την 
λειτουργία της βουλήσεώς του κατά τον χρόνο της δηλώσεως. Το δε δικαστήριο 
κρίνει περί της εννοίας της ελλείψεως της συνειδήσεως των πράξεων και του 
περιορισµού αποφασιστικά της λειτουργίας της βούλησής του, µε βάση τις 
προσκοµιζόµενες αποδείξεις, κάνοντας χρήση κατά την εκτίµηση αυτών και 
συναγωγή του εντεύθεν πορίσµατος και των κοινών γνώσεων και των εν γένει 
κανόνων της λογικής και της ανθρώπινης εµπειρίας, που κάθε νουνεχής άνθρωπος και 
εποµένως και ο δικαστής κατέχει. Η ακυρότητα της δικαιοπραξίας, κατά το άρθρο 
131 ΑΚ, απαγγέλλεται συνεπεία ελαττώµατος στη βούληση του δικαιοπρακτούντος, 
και δεν έχει σηµασία η γνώση ή η άγνοια της κατάστασης αυτής από τον 
αντισυµβαλλόµενο, ούτε απαιτείται εκµετάλλευση της κατάστασης αυτής από τον 
άλλον (βλ. ΑΠ 1291/2010). 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 131 του ΑΚ, οι κληρονόµοι 
του ως άνω προσώπου µπορούν, µέσα σε µία πενταετία από την επαγωγή, να 
προσβάλουν για ένα από τους προηγουµένους λόγους τις µη χαριστικές 
δικαιοπραξίες, που έγιναν από τον κληρονοµούµενο, τότε µόνο: 1) αν κατά την 
κατάρτιση της δικαιοπραξίας εκκρεµούσε διαδικασία για την υποβολή του 
κληρονοµουµένου σε δικαστική συµπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής 
διαταραχής, που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί, ή αν µετά την κατάρτιση ο 
κληρονοµούµενος υποβλήθηκε σε δικαστική συµπαράσταση για την παραπάνω αιτία, 
2) αν η δικαιοπραξία καταρτίστηκε, ενόσω αυτός βρισκόταν έγκλειστος σε ειδική για 
την κατάστασή του µονάδα ψυχικής υγείας ή 3) αν η κατάσταση που επικαλούνται οι 
κληρονόµοι προκύπτει από την ίδια τη δικαιοπραξία που προσβάλλεται. Τα ανωτέρω 
περιστατικά πρέπει να αναφέρονται στην αγωγή για το ορισµένο αυτής (βλ. ΕφΛαρ 
274/2002 ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2002, 441). 
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 138, 174, 178, 179, 180, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ουλεία - ∆ουλεία οδού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1454 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ουλεία διόδου. Απόσβεση. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 281, 1118, 1119, 1120, 1124, 1125 
και 1136 ΑΚ προκύπτει, ότι η πραγµατική δουλεία, όπως είναι η δουλεία διόδου, 
αποσβήνεται αν η άσκηση της καταστεί απολύτως και διαρκώς αδύνατη από λόγους 
πραγµατικούς ή νοµικούς. Τέτοια αδυναµία υπάρχει και όταν έπαυσε η παροχή 
ωφέλειας ή χρησιµότητας από το δουλεύον ακίνητο υπέρ του δεσπόζοντος, γιατί το 
τελευταίο απέκτησε αυτάρκεια ή, κατ' άλλη έκφραση, όταν η άσκηση της δουλείας 
καθίσταται περιττή και µάταιη. Έτσι, αν µετά τη σύσταση πραγµατικής δουλείας 
διόδου, το δεσπόζον ακίνητο εξυπηρετείται κατά τον ίδιο τρόπο και κατά το ίδιο 
µέτρο από άλλη οδό παύει ο λόγος ύπαρξης της δουλείας, γιατί η τελευταία δεν 
παρέχει πλέον χρησιµότητα και δεν υπάρχει ανάγκη του δεσπόζοντος, αφού αυτό έχει 
αποκτήσει αυτάρκεια. Πρέπει, δηλαδή, η αυτάρκεια του δεσπόζοντος να 
περιλαµβάνει ολόκληρο το περιεχόµενο του δικαιώµατος της δουλείας, γιατί, αν 
περιλαµβάνει µέρος εκείνου, η δουλεία, κατ' εφαρµογή της αρχής του αδιαιρέτου των 
δουλειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1122, 1130, 1131 και 1138 ΑΚ, 
διατηρείται ακέραιη.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ προκύπτει, ότι το δικαίωµα άσκησης της 
πραγµατικής δουλείας, από τον εκάστοτε κύριο του δεσπόζοντος ακινήτου, εφόσον το 
τελευταίο έχει καταστεί αύταρκες σε µεγάλο βαθµό, σε συνδυασµό µε τη συνδροµή 
και άλλων περιστατικών, θεωρείται ότι γίνεται καταχρηστικά, για το λόγο δε αυτό 
απαγορεύεται η άσκηση του, όταν από την όλη συµπεριφορά του δικαιούχου και από 
την πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα, 
γίνεται φανερό, ότι η συνέχιση άσκησης της πραγµατικής δουλείας υπερβαίνει 
προφανώς πλέον τα όρια που επιβάλλονται από την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή 
από τον κοινωνικό ή οικονοµικό σκοπό του δικαιώµατος. Στην περίπτωση αυτή, ο 
κύριος του δουλεύοντας ακινήτου µπορεί να επιδιώξει δικαστικά την αναγνώριση της 
καταχρηστικής άσκησης της δουλείας από τον κύριο του δεσπόζοντος ακινήτου και 
να ζητήσει την απαγόρευση άσκησης της δουλείας στο µέλλον, αφού από το άρθρο 
281 ΑΚ, δεν γίνεται διάκριση ως προς το δικονοµικό τρόπο προβολής από το 
θιγόµενο της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώµατος από τον αντίδικο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 1118, 1119, 1120, 1124, 1125, 1136, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕφΑ∆ 2012, σελίδα 265 
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∆ουλεία - Κτήση δουλείας µε χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1200 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κτήση δουλείας µε χρησικτησία. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1118, 1119, 1121, 
1045 ΑΚ, οι πραγµατικές δουλείες συνιστώνται µε δικαιοπραξία ή µε χρησικτησία, 
για την οποία εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη χρησικτησία στα ακίνητα. 
Σύµφωνα δε µε τη διάταξη του άρθρου 1045 ΑΚ, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των 
άρθρων 974 και 975 του ίδιου Κώδικα, για την κτήση πραγµατικής δουλείας οδού µε 
έκτακτη χρησικτησία απαιτείται οιονεί νοµή επί εικοσαετία, η οποία προϋποθέτει 
φυσική εξουσίαση του κυρίου του δεσπόζοντος σε µέρος του δουλεύοντος, και 
θέληση του οιονεί νοµέα να ασκεί την εξουσίαση αυτή µε διάνοια δικαιούχου, 
δηλαδή όπως αρµόζει σε κύριο δεσπόζοντος. Προς συµπλήρωση της εικοσαετίας 
προσµετράται, κατ' άρθρο 1051 ΑΚ, επί καθολικής ή ειδικής διαδοχής, και ο χρόνος 
χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα 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. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 975, 1045, 1051, 1118, 1119, 1121, 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ουλεία - Παροχή διόδου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1194 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παροχή διόδου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1012 επ ΑΚ, που αφορούν στην υποχρέωση παροχής 
διόδου, προκύπτει, ότι οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση, κατά την 
οποία ακίνητο είτε αστικό, είτε αγροτικό, είτε οικοδοµηµένο ή µη, είτε εντός είτε 
εκτός ρυµοτοµουµένου σχεδίου κείµενο, στερείται την αναγκαία δίοδο προς δρόµο 
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δηµόσιο, δηµοτικό ή κοινοτικό. Εκ του ότι δε, κατά το Ν∆ της 17 Ιουλ./16 Αυγ.1923 
"περί σχεδίου πόλεων" (ήδη άρθρα 152, 153 και 160 του π.δ. της 14/27.7.1999 
"Κώδικας Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας") απαγορεύεται η δηµιουργία δρόµων 
χωρίς έγκριση της αρµόδιας διοικητικής Αρχής, δεν σηµαίνει ότι αποκλείεται η 
εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων των άρθρων 1012 επ. ΑΚ επί ακινήτου που κείται 
εντός σχεδίου πόλης και στερείται την αναγκαία δίοδο προς το δρόµο, διότι στην 
περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για διάνοιξη ή δηµιουργία κοινόχρηστου δρόµου, ως 
το ανωτέρω διάταγµα υπονοεί, αλλά για δίοδο µε την κοινή σηµασία του όρου, που 
αποτελεί νόµιµο περιορισµό της κυριότητας του γειτονικού ακινήτου υπέρ του 
ακινήτου που στερείται την αναγκαία δίοδο προς το δρόµο. 
- Κατ' άρθρο 1012 ΑΚ, αν ακίνητο στερείται την αναγκαία δίοδο προς το δρόµο, έχει 
δικαίωµα ο κύριός του να απαιτήσει δίοδο από τους γείτονες έναντι ανάλογης 
αποζηµίωσης. Και κατ' άρθρο 1013 του ίδιου Κώδικα η κατεύθυνση της διόδου και η 
έκταση του δικαιώµατος για τη χρήση της, καθώς και η αποζηµίωση που πρέπει να 
καταβληθεί, καθορίζονται µε δικαστική απόφαση. Με τις διατάξεις αυτές 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες ο κύριος περίκλειστου ακινήτου 
δύναται να απαιτήσει από τους γείτονες παροχή διόδου προς το δρόµο. Ειδικότερα, 
από το συνδυασµό των ως άνω διατάξεων προκύπτει, ότι ο ενάγων κύριος αδιέξοδου 
ακινήτου αρκεί να εκθέτει στην αγωγή του περί παροχής διόδου, ότι κατάλληλη κατά 
την άποψή του δίοδος είναι η προτεινόµενη ενδιαµέσως του κτήµατος του 
εναγοµένου, στον τελευταίο δε εναπόκειται να ισχυρισθεί και να αποδείξει προς 
απόκρουση της αγωγής ότι είναι δυνατή η παροχή άλλης διόδου προσφορότερης και 
λιγότερο επιζήµιας.  
- O λόγος αναίρεσης από το άρθρο 560 αρ.1 ΚΠολ∆ ιδρύεται, αν για την εφαρµογή 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή 
αρκέστηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόµος, καθώς και αν το 
δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την 
αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσία την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχτηκαν το δικαστήριο της ουσίας 
και της υπαγωγής αυτών στο νόµο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο 
εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε 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  
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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 
ΕισΝΚΠολ∆, 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 
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 
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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 
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: 
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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, σελίδα 1259 * ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 180, 
σχολιασµός Κ.Α. Χριστακάκου 
 
Εκχώρηση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1523 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εκχώρηση. Απόσβεση ενοχής µε καταβολή. ∆ηµόσια κατάθεση. Καταχρηστική 
άσκηση δικαιώµατος. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 448, 455, 458, 460, 462 και 463 ΑΚ, συνδυαζόµενες 
και προς εκείνες των άρθρων 200 και 288 του ίδιου Κώδικα, σαφώς συνάγεται, ότι ο 
εκδοχέας γίνεται, από και δια της αναγγελίας της εκχώρησης, κύριος της 
εκχωρηθείσας απαίτησης, µε όλα τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που 
συνδέονται αναπόσπαστα µε τη φύση της απαίτησης, χωρίς βελτίωση ή χειροτέρευση 
της προηγούµενης θέσης του οφειλέτη (ΑΠ 937/2005, ΑΠ 16/2008 όπ.π). Ειδικότερα, 
από τις διατάξεις των άρθρων 448 και 463 παρ. 2 ΑΚ, συνάγεται ότι ο οφειλέτης 
µπορεί να προτείνει σε συµψηφισµό κατά του εκδοχέα ανταπαίτηση που έχει κατά 
του εκχωρητή, εφόσον αυτή υπήρχε κατά το χρόνο της αναγγελίας της εκχώρησης, 
ακόµη και αν δεν ήταν τότε ληξιπρόθεσµη, αρκεί να γίνεται ληξιπρόθεσµη πριν από 
τη λήξη της απαίτησης που εκχωρήθηκε (ΑΠ 1204/ 1994).  
- Κατά το άρθρο 416 ΑΚ, η απόσβεση της ενοχής επέρχεται µε καταβολή. Η 
καταβολή, για να έχει ως αποτέλεσµά της απόσβεση της ενοχής, πρέπει να είναι 
προσήκουσα, δηλαδή, να λαµβάνει ο δανειστής ό,τι πράγµατι δικαιούται σύµφωνα µε 
το νόµο ή τη σύµβαση και δεν αρκεί η τµηµατική καταβολή.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 427, 431 και 434 ΑΚ προκύπτει ότι 
µε τη δηµόσια κατάθεση της οφειλόµενης χρηµατικής παροχής επέρχεται απόσβεση 
της ενοχής, σαν να είχε γίνει, κατά το χρόνο της κατάθεσης, καταβολή από τον 
οφειλέτη, όταν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις που αναφέρει ο νόµος και που του 
επιτρέπουν τη δηµόσια κατάθεση, δηλαδή, είτε όταν ο δανειστής έγινε υπερήµερος, 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 349 επ., ΑΚ, είτε όταν ο οφειλέτης αδυνατεί να 
εκπληρώσει µε ασφάλεια την παροχή του, για λόγο που αφορά το πρόσωπο του 
δανειστή ή εξαιτίας εύλογης αβεβαιότητας ως προς το πρόσωπό του. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση, η δηµοσία κατάθεση δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσµα (ΑΠ 44/2004, ΑΠ 
538/2002). Ο δανειστής δε γίνεται υπερήµερος, αν δεν αποδεχθεί την προσφερόµενη 
παροχή, εφόσον αυτή είναι πραγµατική και προσήκουσα, δηλαδή προσφέρεται ό,τι 
οφείλεται στον προσήκοντα τόπο και χρόνο, οπότε υφίσταται νόµιµος λόγος που να 
δικαιολογεί τη δηµόσια κατάθεση της παροχής, µε την οποία επέρχεται απόσβεση της 
ενοχής, εφόσον πάντοτε η κατάθεση αυτή έχει ως αντικείµενο ακριβώς την 
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οφειλόµενη παροχή, διότι, αν αυτή έχει ως αντικείµενο άλλη παροχή ή ολιγότερο της 
οφειλοµένης, ισοδυναµεί προς µερική καταβολή, στην οποία δεν δικαιούται κατά τα 
παραπάνω, ο οφειλέτης και ως εκ τούτου, δεν επιφέρει τη µερική απόσβεση της 
ενοχής κατά το κατατεθέν µέρος, εκτός εάν συναινεί σε αυτό ο δανειστής (ΑΠ 
146/1997).  
- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη, ή ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, το 
δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά και όταν, µεταξύ άλλων 
περιπτώσεων, η προηγηθείσα της ασκήσεώς του συµπεριφορά του δικαιούχου και η 
διαµορφωθείσα κατά το µεσολαβήσαν χρονικό διάστηµα πραγµατική κατάσταση 
καθιστούν αδικαιολόγητη τη µεταγενέστερη άσκησή του σε βαθµό ώστε αυτή να 
υπερβαίνει προφανώς τα ως άνω τιθέµενα όρια για την άσκησή του (ΑΠ 679/2009, 
ΑΠ 613/2008).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη νόµιµης 
βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το 
νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, ΟλΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό 
πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 
1206/2008, ΑΠ 358/200, 361/2008, ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006).  
- Ο εκ του άρθρου 559 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 δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως 
δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ότι αποδείχθηκαν και της υπαγωγής αυτών στο 
νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως, αν οι πραγµατικές παραδοχές της 
αποφάσεως καθιστούν προφανή την παραβίαση (ΑΠ 236/2009, ΑΠ 12/2009). Στους 
κανόνες του ουσιαστικού δικαίου περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των 
δικαιοπραξιών, γενικοί (άρ. 173 και 200 ΑΚ ) και ειδικοί, όταν ο νόµος αποδίδει 
ορισµένη έννοια σε σιωπηρή δήλωση βουλήσεως, σε έλλειψη δηλώσεως βουλήσεως 
ως προς κάποιο σηµείο ή σε περίπτωση αµφιβολίας. Παραβιάζονται δε οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών όταν το δικαστήριο, παρά τη διαπίστωση, 
έστω και έµµεσα, κενού ή αµφιβολίας σχετικά µε την έννοια της δηλώσεως 
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βουλήσεως, παραλείπει να προσφύγει σε αυτούς, για τη διαπίστωση της αληθούς 
εννοίας των δηλώσεων, καθώς και όταν το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε κενό ή 
ασάφεια της ερµηνευοµένης δικαιοπραξίας και προσέφυγε στους κανόνες της καλής 
πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, µε την ερµηνεία όµως που έδωσε παραβίασε 
τους κανόνες αυτούς (ΑΠ 1728/2008, ΑΠ1703/2008, ΑΠ1076/2008, ΑΠ1183/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 281, 288, 349 επ., 416, 427, 431, 434, 448, 455, 458, 460, 462, 463, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕφΑ∆ 2012, σελίδα 257 
 
Εκχώρηση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1059 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εκχώρηση απαίτησης κατά ∆ήµου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τα άρθρα 455, 460 και 461 εδ. α ΑΚ προκύπτουν τα εξής: Με τη σύµβαση της 
εκχωρήσεως ο δανειστής, αποκαλούµενος εκχωρητής, µεταβιβάζει σε άλλον, 
αποκαλούµενο εκδοχέα, την ενοχική απαίτησή του χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη. 
Ο εκδοχέας όµως δεν αποκτά δικαίωµα απέναντι στο οφειλέτη πριν ο ίδιος ή ο 
εκχωρητής αναγγείλει την εκχώρηση στον οφειλέτη. Ο οφειλέτης ελευθερώνεται αν 
πριν από την αναγγελία καταβάλει στον εκχωρητή το χρέος, ενώ µετά την αναγγελία 
πρέπει, για την απόσβεση της ενοχής, να καταβάλει το χρέος όχι προς τον εκχωρητή, 
έναντι του οποίου δεν υπάρχει πια οφειλή εκείνου, αλλά προς τον εκδοχέα.  
Περαιτέρω, µε το άρθρο 53 του Ν∆ 496/1974 "περί λογιστικού των νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου" ορίζεται: "1. ∆ιά πάσαν κατάσχεσιν χρηµατικής 
απαιτήσεως εις χείρας του ν.π. ως τρίτου, το κατασχετήριο ως και η αναγγελία επί 
εκχωρήσεως χρηµατικής απαιτήσεως κατά του ν.π. κοινοποιούνται εις την αρµοδίαν 
δια την πληρωµήν υπηρεσίαν του ν.π. και εις το αρµόδιον δια την αναγνώρισιν της 
δαπάνης όργανον αυτού. Το κατασχετήριο κοινοποιείται εις το ∆ηµόσιον Ταµείον εις 
ο υπάγεται φορολογικώς ο καθ' ου η κατάσχεσις και εις την αρµοδίαν δια την 
εκκαθάρισιν και εντολήν πληρωµής της δαπάνης, Υπηρεσίαν εντός δέκα πέντε 
ηµερών από της επιδόσεώς του εις την αρµοδίαν δια την πληρωµήν Υπηρεσίαν. 2. 
Πάσα κατάσχεσις ή εκχώρισις, δια την οποίαν δεν ετηρήθησαν αι ως άνω 
διατυπώσεις, είναι άκυρος", ενώ µε το άρθρο 56 του ιδίου ν.δ/τος ορίζεται: "1. 
Εξαιρούνται της εφαρµογής του παρόντος α) οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 
και τα εξ αυτών εξαρτώµενα νοµικά πρόσωπα και ιδρύµατα και β) τα κοινωφελή 
ιδρύµατα και αι κοινωφελείς περιουσίαι, τα διεπόµενα υπό του Α.Ν. 2039/1939 "περί 
τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των νόµων "περί εκκαθαρίσεως 
και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειποµένων 
κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών". Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών 
σαφώς προκύπτει ότι στους δήµους δεν έχει εφαρµογή η προβλεπόµενη από τη πρώτη 
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διάταξη ρύθµιση αφού ρητά εξαιρέθηκαν από αυτή οι Οργανισµοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.  
Εξάλλου, η επιβαλλόµενη µε ποινή ακυρότητας από τη διάταξη του άρθρου 97 Ν∆ 
321/1969 "περί Κώδικος ∆ηµοσίου Λογιστικού" κοινοποίηση της αναγγελίας στις 
προβλεπόµενες στη διάταξη αυτή αρχές (αρµόδιο για τη πληρωµή ∆ηµόσιο Ταµείο ή 
χρηµατική διαχείριση και αρµόδια για την αναγνώριση της δαπάνης αρχή), επί 
εκχωρήσεως προς τρίτους χρηµατικής απαιτήσεως οφειλοµένης από το ∆ηµόσιο δεν 
αποτελεί προνοµία, ούτε ειδική προστατευτική διάταξη, έτσι ώστε να µη έχει 
αναλογική εφαρµογή ούτε η διάταξη αυτή επί εκχωρήσεως απαιτήσεως που οφείλεται 
από ∆ήµο µε βάση τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν∆ 31/1968 που ορίζει ότι "αι υπό 
των Αστικών εν γένει νόµων και των ουσιαστικών διατάξεων περί δικών του 
δηµοσίου αναγνωριζόµενοι εις το ∆ηµόσιον ειδικαί προστατευτικοί διατάξεις 
εφαρµόζονται αναλόγως και επί των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, εφόσον 
αι τυχόν υφιστάµενοι αντίστοιχοι δια τους οργανισµούς τούτους προνοµίαι εν γένει 
δεν είναι ευρύτεροι ή ευνοϊκότεροι των επί του δηµοσίου ισχυουσών". Ο ∆ήµαρχος ο 
οποίος εκπροσωπεί το δήµο κατά τις διατάξεις των άρθρων 40 και 114 παρ 1 εδ α, β, 
ε και παρ. 4 του Π.∆ 410/1995 ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (άρθρα 33 και 100 
Π.∆. 323/1989) είναι ο διατάκτης των πληρωµών και µε την ιδιότητα αυτή εκδίδει τα 
χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής και εποµένως αρµόδιος για την αναγνώριση και την 
πληρωµή της δαπάνης είναι ο ίδιος ο ∆ήµος εκπροσωπούµενος από τον δήµαρχο και 
συνεπώς αρκεί για το κύρος της αναγγελίας της εκχώρησης η κοινοποίηση της προς 
αυτόν.  
- Κατά την έννοια του εδαφίου 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ η παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου έγκειται στην ψευδή ερµηνεία ή εσφαλµένη εφαρµογή αυτού, η 
οποία (τελευταία) υπάρχει όταν εφαρµόζεται κανόνας δικαίου, ενώ δεν υφίστανται οι 
πραγµατικές προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή, αντιστρόφως, όταν δεν εφαρµόζεται 
κανόνας δικαίου, ενώ υφίστανται οι προϋποθέσεις εφαρµογής του.  
- Κατά την έννοια του εδαφίου 19 του ιδίου άρθρου, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη 
νοµίµου βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται όταν από τις αιτιολογίες της δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για να κριθεί αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της ουσιαστικής διατάξεως που 
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 το νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα 
οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 455, 460, 461, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
ΑΝ: 2039/1939,  
Ν∆: 31/1968, άρθ. 3,  
Ν∆: 321/1969, άρθ. 97, 
Ν∆: 496/1974, άρθ. 53, 56, 
Π∆: 410/1995, άρθ. 40, 114,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2013, σελίδα 124 
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Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Αποζηµίωση λόγω πρόωρης λύσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1414 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εµπορικές µισθώσεις. Καταγγελία της µίσθωσης από το µισθωτή πριν τη λήξη 
αυτής. Σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας για σπουδαίο λόγο δεν οφείλεται 
αποζηµίωση. Στις υποθέσεις που δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των 
µισθωτικών διαφορών οι διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς 
ισχυρισµούς τους, προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και επιπλέον οι 
ισχυρισµοί αυτοί καταχωρίζονται στα πρακτικά µε σαφή, έστω και συνοπτική, 
έκθεση των γεγονότων που τους θεµελιώνουν. Ένσταση συµψηφισµού. Μη λήψη 
υπόψη πραγµάτων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθ. 12 Ν. 813/1978, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 3 του 
Ν. 2041/1992 (άρθρ. 43 Π∆ 34/1995 περί εµπορικών µισθώσεων), η οποία 
θεσπίσθηκε 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 εγγράφως τη µίσθωση, οπότε οφείλει στον εκµισθωτή, 
ως αποζηµίωση, το καταβαλλόµενο κατά τον χρόνο της καταγγελίας µίσθωµα 
τεσσάρων (4) µηνών. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας αυτής επέρχονται µετά την 
πάροδο της προθεσµίας των έξη (6) µηνών, µε συνέπεια, κατά το χρονικό αυτό 
διάστηµα να υπέχει ο µισθωτής υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων µισθωµάτων. 
Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, τα ως άνω ποσά (αποζηµίωσης και 
µισθωµάτων) δεν οφείλονται, όταν ο µισθωτής καταγγέλλει προώρως τη µίσθωση, 
για σπουδαίο λόγο, κατά τα άρθρα 281, 288, 588, 672 ΚΑΙ 766 ΑΚ, οπότε τα 
συγκροτούντα τον λόγο αυτόν περιστατικά πρέπει να αποτελούν και το περιεχόµενο 
της καταγγελίας, Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο µισθωτής, εναγόµενος από τον 
εκµισθωτή, προς καταβολή του ποσού της αποζηµίωσης των τεσσάρων µισθωµάτων 
και των µισθωµάτων έξη (µηνών), ένεκα της πρόωρης καταγγελίας της µίσθωσης, 
µπορεί να προβάλλει, κατ' ένσταση, ότι η καταγγελία της µίσθωσης έγινε για 
σπουδαίο λόγο, οπότε δεν υποχρεούται προς καταβολή των ως άνω ποσών (ΑΠ 
861/1999).  
- Κατά το άρθρο 591 παρ. 1 ΚΠολ∆ "Τα άρθρα 1 έως 590 εφαρµόζονται και στις 
ειδικές διαδικασίες, εκτός αν αντιβαίνουν προς τις ειδικές διατάξεις των διαδικασιών 
αυτών. Αν στις τελευταίες δεν ορίζεται διαφορετικά α) οι προτάσεις κατατίθενται στο 
ακροατήριο β) όλοι οι αυτοτελείς ισχυρισµοί προτείνονται προφορικά και όσοι δεν 
περιέχονται στις προτάσεις καταχωρίζονται στα πρακτικά ...". Από το συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών µε εκείνες των άρθρων 649 και 650 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι στις 
υποθέσεις που δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των µισθωτικών διαφορών, 
όπου δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων, οι διάδικοι οφείλουν να 
προτείνουν όλους τους αυτοτελείς ισχυρισµούς τους, προφορικά κατά τη συζήτηση 
στο ακροατήριο και επιπλέον οι ισχυρισµοί αυτοί καταχωρίζονται στα πρακτικά µε 
σαφή, έστω και συνοπτική, έκθεση των γεγονότων που τους θεµελιώνουν (άρθρ. 262 
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παρ. 1 ΚΠολ∆), εκτός εάν περιέχονται στις κατατιθέµενες στο ακροατήριο προτάσεις. 
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται προφορική πρόταση των ισχυρισµών, που ως 
γενόµενο κατά τη συζήτηση, σηµειώνεται στα πρακτικά, διαφορετικά είναι 
απαράδεκτοι. Από δε τη διάταξη του άρθρου 296 παρ. 1 στοιχ. δ' ΚΠολ∆ συνάγεται 
ότι η κατά τη διάταξη του άρθρου 591 παρ. 1 εδ. β' ΚΠολ∆ σηµείωση της 
προφορικής πρότασης του ισχυρισµού στα πρακτικά, πρέπει να προκύπτει ευθέως, 
από το περί των δηλώσεων και προτάσεων τµήµα των πρακτικών και δεν επιτρέπεται 
έµµεση συναγωγή της δήλωσης ή πρότασης των ισχυρισµών είτε από το περιεχόµενο 
των ακολούθως καταχωρούµενων µαρτυρικών καταθέσεων, είτε από το περιεχόµενο 
των κατατιθέµενων εγγράφων προτάσεων (ΟλΑΠ 2/2005, ΑΠ 13/2008, ΑΠ 
128/2008, ΑΠ 549/2008).  
- Από τα, παραδεκτώς, κατ' άρθρ. 561 παρ. 2 ΚΠολ∆, ελεγχόµενα δικόγραφα των 
προτάσεων της εναγοµένης - νυν αναιρεσείουσας, των κατατεθεισών ενώπιον του 
Πρωτοδικείου και ενώπιον του Εφετείου, προκύπτει ότι περιέχονται, κατά τρόπο 
ορισµένο, πλήρη και σαφή, τα περιστατικά τα οποία συνιστούν µη καλή εκπλήρωση 
της µισθωτικής σύµβασης, από πλευράς της εκµισθώτριας - ενάγουσας, λόγω 
ύπαρξης ελαττωµάτων του µισθίου, που δικαιολογούν την απόδοση της εγγύησης και 
θεµελιώνουν την περί συµψηφισµού ένσταση αυτής, περιστατικά, όµως, τα οποία δεν 
έλαβε υπόψη το Εφετείο, υποπέσαν έτσι στην από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
προβλεπόµενη πληµµέλεια, κατά τον βάσιµο περί τούτου δεύτερο λόγο αναίρεσης, ο 
οποίος πρέπει να γίνει δεκτός.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 288, 588, 672, 766, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 590, 591, 649, 650, 
Π∆: 34/1995, άρθ. 43, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1223 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έξωση µισθωτή. Υποχρεωτική προσκόµιση πιστοποιητικού του προϊσταµένου της 
αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας από το οποίο να προκύπτει ότι τα 
µισθώµατα του ακινήτου δηλώθηκαν στη φορολογία εισοδήµατος κατά την τελευταία 
διετία. Αν δεν προσκοµισθεί τα δικαστήρια απέχουν να δικάσουν αγωγή. Στοιχεία 
ορισµένου του αναιρετικού λόγου για παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Εσφαλµένη εφαρµογή των ορισµών του νόµου για το βάρος 
της απόδειξη. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 81 παρ. 3 του Ν. 2238/1994 κύρωση του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος, τα δικαστήρια απέχουν να δικάσουν αγωγή για έξωση 
µισθωτή ακινήτου αν δεν προσκοµισθεί το κατά την παράγραφο 1 πιστοποιητικό του 
προϊσταµένου της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας από το οποίο να 
προκύπτει ότι τα µισθώµατα του ακινήτου δηλώθηκαν στη φορολογία εισοδήµατος 
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κατά την τελευταία διετία πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης. Η διάταξη αυτή είναι 
φορολογικής φύσης και θεσπίσθηκε για να διασφαλισθεί το φορολογικό δικαίωµα του 
∆ηµοσίου, η δε παράβασή της δεν δηµιουργεί διαδικαστικό απαράδεκτο, εξαιτίας του 
οποίου να θεµελιώνεται ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ 14 ΚΠολ∆, που 
αναφέρεται σε απαράδεκτα που οδηγούν στην απόρριψη του ένδικου βοηθήµατος 
(ΟλΑΠ 1331/1985). Ούτε εξάλλου η παράβαση της εν λόγω διάταξης ιδρύει λόγο 
αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ που προϋποθέτει παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου και όχι δικονοµικής φύσης διατάξεων φορολογικών νόµων. Κατ' 
ακολουθίαν των ανωτέρω ο πρώτος λόγος της αναίρεσης µε τον οποίο προσάπτεται, 
κατ' εκτίµηση, στην προσβαλλόµενη απόφαση η πληµµέλεια από τον αριθµό 1 του 
άρθρου 559 ΚΠολ∆, επειδή, αφού αντικείµενο της αγωγής ήταν ότι υπάρχει ενεργή 
σύµβαση µίσθωσης για το ακίνητό του µεταξύ αυτού και του αναιρεσιβλήτου, δεν 
κήρυξε απαράδεκτη την αγωγή εξαιτίας της µη προσκοµιδής του προβλεπόµενου από 
την προαναφερόµενη διάταξη πιστοποιητικού, είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 566 παρ. 1, 577 παρ. 3 και 118 
ΚΠολ∆ προκύπτει ότι οι λόγοι αναίρεσης για να είναι ορισµένοι και συνεπώς 
παραδεκτοί πρέπει να περιέχουν πλήρη και σαφή έκθεση των γεγονότων τα οποία µε 
βάση τις παραδοχές της προσβαλλόµενης απόφασης στοιχειοθετούν την αποδιδόµενη 
σε αυτήν πληµµέλεια. Ειδικότερα για να είναι ορισµένος ο προβλεπόµενος από το 
άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης πρέπει να αναφέρονται στο αναιρετήριο µε 
σαφήνεια α) ο φερόµενος ως παραβιασθείς κανόνας του ουσιαστικού δικαίου και 
µάλιστα ενάριθµα, β) οι πραγµατικές διαπιστώσεις (παραδοχές) της ελάσσσονος 
προτάσεως του δικανικού συλλογισµού που θεµελίωσαν την κρίση του δικαστηρίου 
για το βάσιµο ή µη της αγωγής ή του συλλογισµού και η έννοµη συνέπεια που 
καταγνώστηκε και γ) το νοµικό σφάλµα δηλαδή σε ποιο σηµείο βρίσκεται η 
παραβίαση κατά την ερµηνεία ή εφαρµογή του κανόνος δικαίου. Εξάλλου, σε 
περίπτωση αιτίασης για παραβίαση διδαγµάτων της κοινής πείρας πρέπει να 
αναφέρεται ποια συγκεκριµένα διδάγµατα παραβιάστηκαν, ο κανόνας δικαίου στην 
εξειδίκευση του οποίου δεν χρησιµοποιήθηκαν, ενώ έπρεπε, ή χρησιµοποιήθηκαν 
εσφαλµένα και σε τι συνίσταται παραβίαση.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ επιτρέπεται αναίρεση, αν η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές 
ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ο 
λόγος αυτός για να είναι ορισµένος πρέπει να περιλαµβάνει α) τις πραγµατικές 
παραδοχές της απόφασης ή µνεία της παντελούς ελλείψεως αιτιολογίας, β) τον 
ισχυρισµό, καθώς και τα προταθέντα προς θεµελίωσή του περιστατικά, ως προς τον 
οποίο παρουσιάζεται η έλλειψη, ανεπάρκεια ή αντίφαση και τη σύνδεσή του µε το 
διατακτικό, αν αυτή δεν είναι αυτονόητη και γ) εξειδίκευση του σφάλµατος του 
δικαστηρίου, δηλαδή αα) αν πρόκειται για παντελή έλλειψη αιτιολογίας, µνεία της 
έλλειψης αυτής, ββ) αν πρόκειται για ανεπαρκή αιτιολογία, ποιά επιπλέον 
περιστατικά έπρεπε να αναφέρονται ή ως προς τι υπάρχει έλλειψη νοµικού 
χαρακτηρισµού και γγ) αν πρόκειται για αντιφατικές αιτιολογίες, ποιές είναι αυτές, σε 
τι συνίσταται η αντίφαση και από πού προκύπτει.  
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- Ο από τον αριθµό 10 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται, όταν το 
δικαστήριο δέχεται πράγµατα, δηλαδή αυτοτελείς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν στη 
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 την απόδειξη 
γι' αυτά. 
- Κατά τον αριθµό 13 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ως εσφαλµένη εφαρµογή των 
ορισµών του νόµου για το βάρος της απόδειξης, που θεµελιώνει λόγο αναίρεσης, 
νοείται η παρά τους ορισµούς του άρθρου 338 ΚΠολ∆ κατανοµή του (υποκειµενικού) 
βάρους απόδειξης, που προϋποθέτει την έκδοση παρεµπίπτουσας απόφασης για 
απόδειξη. Τέτοια όµως απόφαση δεν εκδίδεται κατά τη διαδικασία εκδίκασης των 
µισθωτικών διαφορών, κατά την οποία, σύµφωνα µε τα άρθρα 649 παρ. 1α και 654 
παρ. 2 ΚΠολ∆, οι διάδικοι έως το τέλος της συζήτησης στο ακροατήριο προσάγουν 
όλα τα αποδεικτικά τους µέσα. Οι αιτιάσεις, εποµένως, που προτείνονται µε τον 
δεύτερο λόγο του δικογράφου των προσθέτων λόγων για εσφαλµένη εφαρµογή των 
ορισµών του νόµου ως προς το βάρος της απόδειξης από την προσβαλλόµενη 
απόφαση, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των µισθωτικών διαφορών (άρθρα 648 
έως 661 ΚΠολ∆), είναι απορριπτέες ως απαράδεκτες.  
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν, ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ως "πράγµατα" θεωρούνται οι 
πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, 
κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που ασκήθηκε 
είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα της αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, ή λόγου έφεσης όχι δε οι αιτιολογηµένες 
αρνήσεις τους, ούτε οι ισχυρισµοί που αποτελούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται από την εκτίµηση των αποδείξεων, 
αλλά ούτε και οι απαράδεκτοι ή αβάσιµοι κατά νόµο ισχυρισµοί (ΟλΑΠ 3/1997). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 5, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 
19, 566, 577,  
Νόµοι: 2238/1994, άρθ. 81,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1212 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εκµίσθωση για εγκατάστασιν υποσταθµού διανοµής ηλεκτρικής ενεργείας. Μη 
λήψη υπόψη πραγµάτων. Αδίκαστο αίτηµα. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 4 του Ν. 4483/1965 "ιδιόκτητοι ή κάτοχοι 
αστικών ακινήτων υποχρεούνται, όπως αιτήσει της ∆ΕΗ επιτρέπωσι την 
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εγκατάστασιν υποσταθµού διανοµής ηλεκτρικής ενεργείας εν τω ακινήτω επί 
καταλλήλου χώρου υπογείου και εν ελλείψει τοιούτου του ισογείου προς 
ηλεκτροδότησιν του ακινήτου και ενίσχυσιν του τοπικού δικτύου της περιοχής. 
Βλαπτοµένης δε της ιδιοκτησίας καταβάλλεται αποζηµίωσις εφαρµοζοµένων των 
διατάξεων περί αναγκαστικής απολλοτριώσεως, διατηρούντων των ιδιοκτητών το 
δικαίωµα εκµισθώσεως εις την ∆ΕΗ του ως άνω χώρου". Κατά την έννοια της ως άνω 
διατάξεως, ανεξαρτήτως αν η εγκατάσταση υποσταθµού διανοµής ηλεκτρικής 
ενεργείας σε κάποιο ακίνητο που βλάπτεται από αυτήν γίνεται κατόπιν καταβολής 
αποζηµιώσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ή 
κατόπιν εκµισθώσεως του χώρου αυτού από τον ιδιοκτήτη προς τη ∆ΕΗ, επέρχεται 
αναγκαστική δέσµευση της χρήσεως του χώρου αυτού και ως µισθίου τόσο για την 
εγκατάσταση, όσο και για τη συνέχιση της λειτουργίας του υποσταθµού διανοµής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η δέσµευση αυτή, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται για όσο 
χρόνο κρίνεται αναγκαία η λειτουργία του υποσταθµού, συνιστά νόµιµο περιορισµό 
της κυριότητας, ο οποίος δεν αντίκειται στο άρθρο 17 του ισχύοντος Συντάγµατος και 
στα άρθ. 2 παρ. 1, 28 παρ. 1 της Συνθήκης της ΕΣ∆Α και του άρθ. 1 του πρώτου 
Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής, επιβάλλεται δε χάριν του γενικού συµφέροντος, 
συνιστάµενου στον εξηλεκτρισµό των πόλεων. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, αν ο 
ιδιοκτήτης αντί της αποζηµιώσεως δέχθηκε να εκµισθώσει το ακίνητό του στη ∆ΕΗ 
προς εγκατάσταση σ' αυτό υποσταθµού, δεν προστατεύεται από τις περί αποδόσεως 
του µισθίου ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, διατηρεί, όµως το δικαίωµα να ζητήσει, 
σε περίπτωση διαφωνίας µε τη ∆ΕΗ, τον δικαστικό προσδιορισµό του µισθώµατος 
(ΑΠ 557/2003, ΑΠ 280/2001, ΑΠ 51/2000). Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, το δικάσαν 
Εφετείο, το οποίο, µε την προσβαλλοµένη απόφασή του, έκρινε ότι, κατά τα 
ιστορούµενα στην ένδικη αγωγή περιστατικά "µε την γενόµενη δυνάµει της επίδικης 
σύµβασης, η οποία πρόδηλα υπό τα εκτιθέµενα φέρει τα χαρακτηριστικά εκµίσθωσης 
(παραχώρησης χρήσης µε αντάλλαγµα), προς εγκατάσταση υποσταθµού διανοµής 
ηλεκτρικής ενέργειας από την εναγοµένη ∆ΕΗ στο ανωτέρω ακίνητο, του οποίου η 
µεν πρώτη ενάγουσα (νυν αναιρεσείουσα) είναι επικαρπώτρια ο δε δεύτερος, (νυν 
δεύτερος των αναιρεσειόντων), ψιλός κύριος, επήλθε αναγκαστική δέσµευση της 
χρήσης του επίδικου χώρου, τόσο για την εγκατάσταση όσον και για τη συνέχιση της 
λειτουργίας του ανωτέρω υποσταθµού και ότι εποµένως, δεν πρόκειται περί 
σύµβασης µίσθωσης αορίστου χρόνου λυοµένης µε καταγγελία, ούτε και συντρέχει 
περίπτωση κατάχρησης δικαιώµατος εκ µέρους της εναγοµένης, που συνεχίζει νόµιµα 
την πιο πάνω σύµβαση, και αποφάνθηκε ότι η ένδικη αγωγή ήταν απορριπτέα, ως µη 
νόµιµη, ορθώς ερµήνευσε και εφήρµοσε την ως άνω διάταξη του Ν. 4483/1965, η 
οποία ήταν εφαρµοστέα, στην προκειµένη περίπτωση και όχι τις διατάξεις των άρθ. 
361, 608, 609 και 281 ΑΚ και των άρθ. 2 παρ. 1, 28 παρ. 1 της ΕΣ∆Α και του άρθ. 1 
του πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής, οι οποίες δεν ήταν εφαρµοστέες εν 
προκειµένω και δεν υπέπεσε στην από το άρθ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ πληµµέλεια. 
Συνεπώς, ο περί του αντιθέτου, πρώτος λόγος αναίρεσης είναι απορριπτέος, ως 
αβάσιµος.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 8 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται (και) αν το δικαστήριο 
δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
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έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" κατά την έννοια του νόµου θεωρούνται οι 
αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση 
(και συνεπώς θεµελιώνουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης. 
∆εν στοιχειοθετείται όµως ο ως άνω λόγος αναίρεσης εάν το δικαστήριο που δίκασε, 
έλαβε υπόψη τον προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για οποιονδήποτε λόγο 
τυπικό ή ουσιαστικό.  
- Ο από το άρθ. 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, ιδρύεται και όταν το 
δικαστήριο άφησε αίτηµα αδίκαστο. Με τον δεύτερο, από το άρθ. 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ 
λόγο αναίρεσης, προβάλλεται η αιτίαση ότι το δικάσαν Εφετείο δεν έλαβε υπόψη του 
τους αγωγικούς ισχυρισµούς ότι η πράξη της εναγοµένης - νυν αναιρεσιβλήτου 
(∆ΕΗ) η οποία παρακρατεί το µίσθιο και αρνείται να το αποδώσει, αντίκειται στις 
διατάξεις των άρθ. 361, 608, 609 ΑΚ και στις ως άνω διατάξεις της ΕΣ∆Α, καθώς και 
στη διάταξη του άρθ. 281 ΑΚ, ως καταχρηστική.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 361, 608, 609, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Ελαττώµατα µισθίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1290 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ελαττώµατα µισθίου. Καταγγελία από το µισθωτή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 574, 575, 576 και 585 ΑΚ, οι οποίες 
εφαρµόζονται ως γενικές, µη αποκλειόµενες από ειδικές, και επί των εκµισθώσεων 
ακινήτων των δήµων και κοινοτήτων (άρθρο 253 του Π∆/τος 410/1995 - ∆ηµοτικός - 
Κοινοτικός Κώδικας), προκύπτει ότι, αν, κατά το χρόνο παράδοσης στο µισθωτή του 
µισθίου πράγµατος, τούτο έχει ελάττωµα που εµποδίζει, µερικώς ή ολικώς, τη 
συµφωνηµένη χρήση, τότε ο µισθωτής έχει δικαίωµα, εκτός από άλλα, να καταγγείλει 
τη σύµβαση υπό τους όρους του άρθρου 585 ΑΚ, εφόσον εξαιτίας του 
προβαλλόµενου από αυτόν πραγµατικού ελαττώµατος αναιρείται η δυνατότητα να 
κάνει ελεύθερη ή ανενόχλητη χρήση κατά τους όρους της σύµβασης, οπότε, σύµφωνα 
µε το άρθρο 587 ΑΚ, αίρεται για το µέλλον η µισθωτική σχέση και δεν υποχρεούται 
πλέον ο µισθωτής σε καταβολή µισθωµάτων για το χρόνο µετά την καταγγελία. Κατά 
την έννοια της διάταξης αυτής, το δικαίωµα της καταγγελίας κατά το ανωτέρω άρθρο 
585 ΑΚ παρέχεται για κάθε είδους αθέτηση της κύριας υποχρέωσης του εκµισθωτή, 
του να παραδώσει στο µισθωτή τη συµφωνηµένη χρήση, στην οποία περιλαµβάνονται 
και τα πραγµατικά ελαττώµατα καθώς και η έλλειψη συµφωνηθείσας ιδιότητας, 
ανεξαρτήτως εάν ο εκµισθωτής βαρύνεται ή όχι µε υπαιτιότητα. Η καταγγελία 
ασκείται µε µονοµερή δήλωση απευθείας στον εκµισθωτή και είναι ανεπίδεκτη 
αιρέσεως, είναι, όµως, δυνατόν να ενωθεί µε τη δήλωση για θέση προθεσµίας προς 
αποκατάσταση των ελαττωµάτων, για την περίπτωση που ο εκµισθωτής δεν 
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συµµορφωθεί, αφού η προθεσµία αυτή από τη φύση της και σύµφωνα µε τη γενική 
θεωρία του δικαίου, προστιθέµενη στη δήλωση βουλήσεως µεταθέτει απλώς το 
χρονικό σηµείο του ενεργού της, χωρίς να δηµιουργεί αβεβαιότητα ως προς την 
επέλευσή του.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας αυτός παραβιάζεται 
είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, η οποία υπάρχει αν ο κανόνας δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ 
δεν έπρεπε ή αν εφαρµοστεί εσφαλµένα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 574, 575, 576, 585, 587, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
Π∆: 410/1995, άρθ. 253; 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2013, σελίδα 139 
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Καταγγελία από το µισθωτή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 96 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Πρόωρη καταγγελία της σύµβασης µίσθωσης από το µισθωτή. Εγγύηση. Ποινική 
ρήτρα. Πριν από την έκδοση της περί επαναφοράς των πραγµάτων απόφασης, δεν 
υπάρχει απαίτηση για επιστροφή των καταβληθέντων δυνάµει εκτελεστής απόφασης. 
Αναζήτηση µελλοντικών µισθωµάτων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 43 του Π∆ 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων 
περί εµπορικών µισθώσεων» (όπως αυτή ίσχυε πριν την αντικατάστασή της µε το 
άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 3853/2010 - ΦΕΚ Α΄ 90/17-6-2010), η οποία θεσπίστηκε 
προς προστασία του εκµισθωτή από τον κίνδυνο πρόωρης και αιφνίδιας λύσης της 
µίσθωσης (ΑΠ 861/1999 Ελ∆νη 2000.119) «Ο µισθωτής µπορεί µετά την πάροδο 
διετίας από την έναρξη της σύµβασης να καταγγείλει τη µίσθωση. Η καταγγελία αυτή 
γίνεται εγγράφως και τα αποτελέσµατά της επέρχονται µετά την πάροδο έξι (6) 
µηνών από αυτή. Στην περίπτωση αυτή ο µισθωτής οφείλει στον εκµισθωτή ως 
αποζηµίωση το καταβαλλόµενο κατά το χρόνο της καταγγελίας µίσθωµα τεσσάρων 
(4) µηνών». Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, που καθιερώνει αυτοτελή λόγο 
καταγγελίας της µίσθωσης ανεξάρτητο από τους λόγους που προβλέπει ο ΑΚ, για το 
κύρος της καταγγελίας δεν απαιτείται η συνδροµή οποιουδήποτε λόγου, αλλά αρκεί η 
έγγραφη δήλωση του µισθωτή ότι λύει τη µίσθωση, επειδή, για λόγους που δεν 
ενδιαφέρουν, µεταµελήθηκε και δεν επιθυµεί πλέον τη συνέχισή της (καταγγελία από 
µεταµέλεια). Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας αυτής επέρχονται µετά την πάροδο 
της προθεσµίας των έξι (6) µηνών, η οποία αρχίζει, κατ΄ άρθρο 167 ΑΚ, από την 
εποµένη της περιέλευσης της καταγγελίας στον εκµισθωτή, µε συνέπεια κατά το 
χρονικό αυτό διάστηµα να υπέχει ο µισθωτής υποχρέωση καταβολής µισθώµατος. 
Την υποχρέωση αυτή την έχει και αν ακόµη αποδώσει, αµέσως µετά την άσκηση της 
καταγγελίας, τη χρήση του µισθίου στον εκµισθωτή. Έχει, όµως, δικαίωµα ο 
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µισθωτής να αφαιρέσει από τα µισθώµατα αυτά, κατ΄ άρθρο 596 εδ. β΄ του ΑΚ, κάθε 
τι που ωφελήθηκε ο εκµισθωτής χρησιµοποιώντας το µίσθιο µε άλλο τρόπο, 
συµψηφίζοντας δηλαδή στα εν λόγω µισθώµατα οτιδήποτε κέρδισε ο εκµισθωτής ή 
εξοικονόµησε µε την αποφυγή δαπανών, ακόµη δε και αν αυτός (εκµισθωτής) δολίως 
και καταχρηστικώς, κατ΄ άρθρο 281 ΑΚ, παρέλειψε την εκµετάλλευση του µισθίου 
(ΑΠ 617/2000 και 760/2000 Ελ∆νη 2001.140 και 141, βλ. Απ. Γεωργιάδης, Σύντοµη 
Ερµηνεία ΑΚ, έκδ. 2010, άρθρο 596, σελ. 1152, αριθ. 19 και 20, Ι. Κατράς 
Πανδέκτης Μισθώσεων και Οροφοκτησίας έκδοση 2007, παρ. 123 σελ. 455 σελ. 328, 
σηµείωµα Κ. Βαλµαντώνη υπό την ΕφΑθ 10001/1995 Ελ∆νη 1997.1585). Εξάλλου, 
βασική συνέπεια της προβλεπόµενης από το ως άνω άρθρο νοµότυπης καταγγελίας 
είναι η υποχρέωση του µισθωτή να καταβάλει στον εκµισθωτή αποζηµίωση ποσού 
ίσου µε το καταβαλλόµενο κατά το χρόνο της καταγγελίας µίσθωµα των τεσσάρων 
µηνών, ενώ το αναλογούν τέλος χαρτοσήµου δεν υπολογίζεται στην ως άνω 
αποζηµίωση, γιατί αυτή δεν αποτελεί µίσθωµα. Η αποζηµίωση αυτή, η οποία δεν 
απαιτείται να καταβληθεί συγχρόνως µε την καταγγελία, ούτε αποτελεί προϋπόθεση 
του κύρους της, οφείλεται ανεξαρτήτως εάν ο εκµισθωτής υπέστη οποιαδήποτε ζηµία 
από την καταγγελία, ακόµη δηλαδή και αν ο εκµισθωτής εκµίσθωσε αµέσως το 
ακίνητο, ενώ άλλη επιζήµια συνέπεια, εκτός από την καταβολή της αποζηµίωσης 
αυτής εκ τεσσάρων µισθωµάτων, δεν έχει ο µισθωτής.  
- Κατά την κατάρτιση της µισθωτικής σύµβασης ακινήτου έχει επικρατήσει στη 
συναλλακτική πρακτική να δίδεται από το µισθωτή στον εκµισθωτή ορισµένο 
χρηµατικό ποσό «ως εγγύηση» (στην πραγµατικότητα ως εγγυοδοσία), το οποίο 
διέπεται, ως προς την λειτουργία του και ιδίως την τύχη του, από την ειδικότερη 
συµφωνία των συµβαλλοµένων, στο πλαίσιο της ελευθερίας των συµβάσεων, κατά τη 
διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ. Έτσι, αυτό είναι δυνατόν να δόθηκε ως συµβατική 
εγγυοδοσία, είτε προς εξασφάλιση του µισθώµατος και µάλιστα ως προκαταβολή 
αυτού, είτε ως ποινική ρήτρα. Από το συνδυασµό δε των διατάξεων των άρθρων 404, 
405, 406 και 407 του ΑΚ, προκύπτει ότι, σε περίπτωση που στην σύµβαση µίσθωσης 
το διδόµενο ποσό χρηµατικής εγγύησης, για την πιστή τήρηση των όρων της 
σύµβασης, έχει χαρακτήρα ποινικής ρήτρας, η κατάπτωσή της υπέρ του εκµισθωτή, 
µπορεί να συµφωνηθεί, λόγω του ενδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 406 ΑΚ, για κάθε 
περίπτωση αντίστοιχης παραβίασης, ανεξαρτήτως άλλης ζηµίας του εκµισθωτή, θα 
πρέπει όµως ο όρος αυτός να είναι ρητός και όχι σιωπηρός. 
- Το αίτηµα επιδίκασης τόκων, όµως, είναι νόµιµο µόνο από την επίδοση της 
παρούσας απόφασης (αφού στο µείζον αίτηµα περιλαµβάνεται και το έλασσον), γιατί, 
σύµφωνα µε την ορθότερη και κρατούσα στη νοµολογία άποψη, πριν από την έκδοση 
της περί επαναφοράς των πραγµάτων απόφασης, δεν υπάρχει απαίτηση για επιστροφή 
των καταβληθέντων δυνάµει εκτελεστής απόφασης και έτσι, κατά τα άρθρα 340, 345 
και 346 ΑΚ, απαιτείται επίδοση της προκείµενης απόφασης, ώστε να επέλθει όχληση, 
απορριπτόµενων ως µη νοµίµων των αιτηµάτων περί καταβολής τόκων από την 
εποµένη της ηµεροµηνίας καταβολής, άλλως από την επίδοση της έφεσης. 
- Κατά τη γενική δικονοµική αρχή, που συνάγεται από τις διατάξεις των άρθ. 69, 70, 
223, 224, 269 και 281 ΚΠολ∆, ως απώτερος χρόνος κατά τον οποίο κρίνεται η 
συνδροµή των στοιχείων της κτήσης και του απαιτητού του συγκεκριµένου 
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δικαιώµατος του ενάγοντος είναι ο χρόνος της (πρώτης) συζήτησης της αγωγής του 
στο ακροατήριο, δηλαδή εκείνης κατά την οποία εκφωνείται η υπόθεση και αρχίζει η 
κατ΄ ουσίαν εκδίκασή της. Κατ΄ εξαίρεση και υπό τις περιοριστικές προϋποθέσεις, 
που εισάγονται από το άρθρο 69 ΚΠολ∆, συγχωρείται η έγερση αγωγής για παροχή 
που δεν εξαρτάται από αντιπαροχή και συνδέεται µε τη µελλοντική επέλευση 
χρονικού σηµείου ή γεγονότος ή την πλήρωση αίρεσης, οπότε ο εναγόµενος 
καταδικάζεται στην παροχή ευθύς ως επέλθουν τα παραπάνω γεγονότα. Παρόµοια 
προληπτική προστασία παρέχεται από το ίδιο άρθρο (παρ. 1 εδ. στ΄) και σε κάθε άλλη 
περίπτωση αν υπάρχει βάσιµος φόβος ότι ο οφειλέτης θα αποφύγει την έγκαιρη 
εκπλήρωση της παροχής. Σε όλες, όµως, τις ανωτέρω περιπτώσεις πρέπει να 
εκτίθενται στο δικόγραφο της αγωγής οι συγκεκριµένοι λόγοι, οι οποίοι δικαιολογούν 
την πρόωρη έγερσή της και θεµελιώνουν το έννοµο προς τούτο συµφέρον του 
ενάγοντος. Έτσι, κατά τα ανωτέρω, νοµίµως ζητείται η απόδοση του µισθίου και όταν 
κατά την συζήτηση της αγωγής δεν έχει λήξη η διάρκεια της µίσθωσης, η απόδοση 
του, όµως, θα διαταχθεί για το µετά την λήξη της µίσθωσης χρόνο. Όµως, η ως άνω 
διάταξη του άρθρου 69 ΚΠολ∆ δεν έχει εφαρµογή και στις άλλες αξιώσεις που 
πηγάζουν από τη µίσθωση, όπως π.χ. στην περίπτωση καταβολής µελλοντικών (µη 
ληξιπρόθεσµων) µισθωµάτων, για τα οποία πρέπει να συντρέχουν οι ως άνω 
αυστηρές προϋποθέσεις και να εκτίθενται στην αγωγή οι συγκεκριµένοι λόγοι που 
δικαιολογούν την πρόωρη άσκηση της αγωγής, αφού, όπως προαναφέρθηκε, κρίσιµος 
χρόνος για να κριθεί η συνδροµή των στοιχείων κτήσης και απαιτητού του 
δικαιώµατος είναι αυτός της πρώτης συζήτησης και µόνο κατ΄ εξαίρεση και για 
ειδικούς κάθε φορά λόγους εισάγεται η αρχή της προληπτικής έννοµης προστασίας. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 167, 340, 345, 346,  
ΚΠολ∆: 69, 70, 223, 224, 269, 281, 914, 932, 
ΑΝ: 34/1995, άρθ. 43, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Λύση της µίσθωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1542 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εµπορικές µισθώσεις. Λήξη δωδεκαετίας. Αξίωση του εκµισθωτή για απόδοση του 
µισθίου. Άυλη εµπορική αξία. Άσκηση αγωγής εκ µέρους του εκµισθωτή για την 
άσκηση της αξίωσής του για απόδοση του µισθίου λόγω λήξης της δωδεκαετίας δεν 
αποκλείεται η άσκηση της ίδιας αξίωσης και µε εξώδικη δήλωση. παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του πδ/τος 34/1995, όπως 
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 7 παρ. παρ. 14 και 15 του ν. 2741/1999, προκύπτει: α) 
ότι σε περίπτωση που η εµπορική µίσθωση λήξει µε τη συµπλήρωση δωδεκαετίας, ο 
εκµισθωτής οφείλει στον µισθωτή, κι' αποζηµίωση για την αποκατάσταση της άυλης 
εµπορικής αξίας του µισθίου, ποσό ίσο µε το καταβαλλόµενο κατά το χρόνο της 
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λήξεως µίσθωµα είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, και β) ότι η αποζηµίωση αυτή δεν 
οφείλεται, πλην άλλων περιπτώσεων, όταν ο µισθωτής αποχωρήσει οικειοθελώς από 
το µίσθιο, καθώς και όταν µετά τη λήξη της µισθώσεως λόγω συµπληρώσεως 
δωδεκαετίας, παρέλκει χρονικό διάστηµα εννέα (9) µηνών χωρίς να ασκηθεί η περί 
αποδόσεως του µισθίου αγωγή, έστω και αν η διάρκειά της έχει συµφωνηθεί για 
διάστηµα µεγαλύτερο των δώδεκα ετών. Μετά την άπρακτη πάροδο του επτάµηνου η 
µίσθωση θεωρείται ότι έχει παραταθεί για µια τετραετία, µετά τη λήξη, της οποίας ο 
εκµισθωτής µπορεί να ζητήσει µε αγωγή την απόδοση του µισθίου χωρίς να 
υποχρεούται στην πληρωµή αποζηµιώσεως για άυλη εµπορική αξία. Έτσι, αν ο 
µισθωτής παραµείνει στη χρήση του µισθίου επί χρόνο µείζονα των δέκα έξι ετών 
(12+4) δεν δικαιούται να λάβει αποζηµίωση για άυλη εµπορική αξία. Νοµοθετικός 
σκοπός της ρυθµίσεως αυτής είναι η εξισορρόπηση των συµφερόντων του µισθωτή 
και του εκµισθωτή, αφού, σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση του ν. 2741/1999 "σε 
αυτή την περίπτωση µε την επιπλέον παραµονή του µισθωτή στο µίσθιο θεωρείται ότι 
καρπώθηκε (ο µισθωτής) την άυλη αυτή εµπορική αξία". Τέλος από τη διάταξη του 
άρθρου 61 περ. δ' του ιδίου π.δ/τος 34/1995 προκύπτει ότι η οριστική λήξη της 
µίσθωσης λόγω παρόδου της δωδεκαετίας, εξαρτάται από µελλοντική συµπεριφορά 
του δικαιούχου της αξίωσης και συγκεκριµένα αν αυτός θα ασκήσει ή όχι 
εµπροθέσµως την κατ' άρθρο 599 παρ. 1 και 608 παρ. 1 ΑΚ αξίωση προς απόδοση 
του µισθίου, µε την άσκηση της οποίας η λήξη καθίσταται οριστική. Η εννεάµηνη 
προθεσµία δεν συνιστά παραγραφή, αλλ' αποσβεστική προθεσµία, αφού µε την 
τήρηση ή τη µη τήρηση της συνάπτονται διαπλαστικά αποτελέσµατα, η οριστική 
λήξη ή η παράταση της µίσθωσης (Α.Π. 288/2010). Από την ίδια διάταξη επίσης του 
άρθρου 61 περ. δ' του ίδιου π.δ/τος προκύπτει ότι η σχετική αξίωση του εκµισθωτή 
πρέπει να ασκηθεί µόνο µετά τη λήξη-συµπλήρωση της δωδεκαετίας από την έναρξη 
της µίσθωσης και µάλιστα σε αποκλειστικό χρονικό διάστηµα 9 µηνών από τη λήξη 
της δωδεκαετίας, δεν είναι δε νοητή η άσκηση της ίδιας αξίωσης ούτε πριν τη 
συµπλήρωση της δωδεκαετίας, αφού τότε δεν έχει επέλθει η λήξη της µίσθωσης ούτε 
µετά τη συµπλήρωση της εννεάµηνης αποσβεστικής προθεσµίας που αποσβένεται 
οριστικά η αντίστοιχη αξίωση του εκµισθωτή για την απόδοση του µισθίου και ο 
χρόνος της µίσθωσης, αναγκαστικά παρατείνεται για µια ακόµα τετραετία από τη 
λήξη της δωδεκαετίας. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις (άσκηση της αξίωσης του 
εκµισθωτή πριν τη συµπλήρωση της δωδεκαετίας, ή µετά τη συµπλήρωση του 
εννεάµηνου από τη συµπλήρωση της δωδεκαετίας), δεν έχει λήξει οριστικά η 
διάρκεια της µίσθωσης, ο δε µισθωτής που ενδίδει οικειοθελώς πλέον στην 
παρατύπως ασκηθείσα αξίωση του εκµισθωτή, δεν δικαιούται στην προβλεπόµενη 
αποζηµίωση για την αποκατάσταση της άυλης εµπορικής αξίας. Τέλος, από τις ίδιες 
διατάξεις των άρθρων 60 και 61 του ίδιου π.δ/τος, που προβλέπουν την άσκηση 
αγωγής εκ µέρους του εκµισθωτή για την άσκηση της αξίωσής του για απόδοση του 
µισθίου λόγω λήξης της δωδεκαετίας δεν αποκλείεται η άσκηση της ίδιας αξίωσης 
και µε εξώδικη δήλωση, όταν µε αυτήν εκφράζεται σαφώς η βούληση του εκµισθωτή 
για τη µη συνέχιση της µίσθωσης πέραν της δωδεκαετίας, υπό την αυτονόητη όµως 
προϋπόθεση, ότι η εξώδικη αυτή δήλωση θα επιδοθεί στο µισθωτή στην εννεάµηνη, 
όπως και η αγωγή, προθεσµία από τη λήξη της µίσθωσης. 
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- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ.1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνον 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου 
παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για 
την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, 
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 αριθ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ (παραβίαση 
κανόνα του ουσιαστικού δικαίου) 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.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: 599, 608, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
Νόµοι: 2741/199, άρθ. 7, 15, 
Π∆: 34/1995, άρθ. 60, 61,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2013, σελίδα 139, σχολιασµός Ι.Ν. Κατράς  
 
Εµπράγµατο δίκαιο - Πράγµατα εκτός συναλλαγής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 930 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πράγµατα εκτός συναλλαγής. Μονές και µετόχια. Απόκτηση κυριότητας µε 
χρησικτησία σε µοναστηριακό ακίνητο. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αδίκαστη αίτηση. 
- Στη διάταξη του άρθρου 21 του Ν∆ της 22 Απριλίου/16 Μαΐου 1926 "περί 
διοικητικής αποβολής από των κτηµάτων της Αεροπορικής Αµύνης κ.λ.π.", που 
διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 17 του ΕισΝΚΠολ∆, ρητώς ορίζεται ότι "τα επί των 
ακινήτων κτηµάτων δικαιώµατα του ∆ηµοσίου, της Αεροπορικής Αµύνης και των 
Ιερών Μονών, εις ουδεµίαν υπόκεινται εις το µέλλον παραγραφή, η δε αρξαµένη 
παραγραφή ουδεµίαν νόµιµον συνέπειαν κέκτηται, αν µέχρι της δηµοσιεύσεως του 
παρόντος δεν συνεπληρώθη η τριακονταετής παραγραφή κατά τους ισχύοντες νόµους 
...". Επίσης, στο άρθρο 4 του ΑΝ 1539/1938 "περί προστασίας των δικαιωµάτων του 
∆ηµοσίου επί ακινήτων" ορίζεται, ότι οι περί ακινήτων εµπράγµατες αξιώσεις του 
∆ηµοσίου είναι απαράγραπτες, κατά δε το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν∆ 3432/1955 "περί 
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της περί Ο.∆.Ε.Π. νοµοθεσίας", εφαρµόζεται και 
επί των ακινήτων των ιερών µονών η διάταξη της παραγρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 
4944/1931, κατά την οποία το Ταµείο του Εθνικού Στόλου θεωρείται αδιαλείπτως, ότι 
έχει τη νοµή ακινήτου κτήµατος από της κτήσεως της κυριότητας αυτού, ανεξάρτητα 
από κάθε αφαίρεση αυτής από τρίτο και τέλος, κατά το άρθρο 62 παράγρ.4 του ν. 
590/1977 "περί καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος", οι διατάξεις των 
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άρθρων 4 και 23 του ΑΝ 1539/1938 "περί προστασίας των δηµοσίων κτηµάτων", 
όπως αυτός µεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε, έχουν ανάλογη 
εφαρµογή και για τα ακίνητα που ανήκουν στα νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παρ. 4 του νόµου αυτού, µεταξύ των οποίων είναι και οι Μονές. 
Εξάλλου, η λήξη κάθε παραγραφής δικαιωµάτων, καθώς και του χρόνου της 
χρησικτησίας, ανεστάλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. ∆ΞΗ/1912 και τα 
αλλεπάλληλα διατάγµατα που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του, µέχρι του έτους 1930 και 
η αναστολή αυτή λαµβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. Περαιτέρω, 
από τις διατάξεις Κωδ. 1.2.23, Ν. 111, Β. 5-2-14 του προϊσχύσαντος 
βυζαντινορρωµαϊκού δικαίου, σύµφωνα µε τις οποίες, κατά τους ειδικότερους 
ορισµούς του άρθρου 51 ΕισΝΑΚ, κρίνεται η απόκτηση κυριότητας, εφόσον τα 
παραγωγικά γεγονότα για την απόκτησή της έγιναν όσο αυτές ίσχυαν, προκύπτει, ότι 
για να θεµελιωθεί δικαίωµα χρησικτησίας σε µοναστηριακά ακίνητα χρειαζόταν 
αρχικά παρέλευση 100 ετών, µεταγενέστερα δε ο χρόνος ορίστηκε σε 40 έτη και 
ακολούθως, µε το άρθρο 1 ν. ΓΧΞ/1910 σε 30 έτη. Λόγω της διαχρονικής αρχής, 
κατά την οποία εάν µε νεότερο νόµο ορισθεί βραχύτερος χρόνος παραγραφής και 
χρησικτησίας, εφόσον ο υπολειπόµενος κατά τον παλαιότερο νόµο χρόνος είναι 
βραχύτερος από το χρόνο που προβλέπει ο νεότερος, εφαρµόζεται ο παλαιότερος 
νόµος, έπεται, ότι για την απόκτηση κυριότητας µε χρησικτησία σε µοναστηριακό 
ακίνητο, έπρεπε να είχε συµπληρωθεί έως τις 12-9-1915, χρόνος νοµής 40 ετών, αφού 
έκτοτε ανεστάλη η συµπλήρωση της χρησικτησίας, ενώ από 26-5-1926, που ακόµη 
ίσχυε η αναστολή, απαγορεύθηκε η παραγραφή των εµπράγµατων δικαιωµάτων σε 
ακίνητα των µονών και συνεπώς δεν είναι έκτοτε δυνατή η απόκτηση από άλλον 
κυριότητας σε αυτά µε χρησικτησία.  
- Κατά το άρθρο 966 ΑΚ, πράγµατα εκτός συναλλαγής είναι, εκτός των άλλων, και 
τα προορισµένα στην εξυπηρέτηση θρησκευτικών σκοπών. Τέτοια πράγµατα είναι 
και τα µετόχια των Ιερών Μονών, δηλαδή οι ακίνητες ιδιοκτησίες τους, οι οποίες, 
κείµενες µακριά από την έδρα τους, διαθέτουν ναϊδριο ή τουλάχιστον κάποιο άλλο 
κτίσµα. Η κυριότητα, στην οποία υπάγονται τα µετόχια αυτά, που αποτελούν 
παραρτήµατα των Ιερών Μονών, είναι η κυριότητα του αστικού δικαίου. Ο 
χαρακτήρας τους ως πραγµάτων προορισµένων στην εξυπηρέτηση θρησκευτικών 
σκοπών δεν είναι ασυµβίβαστη προς την έννοια της ιδιοκτησίας και της νοµής, αφού 
η διάθεσή τους για την εκπλήρωση θρησκευτικών σκοπών αποτελεί είδος χρήσεως, η 
οποία κατ' ουσία συνιστά νοµή. Ενόψει αυτών, αν προσβάλλεται η κυριότητα ή η 
νοµή επί των µετοχίων, οι Ιερές Μονές στις οποίες αυτά ανήκουν, µπορούν, ως κύριοι 
και νοµείς τους, να ασκήσουν για την άρση της προσβολής τις αγωγές κυριότητας και 
νοµής. Οι αγωγές αυτές µπορούν να ασκηθούν και προτού ακόµη πάψει ο προορισµός 
των µετοχίων για την εκπλήρωση θρησκευτικού σκοπού, προτού δηλαδή πάψουν να 
είναι πράγµατα εκτός συναλλαγής (άρθρο 971 ΑΚ).  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 27 ΑΚ, η νοµή και τα εµπράγµατα δικαιώµατα σε κινητά ή 
ακίνητα πράγµατα ρυθµίζονται από το δίκαιο της πολιτείας, όπου βρίσκονται. Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει, ότι η συνδροµή των νοµίµων προϋποθέσεων για την 
προστασία της νοµής µετοχίων, που µολονότι ανήκουν σε Ιερές Μονές, που εδρεύουν 
στην αλλοδαπή, βρίσκονται στην Ελλάδα, κρίνεται κατά το ηµεδαπό δίκαιο (άρθρα 
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974 επ. ΑΚ). Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
ο λόγος αναίρεσης για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν 
αυτός δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν 
εφαρµοστεί, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, 
όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα 
πραγµατικά περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται µε βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή της.  
- Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι ο λόγος 
αναίρεσης για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί, 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' 
ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, 
αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση.  
- Κατά 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).  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 309 εδάφ. β' και γ' του ΚΠολ∆ "όσες αποφάσεις δεν 
κρίνουν οριστικά µπορούν είτε αυτεπαγγέλτως είτε µε πρόταση κάποιου διαδίκου, 
που υποβάλλεται µόνο στην διάρκεια της συζήτησης της υπόθεσης και όχι 
αυτοτελώς, να ανακληθούν σε κάθε στάση της δίκης από το δικαστήριο που τις 
εξέδωσε εωσότου εκδοθεί οριστική απόφαση. Το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να 
απαντά σε πρόταση για ανάκληση και όταν ακόµη αυτή υποβάλλεται µε τρόπο 
παραδεκτό". Εξάλλου, κατά το άρθρο 559 αριθ. 9 του ΚΠολ∆ ως αίτηση που 
παρέµεινε αδίκαστη νοείται όχι οποιαδήποτε, που υποβάλλεται από τους διαδίκους 
κατά τη διαδροµή του δικαστικού αγώνα, αλλά µόνο εκείνη που αναφέρεται σε 
ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης και προκαλεί εκκρεµοδικία. Εποµένως, από το 
συνδυασµό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει, ότι η για ορισµένους λόγους 
υποβληθείσα κατά την προαναφερθείσα έννοια αίτηση ανάκλησης της προδικαστικής 
απόφασης του Εφετείου, που υποβάλλεται σ' αυτό κατά τη διάταξη του άρθρου 309 
του ΚΠολ∆, όταν το Εφετείο επιλαµβάνεται εκ νέου και µετά τις διεξαχθείσες 
αποδείξεις της υπόθεσης, µη έχουσα τα προαναφερθέντα προσόντα της αυτοτελούς 
αίτησης, δεν ιδρύει, αν δεν απαντηθεί, τον εκ του άρθρου 559 αριθ. 9 του ΚΠολ∆ 
λόγο αναίρεσης, αφού δεν αποτελεί κεφάλαιο δίκης. 
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Ενοχικό - Εκπλήρωση της παροχής σύµφωνα µε την καλή πίστη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1271 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ρήτρα καλόπιστης εκπλήρωσης παροχών (άρθ. 288 ΑΚ). Σχέση ρήτρας άρθ. 288 
ΑΚ µε ρήτρες άρθ. 200 και 388 ΑΚ. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Η γενική ρήτρα του άρθρ. 288 ΑΚ, σύµφωνα µε την οποία ο οφειλέτης έχει 
υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν 
υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τόσο του 
οφειλέτη όσο και του δανειστή, που απορρέουν από οποιαδήποτε έγκυρη ενοχική 
σχέση, όταν δεν προβλέπεται από το νόµο άλλη προστασία των προσώπων αυτών 
κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ή δεν συντρέχουν οι απαιτούµενες 
προϋποθέσεις για την τυχόν προβλεπόµενη ειδική προστασία, λειτουργεί δε όχι µόνο 
ως συµπληρωµατική, αλλά και ως διορθωτική ρήτρα των δικαιοπρακτικών 
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βουλήσεων στις περιπτώσεις, που εξ αιτίας ειδικών συνθηκών µεταβλήθηκαν οι 
προϋποθέσεις εκπλήρωσης των συµβατικών παροχών στο συµφωνηµένο µέτρο και 
έγιναν δυσβάστακτες για τον οφειλέτη ή το δανειστή. Αντίθετα έτσι µε τη ρήτρα του 
άρθρ. 200 ΑΚ που αναφέρεται στην ερµηνεία των συµβάσεων, όταν οι δηλώσεις 
βουλήσεως των συµβαλλοµένων δεν είναι σαφείς, επιβάλλοντας ως ερµηνευτικά 
κριτήρια την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη µε στόχο την ανεύρεση του 
αποφασιστικού νοήµατος των δηλώσεων βουλήσεως, δηλαδή τον καθορισµό της 
ενυπάρχουσας στη σύµβαση αυτόνοµης δικαιοπρακτικής ρύθµισης, η εφαρµογή της 
ρήτρας του άρθρ. 288 ΑΚ έπεται της ερµηνείας της δικαιοπραξίας µε στόχο την 
προσαρµογή της στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής πίστης, επιβάλλοντας στα 
µέρη ετερόνοµη ρύθµιση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών τους, όταν κατά τα 
παραπάνω χρειάζεται να συµπληρωθούν ή να διορθωθούν για να µην προκαλούνται 
στο ένα µέρος δυσβάστακτες συνέπειες από τη λειτουργία του ενοχικού δεσµού 
(πρβλ. ΑΠ 911/1980). Παρέχεται έτσι τότε στο δικαστήριο η δυνατότητα, µε βάση 
αντικειµενικά κριτήρια, που αντλούνται από την έννοµη τάξη και τις αντιλήψεις που 
κρατούν στις συναλλαγές, να αποκλίνει από τα συµφωνηθέντα και να 
επαναπροσδιορίσει τις οφειλόµενες παροχές, αυξάνοντας ή ανάλογα µειώνοντας το 
συµφωνηµένο µέγεθός τους, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
συναλλακτικής καλής πίστης κατά το χρόνο της εκπλήρωσής τους (ΟλΑΠ 927/1982, 
9/1997, ΑΠ 63/2000, 756/2003, 398/2008). Η ρήτρα της καλόπιστης και σύµφωνης 
µε τα συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των παροχών είναι αναγκαστικού δικαίου και 
συνεπώς δεν επιτρέπεται παραίτηση απ' αυτή, είτε ρητή είτε σιωπηρή. ∆εν αποτελεί, 
όµως, παραίτηση η ειδικότερη συµφωνία σε αµφοτεροβαρή σύµβαση, µε την οποία 
προβλέπεται η εκπλήρωση των παροχών, όπως ακριβώς συµφωνήθηκαν, ακόµη και 
σε περίπτωση συγκεκριµένης µελλοντικής µεταβολής των συνθηκών εκτέλεσης της 
σύµβασης, διότι τότε µε την ειδική αυτή συµφωνία, που βρίσκεται µέσα στα όρια της 
ελευθερίας των συµβάσεων και δεν αντίκειται χωρίς άλλο στη συναλλακτική καλή 
πίστη και εντιµότητα, αναλαµβάνεται από τον οφειλέτη ο σχετικός κίνδυνος και 
τονίζεται η ευθύνη του για την πιστή και στη συγκεκριµένη αυτή περίπτωση 
εκπλήρωση της παροχής του (ΑΠ 16/1983). Όµως και στην περίπτωση αυτή που 
προβλέφθηκε η µεταβολή των συνθηκών, στις οποίες τα µέρη στήριξαν τη σύµβασή 
τους, η ρήτρα του άρθρ. 288 ΑΚ επεµβαίνει και πάλι διορθωτικά, αλλιώς θα υπήρχε 
ανεπίτρεπτη απ' αυτή παραίτηση, αν η µεταβολή που επήλθε είναι τόσο µεγάλη, ώστε 
η εκπλήρωση πλέον της παροχής ενός των µερών, όπως ακριβώς συµφωνήθηκε, να 
συνεπάγεται υπέρβαση του κινδύνου ζηµιάς, που το µέρος αυτό πρόβλεψε και 
ανέλαβε, συνιστώντας στην περίπτωση αυτή η εµµονή στη συµφωνηθείσα 
εκπλήρωση της παροχής συµπεριφορά αντίθετη προς την ευθύτητα και εντιµότητα 
που απαιτούνται στις συναλλαγές (ΑΠ 187/1990).  
Συνεπώς, η ρήτρα του άρθρ. 288 ΑΚ εφαρµόζεται και µάλιστα πολύ περισσότερο και 
όταν από υπαιτιότητα των µερών, κοινή ή µόνο του οφειλέτη ή του δανειστή, δεν 
προβλέφθηκε η µεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης της σύµβασης, ενώ η ανυπαίτια 
έλλειψη πρόβλεψης επισύρει την εφαρµογή του άρθρ. 388 ΑΚ µε τη συνδροµή και 
των λοιπών προϋποθέσεων που το άρθρο αυτό απαιτεί. ∆ηλαδή το άρθρ.288 ΑΚ 
εφαρµόζεται στις αµφοτεροβαρείς συµβάσεις όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
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για την εφαρµογή της ειδικότερης διάταξης του άρθρ. 388 ΑΚ, που απαιτεί η εκ των 
υστέρων µεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης της σύµβασης, στις οποίες κατά την 
καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη από κοινού τα µέρη στήριξαν τη σύναψή της, 
να οφείλεται σε λόγους έκτακτους, αλλά και απρόβλεπτους, χωρίς όµως υπαιτιότητα 
των µερών, προκειµένου η σύµβαση να µπορεί να αναπροσαρµοσθεί ή να λυθεί εξ 
ολοκλήρου από το δικαστήριο κατά το µέρος που δεν εκτελέσθηκε ακόµη, εφόσον 
από τη παραπάνω µεταβολή η παροχή του οφειλέτη, εν όψει και της αντιπαροχής, 
έγινε υπέρµετρα επαχθής (ΟλΑΠ 927/1982, ΑΠ 1570/1983, 398/2008, 1290/2011).  
- Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που ιδρύει τον αντίστοιχο λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν ο κανόνας δικαίου 
είτε ερµηνεύτηκε εσφαλµένα, δηλαδή το δικαστήριο της ουσίας προσέδωσε σ' αυτόν 
έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε δεν εφαρµόσθηκε ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του είτε εφαρµόσθηκε ενώ αυτές δεν συνέτρεχαν ή 
εφαρµόσθηκε εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005, 7/2006). Συνεπώς, κατά τις παραπάνω 
διακρίσεις η παράβαση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που οδηγεί σε εσφαλµένο 
νοµικό συλλογισµό και κατ' επέκταση σε εσφαλµένη εφαρµογή του δικαίου, 
εκδηλώνεται είτε ως ψευδής ερµηνεία του κανόνα δικαίου είτε ως εσφαλµένη 
υπαγωγή σ' αυτόν των περιστατικών της ατοµικής περίπτωσης. Έτσι µε τον 
παραπάνω λόγο αναίρεσης, ο οποίος για να είναι ορισµένος πρέπει να καθορίζονται 
στο αναιρετήριο τόσο η διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε όσο και 
το αποδιδόµενο στην προσβαλλόµενη απόφαση νοµικό σφάλµα (ΑΠ 325/2004), 
ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου της ουσίας κατά την εκτίµηση της νοµικής 
βασιµότητας της αγωγής ή των ισχυρισµών (ενστάσεων) των διαδίκων, καθώς και τα 
νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς (ΑΠ 1947/2006), οπότε 
πρέπει να εκτίθενται στο αναιρετήριο και οι αντίστοιχες παραδοχές της 
προσβαλλόµενης απόφασης, δηλαδή τα πραγµατικά περιστατικά που έγιναν δεκτά 
και υπό τα οποία συντελέσθηκε η επικαλούµενη παράβαση του ουσιαστικού δικαίου ( 
ΟλΑΠ 20/2005). Με τον ίδιο λόγο αναίρεσης ελέγχεται και η παράβαση των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας, εφόσον όµως αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων 
δικαίου ή την υπαγωγή σ' αυτούς των πραγµατικών περιστατικών, ενώ αντίθετα 
ανέλεγκτη αναιρετικά είναι η παράβαση των διδαγµάτων αυτών κατά την ερµηνεία 
των δικαιοπραξιών ή την εκτίµηση των αποδείξεων και την συναγωγή δικαστικών 
τεκµηρίων (ΑΠ 656/1996, 201/2010), νοούνται δε ως διδάγµατα της κοινής πείρας 
γενικές αρχές που επαγωγικά συνάγονται από την καθηµερινή παρατήρηση της 
εµπειρικής πραγµατικότητας, τη συµµετοχή στις συναλλαγές και από τις γενικές 
τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις, αποτελώντας πλέον κοινό κτήµα (ΑΠ 1342/1996, 
2032/2009).  
- Η ανεπάρκεια των εκτιθέµενων στην αγωγή ή στην ένσταση πραγµατικών 
περιστατικών σε σχέση µε αυτά που απαιτούνται από το νόµο για τη θεµελίωσή τους, 
χαρακτηρίζεται ως νοµική αοριστία και ελέγχεται επίσης µε τον αναιρετικό λόγο από 
τον αριθµό 1 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ ως παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, 
εφόσον το δικαστήριο της ουσίας έκρινε τελικά ως ορισµένη την αγωγή ή την 
ένσταση, αρκούµενο σε λιγότερα ή διαφορετικά στοιχεία από αυτά που απαιτεί ο 
νόµος. Με τον ίδιο λόγο ελέγχεται και το σφάλµα του δικαστηρίου της ουσίας να 
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κρίνει ως αόριστη την αγωγή ή την ένσταση, αξιώνοντας για τη θεµελίωσή τους 
περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος για τη θεµελίωση του αντίστοιχου 
δικαιώµατος. Πρόκειται και πάλι για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ως προς 
τη διαπίστωση νοµικής δήθεν αοριστίας της αγωγής ή της ένστασης (ΟλΑΠ 18/1998, 
ΑΠ 1967/2006). Εποµένως νοµική είναι η αοριστία που συνδέεται µε τη νοµική 
εκτίµηση του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου (ΑΠ 1356/2010). Αντίθετα η 
έλλειψη εξειδίκευσης των πραγµατικών περιστατικών που θεµελιώνουν κατ' αρχήν το 
ασκούµενο µε την αγωγή ή την ένσταση ουσιαστικό δικαίωµα και αποτελούν την 
προϋπόθεση εφαρµογής του αντίστοιχου κανόνα ουσιαστικού δικαίου χαρακτηρίζεται 
ως ποσοτική αοριστία της αγωγής ή της ένστασης, ενώ η επίκληση απλώς των 
στοιχείων του νόµου χωρίς αναφορά πραγµατικών περιστατικών χαρακτηρίζεται ως 
ποιοτική αοριστία της αγωγής ή της ένστασης (ΑΠ 963/2006) και ελέγχονται και οι 
δύο αναιρετικά µε τους λόγους από τους αριθ. 8 και 14 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 
1573/1981, ΑΠ 1452/2007). Για να ιδρύεται όµως ο αντίστοιχος λόγος αναίρεσης 
πρέπει ο σχετικός µε την ποσοτική ή ποιοτική αοριστία ισχυρισµός, ο οποίος δεν 
υπάγεται στις εξαιρέσεις του άρθρ. 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, να προτάθηκε παραδεκτά στο 
δικαστήριο της ουσίας (ΑΠ 571/2004) και να αναφέρεται αυτό στην αίτηση 
αναίρεσης, στην οποία πρέπει επίσης να παρατίθεται το περιεχόµενο της αγωγής ή 
της ένστασης, που κρίθηκαν µε την προσβαλλόµενη απόφαση ως ορισµένες ή 
απορρίφθηκαν ως αόριστες, ώστε σε αντιπαραβολή µε τις αντίστοιχες παραδοχές της 
προσβαλλόµενης απόφασης, που επίσης πρέπει να παρατίθενται στο αναιρετήριο, να 
µπορεί να διαπιστωθεί το τυχόν σφάλµα της απόφασης, που πρέπει και αυτό να 
προσδιορίζεται µε την αίτηση αναίρεσης.  
- Κατά την έννοια του λόγου αναίρεσης από τον αριθµό 19 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και υφίσταται έτσι εκ πλαγίου παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, όταν από τις παραδοχές της, που περιλαµβάνονται στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού της και αποτελούν το αιτιολογικό της, 
δεν προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγµατικά 
περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του για ζήτηµα 
µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, µε αποτέλεσµα έτσι να µην µπορεί να 
ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν 
εφαρµόσθηκε. (ΟλΑΠ 1/1999). Ειδικότερα αντιφατικές αιτιολογίες έχει η απόφαση, 
όταν τα πραγµατικά περιστατικά που στηρίζουν το αποδεικτικό πόρισµά της για 
κρίσιµο ζήτηµα, δηλαδή για ζήτηµα αναφορικά µε ισχυρισµό των διαδίκων που τείνει 
στη θεµελίωση ή στην κατάλυση του επίδικου δικαιώµατος, συγκρούονται µεταξύ 
τους και αλληλοαναιρούνται, αποδυναµώνοντας έτσι την κρίση της απόφασης για την 
υπαγωγή ή µη της ατοµικής περίπτωσης στο πραγµατικό συγκεκριµένου κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που συνιστά και το νοµικό χαρακτηρισµό της ατοµικής 
περίπτωσης. Αντίστοιχα ανεπάρκεια αιτιολογίας υπάρχει, όταν από την απόφαση δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είτε είναι κατά το νόµο αναγκαία για τη 
στοιχειοθέτηση της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε στην ένδικη 
περίπτωση είτε αποκλείουν την εφαρµογή της, όχι δε και όταν υφίστανται ελλείψεις 
στην ανάλυση, στάθµιση και γενικώς στην εκτίµηση των αποδείξεων, εφόσον το 



 

[157] 
 

πόρισµα από την εκτίµηση αυτή εκτίθεται µε σαφήνεια και πληρότητα (ΟλΑΠ 
15/2006). ∆ηλαδή δεν υπάρχει ανεπάρκεια αιτιολογίας, όταν η απόφαση περιέχει 
συνοπτική, αλλά πλήρη αιτιολογία, αφού αναγκαίο να εκτίθεται σαφώς στην 
απόφαση είναι µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε και όχι ο λόγος για τον 
οποίο αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Συνακόλουθα τα επιχειρήµατα του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση απλώς των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές διαµορφωτικές του αποδεικτικού πορίσµατός του και εποµένως αιτιολογία 
της απόφασης ικανή να ελεγχθεί αναιρετικά µε τον παραπάνω λόγο για ανεπάρκεια ή 
αντιφατικότητα, ούτε ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν το δικαστήριο της ουσίας 
δεν ανέλυσε ιδιαιτέρως ή διεξοδικά τα επιχειρήµατα των διαδίκων που δεν συνιστούν 
αυτοτελείς ισχυρισµούς τους (ΑΠ 1266/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 200, 288, 388,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 939, σχολιασµός 
Κωνσταντίνος Παµπούκης * Ελ∆νη 2013, σελίδα 149 
 
Ενοχικό - Επίσχεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1374 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επίσχεση. Αναστολή της δίκης. Κήρυξη ή µη ακυρότητας. Παραµόρφωση 
περιεχοµένου εγγράφου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά το άρθρο 325 ΑΚ, αν ο οφειλέτης έχει κατά του δανειστή ληξιπρόθεσµη 
αξίωση συναφή προς την οφειλή του, εφ` όσον δεν προκύπτει κάτι άλλο, δικαιούται 
να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής µέχρις ότου ο δανειστής εκπληρώσει την 
υποχρέωση που τον βαρύνει. Συνάφεια µεταξύ αξιώσεως και ανταξιώσεως υπάρχει, 
όταν οι δύο απαιτήσεις προέρχονται από την ίδια έννοµη σχέση ή εξ αφορµής αυτής. 
- Η κατ` άρθρο 249 ΚΠολ∆ αναστολή της δίκης, για το λόγο ότι η διάγνωση της 
διαφοράς, ολικά ή εν µέρει, εξαρτάται από την ύπαρξη µιας έννοµης σχέσης, που 
συνιστά αντικείµενο άλλης δίκης εκκρεµούς, αφήνεται στην κυριαρχική και για το 
λόγο αυτό αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστή (ΑΠ 207/2008).  
- 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. Εξάλλου κατά το άρθρο 
222 ΚΠολ∆: "Όταν επέλθει η εκκρεµοδικία και όσο αυτή διαρκεί, δεν µπορεί να γίνει 
σε οποιοδήποτε δικαστήριο νέα δίκη για την ίδια επίδικη διαφορά ανάµεσα στους 
ίδιους διαδίκους εφόσον εµφανίζονται µε την ίδια ιδιότητα. Αν κατά τη διάρκεια της 
εκκρεµοδικίας ασκηθεί άλλη αγωγή, ανταγωγή ή κύρια παρέµβαση ή προταθεί 
ένσταση συµψηφισµού για την ίδια επίδικη διαφορά αναστέλλεται αυτεπαγγέλτως η 
εκδίκασή της εωσότου περατωθεί η πρώτη δίκη". Το εκ της ανωτέρω διατάξεως 
απαράδεκτο λόγω εκκρεµοδικίας, αποτελεί εκδήλωση της έννοµης σχέσης της δίκης 
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και συνίσταται στο ότι το δικαστήριο δεσµεύεται να µη συζητήσει εκ νέου την ίδια 
διαφορά µεταξύ των αυτών διαδίκων. Όµως, η παρά το νόµο παράλειψη του 
δικαστηρίου να αναστείλει τη διαδικασία, λόγω εκκρεµοδικίας κατά την 
προαναφερθείσα διάταξη, µη επιβαλλόµενη από το νόµο, προς κατοχύρωση του 
αποτελέσµατος δικονοµικής ακυρότητας ή προς εξασφάλιση της άσκησης 
δικονοµικού δικαιώµατος, δεν συνιστά παράλειψη κηρύξεως δικονοµικού 
απαραδέκτου, υπό την έννοια της διατάξεως του αριθ. 14 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, 
διότι η αναστολή αυτή επιβάλλεται από το νόµο απλώς χάριν οικονοµίας χρόνου και 
δαπάνης, καθώς και προς αποφυγήν εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων (ΑΠ 
207/2008, 290/2005).  
- Κατά τον αριθµό 20 του άρθ. 559 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης για 
παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου, όταν το δικαστήριο της ουσίας υποπίπτει σε 
διαγνωστικό λάθος (εσφαλµένη ανάγνωση) και αποδίδει στο αποδεικτικό έγγραφο 
περιεχόµενο προφανώς διαφορετικό εκείνου που πραγµατικά έχει, εξαιτίας του 
οποίου καταλήγει σε επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα πόρισµα ως προς πράγµατα που 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, όχι, όµως, και όταν το δικαστήριο, 
ύστερα από εκτίµηση και αξιολόγηση του αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, το 
οποίο σωστά ανέγνωσε, συνάγει, έστω και εσφαλµένα αποδεικτικό πόρισµα 
διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεσείων θεωρεί ορθό, διότι πράγµατι στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, πρόκειται για αιτίαση αναφεροµένη στην εκτίµηση 
πραγµάτων, η οποία δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση, για να 
θεµελιωθεί ο λόγος αυτός αναίρεσης, θα πρέπει το δικαστήριο της ουσίας να έχει 
στηρίξει το αποδεικτικό του πόρισµα αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, 
το περιεχόµενο του οποίου φέρεται ότι παραµορφώθηκε και όχι όταν το έχει απλά 
συνεκτιµήσει µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο αναφορικά µε 
το πόρισµα, στο οποίο κατέληξε για την ύπαρξη ή µη του αποδεικτέου γεγονότος.  
- Ως "πράγµατα", που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, κατά την 
έννοια του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, νοούνται πραγµατικοί ισχυρισµοί, οι οποίοι, 
παραδεκτώς προτεινόµενοι, στηρίζουν κατά το νόµο αυτοτελή αίτηση ή ανταίτηση 
του διαδίκου (αγωγή, ένσταση, ανακοπή, ένδικο µέσο). Αυτός ο λόγος αναίρεσης δεν 
στοιχειοθετείται, αν το δικαστήριο που δίκασε έλαβε υπόψη του τον προταθέντα 
ισχυρισµό και τον απέρριψε, έστω και εσφαλµένα, για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή 
ουσιαστικό. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 325,  
ΚΠολ∆: 222, 249, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 20,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Εντολή - Ευθύνη εντολοδόχου  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 637 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εντολή και πληρεξουσιότητα. Πώληση. Καταδίκη σε δήλωση βούλησης. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τη διάταξη του άρθρ. 713 ΑΚ, που ορίζει ότι µε τη σύµβαση της εντολής ο 
εντολοδόχος έχει υποχρέωση να διεξαγάγει χωρίς αµοιβή την υπόθεση που του 
ανέθεσε ο εντολέας, σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρ. 211 παρ. 1 ΑΚ, που 
ορίζει ότι η δήλωση βουλήσεως από τον αντιπρόσωπο στο όνοµα του 
αντιπροσωπευοµένου µέσα στα όρια της εξουσίας αντιπροσώπευσης ενεργεί αµέσως 
υπέρ και κατά του αντιπροσωπευοµένου, το αποτέλεσµα δε αυτό επέρχεται είτε η 
δήλωση γίνει ρητά στο όνοµα του αντιπροσωπευοµένου είτε συνάγεται από τις 
περιστάσεις ότι έγινε στο όνοµά του, προκύπτει ότι η σύµβαση της εντολής αφορά τις 
εσωτερικές σχέσεις των συµβαλλοµένων, ενώ η πληρεξουσιότητα, που είναι κατά το 
άρθρ. 216 ΑΚ η δικαιοπραξία µε την οποία παρέχεται η εξουσία αντιπροσώπευσης, 
αναπτύσσει εξωτερική δράση. Για το λόγο αυτό και προκειµένου να µην 
δηµιουργούνται αµφισβητήσεις ως προς την ύπαρξη πληρεξουσιότητας αναφορικά µε 
δικαιοπραξίες τις οποίες ο νόµος θεωρεί ιδιαίτερης σηµασίας και απαιτεί για το κύρος 
τους την τήρηση τύπου, ορίζει η διάταξη του άρθρ. 217 παρ. 2 ΑΚ ότι εφόσον δεν 
συνάγεται κάτι άλλο, η δήλωση παροχής πληρεξουσιότητας υποβάλλεται στον τύπο 
που απαιτείται για την δικαιοπραξία την οποία αφορά η πληρεξουσιότητα. Παρέπεται 
ότι η εντολή δεν εκτοπίζει ούτε καθιστά περιττή την πληρεξουσιότητα, όµως σε 
αντίθεση µ' αυτή δίνεται άτυπα, ακόµη και αν αφορά την αγορά ακινήτου από τον 
εντολοδόχο στο όνοµα ή για λογαριασµό του εντολέα, αφού δεν υπάρχει στο νόµο 
αντίστοιχη πρόβλεψη µ' αυτή του άρθρ. 217 παρ. 2 ΑΚ (ΟλΑΠ 104/1975, ΑΠ 1082/ 
1976, 328/2009, 1025/2009). Ορίζεται βέβαια στο άρθρ. 369 ΑΚ, ότι συµβάσεις που 
έχουν αντικείµενο τη σύσταση, µετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εµπράγµατων 
δικαιωµάτων πάνω σε ακίνητα απαιτείται να γίνονται ενώπιον συµβολαιογράφου, 
όµως η διάταξη αυτή αφορά τον τύπο αυτής καθ' αυτής της αντίστοιχης σύµβασης, η 
οποία διακρίνεται σαφώς από την εντολή για τη σύναψη τέτοιας σύµβασης στο όνοµα 
ή για λογαριασµό του εντολοδόχου. ∆ιακρίνεται επίσης η σύµβαση της εντολής από 
τη σύµβαση µε την οποία ο εντολοδόχος, που αγόρασε στο όνοµά του, αλλά για 
λογαριασµό του εντολέα, ακίνητο, ενεργώντας δηλαδή ως έµµεσος αντιπρόσωπός 
του, µεταβιβάζει σ' αυτόν το ακίνητο που αγόρασε, εκπληρώνοντας τη σχετική 
υποχρέωσή του από το άρθρ. 719 ΑΚ. Η σύµβαση αυτή, σε αντίθεση και πάλι µε τη 
σύµβαση της εντολής, υπόκειται κατά το άρθρ. 369 ΑΚ στον τύπο του 
συµβολαιογραφικού εγγράφου, σε περίπτωση δε που ο εντολοδόχος αρνηθεί να 
εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωσή του εξαναγκάζεται µε την καταδίκη του σε 
αντίστοιχη δήλωση βουλήσεως κατόπιν αγωγής του εντολέα κατά το άρθρ. 949 
ΚΠολ∆. 
- Από τις διατάξεις των άρθρ. 335, 338, 339, 340, 341 και 346 ΚΠολ∆, όπως ίσχυαν 
πριν από το Ν. 2915/2001, συνάγεται ότι το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να 
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σχηµατίσει την κρίση του για πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων που ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λάβει υπόψη του όλα τα 
αποδεικτικά µέσα, τα οποία παραδεκτά προσκόµισαν µε επίκληση οι διάδικοι, 
διαφορετικά υποπίπτει στην πληµµέλεια που ιδρύει το λόγο αναίρεσης από τον 
αριθµό 11γ του άρθρ.559 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1429/1997). Ειδικότερα ο λόγος αυτός 
αναίρεσης ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη του υποστατά 
και αναλόγως έγκυρα αποδεικτικά µέσα που παραδεκτά επικαλέσθηκε ο αναιρεσείων 
και νόµιµα προσκόµισε ο ίδιος ή οποιοσδήποτε από τους λοιπούς διαδίκους (ΑΠ 
774/1996, 70/2008, 222/2008) 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 105/2005, 953/2005), το οποίο θα ήταν διαφορετικό χωρίς τη 
σχετική παράλειψη (ΑΠ 1874/2008). Κατά την έννοια αυτή ο ισχυρισµός για την 
απόδειξη ή ανταπόδειξη του οποίου έγινε η προσκόµιση και η επίκληση του κρίσιµου 
αποδεικτικού µέσου, πρέπει να είναι νόµιµος και να προτάθηκε παραδεκτά στο 
δικαστήριο της ουσίας, δηλαδή δεν αρκεί ο ισχυρισµός να είχε προταθεί παραδεκτά 
µόνο στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, αλλά θα πρέπει να επαναφέρθηκε παραδεκτά (µε 
λόγο έφεσης ή αναλόγως, κατά το άρθρ. 240 ΚΠολ∆, µε τις προτάσεις ) και στο 
δεύτερο βαθµό, εφόσον αναιρεσιβαλλόµενη είναι απόφαση δευτεροβάθµιου 
δικαστηρίου (ΑΠ 48/1986, 1011/1994). Για την ίδρυση πάντως του παραπάνω λόγου 
αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για τη λήψη υπόψη από το 
δικαστήριο της ουσίας επικληθέντων και προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων, τα 
οποία όφειλε αυτό να λάβει υπόψη του (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 µόνο από τα αποδεικτικά µέσα, επειδή θεωρήθηκαν 
µεγαλύτερης σηµασίας κατά την ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου (ΑΠ 22/2005, 
1072/2005). Για την πληρότητα όµως του ίδιου λόγου αναίρεσης πρέπει στο 
αναιρετήριο να καθορίζεται το αποδεικτικό µέσο που δεν λήφθηκε υπόψη από το 
δικαστήριο της ουσίας, µολονότι ήταν παραδεκτό και νόµιµο και να εκτίθεται ότι 
έγινε επίκληση και παραδεκτή προσαγωγή του στο δικαστήριο της ουσίας προς 
απόδειξη ή ανταπόδειξη κρίσιµου, κατά τα προεκτεθέντα, ισχυρισµού, ο οποίος 
πρέπει επίσης να εξειδικεύεται στο αναιρετήριο µε παράλληλη αναφορά ότι υπήρξε 
παραδεκτή επίκλησή του στο δικαστήριο της ουσίας (ΑΠ 1535/1995, 567/1996). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 3, 158, 159, 166, 174, 180, 211, 216, 217, 361, 369, 713, 719, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 888, σχολιασµός Κ.Π.Γ.  
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Επικοινωνία γονέων και τέκνων - Επικοινωνία µε απώτερους ανιόντες 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1450 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επικοινωνία ανηλίκου τέκνου µε απώτερους ανιώντες (παππού και γιαγιά). Στην 
έκθεση των οργάνων της κοινωνικής υπηρεσίας πρέπει, στις περιπτώσεις όπου 
αναφέρεται στο δικόγραφο της αγωγής ότι ο ένας από τους γονείς ή το ανήλικο τέκνο 
παρουσιάζει ψυχικά προβλήµατα, να συνοδεύεται και από ψυχιατρική έκθεση. 
Αδίκαστη αίτηση. Ελλειπή ή λανθασµένα στοιχεία διαδίκων στο δικόγραφο. 
Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 1520 εδ. β' ΑΚ, οι γονείς δεν έχουν το δικαίωµα να 
εµποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου µε τους απώτερους ανιόντες του, εκτός αν 
υπάρχει σοβαρός λόγος. Η παρεµπόδιση του δικαιώµατος επικοινωνίας του απώτερου 
ανιόντος µε το ανήλικο τέκνο, χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος, παρέχει 
το δικαίωµα αγωγής κατά την διαδικασία των άρθρων 666 επ., 681 Γ' ΚΠολ∆ 
εναντίον αυτού, ο οποίος ασκεί την γονική µέριµνα, ατοµικώς, γιατί η διαφορά 
δηµιουργείται από την άρνηση του τελευταίου.  
- Το άρθρο 681 Γ' παρ. 2 ΚΠολ∆ ορίζει, ότι η κατά το στάδιο της υποχρεωτικής 
προδικασίας αναφερθείσα ανωτέρω αναλυτική έκθεση των οργάνων της κοινωνικής 
υπηρεσίας πρέπει, στις περιπτώσεις όπου αναφέρεται στο δικόγραφο της αγωγής ότι ο 
ένας από τους γονείς ή το ανήλικο τέκνο παρουσιάζει ψυχικά προβλήµατα, να 
συνοδεύεται και από ψυχιατρική έκθεση.  
- Το άρθρο 1520 περ. β' ΑΚ ορίζει: "Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωµα να εµποδίζουν 
την επικοινωνία του τέκνου µε τους απώτερους ανιόντες του, εκτός αν υπάρχει 
σοβαρός λόγος" και το άρθρο 681 Γ' παρ. 3 εδ. α' ΚΠολ∆: "Το δικαστήριο πριν από 
την έκδοση της απόφασής του, ανάλογα µε την ωριµότητα του τέκνου, λαµβάνει 
υπόψη τη γνώµη του". Εξ άλλου, ο Ν. 2101/1992 "Κύρωση ∆ιεθνούς Συµβάσεως για 
τα δικαιώµατα του παιδιού" ορίζει α') στο άρθρο 12: "1. Τα συµβαλλόµενα κράτη 
εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα διάκρισης, το δικαίωµα ελεύθερης έκφρασης 
της γνώµης του σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που το αφορά, λαµβάνοντας υπόψη τις 
απόψεις του παιδιού ανάλογα µε την ηλικία του και µε το βαθµό ωριµότητάς του. 2. 
Για το σκοπό αυτόν θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να ακούγεται 
σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά, είτε άµεσα είτε 
µέσω ενός εκπροσώπου ή ενός αρµόδιου οργανισµού, κατά τρόπο συµβατό µε τους 
διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής νοµοθεσίας". Και β') στο άρθρο 16: "1. Κανένα 
παιδί δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο αυθαίρετης ή παράνοµης επέµβασης στην 
ιδιωτική του ζωή, στην οικογένειά του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, 
ούτε παράνοµων προσβολών της τιµής και της υπόληψής του. 2. Το παιδί δικαιούται 
να προστατεύεται από το νόµο έναντι τέτοιων επεµβάσεων ή προσβολών". Από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι το δικαστήριο, προκειµένου να κρίνει για την 
επικοινωνία ή µη ανηλίκου τέκνου µε τους απώτερους ανιόντες του, πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη την γνώµη του ανηλίκου, εφόσον αυτό έχει ικανότητα διακρίσεως 
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και ανάλογα µε την ωριµότητά του, πλην όµως από καµµία διάταξη δεν καθιερώνεται 
υποχρέωση του δικαστηρίου να ταυτίσει την κρίση του µε την γνώµη εκείνου.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 9, περιπτ. γ' , του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως "αίτηση", κατά την έννοια αυτής της 
διάταξης, νοείται αφενός µεν κάθε αυτοτελής αίτηση των διαδίκων, δηλαδή κάθε 
αίτηση µε την οποία ζητείται η παροχή έννοµης προστασίας, υπό οποιαδήποτε νόµιµη 
µορφή αυτής, και η οποία δηµιουργεί αντίστοιχη εκκρεµότητα δίκης, τέτοια δε 
αίτηση είναι ιδίως η της αγωγής, της ανταγωγής, της κύριας παρέµβασης, της 
αυτοτελούς πρόσθετης παρέµβασης, κάθε ένδικου µέσου, της ανακοπής, της 
τριτανακοπής, όχι όµως και εκείνη της ένστασης, της αντένστασης και γενικά εκείνη 
απόφανσης πάνω σε κάθε άλλου είδους "πράγµατα", υπό την έννοια του άρθρου 559, 
αρ. 8 ΚΠολ∆, αφετέρου δε κάθε µη αυτοτελής αίτηση των διαδίκων στη διαδροµή 
του δικαστικού αγώνα, εφόσον προκαλεί την ενέργεια του δικαστηρίου και έτσι 
συντελεί στην εξέλιξη της διαδικασίας για το σκοπό έκδοσης οριστικής απόφασης και 
εφόσον αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης (ΑΠ 1486/1997).  
- Η παράλειψη ή η ανακριβής µνεία σε διαδικαστικό έγγραφο του ονόµατος, της 
επωνυµίας ή των λοιπών στοιχείων διαδίκου δεν επιφέρει ακυρότητα και δεν 
συνεπάγεται το ανυπόστατο αυτού, εκτός εάν από την παράλειψη ή την ανακρίβεια 
γεννάται αµφιβολία ως προς την ταυτότητά του και έτσι προκαλείται σε αυτόν βλάβη, 
η οποία δεν µπορεί να επανορθωθεί διαφορετικά παρά µόνον µε την κήρυξη της 
ακυρότητάς του. Περαιτέρω, το ∆ικαστήριο αξιολογεί και κρίνει το δικόγραφο από το 
σύνολο του περιεχοµένου και του αιτήµατός του και δεν δεσµεύεται από τους 
χαρακτηρισµούς, τις νοµικές έννοιες και τις διατάξεις, τις οποίες αναφέρουν οι 
διάδικοι.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το 
δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου µε το να δεχθεί πραγµατικά 
γεγονότα προφανώς διαφορετικά από τα αναφερόµενα στο έγγραφο αυτό. Για το 
ορισµένο του λόγου αυτού πρέπει να αναφέρονται στο αναιρετήριο τα εξής: 1) το 
αληθινό περιεχόµενο του εγγράφου το οποίο φέρεται ότι παραµορφώθηκε, ώστε από 
την σύγκριση µε εκείνο το οποίο δέχθηκε η απόφαση να υπάρχει δυνατότητα στον 
Άρειο Πάγο να κρίνει αν υφίσταται διαγνωστικό λάθος, 2) το από την 
προσβαλλοµένη απόφαση δεκτό γενόµενο, διαφορετικό από το αληθινό περιεχόµενο, 
3) το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξε το δικαστήριο, για το ότι υπάρχουν ή όχι 
κρίσιµα γεγονότα και 4) ο ουσιώδης πραγµατικός ισχυρισµός για την απόδειξη ή 
ανταπόδειξη του οποίου χρησιµοποιήθηκε το έγγραφο (ΑΠ 113/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1520,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 20, 666 επ., 670, 671, 681Γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Κάθετη ιδιοκτησία - ∆ικαιώµατα συνιδιοκτητών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1075 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κάθετη ιδιοκτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 3, 4, 5, 13 του Ν. 3741/1929, 1 παρ. 1 και 
3 του Ν∆ 1024/1971, 1002 και 1117 του ΑΚ προκύπτει ότι, σε περίπτωση σύστασης 
κάθετης ιδιοκτησίας, δηλαδή χωριστής ιδιοκτησίας σε περισσότερα οικοδοµήµατα 
που έχουν ανεγερθεί ή πρόκειται να ανεγερθούν σε ενιαίο οικόπεδο, αλλά σε 
ορισµένο ξεχωριστό για κάθε συνιδιοκτήτη τµήµα, ο κύριος κάθε χωριστής 
οικοδοµής θεωρείται έναντι µεν της πολιτείας συγκύριος του όλου οικοπέδου, έναντι 
δε του συνιδιοκτήτη του οικοπέδου και αποκλειστικού κυρίου χωριστής οικοδοµής, 
αυτοτελής κύριος. Κάθε συνιδιοκτήτης του ενιαίου οικοπέδου έχει δικαίωµα να 
προβεί σε ανέγερση οικοδοµής στο καθορισµένο γι' αυτόν τµήµα του κοινού 
οικοπέδου, δικαιούται δε να καλύψει, µε την ανέγερση της οικοδοµής, τόση 
επιφάνεια, όση αναλογεί στο συµβατικώς καθορισµένο ποσοστό συγκυριότητάς του 
στο ενιαίο οικόπεδο, αφήνοντας δηλαδή ακάλυπτο το ποσοστό εκείνο το οποίο, 
σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές διατάξεις, είναι υποχρεωµένος να αφήσει, ανάλογα µε 
το εµβαδόν και τις διαστάσεις της δικής του ιδιοκτησίας, και µη υπερβαίνοντας το 
συντελεστή δόµησης που αναλογεί, επίσης κατά τις σχετικές πολεοδοµικές διατάξεις, 
στην ιδιοκτησία του.  
- Κατά µεν το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1577/1985 (ΓΟΚ), "ο υποχρεωτικός ακάλυπτος 
χώρος του οικοπέδου αφήνεται σε επαφή µε ένα ή περισσότερα όρια του οικοπέδου, 
έχει διαστάσεις τουλάχιστον ∆ (όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παρ. 1) και πρέπει να είναι 
προσπελάσιµος από τους χώρους κοινής χρήσεως του κτιρίου", κατά δε το άρθρο 9 
παρ. 1 του ίδιου νόµου, το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα µέσα στο οικόπεδο, όπου δε 
"δεν εφάπτεται µε τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου, αφήνεται ποσοστό ∆=3 + 
0,10 Η (όπου Η το πραγµατοποιούµενο ύψος του κτιρίου, σε περίπτωση που 
εξαντλείται ο συντελεστής δόµησης, ή το µέγιστο επιτρεπόµενο, σε περίπτωση που 
δεν εξαντλείται ο συντελεστής αυτός)", ενώ, κατά την παράγραφο 4 του ίδιου 
άρθρου, "όταν κατασκευάζονται περισσότερα από ένα κτίρια στο ίδιο οικόπεδο, η 
απόσταση µεταξύ τους καθορίζεται από τη σχέση ∆=3 + 0.10 Η (όπου Η το ύψος του 
υψηλότερου κτιρίου, όπως καθορίζεται στην παρ. 1)". Από το συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών του ΓΟΚ προκύπτει ότι όταν ανεγείρονται στο ίδιο οικόπεδο 
περισσότερα του ενός κτίρια, µη εφαπτόµενα, τα κτίρια αυτά πρέπει να απέχουν 
µεταξύ τους απόσταση ∆, έστω και αν ανεγείρονται σε διαφορετικό χρόνο και µε 
βάση διαφορετικές οικοδοµικές άδειες. Η απόσταση αυτή ∆ αποτελεί συνάρτηση του 
ύψους του υψηλότερου κτιρίου µεταξύ των οποίων θα τηρηθεί η απόσταση, στην 
περίπτωση που εξαντλείται ο αναλογών σε ολόκληρο το ακίνητο συντελεστής 
δόµησης, ή του µέγιστου επιτρεπόµενου στην περιοχή ύψους, στην περίπτωση που µε 
την ανέγερση του κτιρίου, στο οποίο αφορά η συγκεκριµένη άδεια, δεν εξαντλείται ο 
εν λόγω συντελεστής δόµησης. Το µέγιστο δε επιτρεπόµενο ύψος του κτιρίου 
ορίζεται από την παράγραφο 7 του πιο πάνω άρθρου 9 του ν. 1577/1985, όπως αυτή 
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έχει διαµορφωθεί µε το άρθρο 13 παρ. 3α του ν. 1647/1986. Στις παραγράφους 4 και 
5 του ίδιου άρθρου ορίζεται όταν κατασκευάζονται περισσότερα από ένα κτίρια στο 
ίδιο οικόπεδο, η απόσταση µεταξύ τους καθορίζεται από τη σχέση ∆=3+0.10Η (όπου 
Η το ύψος του υψηλότερου κτιρίου, όπως ορίζεται στην παρ. 1). Εξάλλου, κατά τις 
διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 της υπ' αριθ. 3046/304/1989 αποφάσεως του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε "Κτιριοδοµικός Κανονισµός" όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 
5 της 49977/3068/1989 αποφάσεως του ίδιου Υπουργού, στους µεσότοιχους και τους 
εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου που ανεγείρεται σε επαφή µε το κοινό όριο των 
ιδιοκτησιών απαγορεύεται η διάνοιξη ανοιγµάτων. Από το συνδυασµό των διατάξεων 
αυτών προκύπτει ότι, όταν κατασκευάζονται περισσότερα του ενός κτίρια στο ίδιο 
οικόπεδο είναι επιτρεπτή η επαφή των κτιρίων αυτών µεταξύ τους, ή η ανέγερση 
κτιρίου σε επαφή µε το κοινό όριο των κάθετων ιδιοκτησιών όπως τούτο συνάγεται 
από τον κανόνα της ελεύθερης τοποθέτησης των κτιρίων από τον οποίο διαπνέεται ο 
ΓΟΚ/1985, ενισχύεται δε από τη δυνατότητα επαφής κατά τον ίδιο νόµο και υπό τις 
προϋποθέσεις των διατάξεων του για οικοδοµές που ανεγείρονται σε όµορα οικόπεδα, 
πλην όµως στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή η διάνοιξη ανοιγµάτων στους 
εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου που ανεγείρονται σε επαφή µε το κοινό όριο των 
χωριστών οικοπεδικών τµηµάτων της κάθετης ιδιοκτησίας. Αν η αρχιτεκτονική λύση 
που έχει επιλεγεί για το συγκεκριµένο οικόπεδο προβλέπει την ανέγερση σ' αυτό 
χωριστών κτιρίων µη εφαπτοµένων, τότε τα κτίρια αυτά πρέπει να απέχουν µεταξύ 
τους απόσταση ∆, η οποία κατά νόµο είναι συνάρτηση του πραγµατοποιούµενου 
ύψους σε περίπτωση που εξαντλείται ο συντελεστής δόµησης ή του µεγίστου 
επιτρεπόµενου στην περιοχή ύψους, σε περίπτωση που δεν εξαντλείται ο συντελεστής 
αυτός.  
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ ο 
προβλεπόµενος απ' αυτήν λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νοµίµου βάσεως της 
αποφάσεως ιδρύεται όταν από το αιτιολογικό της προσβαλλόµενης αποφάσεως δεν 
προκύπτουν σαφώς και επαρκώς τα πραγµατικά εκείνα περιστατικά που είναι κατά 
νόµο αναγκαία για την εφαρµογή, στη συγκεκριµένη περίπτωση, του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε, όπως όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή 
αντιφατικές αιτιολογίες σχετικά µε τα πραγµατικά περιστατικά που έχουν ουσιώδη 
επίδραση µε την έκβαση της δίκης, µε συνέπεια να µην µπορεί να ελεγχθεί αναιρετικά 
αν ορθώς ή όχι εφαρµόστηκε ο κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Αντίθετα δεν υπάρχει 
έλλειψη νοµίµου βάσεως, 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 κατ' άρθρο 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1002, 1117,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 2, 3, 4, 5, 13,  
Ν∆: 1024/1971,  
Νόµοι: 1577/1985, άρθ. 8, 9,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Καταδολίευση ∆ανειστών - Αγωγή διαρρήξεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1472 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Αξίωση από κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασµού. 
Στοιχεία αγωγής. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 111 παρ. 1, 118 και 216 παρ. 1 ΚΠολ∆ σε 
συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 939 επ ΑΚ, προκύπτει ότι, για να είναι ορισµένη η 
αγωγή του δανειστή κατά του οφειλέτη, τέτοιος δε είναι και ο εγγυητής, για διάρρηξη 
της απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας, η οποία έγινε από τον τελευταίο προς βλάβη 
του, κατά τους όρους των άρθρων 940 επ ΑΚ, πρέπει πλην άλλων να αναφέρει και 
την απαίτηση που έχει αυτός (ο ενάγων δανειστής) κατά του εναγοµένου οφειλέτη, µε 
προσδιορισµό του ποσού, αυτής, αλλά και της αιτίας από την οποία αυτή προήλθε 
(από το νόµο, από σύµβαση ή αδικοπραξία κλπ). Ειδικότερα αν η εν λόγω απαίτηση 
αποτελεί κατάλοιπο αλληλοχρέου λογαριασµού που κλείσθηκε, πρέπει στην αγωγή 
να γίνεται παράθεση όλων των χρεωπιστωτικών κονδυλίων αυτού του λογαριασµού, 
από τα οποία προκύπτει αυτό το κατάλοιπο (ΑΠ 46/1984, ΑΠ 828/2004,). Η 
παράθεση αυτή δεν είναι αναγκαία όταν η αγωγή στηρίζεται στην αναγνώριση του 
καταλοίπου από τον οφειλέτη ή τον εγγυητή (ΑΠ 49/2001). ∆εν είναι επίσης 
αναγκαία η παράθεση των χρεωπιστωτικών κονδυλίων αν για την ύπαρξη και το ύψος 
της από το κατάλοιπο απαίτησης υφίσταται δεδικασµένο (άρθρα 321 επ. ΚΠολ∆), εν 
όψει του ότι το τελευταίο αποκλείει την αµφισβήτηση από τον εναγόµενο της 
ύπαρξης και του ύψους της εν λόγω απαίτησης. Τέτοιο δεδικασµένο, που αποκλείει 
αυτήν την αµφισβήτηση, προέρχεται και από τη διαταγή πληρωµής, η οποία 
εκδόθηκε µετά από αίτηση του ενάγοντος σε βάρος του εναγοµένου για απαίτηση από 
κατάλοιπο αλληλοχρέου λογαριασµού που κλείσθηκε και η οποία, έχει καταστεί 
τελεσίδικη, είτε µε την τελεσίδικη, κατά παραδοχή ανακοπής κατ' αυτής, ακύρωση 
της διαταγής πληρωµής λόγω ανυπαρξίας της απαίτησης, είτε, σε περίπτωση µη 
άσκησης ανακοπής µέσα στην προθεσµία των δεκαπέντε εργασίµων ηµερών από την 
επίδοση της, που ορίζεται στο άρθρο 632 παρ. 1 ΚΠολ∆, µε την άπρακτη πάροδο των 
δέκα εργασίµων ηµερών από την νέα επίδοση αυτής στον οφειλέτη, την µη άσκηση 
δηλαδή από αυτόν ανακοπής µέσα στην εν λόγω προθεσµία (αρθρ. 633 παρ. 2 
ΚΠολ∆ και ΟλΑΠ 6/1996,ΟλΑΠ 30/1987).Το δεδικασµένο της διαταγής πληρωµής 
κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 633 παρ. 2 ΚΠολ∆ είναι πλήρες, δηλαδή 
ταυτίζεται µε την έννοια, τη λειτουργία και τα όρια του δεδικασµένου κατά την 
έννοια του άρθρου 322 επ. ΚΠολ∆.  
Στην περίπτωση αυτή όµως, πρέπει, για το ορισµένο της αγωγής (για διάρρηξη της 
απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας), να αναφέρεται σε αυτήν ότι, για την από το 
κατάλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασµού απαίτηση, έχει εκδοθεί συγκεκριµένη 
διαταγή πληρωµής που έχει καταστεί τελεσίδικη (ΑΠ 828/2004).  
- Πράγµατα κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ νοούνται οι αυτοτελείς 
πραγµατικοί ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του 
ασκουµένου µε την αγωγή ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που είναι και η 
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κύρια ή επικουρική βάση αγωγής και τα προς θεµελίωση αυτών και των επί µέρους 
αιτηµάτων περιστατικά, όχι όµως και περιστατικά που δεν θεµελιώνουν ορισµένη και 
νόµιµη βάση αγωγής και δεν ασκούν επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 
2/1989, ΟλΑΠ 3/1997) ή περιστατικά επουσιώδη, όπως είναι η από προφανή 
παραδροµή εσφαλµένη αναφορά στην προσβαλλόµενη απόφαση του αριθµού και της 
ηµεροµηνίας σύναψης του συµβολαίου µεταβίβασης και του ποσοστού εξ αδιαιρέτου 
ακινήτου που µεταβιβάσθηκε µε το συµβόλαιο αυτό, εφ' όσον δεν θεµελιώνεται µε τις 
εσφαλµένες αυτές αναφορές στην προσβαλλόµενη απόφαση, πραγµατικός ισχυρισµός 
της αναιρεσείουσας µε την προαναφερόµενη έννοια (ΑΠ 578/1974).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 939, 940,  
ΚΠολ∆: 111, 118, 216, 321 επ., 322 επ., 559 αριθ. 8, 632, 633,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Καταδολίευση ∆ανειστών - Αγωγή διαρρήξεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 15 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Απαλλοτρίωση κατά την έννοια του άρθρου 939 ΑΚ 
συνιστά και η παραχώρηση εµπράγµατης ασφάλειας από τον οφειλέτη σε τρίτο 
δανειστή του, ο οποίος τελεί σε γνώση ότι ο οφειλέτης χορηγεί σε αυτόν το δικαίωµα 
τούτο προς βλάβη των άλλων δανειστών του. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 939 έως 942 ΑΚ προκύπτει, ότι για τη γέννηση της 
αξίωσης προς διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας απαιτείται η συνδροµή των 
κατωτέρω προϋποθέσεων: α) απαίτηση του δανειστή κατά του οφειλέτη, γεννηµένη 
κατά το χρόνο που ο τελευταίος επιχειρεί την απαλλοτρίωση, β) απαλλοτρίωση από 
τον οφειλέτη περιουσιακού στοιχείου, γ) πρόθεση βλάβης των δανειστών, δ) γνώση 
του τρίτου υπέρ του οποίου η απαλλοτρίωση, και ε) αφερεγγυότητα του οφειλέτη, η 
οποία συντρέχει όταν η υπολειπόµενη εµφανής περιουσία τούτου δεν επαρκεί για την 
ικανοποίηση του δανειστή. Απαλλοτρίωση κατά την έννοια του άρθρου 939 ΑΚ 
συνιστά και η παραχώρηση εµπράγµατης ασφάλειας από τον οφειλέτη σε τρίτο 
δανειστή του, ο οποίος τελεί σε γνώση ότι ο οφειλέτης χορηγεί σε αυτόν το δικαίωµα 
τούτο προς βλάβη των άλλων δανειστών του, διότι µε αυτή ανατρέπεται ο ισχύων 
κατά την εκτέλεση εκ του νόµου κανόνας περί της σειράς κατατάξεως των δανειστών. 
Τέτοια δε εµπράγµατη ασφάλεια, που παρέχει στο δανειστή δικαίωµα προνοµιακής 
ικανοποίησης από την αξία του πράγµατος, αποτελεί και η προβλεπόµενη από τη 
διάταξη του άρθρου 1274 ΑΚ, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 56 παρ. 1 
ΕισΝΚΠολ∆, προσηµείωση υποθήκης, αφού η τελευταία, σύµφωνα µε τη διάταξη 
του άρθρου 1277 εδαφ. β ΑΚ, όταν η απαίτηση επιδικαστεί τελεσίδικα, τρέπεται σε 
υποθήκη, η οποία λογίζεται ότι έχει εγγραφεί από την ηµέρα της προσηµείωσης. Τα 
ανωτέρω στοιχεία, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 216 ΚΠολ∆, πρέπει να 
αναφέρονται στην αγωγή για να είναι ορισµένο το δικόγραφο αυτής. Ακόµη, µεταξύ 
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των στοιχείων, που πρέπει να περιέχει η αγωγή διαρρήξεως για να είναι ορισµένη, 
περιλαµβάνονται το ποσό της απαίτησης του ενάγοντος δανειστή και η αξία του 
περιουσιακού στοιχείου που απαλλοτριώθηκε κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής, 
διότι η διάρρηξη δεν είναι αναγκαίως ολική, αλλά επέρχεται µόνον κατά το µέρος που 
ζηµιώνεται ο δανειστής, αν δε το απαλλοτριωθέν έχει µεγαλύτερη αξία από την 
απαίτηση του δανειστή, η διάρρηξη είναι µερική και εκφράζεται σε ποσοστό 
αντίστοιχο µε την αξία της απαιτήσεως του δανειστή προς την αξία του 
απαλλοτριωθέντος. Όλα τα παραπάνω στοιχεία, επί πλέον δε και το χρηµατικό ποσό 
για το οποίο έγινε η εγγραφή υποθήκης, πρέπει να περιέχει η αγωγή διαρρήξεως για 
να είναι ορισµένη και στην περίπτωση, που η απαλλοτριωτική δικαιοπραξία αφορά 
την παραχώρηση δικαιώµατος υποθήκης, το αυτό δε, για την ταυτότητα του νοµίµου 
λόγου, ισχύει και στην περίπτωση παραχωρήσεως της προβλεπόµενης από τα άρθρα 
1264 και 1270 ΑΚ πολλαπλής υποθήκης, η οποία υφίσταται όταν για την ίδια 
απαίτηση έχουν εγγραφεί συγχρόνως υποθήκες ή προσηµειώσεις υποθηκών σε 
περισσότερα ακίνητα. 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 ίδια απαίτηση. Έτσι, η ολική 
εξόφληση της ασφαλισµένης µε αυτές απαίτησης επιφέρει αναγκαίως την απόσβεση 
όλων των υποθηκών και των προσηµειώσεων, αποτέλεσµα το οποίο δεν επέρχεται, 
όταν γίνει, µερική µόνον εξόφληση. Ειδικότερα, επί πολλαπλής υποθήκης η αναφορά 
της αξίας όλων των επιβαρυµένων µε αυτή ακινήτων είναι επιβεβληµένη και από το 
λόγο, ότι µε βάση τις παραµέτρους 1) του ύψους της απαιτήσεως δανειστή, 2) της 
αξίας εκάστου από τα ενυπόθηκα ακίνητα, και 3) του ύψους της χρηµατικής 
απαίτησης του τρίτου δανειστή, για την οποία εγγράφηκε η πολλαπλή υποθήκη, θα 
κριθεί, εάν θα πρέπει να διαρραγεί ενόλω ή εν µέρει ως απαλλοτριωτική δικαιοπραξία 
η εγγραφείσα προσηµείωση υποθήκης σε ένα, σε δύο ή σε όλα τα ενυπόθηκα 
ακίνητα, λαµβανοµένου µάλιστα περαιτέρω υπόψη ότι από την γενόµενη διάρρηξη θα 
ωφεληθεί µόνο ο ενάγων δανειστής, ως προς τον οποίο και µόνο παράγει ενέργεια 
αυτή, και όχι τυχόν άλλοι δανειστές του οφειλέτη, αυτό δε παρεκτός του ότι εκ της 
συγκρίσεως των οικονοµικών µεγεθών τούτων θα κριθεί, αν η υπολειπόµενη 
περιουσία του οφειλέτη είναι επαρκής ή όχι για την ικανοποίηση της απαιτήσεως του 
ενάγοντος δανειστή, αφού ο εµπραγµάτως ασφαλισµένος τρίτος δανειστής µπορεί, 
κατ' αρχήν, να ικανοποιηθεί ενόλω εκ της αξίας ενός ή περισσοτέρων του ενός ή και 
όλων των ενυπόθηκων ακινήτων, εφόσον η αξία του ενός ή των δύο εξ αυτών δεν 
καλύπτει ενόλω την απαίτησή του.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής στηρίζει τον από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγο 
αναιρέσεως για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, αν το δικαστήριο για τη 
θεµελίωση της αγωγής στον φερόµενο ως παραβιασθέντα κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου είτε αρκέστηκε σε λιγότερα στοιχεία είτε αξίωσε περισσότερα από εκείνα, 
που ο κανόνας αυτός απαιτεί για τη γένεση του οικείου δικαιώµατος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 939, 942, 1274, 1277, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 194 



 

[168] 
 

 
Καταδολίευση ∆ανειστών - Αγωγή διαρρήξεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 428 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. ∆ιάρρηξη της απαλλοτρίωσης. Έφεση. Αναγκαστική 
οµοδικία.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 517 ΚΠολ∆, η έφεση απευθύνεται κατά εκείνων που 
ήταν διάδικοι στην πρωτόδικη δίκη ή των καθολικών διαδόχων ή των κληροδόχων 
τους. Αν υπάρχει αναγκαστική οµοδικία η έφεση πρέπει να απευθύνεται κατά όλων 
των οµοδίκων, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Από την διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι η έφεση είναι απαράδεκτη όταν ασκείται από τον αντίδικο των 
αναγκαστικών οµοδίκων και δεν απευθύνεται κατά όλων των οµοδίκων. Αντίθετα, 
όταν η έφεση ασκείται από ένα εκ των αναγκαίων οµοδίκων δεν απευθύνεται κατά 
των υπολοίπων, αφού έτσι ο αναγκαίος οµόδικος του εκκαλούντος θα εµφανιζόταν να 
έχει ταυτόχρονα την ιδιότητα του εφεσίβλητου και του εκκαλούντος, πράγµα που 
είναι λογικά και νοµικά ασύµβατο και συνεπώς δεν είναι απαράδεκτη (εκτός αν 
πρόκειται περί αναγκαστικής οµοδικίας που υφίσταται µεταξύ των κοινωνών σε δίκη 
διανοµής). Τούτο επειδή στην περίπτωση αυτή ο επιδιωκόµενος µε την αναγκαστική 
οµοδικία σκοπός του νόµου, δηλαδή της οµοιόµορφης για όλους τους αναγκαίους 
οµοδίκους ρυθµίσεως της έννοµης σχέσεως που τους συνδέει, επιτυγχάνεται µε την 
διάταξη του άρθρου 76 παρ. 4 ΚΠολ∆, κατά την οποία, η άσκηση ενδίκων µέσων από 
κάποιο από τους αναγκαίους οµοδίκους έχει αποτελέσµατα και για τους άλλους, 
µολονότι αυτοί δεν το άσκησαν. Πρέπει όµως, στην περίπτωση αυτή, της 
πλασµατικής ασκήσεως εφέσεως, να καλείται στην συζήτησή της και ο αναγκαίος 
οµόδικος που δεν άσκησε την έφεση διαφορετικά κηρύσσεται απαράδεκτη η 
συζήτησή της ως προς όλους τους διαδίκους. Αναγκαστική οµοδικία κατά την έννοια 
του άρθρου 76 παρ. 1 ΚΠολ∆ υφίσταται και όταν ο δανειστής, ζητώντας την κατά το 
άρθρο 939 ΑΚ διάρρηξη της απαλλοτρίωσης που έγινε προς βλάβη του από τον 
οφειλέτη του, ενάγει τον τελευταίο και τον τρίτο στον οποίο έχει διατεθεί το 
περιουσιακό στοιχείο (ΟλΑΠ 63/1981 ΝοΒ 29.1257, 1145/07 ΝοΒ 2007.1828).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 939, 
ΚΠολ∆: 76, 517, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταδολίευση ∆ανειστών - Αγωγή διαρρήξεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1339 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Στοιχεία αγωγής διάρρηξης. ∆εδικασµένο. Απαίτηση από 
τριτεγγύηση συναλλαγµατικής. Άκυρες συναλλαγµατικές. 
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 111 παρ. 1, 118 και 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, σε 
συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 939 επ. ΑΚ, προκύπτει ότι για να είναι ορισµένη η 
αγωγή του δανειστή κατά του οφειλέτη για διάρρηξη της απαλλοτριωτικής 
δικαιοπραξίας που έγινε από τον τελευταίο προς βλάβη του, κατά τους όρους των 
άρθρων 940 επ. ΑΚ, πρέπει, εκτός άλλων να αναφέρει και την απαίτηση που έχει ο 
ενάγων δανειστής κατά του εναγόµενου οφειλέτη, προσδιορίζοντας τόσο το ποσό 
αυτής, όσο και την αιτία (νόµιµη, συµβατική, αδικοπρακτική κ.λπ.), από την οποία 
προήλθε (ΑΠ 1677/2008). Μία τέτοια όµως παράθεση δεν είναι αναγκαία στην 
περίπτωση, κατά την οποία για την ύπαρξη και το ύψος της απαίτησης υπάρχει 
δεδικασµένο (άρθρα 321 επ. ΚΠολ∆), αφού τότε αποκλείεται η αµφισβήτηση από τον 
εναγόµενο της ύπαρξης και του ύψους της απαίτησης. Αρκεί να αναφέρεται ότι για 
την απαίτηση έχει εκδοθεί συγκεκριµένη δικαστική απόφαση που έχει καταστεί 
τελεσίδικη ή διαταγή πληρωµής που απέκτησε κατά το άρθρο 633 παρ. 2 ΚΠολ∆ 
δύναµη δεδικασµένου (ΑΠ 828/2004, Α.Π. 1099/1996).  
- H αχαρτοσήµαντη συναλλαγµατική, όπως προκύπτει από τα άρθρα 2 του Ν 
5325/1932 και 4 παρ. 1-4 του Ν∆ 4535/1966, δεν ισχύει µεν ως συναλλαγµατική, 
µπορεί, όµως, να ισχύσει µεταξύ του εκδότη αφενός και του αποδέκτη αφετέρου, που 
υποσχέθηκε την πληρωµή της στον πρώτο ή σε διαταγή του, ως αφηρηµένη υπόσχεση 
ή αναγνώριση χρέους κατά τη συναγόµενη απ` αυτή πρόθεση των µερών. Το ίδιο 
ισχύει και επί τριτεγγύησης επί άκυρης συναλλαγµατικής, δηλ. η τριτεγγύηση είναι 
µεν άκυρη, πλην µπορεί να ισχύσει ως εγγύηση του κοινού δικαίου (άρθρο 847 ΑΚ), 
εφόσον ο ενάγων επικαλεσθεί την ισχύ της άκυρης τριτεγγύησης ως κοινής εγγύησης, 
χωρίς την ανάγκη επίκλησης των προϋποθέσεων του άρθρου 182 του ΑΚ (ΟλΑΠ 
2088/1986, ΑΠ 1643/1997). Αν στοιχείο της αγωγής διάρρηξης είναι απαίτηση από 
τριτεγγύηση συναλλαγµατικής και από τις αποδείξεις προκύψει ότι οι 
συναλλαγµατικές είναι άκυρες λόγω µη έγκαιρης χαρτοσήµανσής τους και συνεπώς 
είναι άκυρη και η τριτεγγύηση, το δικαστήριο της ουσίας δεν µπορεί να διαρρήξει τη 
δικαιοπραξία για την ικανοποίηση της κατά µετατροπή απαίτησης από την κοινή 
εγγύηση ή αφηρηµένη υπόσχεση χρέους, διότι πρόκειται για διαφορετική απαίτηση 
που δεν αποτέλεσε στοιχείο της βάσεως της αγωγής.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 182, 939, 940,  
ΚΠολ∆: 111, 118, 216, 633, 
Νόµοι: 5325/1932, άρθ. 2, 
Ν∆: 4335/1966, άρθ. 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2013, σελίδα 131 
 
Κληρονοµία - Αποκλεισµός κληρονόµου µε διάταξη διαθήκης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1406 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποκλήρωση. Έννοια αχαριστίας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση. 
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- Από τη διάταξη του άρθρου 1588 ΑΚ, που προβλέπει τη λύση της υιοθεσίας 
ενηλίκου, προκύπτει ότι λόγο λύσεως αποτελεί η συνδροµή παραπτώµατος που 
δικαιολογεί την αποκλήρωση εκ των περιοριστικώς αναφεροµένων στη διάταξη του 
άρθρου 1840 ΑΚ ή λόγου αχαριστίας κατά την έννοια του άρθρου 505 ΑΚ. 
Περαιτέρω από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1840 ΑΚ, προκύπτει ότι, 
περίπτωση αποκληρώσεως του κατιόντα συνιστά η διάπραξη από τον τελευταίο µε 
πρόθεση πληµµελήµατος σε βάρος του διαθέτη ανιόντα ή της συζύγου του, το οποίο 
πρέπει, µε βάση την κοινωνική και ηθική άποψη να είναι σοβαρό. Ο όρος 
πληµµέληµα νοείται κατά τα οριζόµενα από τον ποινικό κώδικα (άρθρο 18 εδ. β΄), 
χωρίς να απαιτείται και καταδίκη, ενώ το δικαστήριο εκτιµώντας, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες τελέσθηκαν τα περιστατικά που έγιναν 
δεκτά, κρίνει αν από κοινωνικής και ηθικής απόψεως, φέρουν τον χαρακτήρα του 
σοβαρού πληµµελήµατος. Έτσι, ως σοβαρό πληµµέληµα µπορεί να χαρακτηρισθεί 
και η περίπτωση σκαιούς εξυβρίσεως του διαθέτη από τον κατιόντα όπως και η 
χειροδικία ή απειλή χειροδικίας κατ' αυτού, η περί τούτου δε κρίση είναι ζήτηµα 
νοµικό που υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο.  
- Αχαριστία κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 505 ΑΚ, θεωρείται η βαριά 
αντικοινωνική συµπεριφορά ή διαγωγή του δωρεοδόχου, που αποτελεί παράβαση των 
κανόνων του δικαίου ή των αντιλήψεων περί ηθικής και ευπρέπειας, οφείλεται δε σε 
υπαιτιότητά του και µπορεί να καταλογιστεί σ΄ αυτόν. Έτσι αχαριστία µπορεί, κατά 
τις περιστάσεις, να αποτελεί και η χωρίς σοβαρό λόγο αδιαφορία του δωρεοδόχου 
γενικώς για την τύχη του δωρητή, µε διακοπή της µεταξύ τους επικοινωνίας για 
µακρό χρονικό διάστηµα. Περαιτέρω, το ζήτηµα, αν η καταδεικνύουσα την αχαριστία 
συµπεριφορά ή διαγωγή του δωρεοδόχου συνιστά ή όχι βαρύ παράπτωµα αυτού, 
κρίνεται από το δικαστή, ο οποίος, για τη µόρφωση της κρίσεώς του, εκτιµά την εν 
λόγω συµπεριφορά βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και αποφαίνεται αν η υπ΄ αυτού 
γενοµένη δεκτή, ως εµπίπτουσα, κατά αντικειµενική κρίση, στις νοµικές έννοιες του 
βαρέως παραπτώµατος και της αχαριστίας συµπεριφορά του δωρεοδόχου συνιστά και 
στη συγκεκριµένη περίπτωση βαρύ παράπτωµα και αχαριστία. Η κρίση αυτή του 
δικαστηρίου της ουσίας, ελέγχεται αναιρετικώς, όχι ως προς την παραδοχή του αν 
έλαβαν χώρα τα συνιστώντα το βαρύ παράπτωµα και την αχαριστία πραγµατικά 
περιστατικά, αφού στην περίπτωση αυτή πρόκειται περί εκτιµήσεως πραγµάτων που 
δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο, αλλά ως προς την περαιτέρω αξιολόγηση αν τα 
εν λόγω περιστατικά, όπως τα δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ως αποδειχθέντα, 
πληρούν ή όχι το πραγµατικό των νοµικών εννοιών του βαρέως παραπτώµατος και 
της αχαριστίας και κατά συνέπεια δικαιολογούν ή αποκλείουν γενικώς την εφαρµογή 
του άρθρου 505 ΑΚ.  
- Οι αναιρετικοί λόγοι των αριθµών 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ ιδρύονται, ο µεν 
πρώτος όταν το δικαστήριο της ουσίας προέβη σε εσφαλµένη ερµηνεία των 
προϋποθέσεων εφαρµογής του κατάλληλου κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή σε 
εσφαλµένη υπαγωγή ή µη υπαγωγή των πραγµατικών του διαπιστώσεων στον εν 
λόγω κανόνα, ο δε δεύτερος όταν στη δεύτερη (ελάσσονα) πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού της αναιρεσιβαλλόµενης αποφάσεως δεν περιέχονται καθόλου ή δεν 
αναφέρονται µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα 
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γεγονότα που είναι αναγκαία για να κριθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου ή αν έγινε ή όχι ορθός νοµικός χαρακτηρισµός των κρίσιµων πραγµατικών 
γεγονότων. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 553 παρ. 1 ΚΠολ∆, που ορίζει ότι αναίρεση επιτρέπεται 
µόνο κατά των αποφάσεων που δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή 
ερηµοδικίας και έφεση και περατώνουν όλη τη δίκη ή µόνο τη δίκη για την αγωγή ή 
για την ανταγωγή, προκύπτει ότι, αν γίνει τυπικά δεκτή η ασκηθείσα έφεση κατά της 
πρωτόδικης αποφάσεως, µε αναίρεση προσβάλλεται µόνο η απόφαση του Εφετείου, 
είτε µε αυτή απορρίφθηκε στην ουσία η έφεση και επικυρώθηκε η εκκαλούµενη 
απόφαση, είτε έγινε δεκτή στην ουσία η έφεση και το Εφετείο έκρινε ουσιαστικώς τη 
διαφορά, γιατί στη µεν πρώτη περίπτωση η πρωτόδικη απόφαση ενσωµατώθηκε σε 
εκείνη του Εφετείου, στη δε δεύτερη περίπτωση έπαυσε νοµικώς να υπάρχει (ΟλΑΠ 
40/1996).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 505, 1588, 1840, 
ΚΠολ∆: 553, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κληρονοµία - Κληρονοµική διαδοχή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1014 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κληρονοµία. Εξ αδιαθέτου διαδοχή. 
- Από τα άρθρα 1895, 1899 και 1900 ΑΚ, όπως το πρώτο από αυτά ίσχυε πριν από 
την τροποποίησή του µε το Ν. 1329/1983 και έχει εφαρµογή στην προκειµένη 
περίπτωση, κατ' άρθρο 88 του νόµου αυτού, ενόψει του χρόνου των συνεισενεκτέων 
παροχών, που είναι κατά τους ορισµούς του κρίσιµος από άποψη διαχρονικού 
δικαίου, προκύπτει ότι οι κατιόντες του κληρονοµουµένου, όταν κληρονοµούν εξ 
αδιαθέτου, έχουν υποχρέωση συνεισφοράς προς αλλήλους, η οποία γίνεται 
λογιστικώς µε συνυπολογισµό της συνεισενεκτέας παροχής στην διανεµητέα µεταξύ 
των κατιόντων κληρονοµιά, µε συνέπεια τον ολικό ή µερικό αποκλεισµό του 
υπόχρεου από την διανοµή της κληρονοµιάς, κατά το µέτρο που η συνεισενεκτέα 
παροχή καλύπτει την εξ αδιαθέτου µερίδα (ΑΠ 10/2004 Ελ∆νη 45.779, ΑΠ 95/2010, 
ΑΠ 1704/2010).  
- Κατά µεν το άρθρο 1813 παρ. 3 του ΑΚ τα τέκνα του κληρονοµουµένου που 
απεβίωσε χωρίς διαθήκη κληρονοµούν κατ' ισοµοιρία, από δε τις διατάξεις 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, λαµβάνεται ως βάση η 
πλασµατική οµάδα της κληρονοµιάς, ήτοι πρώτα αποτιµάται η αξία της πραγµατικής 
οµάδας της κληρονοµιάς, δηλαδή του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων που 
ανήκαν στον κληρονοµούµενο κατά τον θάνατό του, µε την αξία που είχαν στον 
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χρόνο του θανάτου, στη συνέχεια αφαιρείται η µερίδα του τυχόν επιζώντος συζύγου 
(1/4), και κατόπιν προστίθεται η κατά τον χρόνο που έγιναν αξία των συνεισενεκτέων 
παροχών, στις οποίες καταλέγεται και η νοµοτύπως συσταθείσα προίκα, κατ' άρθρο 
1895 ΑΚ., όπως ίσχυε πριν τροποποιηθεί µε τον Ν. 1329/1983, το δε προκύπτον 
άθροισµα που αποτελεί την πλασµατική οµάδα, διαιρείται µε τον αριθµό των 
κατιόντων κληρονόµων και στη συνέχεια από το πηλίκο 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 την µερίδα του 
υποχρέου σε συνεισφορά. Το δικαίωµα του υποχρέου επί της µερίδας αυτής 
καθορίζεται αρχικά κατ' ανάγκη σε ποσό χρηµάτων και υπολογίζεται µεν επί της, 
κατά τα ανωτέρω, πλασµατικής 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 την σχέση της αξίας της µερίδας σε δραχµές προς την αξία των 
αντικειµένων της πραγµατικής οµάδας της κληρονοµιάς (ΑΠ 638/2003 ΝΟΒ 52.32, 
ΑΠ 95/2010, ΑΠ 1704/2010, ο.π.).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1813, 1895, 1899, 1900, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κληρονοµία - Περί κλήρου αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1180 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Περί κλήρου. Παραγραφή. 
- Κατά το άρθρο 1879 ΑΚ, εφόσον δεν έχει παραγραφεί η αγωγή περί κλήρου, ο 
νοµεύς της κληρονοµίας δεν µπορεί να επικαλεσθεί κατά του κληρονόµου την 
χρησικτησία πράγµατος που νέµεται ως ανήκον στην κληρονοµία κατ' αντιποίηση 
κληρονοµικού δικαιώµατος έστω και κακοπίστως. Με την διάταξη αυτή δεν 
καθιερώνεται αναστολή ή διακοπή της χρησικτησίας, σκοπείται όµως η διατήρηση 
του πλεονεκτήµατος που εξασφαλίζει στον αληθή κληρονόµο ο µακρός χρόνος 
παραγραφής της περί κλήρου αξιώσεως, διότι σύµφωνα µε αυτήν η τυχόν κτηθείσα 
κυριότητα του νοµέως της κληρονοµίας δεν είναι αντιτάξιµη κατά του κληρονόµου, 
µέχρι την απόσβεση της περί κλήρου αξιώσεως, ούτε ως µέσο αµύνης κατά της περί 
κλήρου αγωγής του κληρονόµου, ούτε µε επιθετική πράξη του νοµέως, ήτοι 
εµπράγµατη αγωγή κυριότητος του κατεχοµένου κληρονοµιαίου πράγµατος. Η περί 
κλήρου αξίωση υπόκειται στην συνήθη εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ µε 
αφετηρία την κατάληψη έστω και µερικών από τα κληρονοµιαία πράγµατα, επέρχεται 
δε διακοπή της, κατ' άρθρο 261 ΑΚ, µε την άσκηση της περί κλήρου αγωγής και 
επέκεινα µε κάθε διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου, αφορώσα την 
αγωγή αυτήν. Ως αγωγή, κατά την έννοια της άνω διατάξεως, επαγοµένη την διακοπή 
της παραγραφής, νοείται και η προπαρασκευαστική της αξιώσεως αναγνωριστική 
τοιαύτη, µε την οποία διώκεται η αναγνώριση εννόµου σχέσεως που αποτελεί την 
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βάση της . Η ως άνω διάταξη του άρθρου 1879 ΑΚ εναρµονίζεται προς τα οριζόµενα 
στο άρθρο 1052 ΑΚ, κατά το οποίο ο χρόνος της χρησικτησίας που έτρεξε υπέρ του 
νοµέα της κληρονοµίας υπολογίζεται υπέρ του αληθούς κληρονόµου.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση τον πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 249, 261, 1045, 1052, 1879,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2013, σελίδα 37 
 
Κοινόχρηστα πράγµατα - Αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 611 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κοινόχρηστα πράγµατα. Αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα. Αοριστία αγωγής. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναίρεση κατά των αποφάσεων των 
Ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των Πολυµελών Πρωτοδικείων που 
εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 369, 966, 967, 968, 972, 1033 και 
1192 αριθ. 1 ΑΚ, οι οποίες εφαρµόζονται, σύµφωνα µε το άρθρο 51 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 οι πλατείες και οι οδοί αδιακρίτως. Τα κοινής χρήσης 
πράγµατα λαµβάνουν τον προορισµό τους αυτό από το νόµο ή τη βούληση του 
ιδιοκτήτη τους (όπως µε διαθήκη ή δωρεά), που µπορεί να εκδηλωθεί και µε 
παραίτηση από την κυριότητα του πράγµατος, για να καταστεί αυτό κοινόχρηστο, 
τηρουµένων πάντοτε των νόµιµων προϋποθέσεων. Κατά το προϊσχύσαν του ΑΚ 
βυζαντινορρωµαϊκό δίκαιο (ν. 3 Πανδ. 43. 7, ν. 2 παρ. 8 Πανδ. 39.3, ν. 28 Πανδ. 22. 
3) αναγνωριζόταν ως τρόπος κτήσης της ιδιότητας πράγµατος ως κοινοχρήστου η 
αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα στη χρήση του πράγµατος από τους δηµότες 
Κοινότητας ή ∆ήµου (νetustas), µε την οποία κυρούνταν ως νόµιµη η πραγµατική 
κατάσταση που υπήρχε πριν από τόσο χρόνο, ώστε η ζώσα γενεά να τη γνώρισε ως 
έχει και να µη διέδωσε 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 
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τουλάχιστον ογδόντα (80) ετών δεν γνώρισαν διαφορετική κατάσταση του πράγµατος 
από την κοινοχρησία. Εκείνος που ισχυρίζεται, ότι κάποιο ακίνητο ή οδός είναι 
κοινόχρηστος χώρος, πρέπει, για το ορισµένο του ισχυρισµού του, να καθορίσει το 
νόµιµο τρόπο, µε τον οποίο αποκτήθηκε η ιδιότητα της κοινοχρησίας. Έτσι, δεν αρκεί 
η αναφορά στο σχετικό ισχυρισµό της ιδιότητας του πράγµατος ως κοινοχρήστου και 
της κτήσης της εν λόγω ιδιότητας µε την κοινή χρήση του πράγµατος από δύο κατά 
συνέχεια γενεές (αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα), αλλά απαιτείται, επίσης, να 
αναφέρεται σ' αυτόν, ότι η αρχαιότητα στην κοινή χρήση είχε συµπληρωθεί κατά το 
χρόνο εισαγωγής του ΑΚ, δηλαδή στις 23-2-1946.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής ή της ένστασης, στηρίζει λόγο αναίρεσης για 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆), συντρέχει δε, 
αν το δικαστήριο για τη θεµελίωση της αγωγής ή της ένστασης στο συγκεκριµένο 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, αρκέστηκε σε στοιχεία λιγότερα ή αξίωσε περισσότερα 
από εκείνα, που ο κανόνας αυτός απαιτεί για τη γένεση του οικείου δικαιώµατος, 
κρίνοντας, αντιστοίχως, νόµιµη ή µη στηριζόµενη στο νόµο την αγωγή ή την 
ένσταση.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 ΚΠολ∆ κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, 
καθώς και των αποφάσεων των Πολυµελών Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις 
κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση µόνο: 1) αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, 2) αν το δικαστήριο δεν 
συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο νόµος, 3) αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία 
των πολιτικών δικαστηρίων ή δεν είχε καθ' ύλην αρµοδιότητα και 4) αν παράνοµα 
αποκλείστηκε η δηµοσιότητα της διαδικασίας. Από την προαναφερόµενη διάταξη 
προκύπτει, ότι κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων και κατά των αποφάσεων 
των Πρωτοδικείων, οι οποίες εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των 
Ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση για ορισµένους λόγους που αναφέρονται 
περιοριστικώς στο νόµο, αφού στη διάταξη αυτή ορίζεται, ότι αναίρεση επιτρέπεται 
µόνο για τους αναφερόµενους σ' αυτή λόγους. Οι διατάξεις του άρθρου 560 ΚΠολ∆ 
είναι ειδικές ως προς τους λόγους αναιρέσεως των αναφερόµενων στο άρθρο αυτό 
αποφάσεων και αποκλείουν την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 559 ΚΠολ∆, 
που αναφέρονται στους λόγους αναιρέσεως των αποφάσεων των υπόλοιπων 
δικαστηρίων. Έτσι, δεν ιδρύεται ο λόγος, όταν το Πολυµελές Πρωτοδικείο, που 
δίκασε ως Εφετείο, επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε, ή αν η προσβαλλόµενη 
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, ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 966, 967, 968, 972, 1033, 1192, 
ΕισΝΑΚ: 51, 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Κοινωνία - ∆ιανοµή ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1609 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- ∆ιανοµή ακινήτου. Εξ αδιαιρέτου συγκύριος ακινήτου. Έκτακτη χρησικτησία. 
Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. 
- Από τα άρθρα 795 και 796 ΑΚ, σε συνδυασµό προς τα άρθρα 478 επ. ΚΠολ∆, 
συνάγεται ότι τα στοιχεία της βάσεως της αγωγής µε την οποία διώκεται η διανοµή 
ακινήτου δικαστικώς είναι α) η συγκυριότητα του ενάγοντος, β) η µεταξύ ενάγοντος 
και εναγοµένου κοινωνία, γ) η ακριβής περιγραφή του διανεµητέου ακινήτου, δ) η µη 
συµφωνία του εναγοµένου για τη διανοµή, ε) η αξία του διανεµητέου και στ) σχετικό 
αίτηµα. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι αναγκαία κατά την επιδίωξη της δικαστικής 
διανοµής ακινήτων. Στην περίπτωση όµως που, προς αντίκρουση αναγνωριστικής της 
κυριότητας ακινήτων αγωγής, ο εναγόµενος προβάλλει την ένσταση ιδίας κυριότητας 
και προς θεµελίωση της ένστασης αυτής ισχυρίζεται ότι τα επίδικα ακίνητα τα 
κατέλαβε µετά από άτυπη διανοµή της κληρονοµιαίας περιουσίας και έκτοτε τα 
κατέχει και νέµεται συνεχώς και έγινε κύριος αυτών µε έκτακτη χρησικτησία, αρκεί 
για το ορισµένο αυτής ως προς τον επικαλούµενο ισχυρισµό της άτυπης διανοµής, να 
εκτίθεται πότε έγινε η άτυπη διανοµή και ότι τα επίδικα ακίνητα περιήλθαν σ' αυτόν 
µε την άτυπη διανοµή.  
- Επειδή, από τις διατάξεις των άρθρων 787, 974, 980-984, 994 και 1113 ΑΚ 
προκύπτει, ότι ο εξ αδιαιρέτου συγκύριος ακινήτου λογίζεται ότι κατέχει το κοινό 
πράγµα στο όνοµα και των λοιπών συγκυρίων και εποµένως δεν µπορεί να αντιτάξει 
κατ' αυτών κτητική ή αποσβεστική παραγραφή, προτού καταστήσει σ' αυτούς γνωστή 
την απόφασή του να νέµεται στο εξής ποσοστό µεγαλύτερο από τη µερίδα του ή 
ολόκληρο το κοινό πράγµα αποκλειστικά για δικό του λογαριασµό ως κύριος. Τέτοια, 
όµως, γνωστοποίηση δεν απαιτείται στην περίπτωση που οι συγκύριοι προβαίνουν σε 
άτυπη διανοµή του κοινού ακινήτου, αφού έκτοτε καθένας από αυτούς µε γνώση των 
λοιπών νέµεται αποκλειστικά για τον εαυτό του το περιελθόν σ' αυτόν µε την άτυπη 
διανοµή µέρος του ακινήτου.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µια 
εικοσαετία πράγµα κινητό ή ακίνητο γίνεται κύριος µε έκτακτη χρησικτησία, κατά δε 
το άρθρο 974 του ίδιου Κώδικα όποιος απέκτησε τη φυσική πάνω στο πράγµα 
(κατοχή) είναι νοµέας, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Με τις 
διατάξεις αυτές για την κτήση της κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία απαιτείται 
άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία µε τη δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη 
νοµή του πράγµατος µε καθολική ή ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο της 
δικής του νοµής και το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου του κατ' άρθρο 1051 ΑΚ. 
Άσκηση νοµής, προκειµένου για ακίνητο, συνιστούν εµφανείς υλικές ενέργειες επάνω 
σ' αυτό που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισµό του, µε τις οποίες 
εκδηλώνεται η βούληση του νοµέα να το εξουσιάζει.  
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- Η νοµική αοριστία της αγωγής ή της ένστασης στηρίζει λόγο αναίρεσης για 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆), συντρέχει δε αν 
το δικαστήριο για τη θεµελίωση της αγωγής ή της ένστασης στο συγκεκριµένο 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου αρκέστηκε σε στοιχεία λιγότερα ή αξίωσε περισσότερα 
από εκείνα που ο κανόνας αυτός απαιτεί για τη γένεση του οικείου δικαιώµατος, 
κρίνοντας αντιστοίχως νόµιµη ή µη στηριζόµενη στο νόµο την αγωγή ή την ένσταση. 
Αντίθετα η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της αγωγής ή της ένστασης, η οποία 
υπάρχει, όταν δεν εκτίθενται σ' αυτήν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται κατά νόµο για 
τη στήριξη του αιτήµατός της, τα πραγµατικά, δηλαδή, περιστατικά που απαρτίζουν 
την ιστορική βάση αυτής και προσδιορίζουν το αντικείµενο της δίκης, δηµιουργεί 
λόγο αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 8 ή 14 του ΚΠολ∆.  
- 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. 
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 της, 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).  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 περ. β' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
ιδρύεται, όταν το δικαστήριο, παρά το νόµο, δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγµατα, κατά 
την έννοια της διάταξης αυτής, νοούνται οι πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν 
αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεµελίωση, παρακώλυση ή κατάλυση ουσιαστικού 
ή δικονοµικού δικαιώµατος, το οποίο ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό (βάση αγωγής, 
ανταγωγής) είτε ως αµυντικό (ένσταση, αντένσταση) µέσο, αλλά όχι και οι 
ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής, ένστασης ή αντένστασης ή 
επιχειρήµατα, νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την 
εκτίµηση των αποδείξεων. ∆εν θεµελιώνεται, όµως, ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε για 
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οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, έστω και αν η απόρριψή του δεν είναι ρητή, 
αλλά συνάγεται από το περιεχόµενο της απόφασης (ΟλΑΠ 11/1996). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 ΚΠολ∆, όπως ίσχυε πριν την 
αντικατάστασή του µε το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 2915/2001, αναίρεση επιτρέπεται 
αν το δικαστήριο παρά το νόµο δέχτηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε απόδειξη γι' αυτά. 
Εξάλλου, κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν το 
δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από 
δικαίωµα ή απαράδεκτο. Ο λόγος αυτός αναφέρεται σε ακυρότητες, δικαιώµατα ή 
απαράδεκτα από το δικονοµικό µόνο δίκαιο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 787, 795, 796, 974, 980 - 984, 994, 1045, 1051, 1113, 
ΚΠολ∆: 478 επ., 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 
559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Κοινωνία - Συγκυριότητα 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πατρών 
Αριθµός απόφασης: 1238 
Έτος: 2007 
Περίληψη:  
- Συγκυριότητα. ∆ικαιώµατα συγκυρίων. Κάθε συγκύριος έχει το δικαίωµα έναντι 
τρίτων να ασκεί για ολόκληρο το πράγµα τις αξιώσεις από την κυριότητα. Όταν όµως 
διεκδικεί ολόκληρο το πράγµα, οφείλει να απαιτήσει την απόδοση του σε όλους τους 
συγκυρίους. Καταβολή των δαπανών αποκατάστασης των ζηµιών. Μεταβιβαστικό 
αποτέλεσµα της έφεσης. 
- Κατά τα άρθρα 1094, 1113 και 1116 ΑΚ κάθε συγκύριος έχει το δικαίωµα έναντι 
τρίτων να ασκεί για ολόκληρο το πράγµα τις αξιώσεις από την κυριότητα. Όταν όµως 
διεκδικεί ολόκληρο το πράγµα, οφείλει να απαιτήσει την απόδοση του σε όλους τους 
συγκυρίους. Με την ΑΚ 1116, παρέχεται σε κάθε συγκύριο το δικαίωµα, και όχι 
υποχρέωση, πέρα από το σχετικό µε την προστασία της ιδανικής του µερίδας, να 
ασκήσει για ολόκληρο το πράγµα τις από την κυριότητα αξιώσεις, όπως είναι οι 
προστατευτικές της κυριότητας εµπράγµατες αξιώσεις δηλαδή η διεκδικητική, η 
αρνητική, η πουβλικιανή (Γεωργιάδης - Σταθόπουλος ΕρµΑΚ, τόµος V, υπό το άρθ. 
1116 αριθ. 1, σελ. 704 επ., ΑΠ 438/2001, ΑΠ 18/1997, ΕφΑθ 8464/2004, ΑΠ 
1162/74 ΕΕΝ 42/588). Όµως η αξίωση για καταβολή των δαπανών αποκατάστασης 
των ζηµιών, (914 ΑΚ), που προξενήθηκαν σε κοινό, εξ αδιαιρέτου, ακίνητο, έχει 
διαιρετό αντικείµενο. Συνεπώς, σε περίπτωση υπάρξεως περισσοτέρων συγκυρίων, 
καθένας απ΄ αυτούς, σύµφωνα µε τον κανόνα του άρθ. 480 ΑΚ, δικαιούται να 
ζητήσει την καταβολή των δαπανών αυτών, στο ποσοστό που αντιστοιχεί στην 
ιδανική του µερίδα επί του κοινού ακινήτου (Γεωργιάδης - Σταθόπουλος, ό.π. αριθ. 7, 
σελ. 707, όπου παραπ. ΑΠ 203/1978 ΝοΒ 27.46). Περαιτέρω κατ΄ άρθ. 73 ΚΠολ∆, η 
νοµιµοποίηση των διαδίκων εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως από το ∆ικαστήριο (βλ. 
ΕφΑθ 475/2003, ΕφΑθ 1666/1966 ΝοΒ 15. 453).  
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- Από τα άρθρα 522, 534 και 536 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι µε την άσκηση της έφεσης η 
υπόθεση µεταβιβάζεται στα όρια που καθορίζονται απ΄ αυτήν και τους πρόσθετους 
λόγους στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο που µπορεί, αν ο ενάγων παραπονείται για την 
κατ΄ ουσία απόρριψη της αγωγής του, να εξετάσει αυτεπάγγελτα αν η αγωγή είναι 
νοµικά βάσιµη και να την απορρίψει, µετά την εξαφάνιση της εκκαλουµένης, ως µη 
νόµιµη ή απαράδεκτη λόγω αοριστίας (ΑΠ 1279/2004 Ελ∆νη 46. 141, ΕφΘεσ 
2566/2006, ΕφΑθ 1356/2004 Ελ∆νη 11356/2004 Ελ∆νη 46. 180, ΕφΠειρ 440/2004 
ΑρχΝ 2005. 352).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1094, 1113, 1116, 
ΚΠολ∆: 522, 534, 536, 
∆ηµοσίευση: ΑχΝ 2008, σελίδα 210 
 
Κυριότητα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 916 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσβολή κυριότητας. αναγνωριστική αγωγή. Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1108 παρ. 1 ΑΚ, ως προσβολή της κυριότητας 
νοείται η παρεµπόδιση του κυρίου να ασκήσει τα δικαιώµατά του πάνω στο πράγµα 
χωρίς να φθάνει σε αφαίρεση ή κατακράτηση της νοµής του, µπορεί δε η 
παρεµπόδιση αυτή να γίνει µε ενέργεια ή παράλειψη και δεν αρκεί µόνη η εκ µέρους 
του εναγοµένου καύχηση, µε οιοδήποτε τρόπο, ανυπαρξίας δικαιώµατος κυριότητας 
του ενάγοντος στο πράγµα, η οποία αποτελεί αντικείµενο αναγνωριστικής κατά το 
άρθρο 70 ΚΠολ∆ αγωγής. Έτσι, στην περίπτωση που και ο εναγόµενος καυχάται, ότι 
ο ενάγων δεν έχει δικαίωµα κυριότητας στο επίδικο ακίνητο, δικαιούται ο ενάγων, ως 
έχων έννοµο συµφέρον, να ζητήσει την αναγνώριση της κυριότητάς του, όχι όµως και 
την παύση τέτοιας καύχησης του εναγοµένου στο µέλλον. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
η ανωτέρω αγωγή φέρει σαφώς τον χαρακτήρα αναγνωριστικής και όχι αρνητικής της 
κυριότητας αγωγής και η καθ' ύλην αρµοδιότητα προς εκδίκαση της αγωγής αυτής 
κρίνεται από την αξία του αντικειµένου της διαφοράς, ήτοι εν προκειµένω του 
επιδίκου ακινήτου κατά το χρόνο της άσκησης της αγωγής.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1033 ΑΚ, για τη µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου 
απαιτείται συµφωνία µεταξύ του κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι µετατίθεται 
σ' αυτόν η κυριότητα για κάποια νόµιµη αιτία. Η συµφωνία γίνεται µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο που υποβάλλεται σε µεταγραφή. Για τη µεταβίβαση µε 
τον παράγωγο αυτό τρόπο της κυριότητας του ακινήτου αποτελεί προϋπόθεση να 
ήταν κύριος εκείνος που συµφώνησε τη µεταβίβαση της.  
- Κατά το άρθρο 560 αριθ. 1 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν 
παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Τούτο συµβαίνει αν, για την εφαρµογή 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή 
αρκέστηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που αυτός απαιτεί, καθώς και αν το 
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δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα δικαίου έννοια διαφορετική από την 
αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας 
και της υπαγωγής αυτών στο νόµο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός, όταν το δικαστήριο 
εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που 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: 1002, 1033, 1108, 1117, 
ΚΠολ∆: 70, 495, 553, 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - ∆ιεκδικητική αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1473 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως µπορεί να 
αντιταχθεί και κατά της διεκδικητικής ή αναγνωριστικής αγωγής δικαιώµατος 
κυριότητος επί ακινήτου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναίρεση. Το 
δικόγραφο της αναιρέσεως πρέπει να απευθύνεται κατά των κληρονόµων του 
αποθανόντος διαδίκου. 
- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής το 
δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικώς, όταν η συµπεριφορά του 
δικαιούχου που προηγήθηκε ή η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το 
χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε, χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν την γένεση ή να 
επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή την µεταγενέστερη 
άσκησή του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού 
ανθρώπου, αφού τείνει στην ανατροπή καταστάσεως που δηµιουργήθηκε υπό 
ορισµένες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε για πολύ χρόνο, µε επακόλουθο να 
συνεπάγεται επαχθείς συνέπειες για τον υπόχρεο. Απαιτείται δηλαδή, για να 
χαρακτηρισθεί καταχρηστική η άσκηση του δικαιώµατος, να έχει δηµιουργηθεί στον 
υπόχρεο, από την συµπεριφορά του δικαιούχου, σε συνάρτηση και µε εκείνη του 
υποχρέου και µάλιστα ευλόγως η πεποίθηση, ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται να 
ασκήσει το δικαίωµά του. Απαιτείται ακόµη οι πράξεις του υποχρέου και η υπ αυτού 
δηµιουργηθείσα κατάσταση, επαγοµένη ιδιαιτέρως επαχθείς για τον υπόχρεο 
επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη σύνδεσµο µε την προηγηθείσα συµπεριφορά του 
δικαιούχου. Μόνη η µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και όταν ακόµη 
δηµιούργησε την εύλογη πεποίθηση στον υπόχρεο ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα ή ότι 
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δεν πρόκειται αυτό να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική την 
µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλά απαιτείται να συντρέχουν, προσθέτως, ειδικές 
συνθήκες και περιστάσεις, προερχόµενες, κυρίως, από την προηγηθείσα συµπεριφορά 
του δικαιούχου και του υποχρέου, ενόψει των οποίων και της αδρανείας του 
δικαιούχου, η επακολουθούσα άσκηση του δικαιώµατος, τείνουσα στην ανατροπή της 
διαµορφωθείσης καταστάσεως υπό τις ανωτέρω ειδικές συνθήκες και διατηρηθείσης 
για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, να εξέρχεται των υπό της ανωτέρω διατάξεως 
διαγραφοµένων ορίων. Η ειρηµένη δε αδράνεια του δικαιούχου, που δεν είναι 
απαραίτητο να προκαλεί αφόρητες ή δυσβάστακτες για τον υπόχρεο συνέπειες, 
αρκούσης της επελεύσεως δυσµενών απλώς για τα συµφέροντά του επιπτώσεων, 
πρέπει να υφίσταται επί µακρό χρονικό διάστηµα, πλην ελάσσονα του διά την 
παραγραφή του δικαιώµατος υπό του νόµου προβλεποµένου, από τότε που ο 
δικαιούχος µπορούσε να ασκήσει το δικαίωµά του, επί δε διεκδικητικής αγωγής από 
τότε που ο διεκδικών απέκτησε την κυριότητα τού υπό του εναγοµένου κατεχοµένου 
πράγµατος (ΟλΑΠ 17/95, ΟλΑΠ 62/90, ΟλΑΠ 8/01). Το δε ζήτηµα αν οι συνέπειες 
που συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώµατος είναι επαχθείς για τον υπόχρεο πρέπει να 
αντιµετωπίζεται και σε συνάρτηση µε τις αντίστοιχες συνέπειες που µπορεί να 
επέλθουν εις βάρος του δικαιούχου από την παρακώλυση της ασκήσεως του 
δικαιώµατός του. (ΑΠ 321/02). Στην περίπτωση αυτή η άσκηση του δικαιώµατος 
µπορεί να καταστεί µη ανεκτή κατά την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και συνεπώς 
καταχρηστική και απαγορευµένη.  
- Η ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως µπορεί να αντιταχθεί και κατά της 
διεκδικητικής ή αναγνωριστικής αγωγής δικαιώµατος κυριότητος επί ακινήτου, το 
οποίο αποτελεί τεµάχιο παραχωρηθέντος, κατά τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικος, 
αγροτικού κλήρου. Η κυριότητα δε επί τοιούτου κληροτεµαχίου αποκτάται όχι από 
την δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως του Υπουργού 
Γεωργίας ή του αρµοδίου Γενικού ∆ιοικητού για την κύρωση του πίνακος της 
οριστικής διανοµής του αγροκτήµατος, όπως ορίζει η γενική διάταξη του άρθρου 189 
παρ. 1 του Αγροτικού Κώδικος , αλλά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τα άρθρα 193 
και 196 αυτού, 77 του Ν∆ 2185/1952, 1 και 16 του Ν∆ 1189/1972, από και διά της 
µεταγραφής του εκδοθέντος από την αρµοδία αρχή οριστικού τίτλου 
(παραχωρητηρίου). Πριν από την απόκτηση της κυριότητος επί του κληροτεµαχίου µε 
τον τρόπο αυτό ο δικαιούχος (κληρούχος) αδυνατεί να ασκήσει έναντι του τρίτου το 
δικαίωµα κυριότητος ή συγκυριότητος. Σύµφωνα όµως µε την γενική διάταξη της 
παρ. 2 του άρθρου 79 του Αγροτικού Κώδικος ο κληρούχος από την εγκατάστασή 
του στον κλήρο θεωρείται ως καλής πίστεως νοµέας (πλασµατικός) και 
προστατεύεται µε τα περί νοµής παραγγέλµατα, υπό την ισχύ δε του ΑΚ µε τις περί 
προστασίας της νοµής αγωγές ή αιτήσεις βάσει των άρθρων 984, 987 και 989 αυτού. 
Εποµένως, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα (από την εγκατάσταση του 
δικαιούχου στον κλήρο και µέχρι την µεταγραφή του τίτλου), ο κληρούχος που έχει 
την προσδοκία αποκτήσεως της κυριότητος ή συγκυριότητος επί του κληροτεµαχίου, 
δεν παραµένει χωρίς έννοµη προστασία είτε µε τακτική αγωγή είτε µε αίτηση λήψεως 
ασφαλιστικών µέτρων έναντι του τρίτου ή των τρίτων, οι οποίοι παρανόµως τον 
διαταράσσουν ή τον αποβάλλουν από την πλασµατική νοµή. Εντεύθεν δε η 
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µακροχρόνια αδράνεια του κληρούχου να ασκήσει κατά του τρίτου τις 
προαναφερόµενες προστατευτικές της νοµής του εξουσίες, συνδυαζοµένη µε ειδικές 
περιστάσεις και εφόσον συντρέχουν και οι λοιποί προεκτεθέντες όροι εφαρµογής του 
άρθρου 281 του ΑΚ, µπορεί να καταστήσει καταχρηστική την άσκηση, από τον 
κληρούχο ή τους διαδόχους του, διεκδικητικής ή αναγνωριστικής της κυριότητος 
αγωγής κατά του τρίτου, µετά την µεταγραφή του παραχωρητηρίου και την 
συνακόλουθη έκτοτε από τον κληρούχο απόκτηση δικαιώµατος κυριότητος. (ΟλΑΠ 
8/2001).  
- 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. Και 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 µεν την διάταξη του άρθρου 558 εδάφιο α' ΚΠολ∆, η αναίρεση απευθύνεται 
κατά εκείνων που ήσαν διάδικοι στην δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η 
προσβαλλοµένη απόφαση ή των καθολικών διαδόχων ή των κληροδόχων τους, κατά 
δε το εδάφιο β' του ιδίου άρθρου επί αναγκαστικής οµοδοκίας η αναίρεση πρέπει να 
απευθύνεται κατά όλων των αντιδίκων. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 118 ΚΠολ∆, στο 
οποίο παραπέµπει το άρθρο 566 ιδίου Κώδικος, το δικόγραφο της αναιρέσεως πρέπει 
να περιέχει, εκτός των άλλων στοιχείων, το ονοµατεπώνυµο του αναιρεσιβλήτου. Εξ' 
άλλου, η, σύµφωνα µε το άρθρο 62 ΚΠολ∆, ικανότητα κάποιου φυσικού προσώπου 
να είναι διάδικος, παύει δια του θανάτου αυτού, απόφαση δε εκδοθείσα επί δίκης µε 
ανύπαρκτο φυσικό πρόσωπο, όπως και εκείνο που απεβίωσε, θεωρείται, σύµφωνα µε 
την διάταξη του άρθρου 313 παρ. 1 εδάφιο α' ΚΠολ∆, ανύπαρκτη.  
Εκ των ανωτέρω, σε συνδυασµό και προς τις διατάξεις των άρθρων 73, 286 και 573 
ΚΠολ∆, συνάγεται, ότι, εάν εκείνος που πρόκειται να ασκηθεί το ένδικο µέσο της 
αναιρέσεως έχει ήδη αποβιώσει, το δικόγραφο της αναιρέσεως πρέπει να απευθύνεται 
κατά των κληρονόµων αυτού, το οποίο είναι άκυρο, σύµφωνα µε το άρθρο 159 
ΚΠολ∆, εάν απευθύνεται κατά του αποβιώσαντος. Τα προαναφερόµενα, όµως, 
ισχύουν, εφ' όσον ο αναιρεσείων, κατά τον χρόνο ασκήσεως της αναιρέσεως, 
εγνώριζε τον θάνατο του αναιρεσιβλήτου. Εάν όµως ο αναιρεσείων δεν εγνώριζε τον 
θάνατο του αναιρεσιβλήτου, η αναίρεση είναι παραδεκτή και µπορεί να συζητηθεί µε 
τον κληρονόµο του αντιδίκου, που καλείται ή εµφανίζεται στην συζήτηση µε την 
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ιδιότητά του αυτή στην δικονοµική θέση του αναιρεσιβλήτου και προβάλλει 
υπεράσπιση για την ουσία της υποθέσεως (ΟλΑΠ 28/1987).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 281, 984, 987, 989, 
ΚΠολ∆: 62, 73, 118, 159, 286, 313, 558, 559 αριθ. 1, 566, 573,  
ΑγρΚωδ: 189,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1417 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Κτήση κυριότητας µε χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά το άρθρο 983 ΑΚ, η νοµή µεταβιβάζεται στους κληρονόµους του νοµέα. 
Προϋποθέσεις γι' αυτήν τη µεταβίβαση 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. Η µεταβίβαση της νοµής 
επέρχεται είτε καλής πίστεως είτε κακής πίστεως νοµέας ήταν ο κληρονοµούµενος. 
Από δε τα άρθρα 983, 1193 και 1051 ΑΚ προκύπτει ότι για να µεταβιβαστεί η νοµή 
στον κληρονόµο δεν είναι ανάγκη, όταν πρόκειται για ακίνητο, να έχει µεταγραφεί η 
αποδοχή της κληρονοµίας, καθώς και ότι εκείνος που απέκτησε τη νοµή του 
πράγµατος µε καθολική ή ειδική διαδοχή µπορεί να συνυπολογίσει το δικό του χρόνο 
χρησικτησίας στο χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου του. Ακόµη κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 1033, 1041, 974 και 1045 του ΑΚ η κυριότητα ακινήτου 
αποκτάται κατά παράγωγο µεν τρόπο µε σύµβαση που καταρτίζεται µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο και µεταγράφεται νόµιµα, πρωτοτύπως δε µε τακτική ή 
έκτακτη χρησικτησία. Ειδικότερα για την κτήση της κυριότητας ακινήτου µε τακτική 
µεν χρησικτησία απαιτείται νόµιµος τίτλος, µεταγραφή αυτού και νοµή επί 10ετία µε 
διάνοια κυρίου και καλή πίστη, µε έκτακτη δε χρησικτησία αρκεί νοµή επί 20ετία µε 
διάνοια κυρίου. Άσκηση δε νοµής, προκειµένου για ακίνητο, συνιστούν εµφανείς 
υλικές ενέργειες επάνω σ' αυτό που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισµό του, 
µε τις οποίες εκδηλώνεται η βούληση του νοµέα να το εξουσιάζει.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.19 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης αν η απόφαση 
δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, έλλειψη νόµιµης βάσης, λόγω ανεπαρκών 
ή αντιφατικών αιτιολογιών, υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που 
συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, 
σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση ότι 
συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της 
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εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές 
της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν εφαρµόσθηκε ορθώς ή όχι 
ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. Αναφέρεται σε πληµµέλειες αναγόµενες στη 
διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις 
που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, 
στάθµιση και αξιολόγηση αυτών και στην αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει 
εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται πλήρως, σαφώς και χωρίς αντιφάσεις 
(ΟλΑΠ 24/1992).  
- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340, 341 και 346 του ΚΠολ∆ 
συνάγεται ότι το δικαστήριο, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για 
πραγµατικούς ισχυρισµούς που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης 
υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι νόµιµα 
επικαλούνται και προσκοµίζουν, η παράβαση δε της υποχρεώσεώς του αυτής ιδρύει 
τον από τον άρθρο 559 αρ. 11 του ΚΠολ∆ λόγον αναιρέσεως. Για να ευσταθήσει, 
όµως, ο λόγος αυτός πρέπει το αποδεικτικό µέσο να προσκοµίστηκε µε επίκληση 
κατά τη συζήτηση κατά την οποία εκδόθηκε η αναιρεσιβαλλοµένη απόφαση και, όταν 
πρόκειται για το αποδεικτικό µέσο του εγγράφου, πρέπει τούτο να προσδιορίζεται 
σαφώς και συγκεκριµένα κατά την ταυτότητά του, ώστε να αναγνωρίζεται χωρίς 
αµφιβολία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτίµηση των ενόρκων βεβαιώσεων από 
το δικαστήριο της ουσίας αποτελεί η λήψη τους µετά από προηγούµενη πριν από δύο 
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες κλήτευση του αντιδίκου του διαδίκου που τις 
επικαλείται και τις προσκοµίζει, ο οποίος και υποχρεούται στην επίκληση και 
απόδειξη της κλητεύσεως, εκτός αν ο αντίδικός του παραστάθηκε κατά τη λήψη της 
ένορκης βεβαιώσεως. Την τήρηση της αναγκαίας αυτής προϋποθέσεως υποχρεούται 
να ερευνήσει το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως, γιατί η έλλειψή της έχει ως συνέπεια 
ότι η ένορκη βεβαίωση δεν είναι απλώς άκυρη, αλλά ανύπαρκτη ως αποδεικτικό 
µέσο, κατά ρητή εξαίρεση από τη γενική αρχή του άρθρου 270 παρ. 2, σύµφωνα µε 
την οποία λαµβάνονται υπόψη από το δικαστήριο και αποδεικτικά µέσα που δεν 
πληρούν τους όρους του νόµου (ΑΠ 1429/1997, ΑΠ 833/1984). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 περίπτωση δεύτερη του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος 
αναίρεσης κατά της απόφασης και αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
Πράγµατα, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, είναι οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των 
διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση και εποµένως θεµελιώνουν το αίτηµα 
της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης και όχι οι ισχυρισµοί που 
αποτελούν άρνηση της αγωγής ή επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία 
αντλούνται από το νόµο ή τα προσκοµιζόµενα από τους διαδίκους αποδεικτικά µέσα. 
Πράγµα συνεπώς, υπό την έννοια αυτή, αποτελεί και ο λόγος της έφεσης που περιέχει 
παράπονο κατά της κρίσης του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, µε την οποία 
απορρίφθηκε ισχυρισµός του εκκαλούντος ή έγινε δεκτός ισχυρισµός του 
εφεσιβλήτου. ∆εν στοιχειοθετείται όµως ο λόγος αυτός αν ο ισχυρισµός που δεν 
λήφθηκε υπόψη είναι µη νόµιµος και συνεπώς δε θεωρείται ουσιώδης, αφού δεν 
ασκεί επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 2/1989). Επίσης δεν στοιχειοθετείται 
ο λόγος αυτός αναίρεσης αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που 
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προτάθηκε και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 
11/1996).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 983, 1041, 1045, 1051, 1193, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1075 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση των ερµηνευτικών 
κανόνων των δικαιοπραξιών. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1033 ΑΚ, για τη µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου 
απαιτείται συµφωνία µεταξύ του κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι µετατίθεται 
σ' αυτόν η κυριότητα για κάποια νόµιµη αιτία. Η συµφωνία γίνεται µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο που υποβάλλεται σε µεταγραφή. Για τη µεταβίβαση µε 
τον παράγωγο αυτό τρόπο της κυριότητας του ακινήτου, αποτελεί προϋπόθεση να 
ήταν κύριος εκείνος που συµφώνησε τη µεταβίβαση της. Συνακόλουθα, επί 
διεκδικητικής αγωγής που είχε ως βάση τον παράγωγο αυτό τρόπο κτήσεως της 
κυριότητας, πρέπει το επίδικο να ταυτίζεται µε το ακίνητο που περιγράφεται στο 
µεταβιβαστικό τίτλο. Εξάλλου, κατά το άρθρο 1045 ΑΚ, για την κτήση της 
κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή 
εικοσαετία, µε τη δυνατότητα αυτού που χρησιδεσπόζει να συνυπολογίσει το χρόνο 
της δικής του νοµής και την όµοια νοµή του δικαιοπαρόχου του (άρθρο 1051 ΑΚ), 
εφόσον είχε γίνει µε νόµιµο τρόπο καθολικός ή ειδικός διάδοχος αυτού. Νοµέας δε, 
κατά το άρθρο 974 του ίδιου Κώδικα, είναι όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω 
στο πράγµα, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Άσκηση της νοµής επί 
ακινήτου αποτελούν οι εµφανείς υλικές πράξεις επ' αυτού που είναι δηλωτικές της 
βούλησης του νοµέα να εξουσιάζει τούτο και οι οποίες ποικίλουν ανάλογα µε τον 
κατά τη βούλησή του (νοµέα) προορισµό του πράγµατος.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.19 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν η απόφαση δεν 
έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, έλλειψη νόµιµης βάσης, λόγω ανεπαρκών 
ή αντιφατικών αιτιολογιών, υπάρχει όταν από το αιτιολογική της απόφασης, που 
συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, 
σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι 
συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της 
εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές 
της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν εφαρµόσθηκε ορθώς ή όχι 
ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. Αναφέρεται σε πληµµέλειες αναγόµενες στη 
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διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται, όταν υπάρχουν ελλείψεις 
που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων και, ειδικότερα, στην ανάλυση, 
στάθµιση και αξιολόγηση αυτών και στην αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει 
εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται πλήρως, σαφώς και χωρίς αντιφάσεις 
(ΟλΑΠ 24/1992).  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάστηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών. Ειδικότερα, το δικαστήριο παραβιάζει τους 
ερµηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών, που ρυθµίζονται από τις διατάξεις των 
άρθρων 173 και 200 ΑΚ, όταν, µολονότι διαπιστώνει, έστω και έµµεσα, στην ύπαρξη 
κενού ή αµφιβολίας στις δηλώσεις βούλησης των δικαιοπρακτούντων, συνακόλουθα 
δε, την ανάγκη συµπλήρωσης ή ερµηνείας αυτών, παραλείπει να προσφύγει για τη 
συµπλήρωση ή ερµηνεία τους στις διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ ή 
προσφεύγει στην εφαρµογή των διατάξεων αυτών και στη συµπλήρωση ή ερµηνεία 
της δικαιοπραξίας, µολονότι δέχεται, επίσης, ανέλεγκτα, ότι η δικαιοπραξία είναι 
πλήρης και σαφής και δεν έχει ανάγκη συµπλήρωση ή ερµηνείας, αφού ληφθούν 
υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, ως στοιχεία προσδιοριστικά της καλής πίστης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1033, 1045, 1051,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 561 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Μεταβίβαση κυριότητας λόγω θανάτου. ∆ιεκδικητική 
αγωγή. παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- 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. Συνακόλουθα επί διεκδικητικής αγωγής που είχε ως 
βάση τον παράγωγο αυτό τρόπο κτήσεως της κυριότητας, πρέπει το επίδικο να 
ταυτίζεται µε το ακίνητο που περιγράφεται στο µεταβιβαστικό τίτλο.  
- Όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 1045, 1046 και 974 του ΑΚ, για την 
απόκτηση κυριότητας ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται η επί εικοσαετία 
νοµή του πράγµατος, χωρίς να έχει σηµασία ο τρόπος µε τον οποίο αποκτήθηκε η 
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νοµή αυτού. Για την ύπαρξη νοµής, σύµφωνα µε την τελευταία από τις διατάξεις 
αυτές, απαιτούνται δύο στοιχεία: α) η φυσική εξουσίαση του πράγµατος, (CORPUS), 
την οποία 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 και β) η διάνοια 
κυρίου, η πρόθεση, δηλαδή, για διαρκή, απεριόριστη και αποκλειστική εξουσίαση του 
πράγµατος, όµοια ή ανάλογη µε εκείνη που απορρέει από το δικαίωµα της πλήρους 
κυριότητας (ANIMUS DOMINII), η οποία εκδηλώνεται µε τη µεταχείριση του 
πράγµατος, κατά τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε να το µεταχειριστεί ο 
ιδιοκτήτης αυτού, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα η πρόθεση αυτή να κατευθύνεται 
σε έννοµη κτήση της κυριότητας, ούτε και να συνοδεύεται από την πεποίθηση αυτού 
που εξουσιάζει το πράγµα ότι έχει και την κυριότητα αυτού (OPINIO DOMINII). 
Άσκηση νοµής, προκειµένου για ακίνητο, συνιστούν οι εµφανείς υλικές ενέργειες 
επάνω σ' αυτό που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισµό του, µε τις οποίες 
εκδηλώνεται η βούληση του νοµέα να το εξουσιάζει.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι λόγος αναίρεσης για 
ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόστηκε, 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµόστηκε ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική 
από την αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας 
και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης αν οι 
πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση και τούτο 
συµβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά 
που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν 
εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για την 
εφαρµογή του καθώς και όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των περιστατικών 
στην διάταξη στο πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης όταν η απόφαση δεν 
έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, λόγω 
ανεπαρκούς ή αντιφατικής αιτιολογίας, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που 
συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, 
σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι 
συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρµόστηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της 
εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές 
της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν παραβιάσθηκε ή όχι ορισµένη 
ουσιαστική διάταξη νόµου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1033, 1045, 1046, 1193, 1195, 1198, 1199, 1710, 1712, 1721, 1724, 1813, 
1846,  
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ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 19, 568, 
569, 571,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1203 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μεταβίβαση κυριότητας. Έκτακτη χρησικτησία. Αναγνωριστική αγωγή. Ιδιωτικά 
δάση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1033 του ΑΚ, για τη µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου 
απαιτείται συµφωνία µεταξύ του κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι µετατίθεται 
σ' αυτόν η κυριότητα για κάποια νόµιµη αιτία. Η συµφωνία γίνεται µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο που υποβάλλεται σε µεταγραφή. Για τη µεταβίβαση µε 
τον παράγωγο αυτό τρόπο της κυριότητας του ακινήτου, αποτελεί προϋπόθεση να 
ήταν κύριος εκείνος που συµφώνησε τη µεταβίβασή της. Περαιτέρω, από τις 
διατάξεις των άρθρων 974, 1041, 1042, 1045, 1051 του ίδιου Κώδικα, συνάγεται ότι 
για την κτήση της κυριότητας ακινήτου µε τακτική µεν χρησικτησία απαιτείται 
άσκηση νοµής µε καλή πίστη και νόµιµο τίτλο για µία δεκαετία, µε έκτακτη δε 
χρησικτησία άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε τη δυνατότητα του νοµέα να 
συνυπολογίσει το δικό του χρόνο χρησικτησίας στο χρόνο χρησικτησίας του 
δικαιοπαρόχου του. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, σε καλή πίστη µεν 
βρίσκεται ο νοµέας όταν χωρίς βαριά αµέλεια έχει την πεποίθηση, κατά το χρόνο 
απόκτησης της νοµής, ότι απέκτησε την κυριότητα του πράγµατος, νοµή δε 
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.  
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 1094 ΑΚ, 70, 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, 
συνάγεται ότι αναγκαία στοιχεία της αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου αγωγής 
είναι, εκτός των άλλων, η κυριότητα του ενάγοντος επί του επίδικου ακινήτου, του 
οποίου πρέπει να γίνεται ακριβής περιγραφή, µε προσδιορισµό του κατά θέση, 
έκταση, ιδιότητα και όρια, ώστε να µην υπάρχει αµφιβολία ως προς την ταυτότητά 
του, αν δε αυτό φέρεται ως τµήµα µεγαλύτερου ακινήτου, ο προσδιορισµός της θέσης 
του µέσα στο µεγαλύτερο ακίνητο και των ορίων του. Η ακριβής περιγραφή του 
ακινήτου µπορεί να γίνει και µε αποτύπωσή του σε ενσωµατωµένο στο δικόγραφο της 
αγωγής τοπογραφικό διάγραµµα, γιατί έτσι µπορεί και ο εναγόµενος να αµυνθεί και 
να ταχθούν οι δέουσες αποδείξεις.  
- Με τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Β∆ της 17/29-11-1836 "περί ιδιωτικών 
δασών" αναγνωρίσθηκε η κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου στις εκτάσεις που 
αποτελούν δάση, εκτός από εκείνες οι οποίες πριν από τον αγώνα της ανεξαρτησίας 
κατέχονταν νόµιµα από ιδιώτες και για τις οποίες οι σχετικοί οθωµανικοί τίτλοι 
"ιδιοκτησίας" θα αναγνωρίζονταν από την Γραµµατεία των Οικονοµικών κατόπιν 
υποβολής τους µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία ενός έτους από τη δηµοσίευση του εν 
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λόγω διατάγµατος που είχε ισχύ νόµου. Κατά δε το οθωµανικό δίκαιο οι ιδιώτες 
µπορούσαν να αποκτήσουν σε δάση, που ανήκαν κατά κανόνα κατά κυριότητα στο 
Οθωµανικό ∆ηµόσιο, δικαίωµα εξουσιάσεως (οιονεί επικαρπίας) µε "ταπί", δηλαδή 
επίσηµο τίτλο παραχωρήσεως, που εξέδιδε υπάλληλος του Οθωµανικού ∆ηµοσίου. 
Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις των νόµων 8 παρ. 1 Κωδ. (7.39), 9 παρ. 1 Βασ. 
(50.14), 2 παρ. 20 Πανδ. (41.4), 6 Πανδ. (44.3), 76 παρ. 1 Πανδ. (18.1) και 7 παρ. 3 
Πανδ. (23.3) του προϊσχύσαντος βυζαντινορρωµαϊκού δικαίου, οι οποίες, κατά το 
άρθρο 51 του ΕισΝΑΚ, έχουν εφαρµογή για τον πριν από την εισαγωγή του ΑΚ 
χρόνο, µπορούσε να αποκτηθεί κυριότητα επί ακινήτου και µε έκτακτη χρησικτησία, 
κατόπιν ασκήσεως επ' αυτού νοµής µε καλή πίστη και µε διάνοια κυρίου επί συνεχή 
τριακονταετία, εκείνος δε που χρησιδέσποζε µπορούσε να συνυπολογίσει στο χρόνο 
της δικής του νοµής και το χρόνο όµοιας νοµής του δικαιοπαρόχου του, εφόσον είχε 
γίνει µε νόµιµο τρόπο καθολικός ή ειδικός διάδοχος αυτού. Από το συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών προς εκείνες των άρθρων 18 και 21 του νόµου της 21.6/3.7.1837 
"περί διακρίσεως δηµοσίων κτηµάτων", συνάγεται ότι η έκτακτη χρησικτησία χωρεί, 
µε τις προϋποθέσεις που εκτέθηκαν, και σε δηµόσια κτήµατα, ανεξαρτήτως της 
µορφολογίας τους, εφόσον η τριακονταετής νοµή τους είχε συµπληρωθεί µέχρι και 
τις 11-9-1915, όπως αυτό προκύπτει από τις διατάξεις αφενός του ν. ∆ΞΗ/1912 και 
των διαταγµάτων "περί δικαιοστασίου" που εκδόθηκαν µε βάση αυτό το νόµο και 
αφετέρου του άρθρου 21 του ν.δ/τος της 22.4/16.5.1926 "περί διοικητικής αποβολής 
από των κτηµάτων της Αεροπορικής Αµύνης", µε τις οποίες έγινε αναστολή κάθε 
παραγραφής ή δικαστικής προθεσµίας σε αστικές διαφορές και απαγορεύθηκε η 
οποιαδήποτε παραγραφή των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου στα κτήµατά του, εποµένως 
και η χρησικτησία τρίτων πάνω σ' αυτά. Εξάλλου, όπως συνάγεται από τους ν. 20 
παρ. 12 πανδ. (5.3), ν. 25 πανδ.(24.1), ν. 27 πανδ. (18.1), ν. 10, 13 παρ. 1, 17, 48 
πανδ. (41.3), ν.5 πανδ. (41.7), ν.3 πανδ. (41.10), ν. 7 παρ. 6 πανδ. (41.4), ν.109 πανδ. 
(50.16), καλή πίστη αποτελεί η ειλικρινής πεποίθηση του νοµέα, ότι µε την κτήση της 
νοµής του πράγµατος δεν προσβάλλει κατ' ουσίαν το δικαίωµα του κυρίου. 
Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι ο λόγος 
αναίρεσης για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση 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, 



 

[189] 
 

υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση 
του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι 
αναγκαία για την κρίση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι συντρέχουν οι όροι της 
διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. 
Ιδρύεται, δηλαδή ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της απόφασης 
δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν παραβιάστηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική 
διάταξη νόµου. Αναφέρεται ο λόγος αυτός σε πληµµέλειες αναγόµενες στη 
διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται, όταν υπάρχουν ελλείψεις 
αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και, ειδικότερα, στην ανάλυση, στάθµιση 
και αιτιολόγηση του πορίσµατος, που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να 
εκτίθεται σαφώς, πλήρως και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα, τέλος, των οποίων η µη 
αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την 
απόφαση τη νόµιµη βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, 
που τείνουν δηλαδή στη θεµελίωση ή κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε 
ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι, όµως, και τα πραγµατικά ή νοµικά 
επιχειρήµατα που συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για 
τα οποία, η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, δεν ιδρύει λόγο 
αναίρεσης (ΟλΑΠ 24/1992).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1033, 1041, 1042, 1045, 1051, 1094, 
ΚΠολ∆: 70, 216, 559 αριθ. 19,  
ΕισΝΑΚ: 51, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1169 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κτήση κυριότητας µε χρησικτησία. Έκτακτη χρησικτησία. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παρά 
το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως 
αληθινών χωρίς απόδειξη. Αντιφατικές διατάξεις της απόφασης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1033, 1045, 1051 και 974 ΑΚ συνάγεται, ότι για την 
µεταβίβαση της κυριότητος ακινήτου πρέπει ο µεταβιβάζων να είναι κύριος αυτού και 
η σχετική συµφωνία να γίνει µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να 
µεταγραφεί, και ότι µε έκτακτη χρησικτησία γίνεται κύριος ακινήτου πράγµατος 
εκείνος που το έχει στη νοµή του επί συνεχή εικοσαετία. Κατά δε τα άρθρα 974, 976 
έως 979 ΑΚ, άσκηση νοµής επί ακινήτου που οδηγεί στην κτήση της κυριότητος 
αυτού µε χρησικτησία, αποτελούν οι υλικές και εµφανείς πράξεις επάνω σε αυτό, που 
προσιδιάζουν στην φύση και τον προορισµό του και είναι δηλωτικές εξουσιάσεως 
αυτού µε διάνοια κυρίου δηλαδή µε την θέληση να το έχει δικό του.  
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- 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" δε, 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 επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΟλAΠ 469/1984), ενώ αντιθέτως, 
αποτελούν "πράγµατα" οι λόγοι εφέσεως και αντεφέσεως και οι πρόσθετοι λόγοι 
εφέσεως (ΟλΑΠ 11/199).  
- 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 όταν οι ελλείψεις 
αναφέρονται στα πραγµατικά περιστατικά που έγιναν δεκτά και είναι αναγκαία για 
την εφαρµογή της εφαρµοσθείσης στην συγκεκριµένη περίπτωση ουσιαστικής 
διατάξεως, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής 
ή µη εφαρµογής και ερµηνείας της.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 10 ΚΠολ∆, όπως αυτό ίσχυε πριν τροποποιηθεί µε το άρθρο 
17 παρ. 2 του ν. 2915/2001, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο 
δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά 
χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε απόδειξη γι' αυτά. Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι 
ο λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, όταν το δικαστήριο δέχεται πράγµατα, ήτοι αυτοτελείς 
πραγµατικούς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση, ή 
παρακώλυση του δικαιώµατος, που ασκείται µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, 
χωρίς να έχει προσαχθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα πράγµατα αυτά, ή όταν δεν 
εκθέτει από ποια αποδεικτικά στοιχεία άντλησε την απόδειξη γι' αυτά.  
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- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 του αρ. 17 του ΚΠολ∆, αναίρεση συγχωρείται αν 
η απόφαση περιέχει αντιφατικές διατάξεις. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως ιδρύεται, όταν 
η αντίφαση περιέχεται στο διατακτικό της αποφάσεως µεταξύ των διατάξεων αυτής, 
ώστε να εµποδίζεται η δηµιουργία εκτελεστότητος της αποφάσεως ή η πρόκληση της 
σκοπούµενης διαπλάσεως ή η ύπαρξη βεβαιότητος στις σχέσεις των διαδίκων µε το 
δεδικασµένο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 976, 979, 1033, 1045, 1051, 
ΚΠ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 17, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1179 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Παραγραφή. Νοµή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 1045 του ΑΚ, εκείνος που έχει στην νοµή του 
ακίνητο για µια εικοσαετία, γίνεται κύριος αυτού µε έκτακτη χρησικτησία. Σύµφωνα, 
επίσης, µε την διάταξη του άρθρου 974 του ιδίου Κώδικος, όποιος απέκτησε την 
φυσική εξουσία επί του πράγµατος (κάτοχος) είναι νοµέας αυτού αν ασκεί την 
φυσική εξουσία µε διάνοια κυρίου. Από την διάταξη αυτή προκύπτει, ότι προς 
απόκτηση νοµής επί πράγµατος απαιτείται η συνδροµή δύο στοιχείων στο πρόσωπο 
του αποκτώντος, δηλαδή, η βούληση εξουσιάσεως αυτού µε διάνοια κυρίου (animus 
domini) και η φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα (corpus). Η ταυτόχρονη, κατά 
κανόνα, συνύπαρξη (µε εξαίρεση την πλασµατική κτήση της νοµής) των δύο αυτών 
στοιχείων, σωµατικού και πνευµατικού, είναι δηµιουργική του προστατευοµένου από 
το ισχύον δίκαιο δικαιώµατος της νοµής. Ειδικότερα, η διάνοια κυρίου συνίσταται 
στην πρόθεση του έχοντος αυτήν προσώπου για διαρκή, απεριόριστη και 
αποκλειστική εξουσίαση του πράγµατος, όµοια ή ανάλογη µε εκείνη που απορρέει 
από το δικαίωµα της πλήρους κυριότητος και που αναγνωρίζεται στο δικαιούχο 
αυτής. Η διάνοια κυρίου εκδηλώνεται µε την µεταχείριση του πράγµατος µε τον ίδιο 
τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε να το µεταχειρισθεί και ο ιδιοκτήτης, χωρίς να 
απαιτείται απαραίτητα και να κατευθύνεται η πρόθεση του νοµέα σε έννοµη κτήση 
της κυριότητος, ούτε και να έχει αυτός την πεποίθηση ότι έχει κυριότητα. Εάν λείπει 
το πνευµατικό στοιχείο, υπάρχει µόνο κατοχή, η οποία, όµως, µόνη δεν µπορεί να 
οδηγήσει σε κτήση κυριότητος µε χρησικτησία. Μόνο κατοχή υπάρχει, όταν ο 
φυσικός εξουσιασµός, ολικός ή µερικός, ασκείται, κατά κανόνα, στο όνοµα άλλου µε 
βάση κάποια νόµιµη ή υποτιθεµένη ενοχική σχέση, όπως η µίσθωση, παρακαταθήκη, 
χρησιδάνειο, µεσεγγύηση, εκουσία ή νόµιµη αντιπροσώπευση κ.λ.π.. Περί της 
συνδροµής ή όχι των άνω στοιχείων κρίνει το δικαστήριο κατά την κοινή αντίληψη 
µε βάση τα συγκεκριµένα περιστατικά σε κάθε περίπτωση.  
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- Για την έναρξη της κτητικής παραγραφής είναι αδιάφορο το επιλήψιµο ή 
ανεπίληπτο της νοµής, δεν ενδιαφέρει, επίσης, ο νοµικός χαρακτηρισµός της 
πράξεως, µε την οποία ο χρησιδεσπόζων απέκτησε την νοµή, εάν δηλαδή αυτή 
στηρίζεται σε παράγωγο τρόπο, κατά τις διατάξεις των άρθρων 975 και 976 ΑΚ, ή σε 
πρωτότυπο τρόπο δια της καταλήψεως του ακινήτου, αφού δεν απαιτείται νόµιµος 
τίτλος ή οποιοσδήποτε όρος. Και κατά την διάταξη του άρθρου 1051 ΑΚ ,εκείνος που 
απέκτησε την νοµή του πράγµατος µε καθολική ή ειδική διαδοχή µπορεί να 
συνυπολογίσει το δικό του χρόνο χρησικτησίας στο χρόνο χρησικτησίας του 
δικαιοπαρόχου του. Για τον συνυπολογισµό αυτό στην νοµή του χρησιδεσπόζοντος 
και της νοµής του δικαιοπαρόχου του προκειµένου να συµπληρωθεί η εικοσαετία της 
εκτάκτου χρησικτησίας, δεν απαιτείται ειδική διαδοχή στο δικαίωµα τη κυριότητος 
επί του πράγµατος, αλλ' απλώς διαδοχή στη νοµή, που επέρχεται µε άτυπη, αναιτιώδη 
σύµβαση, η οποία έχει την έννοια, ότι στον αποκτώντα µεταβιβάζεται η ίδια η νοµή 
που είχε αυτός που µεταβιβάζει και παραδίδει το πράγµα (ΟλΑΠ 1594/1979).  
- Από την διάταξη του άρθρου 994 ΑΚ προκύπτει ότι το δίκαιο αναγνωρίζει και νοµή 
περισσοτέρων κατ' ιδανικά µέρη, µε την έννοια ότι επί του πράγµατος µία νοµή δεν 
αποκλείεται να ανήκει κατά το περιεχόµενό της σε περισσοτέρους του ενός, οπότε ως 
προς το δικαίωµα της νοµής υπόκειται περίπτωση κοινωνίας δικαιώµατος κατά την 
έννοια της διατάξεως του άρθρου 785 ΑΚ, ήτοι συννοµή. Επί της συννοµής το 
δικαίωµα καθενός από τους συννοµείς περιορίζεται στην ιδανική του µερίδα, γεγονός 
το οποίο έχει σηµασία για τον προσδιορισµό του περαιτέρω δικαιώµατος, 
στηριζοµένου επί της νοµής π.χ. για το ιδανικό µερίδιο της συγκυριότητος. Από την 
ίδια αυτή διάταξη συνάγεται ότι είναι δυνατή η προσβολή της συννοµής είτε κατά του 
όλου αυτής είτε κατά της µερίδος ενός µόνου από τους συννοµείς, που σηµαίνει 
περαιτέρω ότι τρίτος µπορεί να καταλάβει την ιδανική µερίδα κάποιου από τους 
συννοµείς και, εφ' όσον δεν αποκρουσθεί από αυτόν αυτοδυνάµως ή µε την άσκηση 
της οικείας περί νοµής αγωγής, αποκτά την ιδανική µερίδα της συννοµής, δυνάµενος 
περαιτέρω να χρησιδεσπόσει και να αποκτήσει την συγκυριότητα, κατά το άρθρο 
1113 ΑΚ, επί του καταληφθέντος ιδανικού µεριδίου διά της ασκήσεως επ' αυτού 
αδιαλείπτου νοµής επί εικοσαετία.  
- 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 
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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).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 785, 974, 975, 976, 994, 1045, 1051, 1113, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2013, σελίδα 32 
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1171 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Νοµή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη 
υπόψη πραγµάτων. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου. Λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που ο νόµος δεν 
επιτρέπε. Πρόσθετη παρέµβαση.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1045, 1051 και 974 ΑΚ συνάγεται, ότι µε έκτακτη 
χρησικτησία γίνεται κύριος ακινήτου πράγµατος εκείνος που το έχει στη νοµή του επί 
συνεχή εικοσαετία, και ότι εκείνος που απέκτησε την νοµή του πράγµατος µε ειδική ή 
καθολική διαδοχή µπορεί να συνυπολογίσει στον δικό του χρόνο χρησικτησίας τον 
χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου του. 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 ιδικό του.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 974, 976 και 977 ΚΠολ∆ 
συνάγονται, επί αποκτήσεως της νοµής µε ειδική διαδοχή, τα ακόλουθα: α) Επί 
πράγµατος ευρισκοµένου στην νοµή κάποιου, η νοµή αποκτάται από άλλον µε 
παράδοση του πράγµατος στον αποκτώντα, η οποία γίνεται µε την βούληση του έως 
τώρα νοµέως. β) Η συµφωνία του έως τώρα νοµέως µε τον αποκτώντα περί της από 
αυτόν, τον δεύτερο, κτήσεως της νοµής αρκεί για την µεταβίβαση της νοµής, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτός, ο δεύτερος, είναι σε θέση να ασκεί την φυσική εξουσία επί 
του πράγµατος. γ) Παράδοση στον αποκτώντα υπάρχει και όταν συµφωνηθεί µεταξύ 
αυτού και του µεταβιβάζοντος έως τώρα νοµέως ότι τρίτος, ευρισκόµενος στην 
κατοχή του πράγµατος µε βάση κάποια έννοµη σχέση, θα παραµείνει στην κατοχή 
του πράγµατος µε βάση την ίδια έννοµη σχέση, µε διαφορετικά όµως υποκείµενα, 
ήτοι τον τρίτο και τον αποκτώντα (στην θέση του έως τώρα νοµέως), σ' αυτήν δε την 
περίπτωση έναντι του τρίτου µεταβιβάζεται η νοµή στον αποκτώντα αφότου 
γνωστοποιηθεί αυτή στον τρίτο από τον έως τώρα νοµέα. Από τις ίδιες διατάξεις 
συνάγεται, ότι ή περί µεταβιβάσεως της νοµής συµφωνία, είναι άτυπη, µη υποκειµένη 
στον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου του άρθρου 369 ΑΚ, ούτε και σε 
µεταγραφή, κατά τα άρθρα 1033 και 1198 ΑΚ, και αφηρηµένη δικαιοπραξία, 
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επιφέρουσα το µεταβιβαστικό της νοµής αποτέλεσµα, ανεξαρτήτως της υπάρξεως της 
υποκειµένης αιτίας ή της εγκυρότητος αυτής. Εποµένως, διά της σωµατικής 
παραδόσεως του πράγµατος, ο αποκτών γίνεται νοµέας, έστω και αν η υποκειµένη 
σύµβαση είναι άκυρη ή ακυρώσιµη. Στην περίπτωση δε που ενεφιλοχώρησε κάποιο 
ελάττωµα στην περί µεταβιβάσεως της νοµής, αφηρηµένη, σύµβαση, τότε δεν 
επέρχεται µεν µεταβίβαση της νοµής παραγώγως, πλην όµως είναι δυνατή η 
απόκτηση της νοµής πρωτοτύπως, εφόσον ο αποκτήσας την φυσική εξουσία επί του 
πράγµατος σε εκτέλεση της ακύρου ή ακυρωσίµου περί µεταβιβάσεως της νοµής 
συµβάσεως την ασκεί µε διάνοια κυρίου, δυνάµενος να µεταβιβάσει την νοµή σε 
κάποιον τρίτο, παραγώγως. Ο τρίτος που απέκτησε την νοµή από τον µέχρι τούδε 
επιλήψιµο νοµέα δι' ειδικής διαδοχής, καθιστάµενος και αυτός επιλήψιµος νοµέας 
µόνον εάν εγνώριζε το επιλήψιµο της νοµής ( άρθρο 984 παρ. 2 ΑΚ), δεν κωλύεται, 
ένεκα του επιληψίµου της προς αυτόν µεταβιβασθείσης νοµής, να αρχίσει να 
χρησιδεσπόζει επί του πράγµατος, αποκτώντας την επ' αυτού κυριότητα δι' εκτάκτου 
χρησικτησίας, ανεξαρτήτως του εάν εγνώριζε η όχι την ύπαρξη του εν λόγω 
ελαττώµατος, γιατί επί της εκτάκτου χρησικτησίας δεν απαιτείται το στοιχείο της 
καλής πίστεως, όπως επί της τακτικής χρησικτησίας, κατά το άρθρο 1041 ΑΚ.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1045, 787, 980, 981, 982 επ. και 994 ΑΚ συνάγεται, 
ότι εκείνος που κατέχει το ακίνητο µε βάση κάποια έννοµη σχέση είναι αντιπρόσωπος 
του νοµέως στην άσκηση της νοµής και επί αντιποιήσεως αυτής, συνισταµένης στην 
µεταστροφή της διανοίας του από διάνοια κατόχου ή βοηθού νοµής σε διάνοια 
κυρίου, δεν δύναται να αντιτάξει κατά του νοµέως ή των συννοµέων κτητική ή 
αποσβεστική παραγραφή πριν γνωστοποιήσει σ' αυτούς µε οποιονδήποτε τρόπο την 
βούλησή του να νέµεται το πράγµα για ιδικό του αποκλειστικά λογαριασµό. Τοιαύτη, 
όµως, γνωστοποίηση δεν απαιτείται, όταν ο τρίτος δεν αντιποιείται την νοµή, αλλά 
την αποκτά παραγώγως, ή πρωτοτύπως, αφού, στην περίπτωση αυτή, ο τρίτος δεν 
χρησιδεσπόζει, αντιποιούµενος την νοµή των λοιπών συννοµέων, αλλ' ως αποκτήσας 
ο ίδιος το δικαίωµα της νοµής εφ' ολοκλήρου του πράγµατος, έστω και επιληψίµως.  
- 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. Και 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).  
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- 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 επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΟλΑΠ 469/1984), ενώ αντιθέτως, 
αποτελούν "πράγµατα" οι λόγοι εφέσεως και αντεφέσεως και οι πρόσθετοι λόγοι 
εφέσεως (ΟλΑΠ 11/1996). ∆εν θεµελιώνεται, όµως ο λόγος αυτός αναιρέσεως, εάν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη του προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για 
οποιοδήποτε λόγο, τυπικό η ουσιαστικό (ΟλΑΠ 25/2003). Ο λόγος όµως αυτός 
αναιρέσεως δεν ιδρύεται στην περίπτωση κατά τη οποία το δικαστήριο της ουσίας, 
στα πλαίσια της αξιολογήσεως του αποδεικτικού υλικού και προς τον σκοπό του 
ακριβεστέρου προσδιορισµού, κατά τον χρόνο, τόπο ή άλλων στοιχείων, των στην 
αγωγή εκτιθεµένων πραγµατικών περιστατικών, συγκροτούντων την ιστορική και 
νοµική βάση της, διαφοροποιείται ως προς τα στοιχεία αυτά, υπό την προϋπόθεση 
βεβαίως ότι η διαφοροποίηση αυτής δεν επάγεται αλλοίωση, ως προς τα ουσιώδη 
στοιχεία, τού, στην αγωγή περιγραφοµένου, βιοτικού συµβάντος, ως γενεσιουργού 
αιτίας της διαγνωστέας εννόµου συνεπείας.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 10 ΚΠολ∆, όπως αυτό ίσχυε πριν τροποποιηθεί µε το άρθρο 
17 παρ. 2 του ν. 2915/2001, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόµο 
δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά 
χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε απόδειξη γι' αυτά. Από την διάταξη αυτή προκύπτει, ότι 
ο λόγος αυτός αναιρέσεως ιδρύεται, όταν το δικαστήριο δέχεται πράγµατα, ήτοι 
αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς, οι οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση, ή 
παρακώλυση του δικαιώµατος, που ασκείται µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, 
χωρίς να έχει προσαχθεί οποιαδήποτε απόδειξη για τα πράγµατα αυτά ή όταν δεν 
εκθέτει από ποια αποδεικτικά στοιχεία άντλησε την απόδειξη γι' αυτά. 
- 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 
σχηµάτισε την κρίση του για την βασιµότητα της αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως 
κ.λ.π., στηριζόµενο σε περισσότερα αποδεικτικά µέσα, το δε φερόµενο ως 
παραµορφωθέν έγγραφο το συνεξετίµησε µε τις λοιπές αποδείξεις, χωρίς να στηριχθεί 
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κυρίως ή αποκλειστικώς σ' αυτό, εκ της εν λόγω δε συνεκτιµήσεως άγεται 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 την συνεκτίµηση όλων των αποδεικτικών µέσων, είναι, κατά 
την διάταξη του άρθρου 561 παρ 1 ΚΠολ∆, αναιρετικώς ανέλεγκτη.  
- Αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει ή παρά 
το νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Από δε τις 
διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 341του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δικαστήριο 
της ουσίας είναι υποχρεωµένο να λάβει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα που οι 
διάδικοι προσκοµίζουν και επικαλούνται νοµίµως, τα οποία είναι χρήσιµα προς 
άµεση ή έµµεση (µε τεκµήρια) απόδειξη γεγονότων, που συγκροτούν ισχυρισµό 
λυσιτελή, δηλαδή που επιδρούν στο διατακτικό, παραδεκτό και νόµω βάσιµο ή 
ισχυρισµό περί αρχής εγγράφου αποδείξεως (ΟλΑΠ 11 1982). Και έχει µεν την 
υποχρέωση, σύµφωνα µε τις πιο πάνω διατάξεις και εκείνες του άρθρου 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος, να αιτιολογήσει την απόφασή του, να αναφέρει δηλαδή τους λόγους 
που το οδήγησαν στον σχηµατισµό της δικανικής του πεποιθήσεως, όχι όµως και να 
κάνει ειδική µνεία και αξιολόγηση εκάστου αποδεικτικού µέσου, αρκεί να γίνεται 
αδιστάκτως βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της αποφάσεως ότι προς σχηµατισµό του 
αποδεικτικού πορίσµατος έλαβε υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που νοµίµως 
προσεκόµισαν και επικαλέσθηκαν οι διάδικοι.  
- Κατά το άρθρο 80 ΚΠολ∆, αν σε δίκη που εκκρεµεί µεταξύ άλλων τρίτος έχει 
έννοµο συµφέρον να νικήσει κάποιος διάδικος, έχει δικαίωµα, µέχρι την έκδοση 
αµετάκλητης αποφάσεως, να ασκήσει πρόσθετη παρέµβαση για να τον υποστηρίξει. 
Από την διάταξη αυτή προκύπτει, ότι πρόσθετη παρέµβαση µπορεί να ασκηθεί και το 
πρώτον ενώπιον του Αρείου Πάγου (ΟλΑΠ 1/1996). Περαιτέρω, από την παραπάνω 
διάταξη και τον συνδυασµό αυτής µε την διάταξη του άρθρου 68 του ιδίου Κώδικος 
προκύπτει, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση προσθέτου παρεµβάσεως, 
είναι η ύπαρξη εννόµου συµφέροντος, το οποίο πρέπει να προσδιορίζεται στο 
δικόγραφο της παρεµβάσεως κατά την ρητή διάταξη του άρθρου 81 παρ. 1 εδ. β' 
ΚΠολ∆. Έννοµο δε συµφέρον προς παρέµβαση υφίσταται, όταν µε αυτή µπορεί να 
προστατευθεί δικαίωµα του παρεµβαίνοντος ή να αποτραπεί η δηµιουργία εις βάρος 
του νοµικής υποχρεώσεως, που, είτε απειλούνται από την δεσµευτικότητα και την 
εκτελεστότητα της αποφάσεως που θα εκδοθεί, είτε υπάρχει κίνδυνος προσβολής 
τους από τις αντανακλαστικές συνέπειές της (ΟλΑΠ 8/1998). Εξ' άλλου, ως τρίτος, 
κατά την έννοια της ιδίας διατάξεως του άρθρου 80 ΚΠολ∆, νοείται εκείνος, ο οποίος 
δεν έχει προσλάβει την ιδιότητα του διαδίκου στην αρχική δίκη, µη ταυτιζόµενος 
νοµικώς µε κάποιον από αυτούς, όπως συµβαίνει επί καθολικής ή οιονεί καθολικής 
διαδοχής, ενώ θεωρούνται ως τρίτοι, δικαιούµενοι να ασκήσουν πρόσθετη 
παρέµβαση, οι ειδικοί διάδοχοι των αρχικών διαδίκων, ανεξαρτήτως του χρόνου που 
απέκτησαν την ιδιότητα αυτή, προ ή κατά την διάρκεια της δίκης. Από τις ίδιες δε ως 
άνω διατάξεις σε συνδυασµό και προς εκείνη του άρθρου 215 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι 
η πρόσθετη παρέµβαση, εκκρεµούσης αναιρέσεως, ασκείται διά καταθέσεως 
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δικογράφου, κοινοποιουµένου σε όλους τους διαδίκους και περιέχοντος τα στην & 1 
του άρθρου 81 οριζόµενα στοιχεία.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 787, 904, 974, 976, 977, 980, 981, 982 επ., 984, 994, 1033, 1041, 1045, 
1051, 1198,, 
ΚΠολ∆: 80, 81, 215, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 
20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2013, σελίδα 34 
 
Κυριότητα - Επικαρπία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1225 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επικαρπία. Μισθωτής που αποκτά νόµιµα την επικαρπία την επί του µισθίου 
ιδανική µερίδα κάποιου εκ των εκµισθωτών. Αναπροσαρµογή µισθώµατος. 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1033, 1142, 1144 και 1166 του ΑΚ 
συνάγεται ότι η προσωπική δουλεία της επικαρπίας συνίσταται στο εµπράγµατο 
δικαίωµα του επικαρπωτή να χρησιµοποιεί και να καρπώνεται ξένο πράγµα, 
διατηρώντας όµως ακέραιη την ουσία του. Η επικαρπία συνίσταται µε δικαιοπραξία ή 
µε χρησικτησία. Εξάλλου, κατά τα άρθρα 1167 και 1168 του ΑΚ η απόσβεση της 
επικαρπίας για κάποιο από τους λόγους που αναφέρεται στον νόµο έχει ως συνέπεια 
ότι η επικαρπία επιστρέφει αυτοδικαίως στην κυριότητα από την οποία αποσπάσθηκε, 
χωρίς να απαιτείται να ορισθεί αυτό κατά τη σύσταση, δηλαδή επιστρέφει σε εκείνον 
τον οποίο ευρίσκεται ήδη η κυριότητα αυτού, αφού η επιστροφή αναφέρεται στην 
κυριότητα που υπάρχει κατά το χρόνο της αποσβέσεως της επικαρπίας.  
- Aπό το συνδυασµό των άρθρων 453, 574, 599 και 1509 ΑΚ προκύπτει ότι εάν 
διαρκούσης της συµβάσεως µισθώσεως ακινήτου, συναφθείσης υπό συγκυρίων ή των 
εχόντων την επικαρπία αυτού, ο µισθωτής αποκτήσει νόµιµα την επικαρπία την επί 
του µισθίου ιδανική µερίδα κάποιου εκ των εκµισθωτών, επέρχεται απόσβεση µε 
σύγχυση της υποχρέωσης προς καταβολή του µισθώµατος όσο αφορά το µερίδιο του 
τέως επικαρπωτή, δεν καταλύεται όµως η ενοχική σύµβαση της µίσθωσης που είχε 
συνάψει αυτός (µισθωτής και αποκτών την ιδανική µερίδα), εξακολουθεί δε να 
χρησιµοποιεί ολόκληρο το µίσθιο, σε εκτέλεση και µε βάση τη µίσθωση αυτή, 
υποχρεούµενος να καταβάλει προς τους λοιπούς εκµισθωτές το οφειλόµενο προς 
αυτούς µίσθωµα (ΟλΑΠ 1206/1984). 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 7 Π∆/τος 34/1995 "κωδικοποίηση διατάξεων νόµων 
περί εµπορικών µισθώσεων", το οποίο εφαρµόζεται και επί προϋφισταµένων 
µισθώσεων, προκύπτει, εκτός των άλλων, ότι επί των εµπορικών και γενικά των 
προστατευόµενων από το διάταγµα αυτό µισθώσεων το µίσθωµα ορίζεται ελεύθερα 
κατά τη σύναψη της µίσθωσης από τους συµβαλλοµένους, αναπροσαρµόζεται δε 
κατά τα χρονικά διαστήµατα που προβλέπονται στη σύµβαση. Αν δεν υπάρχει 
συµφωνία αναπροσαρµογής ή αυτή έχει εξαρτηθεί από άκυρη ρήτρα η 
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αναπροσαρµογή γίνεται µετά διετία από την έναρξη της σύµβασης χωρίς δικαστική 
µεσολάβηση στα ποσοστά που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του ως άνω 
άρθρου, Στη συνέχεια χωρεί αναπροσαρµογή του µισθώµατος µε µόνη προϋπόθεση 
την πάροδο έτους από την προηγούµενη, ανέρχεται δε η αναπροσαρµογή αυτή σε 
ποσοστό 75% του τιµάριθµου του κόστους ζωής, όπως αυτό έχει καθοριστεί από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, για τους αµέσως προηγούµενους δώδεκα µήνες.  
- Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίστηκε ότι "σε κάθε περίπτωση µπορεί να 
ζητηθεί αναπροσαρµογή του µισθώµατος µε τη συνδροµή του άρθρου 388 ΑΚ". Από 
τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι σε κάθε περίπτωση και συνεπώς σε αυτή της 
συµφωνηµένης ποσοστιαίας σταδιακής αναπροσαρµογής του µισθώµατος είναι 
επιτρεπτή η αναπροσαρµογή του µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 388 ΑΚ. 
Περαιτέρω ενόψει και της διάταξης του άρθρου 44 ίδιου π.δ/τος µπορεί επίσης να 
ζητηθεί αναπροσαρµογή και κατά το άρθρο 288 ΑΚ, το οποίο ορίζει ότι ο οφειλέτης 
έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού 
ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται σε 
οποιαδήποτε ενοχή, ασχέτως αν αυτή απορρέει από σύµβαση ετεροβαρή ή 
αµφοτεροβαρή ή από άλλη δικαιοπραξία ή αν πηγάζει ευθέως από το νόµο, εκτός αν 
προβλέπεται άλλη ανάλογη ειδική προστασία ή αν συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις 
εφαρµογής του άρθρου 388 ΑΚ. Παρέχει δε στο δικαστή τη δυνατότητα να προβεί 
κατά το άρθρο 288 ΑΚ στην αναπροσαρµογή του οφειλόµενου αρχικού ή µετά από 
αναπροσαρµογή ή συµβατική ή νόµιµη (αντικειµενική) µισθώµατος, όταν λόγω της 
συνδροµής ειδικών συνθηκών η εµµονή στην εκπλήρωση της παροχής είναι αντίθετη 
προς την ευθύτητα και την εντιµότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές και 
επιβάλλεται, σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη -παρά την 
ανάγκη κατοχύρωσης της ασφάλειας των συναλλαγών, η οποία πρέπει να 
συνεκτιµάται - η αναπροσαρµογή του µισθώµατος στο επίπεδο εκείνο που αίρει τη 
δυσαναλογία των εκατέρωθεν παροχών και αποκαθιστά τη διαταραχθείσα καλή πίστη 
(ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 328/2004).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 179 ΑΚ σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 
174, 178 και 180 ΑΚ προκύπτει ότι άκυρη, ως αντικείµενη στα χρηστά ήθη, είναι η 
σύµβαση µε την οποία το ένα από τα συµβαλλόµενη µέρη, εκµεταλλευόµενο την 
ανάγκη, κουφότητα ή απειρία του άλλου συνοµολογεί ή λαµβάνει για τον εαυτό του 
ωφελήµατα που κατά το χρόνο της συνοµολογήσεως τους βρίσκονται σε προφανή 
δυσαναλογία προς την παροχή. Απειρία είναι η έλλειψη συνήθους πείρας ως προς τα 
οικονοµικά δεδοµένα και µεγέθη ως προς τις τιµές και ως προς τις συναλλαγές. 
Κουφότητα είναι η αδιαφορία για τις συνέπειες και τη σηµασία των πράξεων, ενώ 
ανάγκη είναι και η κατάσταση που συνεπάγεται κίνδυνο της ζωής, της υγείας και της 
ελευθερίας, καθώς και η οικονοµική του συµβαλλοµένου, αρκεί να είναι επιτακτική. 
Η δυσαναλογία παροχής και αντιπαροχής πρέπει να είναι προφανής. Εκµετάλλευση 
δε υπάρχει όταν αυτός που γνωρίζει την ως άνω κατάσταση του αντισυµβαλλοµένου 
του (ανάγκη, κουφότητα, απειρία) επωφελείται και µε κατάλληλο χειρισµό 
επιτυγχάνει προφανώς µειωµένη αντιπαροχή. Αν λείπει ένα από τα ανωτέρω στοιχεία 
δεν µπορεί να γίνει λόγος για ακυρότητα της δικαιοπραξίας ως αισχροκερδούς κατά 
το άρθρο 179 ΑΚ, γιατί απαιτείται να συντρέχουν και η φανερή δυσαναλογία µεταξύ 
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παροχής και αντιπαροχής και η ανάγκη ή κουφότητα ή απειρία του άλλου 
συµβαλλοµένου και η εκµετάλλευση, από τον συµβαλλόµενο µιας από τις γνωστές σ' 
αυτόν ως άνω καταστάσεις του αντισυµβαλλοµένου.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας αυτός παραβιάζεται 
είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, η οποία υπάρχει αν ο κανόνας δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ 
δεν έπρεπε ή αν εφαρµοστεί εσφαλµένα. Εξάλλου ως διδάγµατα της κοινής πείρας 
θεωρούνται γενικές αρχές, που συνάγονται επαγωγικώς την καθηµερινή παρατήρηση 
της εµπειρικής πραγµατικότητας, τη συµµετοχή στις συναλλαγές και τις γενικές 
τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις, οι οποίες έχουν γίνει κοινό κτήµα και 
χρησιµοποιούνται από το δικαστήριο για την εξειδίκευση των αορίστων νοµικών 
εννοιών και για την έµµεση απόδειξη κρίσιµων γεγονότων ή την εκτίµηση της 
αποδεικτικής αξίας των προσκοµισθέντων αποδεικτικών στοιχείων. Η παραβίαση των 
διδαγµάτων αυτών ιδρύει τον ως άνω λόγο αναιρέσεως, µόνον αν αυτά 
χρησιµοποιήθηκαν εσφαλµένως από το δικαστήριο κατά την ερµηνεία κανόνων του 
ουσιαστικού δικαίου ή την υπαγωγή σ' αυτούς των αποδειχθέντων πραγµατικών 
περιστατικών και όχι προς έµµεση απόδειξη ή για την εκτίµηση της αποδεικτικής 
αξίας των προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρθ. 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 178, 179, 180, 288, 388, 453, 574, 599, 1033, 1142, 1144, 1166, 1167, 
1168, 1509, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Π∆: 34/1995, άρθ. 7, 44,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2013, σελίδα 139 
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Κυριότητα - Κληρονοµική διαδοχή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1074 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κτήση κυριότητας µε κληρονοµικής διαδοχή. Έκτακτη χρησικτησία. Ιόνιος Αστικός 
Κώδικας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 1033 ΑΚ, για τη µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου απαιτείται 
συµφωνία µεταξύ του κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι µετατίθεται σ' αυτόν η 
κυριότητα για κάποια νόµιµη αιτία. Η συµφωνία γίνεται µε συµβολαιογραφικό 
έγγραφο και υποβάλλεται σε µεταγραφή. Κατά τις συνδυασµένες επίσης 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 αποδεχθεί µε δηµόσιο έγγραφο την κληρονοµιά και 
µεταγράψει την περί αποδοχής δήλωσή του. Ο τρόπος κτήσεως της κυριότητας επί 
ακινήτου του άµεσου δικαιοπαρόχου στερείται εννόµων συνεπειών, εκτός εάν ο 
εναγόµενος επί διεκδικητικής αγωγής, ερειδοµένης επί παραγώγου τρόπου κτήσεως 
της κυριότητας του διεκδικούµενου ακινήτου, µε τις προτάσεις του της πρώτης 
συζητήσεως, ήθελε αµφισβητήσει την επί του επιδίκου κυριότητα του άµεσου 
δικαιοπαρόχου του ενάγοντος, οπότε ο τελευταίος υποχρεούται µε τις ίδιες προτάσεις 
του της πρώτης συζητήσεως, κατ' επιτρεπτή, σύµφωνα µε το άρθρο 224 του ΚΠολ∆, 
συµπλήρωση της αγωγής, να καθορίσει τον τρόπο κτήσεως της κυριότητας από τον 
άµεσο δικαιοπάροχό του αν υπάρξει ανάγκη και των απωτέρων µέχρι πρωτότυπου 
τρόπου κτήσεως κυριότητας. Η παράλειψη του ενάγοντος να καθορίσει είτε καθ' 
υποφοράν µε την αγωγή, είτε κατά τα ως άνω, τον τρόπο κτήσεως της κυριότητας του 
επιδίκου από ένα από τους δικαιοπαρόχους του (άµεσο ή απωτέρους του) καθιστά την 
αγωγή αόριστη.  
- Κατά µε τις διατάξεις των άρθρων 1041, 1042, 1044 και 1192 επ. του ΑΚ, για να 
αποκτήσει κάποιος κυριότητα σε ακίνητο µε τακτική χρησικτησία, απαιτούνται 
φυσική εξουσίαση του πράγµατος µε διάνοια κυρίου (νοµή), καλή πίστη, που πρέπει 
να υπάρχει κατά το χρόνο κατά τον οποίο αποκτάται η νοµή, νόµιµος τίτλος, πράγµα 
δεκτικό χρησικτησίας και παρέλευση δεκαετίας, που αρχίζει από την µεταγραφή του 
τίτλου, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στην νοµή του για 
µία εικοσαετία πράγµα κινητό ή ακίνητο γίνεται κύριος τούτου χωρίς να απαιτείται 
καλή πίστη ή τίτλος, νόµιµος ή νοµιζόµενος. Στην έκτατη χρησικτησία για το 
συνυπολογισµό της νοµής των προκτητόρων, αρκεί ειδική διαδοχή στη νοµή, η οποία 
επέρχεται ακόµη και αν πρόκειται για ακίνητο µε άτυπη και αφηρηµένη ή αναιτιώδη 
σύµβαση, επί καθολικής δε διαδοχής, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 
983 και 1051 ΑΚ, η νοµή του κληρονοµουµένου µεταβιβάζεται στον κληρονόµο και 
χωρίς την αποδοχή της κληρονοµίας και µεταγραφή της σχετικής δήλωσης ή του 
κληρονοµητηρίου και έτσι ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος δικαιούται να 
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συνυπολογίσει και το χρόνο νοµής του προκτήτορά του στο δικό του χρόνο νοµής, 
εφόσον τόσο αυτός όσο και οι διάδοχοι έχουν νοµή χρησικτησίας και δεν χώρησε 
διακοπή στη διαδοχή της νοµής ανάµεσά τους. Περαιτέρω από τις συνδυασµένες 
διατάξεις των άρθρων 593, 2032 και 2063 του Ιονίου Αστικού Κώδικα για την κτήση 
ακινήτου µε τριακονταετή παραγραφή απαιτείται διακατοχή συνεχής, αδιάκοπη, 
ειρηνική, δηµόσια και αναµφίβολος.  
- Κατά µεν το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση, αν παρεβιάσθη 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορε αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό ή 
ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Κατά δε την έννοια του αριθ. 19 του ιδίου 
άρθρου, ανεπαρκής ή αντιφατική αιτιολογία, που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για 
έλλειψη νοµίµου βάσεως, υπάρχει όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν 
προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα 
οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου 
που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη περίπτωση, όχι όµως και όταν υπάρχουν 
ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, 
στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, εφόσον τούτο 
εκτίθεται σαφώς. Μόνο τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται 
πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 983, 1033, 1041, 1042, 1044, 1045, 1051, 1192, 1193, 1195, 1198, 1199, 1710, 
1846, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Κληρονοµική διαδοχή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1076 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κυριότητα. Κληρονοµική διαδοχή. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Γνωµοδοτήσεις. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση εγγράφου. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 1710 παρ. 1, 1712, 1721, 1846, 1193, 
1195, 1198, 1199 και 1033 ΑΚ, συνάγεται ότι η κυριότητα ακινήτου αποκτάται 
παραγώγως, µε κληρονοµική µεν διαδοχή, από 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.  
Εξάλλου, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου του αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση 
δεν έχει νόµιµη βάση, όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
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δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, και, έτσι, 
δεν µπορεί να ελεχθεί, αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν οι όροι του 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που 
δεν εφαρµόσθηκε.  
- Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 339 ΚΠολ∆, αποδεικτικά µέσα είναι η οµολογία, η 
αυτοψία, η πραγµατογνωµοσύνη, τα έγγραφα, η εξέταση των διαδίκων, οι µάρτυρες 
και τα δικαστικά τεκµήρια, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 390 του ίδιου Κώδικα, το 
δικαστήριο εκτιµά ελεύθερα τις γνωµοδοτήσεις προσώπων που έχουν ειδικές γνώσεις 
επιστήµης ή τέχνης σε ζητήµατα που αφορούν εκκρεµή δίκη, οι οποίες συντάχθηκαν 
ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου και προσάγονται από αυτόν. Από το συνδυασµό 
των αµέσως πιο πάνω διατάξεων προκύπτει, ότι οι γνωµοδοτήσεις που αναφέρονται 
στη δεύτερη απ' αυτές, εφόσον συντάχθηκαν κατά τις νόµιµες προϋποθέσεις, δεν 
συνιστούν ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο, αλλά έγγραφο, που υποβάλλεται στην ίδια 
ρύθµιση και εκτιµάται ελεύθερα από το δικαστήριο (ΟλΑΠ 8/2005, 848/1981, 
111/1981).  
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 11 περίπτ. γ του άρθρου 559 ΚΠολ∆, κατά τον 
οποίο επιτρέπεται αναίρεση, αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν, ελέγχεται ουσιαστικά αβάσιµος, αν 
αποδεικνύεται από την προσβαλλόµενη απόφαση, ότι το δικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέστηκαν και 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. Εξάλλου, οι γνωµοδοτήσεις των πραγµατογνωµόνων δεν είναι 
έγγραφα, κατά την έννοια των άρθρων 339 και 432 του ΚΠολ∆, ώστε ενδεχόµενη 
παραµόρφωση του περιεχοµένου τους, να θεµελιώσει λόγο αναίρεσης από το άρθρο 
559 αριθ. 20 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1033, 1193, 1195, 1198, 1199, 1710, 1712, 1721, 1846, 
ΚΠολ∆: 339, 390, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Κυριότητα - Κληρονοµική διαδοχή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 931 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κτήση κυριότητας δυνάµει κληρονοµικής διαδοχής. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- 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. Έτσι, αν η διεκδικητική αγωγή ακινήτου, µε την 
οποία ο ενάγων ζητεί την προστασία της κυριότητάς του επί ακινήτου πράγµατος, 
στηρίζεται σε κτήση της κυριότητας µε παράγωγο τρόπο (σύµβαση, κληρονοµική 
διαδοχή), πρέπει να αναφέρονται τόσο στην αγωγή, όσο και στην απόφαση που την 
δέχεται ως ουσιαστικά βάσιµη, και ότι ο αποβιώσας ή εκείνος που συµφώνησε τη 
µεταβίβασή της ήταν κύριος του επίδικου ακινήτου.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι λόγος αναίρεσης για 
ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόστηκε, 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµόστηκε, ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική 
από την αληθινή.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1033, 1094, 1193, 1195, 1198, 1199, 1710, 1712, 1721, 1724, 1813, 1846, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Κυριότητα δυνάµει Οθωµανικού ∆ικαίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 1 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Κυριότητα δυνάµει Οθωµανικού δικαίου. Αναγνωριστική κυριότητας αγωγή του 
∆ηµοσίου. Θήρα (Σαντορίνη). Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά τα άρθρα 1-3 του Οθωµανικού νόµου της 7 Ραµαζάν 1274 οι γαίες 
διακρίνονται στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες (α) τις γαίες καθαρής ιδιοκτησίας 
(µούλκια), (οικοδοµήµατα, εργαστήρια, αµπελώνες),των οποίων τη κυριότητα είχε 
αυτός που τις εξουσίαζε και µπορούσε να τις διαθέτει ελεύθερα προς τρίτους µε 
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άτυπη συµφωνία περί µεταβίβασης, (β) τις δηµόσιες γαίες (µιριγιέ), (τα 
καλλιεργήσιµα χωράφια, βοσκοτόπια, δάση), των οποίων η κυριότητα ανήκε στο 
Οθωµανικό ∆ηµόσιο και επί των οποίων οι ιδιώτες µπορούσαν να αποκτήσουν µόνο 
δικαίωµα εξουσίασης (τεσσαρούφ), (γ) τις αφιερωµένες γαίες (βακούφια), των 
οποίων η χρήση και εκµετάλλευση γινόταν υπέρ κάποιου αγαθοεργού σκοπού και οι 
οποίες θεωρούνταν ως πράγµατα εκτός συναλλαγής, (δ) τις εγκαταλελειµµένες σε 
κοινότητες γαίες (µετρουκέ) (οι δηµόσιοι δρόµοι, οι πλατείες), οι οποίες ήταν 
προορισµένες για την κοινή χρήση και ανήκαν στο ∆ηµόσιο και (ε) τις νεκρές γαίες 
(µεβάτ) (τα βουνά, τα ορεινά και πετρώδη µέρη, τα αδέσποτα δάση), οι οποίες 
αποτελούσαν γαίες που κανείς δεν κατείχε, δεν εξουσίαζε και δεν καλλιεργούσε και 
ανήκαν στο ∆ηµόσιο. Επακολούθησαν τα πρωτόκολλα του Λονδίνου της 3.2.1830, 
4/16.6.1830 και 19.6/1-7-1830, µε τα οποία κυρώθηκε η Ανεξαρτησία της Ελλάδος 
και ρυθµίσθηκαν οι σχέσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου ως προς τις άλλοτε ιδιοκτησίες 
των Οθωµανών στην Ελλάδα, ορίζοντας, σε συνδυασµό µε την από 9.7.1832 
Συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως "Περί διαρρυθµίσεως των Ελληνικών συνόρων", 
ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποκτά την κυριότητα στα κτήµατα των Οθωµανών, τα 
οποία είχε καταλάβει κατά την διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα (έως τις 
3.2.1830) και είχε δηµεύσει κατά την διάρκεια του πολέµου, καθώς και σε εκείνα, τα 
οποία, κατά τον χρόνο της υπογραφής των πρωτοκόλλων είχαν εγκαταλειφθεί από 
τους άλλοτε κυρίους τους Οθωµανούς, οι οποίοι απεχώρησαν και δεν εξουσιάζοντος 
πλέον από αυτούς, χωρίς παράλληλα να έχουν καταληφθεί από τρίτους µέχρι την 
έναρξη ισχύος του νόµου της 21-6/3-7/1837 "περί διακρίσεως δηµόσιων κτηµάτων", 
περιερχόµενα κατά το άρθρο 16 αυτού στην κυριότητα του ∆ηµοσίου ως αδέσποτα. 
Με τις ρυθµίσεις αυτές το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν κλήθηκε ως καθολικός διάδοχος 
των Οθωµανών, αλλά διαδέχθηκε το Τουρκικό ∆ηµόσιο in globo µε τη γενόµενη 
δήµευση "δικαίωµα πολέµου", ως ειδικού τίτλου, στο δικαίωµα κυριότητας των 
κτηµάτων, τα οποία κατείχοντο µόνο από τους Οθωµανούς κατά την έναρξη της 
Ελληνικής Επαναστάσεως και , ή κατέλαβε διαρκούντος του πολέµου, ή ως 
εγκαταλελειµµένα από τους πρώην κυρίους τους, δεν κατείχοντο πλέον από αυτούς. 
Η διαδοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο Τουρκικό ∆ηµόσιο "δικαιώµατι πολέµου" 
αφορά και τις νήσους του Αιγαίου, µε ρητή αναφορά τους στο σχετικό κείµενο του 
πρακτικού (αρ.3) και στο προηγούµενο πρωτόκολλο της 10/22-3-1829 µε τον 
παράτιτλο "Οριοθεσία της Στερεάς και των νήσων", διαλαµβάνοντας "Αι 
παρακείµεναι εις την Πελοπόννησον νήσοι, η Εύβοια και αι κοινώς καλούµεναι 
Κυκλάδες θέλουν αποτελεί ωσαύτως µέρος τούτου του Κράτους". Η διαδοχή όµως 
αυτή δεν έθιξε τα εµπράγµατα δικαιώµατα των ιδιωτών, τα οποία είχαν αποκτηθεί επί 
των ακινήτων καθαρής ιδιοκτησίας (µούλκια) και τα δικαιώµατα εξουσίασης 
"τεσσαρούφ", τα οποία είχαν αποκτηθεί επί των δηµοσίων γαιών σύµφωνα µε το 
Οθωµανικό δίκαιο. Λόγοι ιστορικής ιδιαιτερότητας διαµόρφωσαν ιδιαίτερο νοµικό 
και ιδιοκτησιακό καθεστώς στις Κυκλάδες. Ειδικότερα οι γαίες των νησιών αυτών 
χαρακτηρίσθηκαν κατά τον ιερό µουσουλµανικό νόµο ως ιδιωτικές ανήκουσες στην 
κατά τα άρθρα 1 και 2 του από 7ης Ραµαζάν έτους 1274 Οθωµανικού νόµου "περί 
γαιών" κατηγορία των καθαράς ιδιοκτησίας ακινήτων, τα οποία εξακολούθησαν 
εξουσιαζόµενα υπό των µέχρι τότε κυρίων αυτών και δη κατά πλήρη κυριότητα, υπό 
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τον όρο όµως καταβολής εγγείου φόρου Κατά συνέπεια, τα ακίνητα των νήσων 
αυτών, µη εξουσιαζόµενα πριν από την επανάσταση από τον σουλτάνο, ουδέ 
κατεχόµενα από Οθωµανούς ιδιώτες, δεν περιήλθαν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, κατά 
διαδοχήν του Τουρκικού ∆ηµοσίου, δικαιώµατι πολέµου και δυνάµει των περί 
ανεξαρτησίας της Ελλάδος πρωτοκόλλων του Λονδίνου και της από 7.7.1832 
συνθήκης της Κωνσταντινούπολης .Τούτο, όµως, συµβαίνει εφόσον πρόκειται περί 
γαιών καθαρής ιδιοκτησίας, ενώ και για τα νησιά των Κυκλάδων, µεταξύ των οποίων 
και η Σαντορίνη, σύµφωνα µε τα ως άνω Πρωτόκολλα του Λονδίνου και τη Συνθήκη 
της Κωνσταντινουπόλεως, για εκτάσεις που αφορούσαν τα δάση, τους αιγιαλούς, τα 
κοινόχρηστα, τις βοσκές και τις εκτάσεις που λόγω της µορφής τους δεν 
εξουσιάζονταν από κανένα, µετά τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας, κατέστη κύριος 
αυτών το Ελληνικό ∆ηµόσιο ως διάδοχο του Οθωµανικού Κράτους δικαιώµατι 
πολέµου. Και τούτο διότι οι εκτάσεις αυτές παρέµειναν προσδιορισµένες κατά την 
ταυτότητά τους ως τµήµα της χώρας του Οθωµανικού Κράτους και οι οποίες 
ουδέποτε εξουσιάστηκαν από ορισµένο πρόσωπο, αλλά υπήγοντο υπό την απόλυτη 
εξουσία του κράτους αυτού. Μετά δε την Επανάσταση του 1821 και τη σύσταση του 
Ελληνικού Κράτους διά των προαναφεροµένων Πρωτοκόλλων και Συνθήκης, οπότε 
προσδιορίστηκε η χώρα του Ελληνικού Κράτους, των ακινήτων αυτών κατέστη κύριο 
το νέο ελληνικό κράτος χωρίς καµιά αποζηµίωση. Η νοµική αυτή παραδοχή 
επιβεβαιώνεται από το Πρωτόκολλο της 4/16 Ιουνίου 1830, στο κείµενο του οποίου 
ορίζεται τα κτήµατα υπό το όνοµα "Βακούφια" και όσα δεν είναι ιδιωτικά, αλλά 
εκκλησιαστικά ή δηµόσια υπό το Οθωµανικό σύστηµα θα ανήκουν αυτοδικαίως στην 
Κυβέρνηση της Ελλάδος. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται για (ευθεία) 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου αν το δικαστήριο της ουσίας, µε βάση τα 
αναιρετικώς ανέλεγκτα γενόµενα δεκτά από εκείνο, ως αποδειχθέντα, πραγµατικά 
περιστατικά, δεν εφαρµόσει τον συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή εφαρµόσει αυτόν, ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν εφαρµόσει αυτόν εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται, είτε µε 
ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη ή µη υπαγωγή των 
πραγµατικών περιστατικών στον κανόνα δικαίου. Η παραβίαση των διδαγµάτων 
κοινής πείρας ελέγχεται αναιρετικώς µόνον αν αυτά αφορούν ερµηνεία ή εφαρµογή 
κανόνων δικαίου, µε την έννοια της εξειδικεύσεως αόριστων νοµικών εννοιών ή της 
υπαγωγής εις αυτούς πραγµατικών περιστατικών, προϋπόθεση η οποία δεν συντρέχει 
όταν χρησιµεύουν για την υπό του δικαστηρίου εξακρίβωση της υπάρξεως 
πραγµατικών περιστατικών και συνδέονται µε την αναιρετικώς ανέλεγκτη εκτίµηση 
των αποδείξεων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 967, 948, 972,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
 
 



 

[206] 
 

Κυριότητα - Πρωτόκολλο κατάληψης ακινήτου - διοικητικής αποβολής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 67 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πρωτόκολλο αποζηµίωσης. Κτηµατική υπηρεσία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 115 παρ. 1 και 2 του από 11/12-11-1929 Π. ∆ιατάγµατος "περί 
διοικήσεως δηµοσίων κτηµάτων", το οποίο εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση του 
άρθρου 2 Ν. 4266/1929 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 Ν. 5895/1933 όπως 
περαιτέρω τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 20 ΑΝ 1540/1938, 19 ΑΝ 
1919/1939, 2 ΑΝ 1925/1951 και 5 παρ. 4 ΑΝ 263/1968, σε βάρος εκείνων που χωρίς 
συµβατική σχέση καρπώνονται ή κάνουν χρήση δηµοσίων κτηµάτων , στους οποίους 
περιλαµβάνεται και ο αιγιαλός (άρθρα 968 και 969 ΑΚ), βεβαιώνεται αποζηµίωση 
για το χρονικό διάστηµα που έκαναν χρήση (παρ. 1). Η αποζηµίωση αυτή ορίζεται 
"κατά την κρίση αγαθού ανδρός", ήτοι εύλογη, µε πρωτόκολλο του αρµοδίου 
Οικονοµικού Εφόρου και ήδη της Κτηµατικής Υπηρεσίας (άρθρο 9 παρ. 1 εδ. β' και 4 
Π∆ 551/1998), το οποίο κοινοποιείται σε αυτόν που καρπώνεται ή χρησιµοποιεί το 
ακίνητο. Εντός µηνός δικαιούται αυτός να ασκήσεις ανακοπή ενώπιον του 
Ειρηνοδίκη ή του προέδρου Πρωτοδικών, αναλόγως του ποσού της αποζηµίωσης, οι 
οποίοι, κρίνοντες εκ των ενόντων, ακυρώνουν ή επικυρώνουν το πρωτόκολλο ή 
περιορίζουν την αποζηµίωση. Κατά της αποφάσεως αυτής ουδέν ένδικο µέσο 
επιτρέπεται. Αν όµως αµφισβητείται µε την ανακοπή το δικαίωµα του ∆ηµοσίου, η 
απόφαση του Ειρηνοδίκη ή του προέδρου ουδεµία ασκεί επιρροή στη δίκη για το 
δικαίωµα, η οποία ήθελε κινηθεί ενώπιον του αρµόδιου ∆ικαστηρίου. Το πρωτόκολλο 
αποζηµίωσης εφόσον δεν ανακοπεί εµπροθέσµως ή εφόσον επικυρωθεί ή 
τροποποιηθεί, αποτελεί τίτλο διοικητικής εκτέλεσης κατά το νόµο περί εισπράξεως 
δηµοσίων εσόδων κατά της οποίας ουδεµία ανακοπή χωρεί από τις διατάξεις του 
νόµου αυτού (παρ. 2).  
- Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 ΕισΝΚΠολ∆ στις περιπτώσεις που ειδικοί νόµοι 
παραπέµπουν σε διατάξεις οι οποίες καταργούνται µε το νόµο αυτό, από την 
εισαγωγή του ΚΠολ∆ εφαρµόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του, ενώ στις 
περιπτώσεις που διατάξεις του Αστικού κώδικα ή άλλου νόµου παραπέµπουν στην 
αρµοδιότητα και στην επ' αναφορά διαδικασία γενικά του προέδρου πρωτοδικών, από 
την εισαγωγή του ΚΠολ∆ είναι αρµόδιο το Μονοµελές Πρωτοδικείο, δικάζοντας 
κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολ∆, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Από 
τις ως άνω διατάξεις, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 1 εδ. ε' και στ' και 4 
ΕισΝΚΠολ∆, κατά τις οποίες καταργούνται όλες οι διατάξεις που αφορούν θέµατα 
που ρυθµίζει ο ΚΠολ∆, εφόσον δεν συµβιβάζονται µε τις διατάξεις αυτού ή 
καθιερώνουν ειδικές διαδικασίες ή ειδικούς κανόνες για ορισµένες κατηγορίες 
υποθέσεων προκύπτει ότι από την εισαγωγή του ΚΠολ∆ αρµόδιο καθ' ύλην 
δικαστήριο για την εκδίκαση των ως άνω διαφορών από τη βεβαίωση µε πρωτόκολλο 
της αποζηµίωσης που οφείλει στο ∆ηµόσιο εκείνος ο οποίος καρπώνεται ή κάνει 
χρήση αυθαίρετα δηµοσίου κτήµατος, είναι το Μονοµελές Πρωτοδικείο, δικάζοντας 
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, κατ' άρθρα 682 επ. ΚΠολ∆, στα 
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πλαίσια της οποίας, αντίστοιχης προς την ως άνω εκ των ενόντων διαδικασία του 
άρθρου 115 Π.∆. τη 11/12.11.1929, προς ταχεία και ολιγοδάπανη εκδίκαση των 
διαφορών αυτών, αρκεί η πιθανολόγηση των ισχυρισµών, κατ' άρθρο 690 παρ. 1 
ΚΠολ∆ εφόσον τούτο δεν αποκλείεται στη συγκεκριµένη περίπτωση από άλλη 
διάταξη νόµου. Η απόφαση αυτή υπόκειται στα ένδικα µέσα της έφεσης και της 
αναίρεσης, χωρίς εµπόδιο από τη διάταξη του άρθρου 699 του ίδιου Κώδικα, αφού 
δεν πρόκειται στην περίπτωση αυτή για λήψη ασφαλιστικού µέτρου, αλλά για παροχή 
οριστικής δικαστικής προστασίας, απλώς δε , για την ταχύτερη απονοµή δικαιοσύνης 
και λόγω της φύσεως των σχετικών υποθέσεων, η εκδίκασή τους γίνεται κατά την 
διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 21 και 22/2002, 754/1986).  
- Από τα ανωτέρω, εξάλλου, σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 561 ΑΚ, 
προκύπτει µεν ότι ο προσδιορισµός του ύψους της ως άνω αποζηµίωσης, ως ανήκων 
στην ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, δεν υπόκειται στον αναιρετικό 
έλεγχο, ως κρίση περί τα πράγµατα, όµως η απόφαση ελέγχεται αναιρετικά, αν έχει 
υποπέσει στην από τον αριθµό 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ πληµµέλεια. Αν δηλαδή τα 
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία δέχεται το δικαστήριο ως αποδειχθέντα δεν είναι 
επαρκή, για να στηρίξουν το διατακτικό της απόφασης. Ειδικότερα ο λόγος 
αναιρέσεως της απόφασης, λόγω ελλείψεως νόµιµης βάσης, κατά το άρθρο 559 
αριθ.19 ΚΠολ∆, ιδρύεται όταν από το αιτιολογικό της δεν προκύπτουν σαφώς τα 
περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση περί της συνδροµής των νοµίµων όρων 
και προϋποθέσεων για την εφαρµογή της διάταξης που εφαρµόσθηκε ή της µη 
συνδροµής των όρων αυτών που αποκλείει την εφαρµογή της, όπως και όταν η 
απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό 
των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Αντίθετα, δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός όταν η αντίστοιχη έλλειψη, 
αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια αφορά στην ανάλυση, στάθµιση, αξιολόγηση και 
γενικότερα στην εκτίµηση των αποδείξεων, η οποία είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη, 
αρκεί δε ότι το πόρισµα του δικαστηρίου το οποίο έχει εξαχθεί από αυτές, εκτίθεται 
µε σαφήνεια.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 561, 682 επ., 686 επ., 690, 699,  
ΕισΝΚΠολ∆: 3, 4,  
Νόµοι: 4266/1929, άρθ. 2,  
Νόµοι: 5895/1933, άρθ. 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕφΑ∆ 2012, σελίδα 773 
 
Κυριότητα - Συστατικά ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1481 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Συστατικό ακινήτου. Οριζόντια ιδιοκτησία. Παράρτηµα. Ερµηνεία συµβάσεων. 
Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
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- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 947, 948, 953 και 954 παρ. 2 του 
ΑΚ, συνάγεται ότι πράγµα είναι κάθε ενσώµατο, αυθύπαρκτο αντικείµενο, δεκτικό 
ανθρωπινής εξουσιάσεως, ότι συστατικό είναι πράγµα συσσωµατωµένο µε άλλο κατά 
τοιούτο τρόπο, ώστε να αποτελεί µέρος του πράγµατος αυτού και να µην µπορεί να 
αποχωρισθεί από αυτό, χωρίς βλάβη αυτού του ιδίου ή του κυρίου πράγµατος ή 
αλλοιώσεως της ουσίας ή του προορισµού τους, καθώς και όχι το συστατικό δεν 
µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο χωριστής κυριότητος ή άλλου εµπραγµάτου 
δικαιώµατος. Συστατικό δε του ακινήτου, κατά την ανωτέρω έννοια, είναι και τα 
πράγµατα που έχουν συνδεθεί σταθερά µε το έδαφος, όπως είναι τα οικοδοµήµατα. 
Κάθε εµπράγµατη περί του κυρίου πράγµατος δικαιοπραξία περιλαµβάνει, εκ του 
νόµου, και το συστατικό, η δε επί του κυρίου πράγµατος κυριότητα εκτείνεται και επί 
του συστατικού. Εξαιρέσεις των στις ανωτέρω διατάξεις αναφεροµένων συστατικών, 
ανεπίδεκτων χωριστού εµπραγµάτου δικαιώµατος, διαλαµβάνονται, µεταξύ των 
άλλων, και στον νόµο 3741/1929 περί της κατ' όροφο ιδιοκτησίας, στον οποίο 
προβλέπεται (άρθρο 3) χωριστή κυριότητα επί ορόφου ή διαµερίσµατος ορόφου, µε 
αναγκαστική συγκυριότητα επί του εδάφους , επί του οποίου έχει ανεγερθεί η 
οικοδοµή.  
- Κατά το άρθρο 956 του ΑΚ, παράρτηµα είναι το κινητό πράγµα, που χωρίς να είναι 
συστατικό του κυρίου πράγµατος, έχει προορισθεί να εξυπηρετεί διαρκώς τον 
οικονοµικό του σκοπό και έχει τεθεί ήδη σε τοπική σχέση προς το κύριο πράγµα, 
αντίστοιχη προς τον σκοπό αυτό. Κατά δε το άρθρο 958 του ιδίου Κώδικος, 
δικαιοπραξία εµπράγµατη για το κύριο πράγµα περιλαµβάνει, σε περίπτωση 
αµφιβολίας, και το παράρτηµα. Η εν λόγω ερµηνευτική διάταξη εφαρµόζεται µόνον 
επί κινητών πραγµάτων, που είναι, κατά την ανωτέρω έννοια, παραρτήµατα. 
Εξάλλου, 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, υποκειµένη στον έγγραφο συστατικό τύπο του 
συµβολαιογραφικού εγγράφου, ότι για κάποια νόµιµη αιτία µεταβιβάζεται σε αυτόν η 
κυριότητα, και καταχώριση του συµβολαιογραφικού εγγράφου στα οικεία βιβλία 
µεταγραφών.  
- Οι από τα άρθρα 173 και 200 του ΑΚ θεσπιζόµενοι γενικοί ερµηνευτικοί κανόνες, 
σύµφωνα µε τους οποίους κατά την ερµηνεία των συµβάσεων και γενικώς των 
δικαιοπραξιών αναζητείται η αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις των 
δηλώσεων, λαµβανοµένης υπόψη της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, 
έχουν εφαρµογή σε κάθε περίπτωση, που, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας, υφίσταται κενό ή αµφιβολία για την έννοια της 
ερµηνευοµένης δικαιοπραξίας, λόγω αοριστίας ή ατελούς διατυπώσεως της 
δικαιοπρακτικής δηλώσεως βουλήσεως (ΟλΑΠ 509/1968, 246/1970). Η υπό του 
∆ικαστηρίου της ουσίας διάγνωση περί της υπάρξεως κενού ή αµφιβολίας, ανάγεται 
µεν στην αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του, πλην όµως η υπ' αυτού παράλειψη να 
προσφύγει στις προαναφερόµενες ερµηνευτικές αρχές, προς ανεύρεση της αληθούς 
βουλήσεως των δικαιοπρακτησάντων, καίτοι διέγνωσε την ύπαρξη κενού ή 
αµφιβολίας, ελέγχεται αναιρετικώς από τον Άρειο Πάγο, για ευθεία ή εκ πλαγίου 
παραβίαση των ανωτέρω άρθρων, που συµβαίνει, όταν το ∆ικαστήριο της ουσίας είτε 
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παρέλιπε να προσφύγει παντελώς στους ερµηνευτικούς κανόνες, παρά την διάγνωση 
του κενού, ή παρέλιπε να παραθέσει και εκτιµήσει τα πραγµατικά εκείνα στοιχεία, 
από τα οποία προέκυπτε η εφαρµογή των. Εάν δε το ∆ικαστήριο, µετά την διάγνωση 
κενού ή αµφιβολίας ως προς τις δηλώσεις των δικαιοπρακτούντων, προσφύγει στις 
διατάξεις αυτές, αλλά µε την ερµηνεία παραβιάζει τους ερµηνευτικούς κανόνες, 
πρόκειται για θέµα νοµικό και η κρίση του ελέγχεται αναιρετικώς. Περαιτέρω, η άνω 
διαπίστωση του δικαστηρίου της ουσίας, µπορεί είτε να αναφέρεται στην απόφαση 
ρητώς είτε να προκύπτει από αυτήν εµµέσως, όταν, παρά την µη ρητή αναφορά της 
διαπιστώσεως της, ή, ακόµα, και παρά την ρητή διαβεβαίωση της ανυπαρξίας της, το 
∆ικαστήριο προβαίνει σε ερµηνεία της συµβάσεως, ερµηνεία, η οποία αποκαλύπτει 
ότι το ∆ικαστήριο βρέθηκε µπροστά σε κενό ή αµφιβολία σχετικά µε την δήλωση της 
βουλήσεως των συµβαλλοµένων, τα οποία ακριβώς δηµιούργησαν την ανάγκη να 
καταφύγει σε ερµηνεία της. 
- Κατά 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, αλλ' αναγιγνώσκοντας το περιεχόµενο του 
εγγράφου, όπως αυτό πράγµατι έχει, άγεται εξ αυτού, 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: 173, 200, 369, 947, 948, 953, 954, 956, 958, 1033, 1192,  
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 3,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1202 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χρησικτησία. Κρητικός Αστικός Κώδικας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τα άρθρα 198, 99 και 202 του εφαρµοστέου στην προκείµενη περίπτωση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 51 του ΕισΝΑΚ, Κρητικού Αστικού Κώδικα, του οποίου η 
ισχύς άρχισε στις 23-7-1904, σύµφωνα µε το άρθρο 1353 αυτού και έληξε στις 23-2-
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1946, οπότε άρχισε η ισχύς του ΑΚ, προκύπτει, ότι τα κτήµατα της επικρατείας 
διακρίνονται σε δηµόσια, τα οποία είναι αναπαλλοτρίωτα και σε ανήκοντα στην 
περιουσία του κράτους, τα οποία υπόκεινται σε απαλλοτρίωση, και περί των οποίων 
ρητώς ορίζεται µε το άρθρο 302 ιδίου Κώδικα, ότι υπόκεινται στους περί 
χρησικτησίας ορισµούς. ∆ηµόσια κτήµατα είναι µόνον εκείνα, που αναφέρονται στο 
άρθρο 199, και στα οποία δεν περιλαµβάνονται τα δάση ή οι δασικές εκτάσεις, ενώ 
κατά το επόµενο άρθρο 200 όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στην περιουσία του κράτους 
και εποµένως υπάγονται στο περί αυτών νοµικό καθεστώς.  
Εξάλλου, κατά το προϊσχύσαν του Κρητικού ΑΚ Οθωµανικό δίκαιο, το οποίο 
αγνοούσε τον θεσµό της χρησικτησίας, και ειδικότερα το άρθρο 3 του νόµου περί 
γαιών της 7 Ραµαζάν 1274 (ήτοι 1856), µεταξύ των δηµοσίων γαιών 
περιλαµβάνονταν τα δάση και τα παρόµοια, ρητώς δε οριζόταν περί των δηµοσίων 
γαιών, ότι αυτές ανήκαν στο ∆ηµόσιο και παραχωρούνταν από την Κυβέρνηση. Από 
τους ορισµούς αυτούς συνάγεται, ότι στην Κρήτη, η οποία κατά τη θέσπιση του Ν∆ 
της 17-11/1-12-1836 "περί ιδιωτικών δασών" δεν αποτελούσε µέρος της Ελληνικής 
Επικράτειας, οι γαίες που είχαν τον χαρακτήρα του δάσους, υπό την ισχύ του 
Κρητικού ΑΚ, αποτελούσαν κατ' αρχήν κτήµατα της επικρατείας όχι ως δηµόσια 
κτήµατα αναπαλλοτρίωτα, αλλά ως ανήκοντα στην περιουσία του κράτους, µε 
συνέπεια να µπορούν να περιέλθουν στην κυριότητα ιδιωτών µε τακτική ή έκτακτη 
χρησικτησία. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 293 του Κρητικού Αστικού Κώδικα, " ο 
καλή τη πίστει αποκτήσας ακίνητο δυνάµει τίτλου, κατά τους νοµίµους τύπους 
συντεταγµένου και προσηκόντως µεταγεγραµµένου, γίνεται κύριος αυτού δια 
δεκαετούς συνεχούς νοµής από της χρονολογίας της µεταγραφής" και κατά το άρθρο 
294 αυτού "καλή πίστει νοµεύς είναι ο αγνοών, ότι απέκτησε το πράγµα παρά µη 
αληθούς κυρίου. Επί χρησικτησίας αρκεί η εν αρχή της νοµής καλή πίστις". Από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι για την κτήση της κυριότητας ακινήτου µε τακτική 
χρησικτησία απαιτείται αναγκαίως και η συνδροµή του στοιχείου της καλής πίστεως 
του νοµέως, η έννοια της οποίας είναι ευνοϊκότερη για τον χρησιδεσπόζοντα, σε 
σχέση µε την αντίστοιχη έννοια του βυζαντινορρωµαϊκου δικαίου των ν.8 παρ. 1 κωδ. 
(7.39), ν. 9 παρ. 1 Βασ. (50.14), ν. 20 παρ. 2 Πανδ (9.8) 27 Πανδ (18.1) 48 Πανδ. 
(41.3), 109 Πανδ (50.16), και του ισχύοντος ΑΚ κατ' άρθρο 1042, αφού κατ' αυτήν 
αρκεί και µόνη η άγνοια της ελλείψεως κυριότητας του δικαιοπαρόχου, χωρίς να 
απαιτείται και θετικώς πεποίθηση του νοµέως, µε περιεχόµενο, είτε ότι µε την κτήση 
της νοµής δεν προσβάλλεται κατ' ουσίαν δικαίωµα κυριότητας άλλου, είτε ότι ο ίδιος 
έχει αποκτήσει την κυριότητα.  
Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 299 και 298 του Κρητ.Ασ.Κώδ. προκύπτει, 
ότι επί εκτάκτου χρησικτησίας ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος προσµετρά προς 
συµπλήρωση του χρόνου της χρησικτησίας το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου του 
(άρθρο 299), επί τακτικής δε ο καθολικός διάδοχος συµπληρώνει την χρησικτησία 
δυνάµει µόνο του τίτλου και της καλής πίστεως του προκτήτορος, ο δε ειδικός 
διάδοχος τότε µόνο, όταν έχει έγκυρο και µεταγεγραµµένο τίτλο και καλή πίστη κατά 
τη στιγµή της διαδοχής (298). Περαιτέρω, συνάγεται, ότι και κατά τις εφαρµοστέες 
ως άνω διατάξεις του Κρητικού ΑΚ την συνδροµή της καλής πίστεως συνάγει ο 
δικαστής εκ του πράγµατος, ήτοι από τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ως 
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αποδειχθέντα, καθώς και ότι η κρίση του δικαστή της ουσίας, ότι η νοµή ασκήθηκε 
µε καλή πίστη, είναι πλήρης και ορισµένη, αφού καθεαυτήν και χωρίς άλλη 
επεξήγηση ενέχει την κατά τις διατάξεις αυτές έννοιά της, που κοινώς κρατεί µέσα 
στα όρια της τοπικής ισχύος του Κρητικού ΑΚ.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση 
του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο, είναι 
αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι συντρέχουν οι όροι της 
διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται 
δηλαδή, ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της απόφασης δηµιουργούνται 
αµφιβολίες για το αν παραβιάστηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. 
Αναφέρεται ο λόγος αυτός σε πληµµέλειες αναγόµενες στη διατύπωση του 
αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση 
του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται σαφώς, πλήρως 
και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα, τέλος, των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η 
αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη νόµιµη 
βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν δηλαδή 
στη θεµελίωση ή κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό είτε ως 
αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα που συνέχονται 
µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης (ΟλΑΠ 24/1992).  
∆ιατάξεις: 
ΕισΝΑΚ: 51, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Χρησικτησία έναντι του ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 932 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χρησικτησία έναντι του ∆ηµοσίου. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραµόρφωση 
εγγράφου. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. 
- Στη διάταξη του όρθρου 21 του Ν∆ της 22 Απριλίου/16 Μαΐου 1926 "περί 
διοικητικής αποβολής από των κτηµάτων της Αεροπορικής Αµύνης κλπ.", που 
διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 17 του ΕισΝΑΚ, ρητώς ορίζεται ότι: "τα επί των 
ακινήτων κτηµάτων δικαιώµατα του ∆ηµοσίου, της Αεροπορικής Αµύνης και των 
Ιερών Μονών, εις ουδεµίαν υπόκεινται εις το µέλλον παραγραφή, η δε αρξαµένη 
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παραγραφή ουδεµίαν νόµιµον συνέπειαν κέκτηται αν µέχρι της δηµοσιεύσεως του 
παρόντος δεν συνεπληρώθη η τριακονταετής παραγραφή κατά τους ισχύοντες 
νόµους, ...". Επίσης, στο άρθρο 4 του ΑΝ 1539/1938 "περί προστασίας των 
δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου επί ακινήτων" ορίζεται ότι οι περί ακινήτων εµπράγµατες 
αξιώσεις του ∆ηµοσίου είναι απαράγραπτες, κατά δε το όρθρο 17 παρ. 3 του Ν∆ 
3432/1955 "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της περί Ο.∆.∆.Ε.Π. 
νοµοθεσίας", εφαρµόζεται και επί των ακινήτων των ιερών µονών η διάταξη της παρ. 
3 του άρθρου 6 του ν. 4944/1931, κατά την οποία το Ταµείο του Εθνικού Στόλου 
θεωρείται αδιαλείπτως ότι έχει τη νοµή ακινήτου κτήµατος από της κτήσεως της 
κυριότητας αυτού, ανεξάρτητα από κάθε αφαίρεση αυτής από τρίτο και τέλος, κατά 
το άρθρο 62 παρ. 4 του ν. 580/1977 "περί καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος", οι διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του ΑΝ 1539/1938 "περί προστασίας 
των δηµοσίων κτηµάτων", όπως αυτός µεταγενέστερα τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε, έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τα ακίνητα που ανήκουν στα 
νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 4 του νόµου αυτού, µεταξύ των 
οποίων είναι και οι Μονές. Εξάλλου, η λήξη κάθε παραγραφής δικαιωµάτων, καθώς 
και του χρόνου της χρησικτησίας, ανεστάλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
∆ΞΗ/1912 και τα αλλεπάλληλα διατάγµατα που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του, µέχρι 
του έτους 1930 και η αναστολή αυτή λαµβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το 
δικαστήριο. Περαιτέρω, από τις διατάξεις Κωδ. 1.2.23, Ν. 111, Β. 5-2-14 του 
προϊσχύσαντος β.ρ.δ, σύµφωνα µε τις οποίες, κατά τους ειδικότερους ορισµούς του 
άρθρου 51 ΕισΝΑΚ, κρίνεται η απόκτηση κυριότητας, εφόσον τα παραγωγικά 
γεγονότα για την απόκτηση της έγιναν όσο αυτές ίσχυαν, προκύπτει, ότι για να 
θεµελιωθεί δικαίωµα χρησικτησίας σε µοναστηριακά ακίνητα χρειαζόταν αρχικό 
παρέλευση 100 ετών, µεταγενέστερα δε ο χρόνος ορίστηκε σε 40 έτη και ακολούθως, 
µε το άρθρο 1 ν. ΓΧΞ/1910 σε 30 έτη. Λόγω της διαχρονικής αρχής, κατά την οποία 
εάν µε νεότερο νόµο ορισθεί βραχύτερος χρόνος παραγραφής και χρησικτησίας, 
εφόσον ο υπολειπόµενος κατά τον παλαιότερο νόµο χρόνος είναι βραχύτερος από το 
χρόνο που προβλέπει ο νεότερος εφαρµόζεται ο παλαιότερος νόµος, έπεται ότι για 
την απόκτηση κυριότητας σε χρησικτησία σε µοναστηριακό ακίνητο, έπρεπε να είχε 
συµπληρωθεί έως τις 12-9-1915, χρόνος νοµής 10 ετών, αφού έκτοτε ανεστάλη η 
συµπλήρωση της χρησικτησίας, ενώ από 26-5-1926, που ακόµη ίσχυε η αναστολή, 
απαγορεύθηκε η παραγραφή των εµπράγµατων δικαιωµάτων σε ακίνητα των µονών 
και συνεπώς δεν είναι έκτοτε δυνατή η απόκτηση από άλλον κυριότητας σε αυτά µε 
χρησικτησία. Ενώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του β.ρ.δ., των νόµων 8 παρ. 1 Κωδ. 
(7.39), 9 παρ. 1, Β (50.14), 2 παρ. 20 Πανδ. (41.4), 6 Πανδ. (44.3), 76 παρ. 1 Πανδ. 
(18.1) και 7 παρ. 3 Πανδ. (32.3), που ίσχυαν και στη Θεσσαλία από την 
απελευθέρωση της, δηλαδή από το έτος 1882, έκτοτε ήταν επιτρεπτή η απόκτηση από 
ιδιώτη και συνεπώς και από το νοµικό πρόσωπο της Μονής, κυριότητας σε ακίνητα, 
ακόµη και αν αυτά ανήκαν στο δηµόσιο και αν ήταν δάση. Προϋπόθεση της 
χρησικτησίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, ήταν η άσκηση, φυσικής εξουσίας στο 
ακίνητο µε διάνοια κυρίου και µε καλή πίστη επί συνεχή τριακονταετία, η οποία, 
όµως έπρεπε να είχε συµπληρωθεί έως τις 12-9-1915, αφού έκτοτε ανεστάλη η 
συµπλήρωση της παραγραφής και της χρησικτησίας, από δε τις 16-5-1926 τα ακίνητα 
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του ∆ηµοσίου έγιναν, σύµφωνο µε τις προεκτιθέµενες διατάξεις των άρθρων 21 του 
Ν∆ της 22.4/16-5- 1926 και 4 του ΑΝ 1539/1938, ανεπίδεκτα χρησικτησίας (ΟλΑΠ 
85/1987). Όπως δε συνάγεται από τους ν. 20 παρ. 12 Πανδ.(5.3), ν.25 Πανδ. (24.1), ν. 
27 ΠΑΝ∆. (18.1), Ν. 10,13 ΠΑΡ.1, 17, 48 Πανδ. (41.3), ν. 5 Πανδ.(41.7), ν.3 Πανδ. 
(41.10), ν. 7 παρ. 6 Πανδ. (41.4), ν. 109 Πανδ. (50.16), καλή πίστη αποτελεί η 
ειλικρινής πεποίθηση του νοµέα ότι µε την κτήση της νοµής του πράγµατος δεν 
προσβάλλει κατ' ουσίαν το δικαίωµα του κυρίου.  
- Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται 
αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο 
κοινωνικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής το 
δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά και όταν η συµπεριφορά του 
δικαιούχου πριν από την άσκησή του καθώς και η πραγµατική κατάσταση που 
διαµορφώθηκε στο διάστηµα που µεσολάβησε, δεν δικαιολογούν τη µεταγενέστερη 
άσκησή του και καθιστούν αυτή µη ανεκτή κατά τις περί δικαίου αντιλήψεις του 
µέσου κοινωνικού ανθρώπου. Μόνη η µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και 
όταν ακόµη δηµιούργησε στον υπόχρεο την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα ή 
ότι δεν πρόκειται πλέον να ασκηθεί, δεν αρκεί να καταστήσει καταχρηστική τη 
µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλά απαιτείται να συντρέχουν προσθέτως ειδικές 
συνθήκες και περιστάσεις, προερχόµενες κυρίως από την προηγηθείσα συµπεριφορά 
του δικαιούχου και υποχρέου, η επακολουθούσα άσκηση του δικαιώµατος, που τείνει 
σε ανατροπή της κατάστασης που δηµιουργήθηκε υπό τις παραπάνω ειδικές συνθήκες 
και διατηρήθηκε επί µακρό χρόνο, να εξέρχεται των ορίων που επιβάλλει η διάταξη 
του άρθρου 281 ΑΚ. Στην περίπτωση αυτή, η επιχειρούµενη από το δικαιούχο 
ανατροπή της πιο πάνω κατάστασης δεν είναι απαραίτητο να προκαλεί αφόρητες ή 
δυσβάστακτες συνέπειες για τον υπόχρεο και να θέτει έτσι σε κίνδυνο την οικονοµική 
υπόστασή του, αλλά αρκεί να έχει δυσµενείς απλώς επιπτώσεις στα συµφέροντά του 
(OλΑΠ 33/2005, OλΑΠ 7/2002, OλΑΠ 8/2001, ΑΠ 701/2009).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι λόγος αναιρέσεως 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, όταν αυτός δεν 
εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί, 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση τον πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της.  
- 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.  
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- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ για παραµόρφωση 
εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της απόδοσης από το δικαστήριο σε 
αποδεικτικό µε την έννοια των άρθρων 339 και 432 ΚΠολ∆ έγγραφο, περιεχοµένου 
καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας του οποίου καταλήγει σε πόρισµα 
επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει όµως και την περίπτωση που το 
δικαστήριο, από την εκτίµηση και αξιολόγηση του αληθινού περιεχοµένου του 
εγγράφου, έστω και εσφαλµένα, καταλήγει σε συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που 
θεώρησε ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την 
εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο. Πρέπει δε την 
παραπάνω επιζήµια κρίση του για τον αναιρεσείοντα να σχηµάτισε το δικαστήριο 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το έγγραφο που φέρεται ως παραµορφωµένο, 
προϋπόθεση, η οποία δεν συντρέχει, όταν το εν λόγω έγγραφο εκτιµήθηκε µαζί µε 
άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρεται η σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα 
για την αλήθεια ή αναλήθεια του γεγονότος που αποδείχθηκε, γιατί στην τελευταία 
αυτή περίπτωση δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ιδιαίτερης αποδεικτικής 
σηµασίας του.  
- 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, σύµφωνα µε τη διάταξη του 
άρθρου 216 παρ. 1 στοιχ. α' και β' ΚΠολ∆ 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: 281, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
ΕισΝΑΚ: 51, 
Νόµοι: 4944/1931, άρθ. 6,  
Νόµοι: 1539/1938, άρθ. 4, 23, 
Ν∆: 3432/1955, άρθ. 17, 
Νόµοι: 580/1977, άρθ. 62, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
 
 



 

[215] 
 

Μεσιτεία - Aµοιβή µεσίτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1071 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Μεσίτης. Μεσιτική αµοιβή. Αποδεικτική δύναµη ιδιωτικών εγγράφων. Παρά το 
νόµο κήρυξη ή µη ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωµα ή απαραδέκτου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Λήψη υπόψη αποδείξεων που δεν προσκοµίσθηκαν. ∆ικαστική 
οµολογία. 
- Από την διάταξη του άρθ. 703 ΑΚ που ορίζει ότι εκείνος που υποσχέθηκε αµοιβή σε 
κάποιον (µεσίτη) για την µεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας για την σύναψη µιας 
σύµβασης έχει υποχρέωση να πληρώσει την αµοιβή, εάν η σύµβαση καταρτισθεί ως 
συνέπεια αυτής της υπόδειξης ή της µεσολάβησης, προκύπτει ότι υπόχρεος για την 
καταβολή της µεσιτικής αµοιβής είναι πάντοτε εκείνος που έδωσε στον µεσίτη την 
εντολή για µεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας προς σύναψη σύµβασης. Στο νόµο δεν 
ορίζεται πότε υπάρχει µεσολάβηση και πότε υπόδειξη και εφόσον το περιεχόµενο 
αυτών δεν προκύπτει από την σύµβαση υπόδειξη, ειδικότερα, ευκαιρίας συνιστά η εκ 
µέρους του µεσίτη ενηµέρωση απλώς του εντολέα του για την ύπαρξη συγκεκριµένης 
και άγνωστης προηγουµένως σ' αυτόν δυνατότητας σύναψης της σύµβασης που τον 
ενδιαφέρει. Τέλος, ουσιώδης προϋπόθεση για την δηµιουργία της αξίωσης του µεσίτη 
και της αντίστοιχης υποχρέωσης του εντολέα για την καταβολή της αµοιβής είναι η 
ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της µεσιτικής δραστηριότητας (υπόδειξης κλπ.) 
και της σύναψης της κυρίας σύµβασης.  
- Κατά το άρθ. 445 ΚΠολ∆ ιδιωτικό έγγραφο συνταγµένο σύµφωνα µε τους νόµιµους 
τύπους, µεταξύ των οποίων κατ' άρθ. 443 του ιδίου κώδικα και η επ' αυτού ιδιόχειρη 
υπογραφή του εκδότη του , εφόσον η γνησιότητα του αναγνωρίσθηκε ή αποδείχθηκε, 
τούτο δε συµβαίνει, σύµφωνα µε το άρθ. 457 παρ. 2 του αυτού κώδικα, και µε την µη 
αµφισβήτηση της γνησιότητας της υπογραφής απ' αυτόν κατά του οποίου προσάγεται, 
αποτελούν πλήρη απόδειξη ότι η δήλωση που περιέχει προέρχεται από τον εκδότη 
του εγγράφου, επιτρέπεται, όµως, ανταπόδειξη.  
- Κατά την διάταξη του άρθ. 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή 
απαράδεκτο, ο λόγος δε αυτός αναφέρεται σε ακυρότητες, απαράδεκτα και 
δικαιώµατα µόνο από τα δικονοµικό δίκαιο.  
- Κατά την διάταξη του άρθ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και εάν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως εάν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επιρροή 
στην έκβαση της δίκης. Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος ως 
άνω λόγος αναίρεσης ιδρύεται και όταν, ειδικότερα, στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας) ή τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση το πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου για την επέλευση 
της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση της (ανεπαρκής αιτιολογία). 
Το κατά νόµον αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από 
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τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα του ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το 
πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο 
αποδεικτικό πόρισµα της και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Αν το αποδεικτικό 
πόρισµα διατυπώνεται σαφώς στην απόφαση, ελλείψεις αναγόµενες µόνο στην 
στάθµιση, ανάλυση και αξιολόγηση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς 
την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος δεν συνιστούν ανεπάρκεια 
αιτιολογιών, καθόσον µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να 
εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε. Όπως προαναφέρθηκε, ο ως άνω λόγος αναίρεσης δηµιουργείται, όταν 
η απόφαση περιέχει ελλιπείς, ασαφείς ή αντιφατικές αιτιολογίες σε σχέση µε την 
εφαρµογή κανόνων του ουσιαστικού δικαίου, δηλ. κανόνων που ρυθµίζουν τις 
βιοτικές σχέσεις, την κτήση των δικαιωµάτων και την γένεση των υποχρεώσεων και 
επιβάλλουν τις κυρώσεις για την µη τήρηση τους, ενώ δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός σε 
περίπτωση παραβίασης των δικονοµικών κανόνων, δηλ. εκείνων που καθορίζουν την 
διαδικασία, τα όργανα και την µορφή της ένδικης προστασίας για την πραγµάτωση 
των δικαιωµάτων που αναγνωρίζονται από το ουσιαστικό δίκαιο (δηµιουργούµενων 
τότε λόγων αναίρεσης µόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά στους 
αριθ. 2-7, 9, 11-18 και 20 του άρθ. 559 ΚΠολ∆). Με την εκτεθείσα έννοια δεν είναι 
κανόνες ουσιαστικού δικαίου (και εποµένως η παραβίαση τους δεν δηµιουργεί τον ως 
άνω λόγο αναίρεσης) οι περί αποδείξεως διατάξεις του ΚΠολ∆.  
- Κατά το άρθ. 559 αριθ. 11 περ. β' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και εάν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκοµίσθηκαν, η 
αναιρετική δε αυτή πληµµέλεια δηµιουργείται ειδικότερα και όταν το δικαστήριο 
συνάγει οµολογία διαδίκου ενώπιον αυτού, στην οποία, όµως, αυτός δεν προέβη. Για 
την θεµελίωση του αναιρετικού αυτού λόγου πρέπει η δικαστική οµολογία, η οποία 
σύµφωνα µε τα άρθ. 352 και 353 ΚΠολ∆ ως αποδεικτικό µέσο υπάρχει, εφόσον 
περιέχει επιζήµια πραγµατικά περιστατικά για εκείνον που οµολογεί, ν' αφορά 
ισχυρισµό που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 703, 
ΚΠολ∆: 352, 353, 445, 457, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΕφΑ∆ 2011, σελίδα 518 
 
Μεσιτεία - Aµοιβή µεσίτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1074 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μεσίτες. Μεσιτική αµοιβή. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Απαράδεκτοι λόγοι αναιρέσεως. Πρόταση 
αυτοτελών ισχυρισµών κατά τη διαδικασία των διαφορών από αµοιβές για παροχή 
εργασίας. 
- Κατά το άρθρο 703 του ΑΚ, εκείνος που υποσχέθηκε αµοιβή σε κάποιο (µεσίτη ) 
για τη µεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη µιας σύµβασης έχει 
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υποχρέωση να πληρώσει την αµοιβή, αν η σύµβαση καταρτισθεί ως συνέπεια αυτής 
της µεσολάβησης ή της υπόδειξης. Από την ως άνω διάταξη προκύπτει ότι 
προϋποθέσεις της αξιώσεως µεσιτικής αµοιβής είναι : α. σύµβαση µεσιτείας, δηλαδή 
υπόσχεση αµοιβής για την εντολή που ανατέθηκε στο µεσίτη, για µεσολάβηση ή 
υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη συγκεκριµένης συµβάσεως, β. µεσιτική 
δραστηριότητα µε τη µορφή µεσολαβήσεως ή υποδείξεως ευκαιρίας για τη σύναψη 
συµβάσεως, γ . σύναψη της σκοπούµενης συµβάσεως και δ. αιτιώδης συνάφεια 
µεταξύ της µεσιτικής δραστηριότητας και της συνάψεως της συµβάσεως. Πότε 
υπάρχει µεσολάβηση και πότε υπόδειξη δεν ορίζεται στο νόµο και εφόσον το 
περιεχόµενο αυτών δεν προκύπτει από τη σύµβαση, η µεσολάβηση περιλαµβάνει 
συνήθως κάθε πρόσφορη ενέργεια του µεσίτη για να έλθουν σε επαφή τα 
ενδιαφερόµενα µέρη µε σκοπό να συνεννοηθούν για την κατάρτιση της συµβάσεως 
και είναι δυνατό, αλλά δεν απαιτείται, να περιλαµβάνει επιπλέον και την 
παρακολούθηση από το µεσίτη των συνεννοήσεων των µερών, τη µεταφορά ή 
γνωστοποίηση των προτεινοµένων από το ένα µέρος στο άλλο ή και τη 
διαπραγµάτευση των όρων αυτών, ενώ η υπόδειξη είναι κάτι λιγότερο από τη 
µεσολάβηση, διότι µε αυτή ο µεσίτης ενηµερώνει απλώς τον εντολέα του για την 
ύπαρξη συγκεκριµένης και άγνωστης προηγουµένως σ' αυτόν δυνατότητας συνάψεως 
συµβάσεως που τον ενδιαφέρει. Η εντολή προς το µεσίτη µπορεί να αφορά µόνο στη 
µεσολάβηση ή µόνο στην υπόδειξη ευκαιρίας ή και στις δύο. Αν η εντολή και η 
υπόσχεση αµοιβής δόθηκαν για την υπόδειξη ευκαιρίας και η κύρια σύµβαση 
καταρτίσθηκε µε την υπόδειξη αυτή του µεσίτη πληρούται ο σκοπός του νόµου και 
οφείλεται αµοιβή. Όταν η σύµβαση µεσιτείας αποβλέπει µόνο στην υπόδειξη 
ευκαιρίας προς σύναψη συµβάσεως, οποιαδήποτε ενέργεια του µεσίτη που συντελεί 
στην πραγµάτωση της σκοπούµενης συµβάσεως, έστω και µε παρεµβολή τρίτου 
προσώπου, που ενεργεί καθ' υποκατάσταση του µεσίτη, θεωρείται ότι συνιστά 
υπόδειξη ευκαιρίας, αρκεί µεταξύ της ενέργειας αυτής και της καταρτίσεως της 
συµβάσεως, για την οποία δόθηκε η εντολή, να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια ,δηλαδή 
αν στη συγκεκριµένη περίπτωση ,η µεσολάβηση ή η υπόδειξη της ευκαιρίας 
βρίσκεται σε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος, οπότε και µόνο δηµιουργείται 
υποχρέωση προς καταβολή της µεσιτικής αµοιβής. Τα όσα έλαβαν χώρα σε κάθε 
συγκεκριµένη περίπτωση σχετικά µε την εντολή που δόθηκε στο µεσίτη και τις 
ενέργειες αυτού, ως ζητήµατα καθαρά πραγµατικά κρίνονται κυριαρχικά από το 
δικαστήριο της ουσίας (άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆). Η κρίση όµως, για το αν αυτά που 
κυριαρχικώς διαπιστώθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας πραγµατικά περιστατικά 
επιτρέπουν το συµπέρασµα ότι ορισµένο γεγονός µπορεί αντικειµενικά να θεωρηθεί ή 
µη ως πρόσφορη αιτία του αποτελέσµατος που έχει παραχθεί υπόκειται στον έλεγχο 
του Αρείου Πάγου για ευθεία ή εκ πλαγίου παράβαση της ως άνω ουσιαστικής 
διατάξεως.  
- Ο από το άρθρο 559 αρ. 8 περ. α' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, αν το 
δικαστήριο, παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα " κατά την έννοια της ως 
άνω διατάξεως νοούνται οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη 
θεµελίωση ή την κατάλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, το οποίο 
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ασκήθηκε ως επιθετικό ή αµυντικό µέσο και όχι οι αρνητικοί της αγωγής ή της 
ενστάσεως ισχυρισµοί και οι συνιστώντες επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου από την εκτίµηση των αποδείξεων.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, αν η απόφαση 
δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, λόγω 
ανεπαρκών ή αντιφατικών αιτιολογιών, όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως, που 
αποτελεί την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν, κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά γεγονότα, τα οποία, 
σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι 
συντρέχουν οι όροι της διατάξεως που εφαρµόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της 
εφαρµογής της. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως και 340 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
το δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για τους 
πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά µέσα τα 
οποία νοµίµως επικαλούνται και προσκοµίζουν οι διάδικοι, χωρίς να επιβάλλεται να 
γίνεται ειδική αναφορά και χωριστή αξιολόγηση του καθενός απ' αυτά, αρκεί να 
καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο, από όλο το περιεχόµενο της αποφάσεως ότι 
συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα που µε επίκληση προσκοµίσθηκαν νόµιµα 
από τους διαδίκους (ΟλΑΠ 42/-2002). 
- Εξάλλου, κατά το άρθρο 562 παρ. 2 του ΚΠολ∆ είναι απαράδεκτος λόγος 
αναιρέσεως που στηρίζεται σε ισχυρισµό, ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο 
δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται, α) για παράβαση που δεν µπορεί να 
προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την 
απόφαση, γ) για ισχυρισµό που αφορά τη δηµόσια τάξη. Η διάταξη αυτή αποτελεί 
εκδήλωση της αρχής ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη νοµιµότητα της προσβαλλόµενης 
αποφάσεως, µε βάση τα πραγµατικά γεγονότα και τους ισχυρισµούς που τέθηκαν 
υπόψη του δικαστηρίου από τους διαδίκους.  
- Περαιτέρω από τα άρθρα 591 παρ 1 β, 679 παρ. 1, 115 παρ. 3 και 256 παρ. 15'του 
ΚΠολ∆. προκύπτει ότι στη διαδικασία των διαφορών από αµοιβές για παροχή 
εργασίας, κατά την οποία δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων ενώπιον του 
µονοµελούς πρωτοδικείου, οι διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς 
πραγµατικούς ισχυρισµούς τους προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και 
επιπλέον οι ισχυρισµοί αυτοί πρέπει να καταχωρηθούν στα πρακτικά, µε συνοπτική 
έκθεση των γεγονότων που τους θεµελιώνουν, εκτός αν τα γεγονότα αυτά περιέχονται 
στις κατατιθέµενες προτάσεις, απαιτείται δηλονότι, σε κάθε περίπτωση προφορική 
πρόταση των ισχυρισµών και "ως γενόµενο κατά τη συζήτηση" σηµειώνεται στα 
πρακτικά και έκθεση των γεγονότων που θεµελιώνουν τους αυτοτελείς ισχυρισµούς 
στις κατατιθέµενες προτάσεις. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 703, 707, 
ΚΠολ∆: 115, 256, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 562, 591, 679,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Μεσιτεία - Aµοιβή µεσίτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1470 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αµοιβή µεσίτη. Μεσολάβηση και υπόδειξη. Μείωση αµοιβής. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 703 παρ. 1 ΑΚ, εκείνος που υποσχέθηκε αµοιβή σε 
κάποιον (µεσίτη) για τη µεσολάβηση ή την υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη µιας 
σύµβασης, έχει υποχρέωση να πληρώσει µόνο αν η σύµβαση καταρτιστεί ως 
συνέπεια αυτής της µεσολάβησης ή υπόδειξης. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι 
προϋποθέσεις της αξιώσεως µεσιτικής αµοιβής είναι α) η ύπαρξη έγκυρης συµβάσεως 
µεσιτείας και β) η έγκυρη σύναψη της σκοπούµενης (κυρίας) συµβάσεως ως συνέπεια 
της µεσολαβήσεως ή της υποδείξεως του µεσίτη. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
αναφέρει στην αγωγή του ο ενάγων που αξιώνει την καταβολή µεσιτικής αµοιβής, 
προκειµένου αυτή να είναι ορισµένη κατά το άρθρο 216 παρ. 1 του ΚΠολ∆.  
- Κατά το άρθρο 703 ΑΚ, εκείνος, που υποσχέθηκε αµοιβή σε κάποιο (µεσίτη) για τη 
µεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας προς σύναψη µιας συµβάσεως, έχει υποχρέωση να 
πληρώσει την αµοιβή, αν η σύµβαση καταρτισθεί ως συνέπεια αυτής της 
µεσολάβησης ή της υπόδειξης. Πότε υπάρχει µεσολάβηση και πότε υπόδειξη δεν 
ορίζεται στο νόµο και ως εκ τούτου, εφόσον το περιεχόµενο αυτών δεν προκύπτει 
από τη σύµβαση, η µεσολάβηση περιλαµβάνει συνήθως κάθε πρόσφορη ενέργεια του 
µεσίτη για να έλθουν σε επαφή τα ενδιαφερόµενα µέρη µε σκοπό να συνεννοηθούν 
για την κατάρτιση της συµβάσεως και είναι δυνατό, αλλά δεν απαιτείται, να 
περιλαµβάνει επιπλέον και την παρακολούθηση από το µεσίτη των συνεννοήσεων 
των µερών, τη µεταφορά ή γνωστοποίηση των προτεινοµένων από το ένα µέρος στο 
άλλο όρων και τη διαπραγµάτευση των όρων αυτών. Αντίθετα, η υπόδειξη ευκαιρίας 
είναι κάτι λιγότερο από τη µεσολάβηση, διότι ο µεσίτης ενηµερώνει απλώς µε αυτή 
τον εντολέα του για την ύπαρξη συγκεκριµένης και άγνωστης προηγουµένως σ' αυτόν 
δυνατότητας συνάψεως της συµβάσεως, που τον ενδιαφέρει. Η εντολή προς το µεσίτη 
µπορεί να αφορά µόνο τη µεσολάβηση ή µόνο την υπόδειξη ευκαιρίας ή και 
αµφότερες.  
- Αν η συµφωνηµένη αµοιβή του µεσίτη είναι δυσανάλογα µεγάλη, µειώνεται από το 
δικαστήριο µε αίτηση του οφειλέτη στο µέτρο που αρµόζει. Με τον όρο δυσανάλογα 
µεγάλη νοείται η υπέρµετρη αµοιβή σε σχέση τόσο µε τη µεσιτική παροχή και 
συγκεκριµένα (και ενδεικτικά) τους κόπους, τις προσπάθειες (έστω και άγονες) τις 
δαπάνες, τη χρονική απασχόληση, αλλά και τον τρόπο µεσολαβήσεως (επιµελείς ή 
αµελείς ενέργειες κλπ), όσο και µε το αποκτώµενο από την επιτευχθείσα σύµβαση 
έννοµο όφελος (υλικό ή ηθικό) του εντολέα, λαµβανοµένων υπόψη και όλων των 
ειδικών περιστάσεων από το χρόνο συνάψεως της µεσιτείας µέχρι το χρόνο γενέσεως 
της αξιώσεως για αµοιβή και των τυχόν επιτόπιων συνηθειών, όπως είναι και η 
συνηθισµένη αµοιβή των µεσιτών της περιοχής συνάψεως της µεσιτείας για 
παρόµοιες συναλλαγές, καθώς και της οικονοµικής καταστάσεως των µερών και 
κυρίως της οικονοµικής δυναµικότητας του εντολέα. Τέλος ως χρόνος κρίσεως του 
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δυσαναλόγου της αµοιβής δεν είναι ο χρόνος συνάψεως της µεσιτείας αλλά ο χρόνος 
κατά τον οποίο κατέστη απαιτητή και δικαστικώς επιδιώξιµη η αµοιβή και στην 
περίπτωση ασκήσεως αγωγής ο χρόνος της πρώτης συζητήσεως στο ακροατήριο. 
Έτσι για την κρίση περί του δυσαναλόγου της αµοιβής λαµβάνονται υπόψη και οι 
τυχόν εν τω µεταξύ υποτιµήσεις του νοµίσµατος, αυξήσεις της αξίας των ακινήτων 
κλπ. Και τα πραγµατικά αυτά περιστατικά πρέπει να εκτίθενται στην απόφαση γιατί 
αποτελούν ζητήµατα, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, δηλαδή 
στην κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για τη µεγάλη δυσαναλογία της 
συµφωνηθείσας ή νόµιµης µεσιτικής αµοιβής και τον περιορισµό αυτής στο 
προσήκον µέτρο (ΑΠ 1592/2005).  
- Οι αναιρετικοί λόγοι των αριθµών 1 εδάφ. α και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, 
ιδρύονται, ο µεν πρώτος, αν το δικαστήριο της ουσίας προέβη σε εσφαλµένη ή µη 
υπαγωγή των πραγµατικών διαπιστώσεων του στο εννοιολογικό περιεχόµενο κανόνα 
του ουσιαστικού δικαίου, ο δε δεύτερος, όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως του 
δικαστηρίου της ουσίας δεν περιέχονται καθόλου ή δεν περιγράφονται µε πληρότητα, 
σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα γεγονότα που είναι αναγκαία 
για να κριθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του εφαρµοσθέντος κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή αν έγινε ή όχι ορθός 
νοµικός χαρακτηρισµός των κρίσιµων πραγµατικών γεγονότων, όχι όµως όταν 
πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα 
στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του συναχθέντος από αυτές και µε 
σαφήνεια διατυπωµένου αποδεικτικού πορίσµατος. Η θεµελίωση του τελευταίου 
λόγου προϋποθέτει ελλείψεις σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, όπως είναι οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί που συνθέτουν 
την ιστορική βάση και άρα στηρίζουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως. Μόνο τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται 
πλήρως και σαφώς, όχι γιατί αποδείχθηκε ή γιατί δεν αποδείχθηκε.  
- Οι αιτιάσεις που εµπεριέχονται στο µέρος του λόγου αυτού από τον αριθµό 19 του 
ως άνω άρθρου περί του ότι δεν αιτιολογείται 1) σε ποιες και σε πόσες συναντήσεις 
µεταξύ του νοµίµου εκπροσώπου της αναιρεσείουσας και των συνοικοπεδούχων 
συµµετείχε ο αναιρεσίβλητος και τι συµφωνήθηκε σ' αυτές, 2) αν υπήρχε πριν ή µετά 
από αυτές τις συναντήσεις διαφωνία ως προς το ύψος της αντιπαροχής και ποια ήταν 
αυτή, 3) µε ποιους οικοπεδούχους υπήρξε διαφωνία, 4) ποιες ήταν οι διαφορές στις 
απόψεις της αναιρεσείουσας και των οικοπεδούχων ως προς το ύψος της 
αντιπαροχής, 5) ποιες πιέσεις και µε ποιο τρόπο ασκήθηκαν από τον αναιρεσίβλητο 
προς τους οικοπεδούχους και µε ποιους απ' αυτούς ως προς το ύψος της αντιπαροχής, 
6) ποιο ήταν το περιεχόµενο και το αποτέλεσµα των πιέσεων αυτών. 7) ποιες ακριβώς 
πιέσεις και µε ποιο τρόπο ασκήθηκαν αυτές προς την αναιρεσείουσα προς το σκοπό 
να συγκλίνουν οι απόψεις της µε αυτές των οικοπεδούχων και ποιο ήταν το 
περιεχόµενο και το αποτέλεσµα αυτών, 8) πότε λύθηκε η διαφωνία αυτή ως προς το 
ύψος της αντιπαροχής και για ποιο λόγο οφείλεται αυτή η άρση της διαφωνίας στις 
πιέσεις του αναιρεσιβλήτου, 9) σε ποιο ποσοστό αντιπαροχής συνέκλιναν τελικά οι 
εκατέρωθεν απόψεις των ενδιαφεροµένων µερών, 10) αν και για ποιο λόγο η 
επιτευχθείσα σύγκλιση των εκατέρωθεν απόψεων οφείλεται στις ενέργειες του 
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αναιρεσιβλήτου, 11) αν και για ποιους λόγους η ως άνω σύγκλιση δεν θα είχε 
επιτευχθεί χωρίς τις πιέσεις και τη διαµεσολάβηση του αναιρεσιβλήτου, 12) αν η 
σύγκλιση αυτή έγινε προς όφελος ή προς ζηµία της αναιρεσείουσας και για ποιο λόγο 
να δικαιούται ο αναιρεσίβλητος µεσιτικής αµοιβής στην περίπτωση που αυτή 
υποχώρησε στις πιέσεις του ως προς το ύψος της αντιπαροχής και 13) αν και για ποιο 
λόγο οι πιέσεις που φέρεται ότι άσκησε ο αναιρεσίβλητος στα ενδιαφερόµενα µέρη, 
ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας και λογικής και κατά τη συνήθη πορεία 
των πραγµάτων ικανές να επιφέρουν σύγκλιση των απόψεων της αναιρεσείουσας και 
των συνοικοπεδούχων ως προς το ύψος της αντιπαροχής, πρέπει να απορριφθούν ως 
απαράδεκτες, καθόσον ανάγονται στη στάθµιση και αξιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος, το οποίο όµως εκτίθεται σαφώς.  
- Κατά τη 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 (ΟλΑΠ 7/2006, ΟλΑΠ 4/2005). Εξ άλλου, 
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. Επίσης, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µη καταλείπονται αµφιβολίες.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 703, 707, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Μηχανικοί - Αµοιβή µηχανικού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1146 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αµοιβή µηχανικού. Εκπόνηση µελέτης. Αντιπροσώπευση. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας.  
- 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 (ΑΚ 681) και δικαιούται να 
λάβει τη συµφωνηµένη αµοιβή (ΑΚ 694) ή, αν αµοιβή δεν συµφωνήθηκε ή η 
συµφωνηθείσα είναι µικρότερη της κατά νόµον ελάχιστης, να λάβει την αµοιβή που 
καθορίζεται από το π.δ. 696/1974, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΑΠ 
579/2009, ΑΠ 743/2000).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1, 2 παρ. 1 στοιχ. α' , 3 παρ. 1 
και 4, 80 παρ. 1 και 230 παρ. 2 στοιχ. γ' του Π∆ 696/1974, όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν από το Π∆ 515/1989, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 
59 του Ν∆ της 17 Ιουλίου 1923 "περί σχεδίων πόλεως κλπ.", προκύπτει ότι η αµοιβή 
των ιδιωτών µηχανικών για την εκπόνηση των αναφεροµένων στο διάταγµα αυτό 
µελετών κτιριακών έργων µπορεί να καθορίζεται και σε ποσοστά επί τοις εκατό του 
προϋπολογισµού των έργων, στα οποία αναφέρεται η µελέτη, σύµφωνα µε 
προβλεπόµενο µαθηµατικό τύπο. Ειδικότερα, επί του ζητήµατος του 
"προϋπολογισµού" των έργων, στο άρθρο 3 παρ. 1 εδ. α' του Π∆ 696/1974, όπως 
ισχύει, ορίζεται ότι "Ο προϋπολογισµός µε τον οποίο υπολογίζεται η αµοιβή κάθε 
έργου είναι αυτός που εξάγεται µε τις ποσότητες όλων των κονδυλίων αυτού, όπως 
αυτός εγκρίνεται από τον εργοδότη, σύµφωνα µε αναλυτική προµέτρηση και µε τις 
τιµές µονάδας εργασιών που υπολογίζονται µε βάση τις εγκεκριµένες από τη Γενική 
Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων αναλύσεις τιµών και τις βασικές τιµές ηµεροµισθίων, υλικών 
σύνταξης του προϋπολογισµού του τελευταίου σταδίου της µελέτης που έχει ανατεθεί 
στον ίδιο µελετητή µε την οικεία σύµβαση". Κατά την αληθινή έννοια της διάταξης 
αυτής, ο προϋπολογισµός, επί του οποίου υπολογίζεται σε ποσοστά επί τοις εκατό η 
αµοιβή για τη µελέτη συγκεκριµένου έργου, αποτελεί οικονοµικό µέγεθος, το οποίο 
διαµορφώνεται µε βάση αφ' ενός τα "κονδύλια" του έργου και αφ' ετέρου τις "τιµές 
µονάδας εργασιών". Ως κονδύλια του έργου νοούνται οι συνεχόµενες προς την 
εκτέλεσή του, αναγκαίες υποδιαιρέσεις αυτού, οι οποίες είτε αποτελούν επί µέρους 
ζητήµατα της µελέτης είτε συνίστανται σε κατ' ιδίαν εργασίες ή υλικά που 
διαµορφώνουν το κόστος. Η ανάγκη "έγκρισης" εκ µέρους του εργοδότη αναφέρεται 
στα κονδύλια του έργου µε την ως άνω έννοια και όχι στις τιµές µονάδας εργασιών, 
οι οποίες, κατά κανόνα, είναι εκ των προτέρων δεδοµένες, ως εγκεκριµένες από την 
αρµόδια αρχή. Και, βέβαια, η έγκριση απαιτείται για τα µέρη του έργου που δεν είχαν 
προβλεφθεί µε τη σύµβαση ανάθεσης της µελέτης, διότι στην έκταση, που τα 
κονδύλια αυτά είχαν εξ αρχής συµφωνηθεί, η εκ νέου έγκρισή τους από τον εργοδότη 
καθίσταται περιττή. Ως εκ τούτου, στην αγωγή, µε την οποία επιδιώκεται η είσπραξη 
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της αµοιβής µηχανικού για την εκπόνηση µελέτης, είτε απ' ευθείας από αυτόν τον ίδιο 
είτε από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, που δύναται να τον υποκαθιστά εκ του 
νόµου, αρκεί η αναφορά ότι έγινε ανάθεση της εκπόνησης συγκεκριµένης µελέτης και 
εκπλήρωση των συµφωνηθέντων εκ µέρους του µηχανικού, οπότε µε βάση τα 
κονδύλια του έργου και τις τιµές µονάδας των εργασιών, που πρέπει επίσης, να 
παρατίθενται, διαπιστώνεται το οικονοµικό µέγεθος του προϋπολογισµού και η επ' 
αυτού αναλογία της οφειλόµενης αµοιβής. ∆εν απαιτείται, όµως, η επίκληση της 
έγκρισης των επί µέρους κονδυλίων του έργου, εφ' όσον αυτά, ως υποδιαιρέσεις του 
έργου ή ζητήµατα της µελέτης, δεν είναι διαφορετικά από εκείνα που είχαν ανατεθεί 
µε τη σύµβαση. Η εκδοχή ότι, για τη θεµελίωση της αξίωσης του µηχανικού επί της 
αµοιβής του από την εκπόνηση της ανατεθείσας µελέτης, πρέπει να εγκρίνεται από 
τον εργοδότη και ο αναλυτικός προϋπολογισµός ως προς άπαντα τα επί µέρους 
κονδύλια ή το συνολικό ύψος του κόστους αυτών, θα οδηγούσε σε µαταίωση της 
άσκησης της αξιώσεως επί της αµοιβής του µηχανικού, αφού ο εργοδότης θα 
µπορούσε να ισχυρισθεί ότι δεν έχει εγκρίνει τον εν λόγω προϋπολογισµό (ΑΠ 
2317/2009, ΑΠ 1699/2007, ΑΠ 743/2000).  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 211 ΑΚ, δήλωση βούλησης από κάποιον (αντιπρόσωπο) στο 
όνοµα άλλου (αντιπροσωπευόµενου) µέσα στα όρια της προς αντιπροσώπευση 
εξουσίας ενεργεί αµέσως υπέρ και κατά του αντιπροσωπευόµενου. Το αποτέλεσµα 
αυτό επέρχεται είτε η δήλωση γίνει ρητά στο όνοµα του αντιπροσωπευοµένου είτε 
συνάγεται από τις περιστάσεις ότι έγινε στο όνοµά του. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται 
αναλόγως και όταν η δήλωση της βούλησης απευθύνεται προς τον αντιπρόσωπο. 
Κατά δε το άρθρο 212 ΑΚ, αν δεν µπορεί να διαγνωστεί ότι κάποιος ενεργεί στο 
όνοµα άλλου, θεωρείται ότι ενεργεί στο δικό του όνοµα.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 αρ.1 εδ. α' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης αν 
παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. 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. Και 
κατά τη διάταξη του άρθρου 560 αρ.1 εδ. β' ΚΠολ∆, η παράβαση των διδαγµάτων της 
κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναίρεσης µόνο αν τα διδάγµατα αυτά αφορούν στην 
ερµηνεία κανόνων δικαίου ή στην υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς. Ο 
λόγος αυτός ιδρύεται, όταν το δικαστήριο χρησιµοποιεί εσφαλµένως ή παραλείπει να 
χρησιµοποιήσει διδάγµατα της κοινής πείρας προκειµένου να προσδιορίσει την 
έννοια κανόνα δικαίου ή να υπαγάγει σ' αυτόν τα πραγµατικά περιστατικά της 
διαφοράς και όχι προκειµένου να προβεί σε εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 211, 212, 681, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 560, 
Π∆: 696/1974, άρθ. 1, 2, 3, 4, 80, 230,  
Π∆: 515/1989,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 ∆ηµοσίευση: ΧρΙ∆ 2013, σελίδα 38, σχολιασµός *  
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Νοµή - Νοµή επί ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1208 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Νοµή. Παραβίαση κανόνα δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Νέα αποδεικτικά µέσα στην κατ΄ έφεση δίκη. ∆ιόρθωση απόφασης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 908 και 974 ΑΚ προκύπτει ότι η νοµή δεν είναι 
µόνον φυσική εξουσία επί του πράγµατος (κατοχή) εκείνου που την απέκτησε, αλλ' 
αποτελεί και περιουσιακό στοιχείο, που προσπορίζει ωφέλεια στον λαβόντα. Εκ 
τούτων σε συνδυασµό και προς τα άρθρα 987, 989 και 992 ιδίου ΑΚ παρέπεται ότι 
δια της παραγραφής των ενδίκων µέσων προστασίας της νοµής ως εξουσίας κατά τα 
ανωτέρω, η ενοχική αξίωση προς απόδοσή της ως πλουτισµού δεν επηρεάζεται, ήτοι 
ο πλουτισµός από την περιέλευση της νοµής ως περιουσιακού στοιχείου δεν 
καθίσταται δικαιολογηµένος και αγωγή προς απόδοση αυτού είναι νόµιµη µετά την 
παραγραφή των ενδίκων µέσων προστασίας της νοµής . Η προς απόδοση δε του 
πλουτισµού αγωγή που έχει ενοχικό χαρακτήρα υπόκειται στην γενική εικοσαετή 
παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ.  
- 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 λόγος αυτός αναιρέσεως 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 όταν οι ελλείψεις 
αναφέρονται στα πραγµατικά περιστατικά που έγιναν δεκτά και είναι αναγκαία για 
την εφαρµογή της εφαρµοσθείσης στην συγκεκριµένη περίπτωση ουσιαστικής 
διατάξεως, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής 
ή µη εφαρµογής και ερµηνείας της.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη του 
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πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως 
"πράγµατα" δε 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 αν το 
δικαστήριο απέρριψε τον προταθέντα ισχυρισµό για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή 
ουσιαστικό.  
- Από το άρθρο 529 παρ. 1 και 2 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι στην κατ' έφεση δίκη 
επιτρέπεται η επίκληση και προσκοµιδή νέων αποδεικτικών µέσων τα οποία δεν είχαν 
προσαχθεί στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, εκτός εάν το Εφετείο, κρίνει, ανελέγκτως, 
ότι αυτά δεν προσκοµίσθησκαν στον πρώτο βαθµό από πρόθεση στρεψοδικίας ή από 
βαριά αµέλεια.  
- Κατά το άρθρο 315 του ΚΠολ∆, αν από παραδροµή κατά τη σύνταξη της 
αποφάσεως περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε 
κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που την έχει εκδώσει µπορεί, αν το 
ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως να την διορθώσει µε νέα απόφασή 
του. Από την διάταξη αυτή συνάγεται ότι µπορεί να γίνει διόρθωση των σφαλµάτων 
που οφείλονται σε ασυµφωνία αυτών που ήθελε το δικαστήριο και αυτών που έχουν 
διατυπωθεί στην απόφαση , έστω και αν από την διόρθωση της ανακριβείας της 
διατυπώσεως επέρχεται µεταβολή στο διατακτικό, αφού η µεταβολή αυτή, η οποία 
δεν ανατρέπει, αλλ' ορθώς διατυπώνει την αληθή δικαιοδοτική βούληση, κάτι που 
επιτρέπει ο νόµος, δεν αποτελεί παραβίαση του δεδικασµένου. Η παραδροµή στην 
οποία οφείλονται τα λάθη αρκεί να προκύπτει από την όλη διάρθρωση της 
αποφάσεως και των συµβάντων κατά την σύνταξη αυτής.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 249, 908, 974, 987, 989, 992, 
ΚΠολ∆: 315, 529, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2013, σελίδα 31, σχολιασµός Νίκος 
Κουµουτζής  
 
Νοµή - Νοµή επί ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1653 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Νοµή και µισθωτική σχέση. Αντιποίηση νοµής από τον αντιπρόσωπο του νοµέα. 
Χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Παραβίαση των διδαγµάτων 
της κοινής πείρας. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 980 παρ. 1 ΑΚ προκύπτει, ότι ο νοµέας, όταν έχει 
παραχωρήσει την κατοχή του πράγµατος βάσει µισθωτικής σύµβασης, τη νοµή του 
πράγµατος ασκεί µε το µισθωτή, ο οποίος ενεργεί ως εκπρόσωπός του. Από δε τις 
διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου άρθρου -980 ΑΚ- και του άρθρου 982 ΑΚ προκύπτει, 
ότι, στην περίπτωση αυτή, ο αντιπρόσωπος, όσο διατηρεί την κατοχή του πράγµατος, 
τεκµαίρεται ότι το κατέχει στο όνοµα του αντιπροσωπευοµένου και ότι η νοµή δεν 
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χάνεται για τον αντιπροσωπευόµενο νοµέα, προτού ο αντιπρόσωπος εκδηλώσει την 
πρόθεσή του να νέµεται το πράγµα για τον εαυτό του ή άλλον και ο 
αντιπροσωπευόµενος λάβει γνώση τούτου (ΑΠ 1289/2002).  
- Από τα άρθρα 574, 612 παρ. 1, 619, 620, 632, 641 και 1710 ΑΚ προκύπτει, ότι η 
µισθωτική σχέση είναι κληρονοµιτή και κατά συνέπεια και σε περίπτωση θανάτου 
του εκµισθωτή στη µισθωτική σχέση υπεισέρχονται οι κληρονόµοι του (εκ διαθήκης 
ή εξ αδιαθέτου) µόλις αποδεχθούν την κληρονοµία (ΑΚ 1846, 1847, 1850, 1857, 
1940) χωρίς να χρειάζεται και η προηγούµενη µεταγραφή της δήλωσης αποδοχής, 
αφού πρόκειται για κτήση ενοχικής σχέσης και όχι κυριότητας (ΑΚ 1846 σε 
συνδυασµό µε 1192, 1198-ΑΠ 1524/2001). Κατά δε τις διατάξεις των άρθρων 249, 
251, 1094 και 1095 ΑΚ η κατάληψη, αν η κατοχή του πράγµατος έγινε µε βάση 
έννοµη σχέση, που παρέχει έναντι του ιδιοκτήτη το δικαίωµα της κατοχής, όπως είναι 
η σύµβαση της µίσθωσης πράγµατος, µόλις λήξει η σχέση αυτή συνιστά προσβολή 
του δικαιώµατος κυριότητας και συνεπώς έκτοτε αρχίζει η παραγραφή της 
διεκδικητικής αγωγής. Αν όµως, µολονότι η προαναφερόµενη έννοµη σχέση έληξε, 
τόσο ο ίδιος ο αντιπρόσωπος, όσο και ο κληρονόµος του, εξακολουθούν να κατέχουν 
το πράγµα µε την ιδιότητα αυτή (ως αντιπρόσωποι) ο αντιπροσωπευόµενος νοµέας 
δεν χάνει, σύµφωνα µε όσα έχουν γίνει δεκτά, τη νοµή του και άρα δεν αρχίζει η 
παραγραφή της διεκδικητικής αγωγής του εις βάρος του πριν οι πρώτοι 
(αντιπρόσωπος ή κληρονόµοι του) εκδηλώσουν πρόθεση να νέµονται το πράγµα για 
τον εαυτό τους ή άλλον και τούτου λάβει γνώση εκείνος (αντιπροσωπευόµενος 
νοµέας - ΑΠ 1289/2002).  
- Ο ενάγων, αν τη διεκδικητική ακινήτου αγωγή του στηρίζει στην έκτακτη 
χρησικτησία, πρέπει να επικαλεστεί τη νοµή στο επίδικο και το χρόνο (εικοσαετία -
ΚΠολ∆ 118 εδάφ. 4, 216 και ΑΚ 1045). Ο ακριβής χρόνος λήξης της µίσθωσης 
διεκδικούµενου ακινήτου δεν αποτελεί στοιχείο θεµελιωτικό της διεκδικητικής 
αγωγής που έχει ως βάση την έκτακτη χρησικτησία, αφού ο εναγόµενος µισθωτής και 
µετά τη λήξη της µίσθωσης και εωσότου γίνει γνωστό ότι αντιποιείται το µίσθιο-
επίδικο ακίνητο-εξακολουθεί να το κατέχει ως αντιπρόσωπος του νοµέως (ΑΚ 980 
παρ. 1 και 982 - ΑΠ 1289/2002). 
- Ο λόγος αναίρεσης, από τον αριθµό 1 των άρθρων 559 και 560 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 αποδείχθηκαν 
δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του, ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και 
όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη στο 
πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
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- Ως διδάγµατα της κοινής πείρας θεωρούνται γενικές αρχές που συνάγονται 
επαγωγικώς από την καθηµερινή παρατήρηση της εµπειρικής πραγµατικότητας, τη 
συµµετοχή στις συναλλαγές και τις γενικές τεχνικές ή επιστηµονικές γνώσεις, οι 
οποίες έχουν γίνει κοινό κτήµα και χρησιµοποιούνται από το δικαστήριο για την 
εξειδίκευση των αόριστων νοµικών εννοιών και για την έµµεση απόδειξη κρίσιµων 
γεγονότων ή την εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών µέσων που 
προσκοµίστηκαν. Η παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας ιδρύει, κατά τη 
σαφή έννοια των άρθρων 559 παρ. 1 εδάφ. β' και 560 παρ. 1 εδάφ. β' ΚΠολ∆, λόγο 
αναίρεσης µόνο αν αυτά χρησιµοποιήθηκαν εσφαλµένως από το δικαστήριο κατά την 
ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή σ' αυτούς των πραγµατικών περιστατικών 
που αποδείχθηκαν και όχι προς έµµεση απόδειξη ή προς εκτίµηση της αποδεικτικής 
αξίας των αποδεικτικών µέσων που προσκοµίστηκαν (ΟλΑΠ 2/2008, 8, 10, 11/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 245, 251, 574, 612, 619, 620, 632, 641, 980, 982, 1710, 1846, 1847, 1850, 1857, 
1940, 1094, 1095, 1192, 1198,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 560, 
∆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 
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ισόποσων δαπανών από το λήπτη (ΟλΑΠ 1773/1981). Η αµφισβήτηση από τον 
εναγόµενο των περιστατικών που θεµελιώνουν το αγωγικό αίτηµα του 
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 τα 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, σελίδα 285 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1315, 
σχολιασµός Αναστάσιος Βαλτούδης * ΧρΙ∆ 2012, σελίδα 1210 * ΕφΑ∆ 2012, 
σελίδα 276 
 
Οροφοκτησία - Οροφοκτησία και πολεοδοµικές διατάξεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1223 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Οριζόντια ιδιοκτησία. Σε περίπτωση παράλειψής του ιδιοκτήτη, ο βλαπτόµενος από 
τη µη επισκευή της βεράντας διαµερίσµατος έχει δικαίωµα να αξιώσει την επισκευή 
αυτής. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ και 1, 2 παρ. 
8, 4 παρ. 1, 5 και 13 του Ν. 3741/1929, που διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την 
εισαγωγή του ΑΚ µε το άρθρο 54 του εισαγωγικού του Νόµου, συνάγεται σαφώς ότι 
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επί οριζόντιας ιδιοκτησίας ιδρύεται κυρίως µεν χωριστή (διαιρεµένη) κυριότητα σε 
όροφο οικοδοµής ή διαµέρισµα ορόφου, παρεποµένως δε και αναγκαστική 
συγκυριότητα που αποκτάται αυτοδικαίως κατ' ανάλογη µερίδα στα µέρη του όλου 
ακινήτου, που χρησιµεύουν σε κοινή από όλους τους οροφοκτήτες χρήση µεταξύ των 
οποίων περιλαµβάνεται ενδεικτικώς στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 και η στέγη. 
Από τη διάταξη όµως του άρθρου 4 παρ. 1 του ιδίου νόµου σε συνδυασµό προς το 
άρθρο 13 αυτού προκύπτει ότι επιτρέπεται είτε µε τη συστατική της οριζόντιας 
ιδιοκτησίας πράξη είτε µε ιδιαίτερες συµφωνίες όλων των συνιδιοκτητών, λόγω του 
ενδοτικού χαρακτήρα των ως άνω διατάξεων, κοινόκτητο κατά το νόµο µέρος της 
οικοδοµής να αποτελέσει αντικείµενο χωριστής ιδιοκτησίας ανήκον σε ένα ή σε 
ορισµένους από τους συνιδιοκτήτες, εκτός αν µε διάταξη άλλου νόµου και ιδίως 
διατάξεις πολεοδοµικές, τούτο απαγορεύεται και απαγγέλλουν ρητώς ακυρότητα 
δικαιοπραξίας, που έγινε κατά παράβαση τους (βλ. ΑΠ 478/2011). Έτσι και η 
βεράντα που είναι ανοικτό µέρος και επέκταση του δαπέδου ενός ορόφου µέχρι του 
κατακόρυφου επιπέδου των όψεων του κτιρίου, αποτελεί δε δώµα (πλάκα οροφής) 
για τον κάτω από αυτή όροφο ή διαµέρισµα, είναι δυνατόν να καταστεί αντικείµενο 
χωριστής ιδιοκτησίας, ενώ άλλως επ' αυτής θα εφαρµόζετο ότι και επί στέγης (άρθ. 7 
παρ. 1 Ν. 3741/1 929), δηλαδή θα ανήκε στα κοινόκτητα µέρη κατ' άρθρο 2 παρ. 1 
του ίδιου νόµου. Εξάλλου από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 και 6 παρ. 1 του Ν. 
3741/29, κατά το µέρος που ορίζουν ότι ο ιδιοκτήτης ορόφου έχει όλα τα ανήκοντα 
στον κύριο δικαιώµατα, εφόσον η άσκηση αυτών δεν παραβλάπτει τη χρήση των 
άλλων ιδιοκτητών και ότι κατασκευάζει ή διατηρεί µε δική του δαπάνη το πάτωµα, 
επί του οποίου βαίνει, συνάγεται ότι ο οροφοκτήτης που είναι αποκλειστικός κύριος 
της βεράντας του διαµερίσµατος του, δεν έχει µόνο δικαίωµα να τη διατηρεί και να 
την επισκευάζει αλλά οσάκις η µη επισκευή της έχει ως αποτέλεσµα να 
παραβλάπτεται η χρήση του ιδιοκτήτη του κάτω από αυτή διαµερίσµατος, 
υποχρεούται να την επισκευάσει µε δική του δαπάνη. Σε περίπτωση παράλειψής του, 
ο βλαπτόµενος από τη µη επισκευή της βεράντας διαµερίσµατος έχει δικαίωµα να 
αξιώσει την επισκευή αυτής, ώστε να αρθεί η προσβολή του (βλ. και άρθ.1108 εδ. α 
ΑΚ). Το γεγονός ότι η επισκευή αυτή κατέστη αναγκαία από ελαττωµατική αρχική 
κατασκευή, υπαιτίως ή ανυπαιτίως, από τον εργολάβο της όλης οικοδοµής, προτού 
καταστεί ιδιοκτήτης ο κύριος της βεράντας, δεν έχει έννοµη επιρροή ως προς την 
υποχρέωση που έχει αυτός προς επισκευή έναντι του βλαπτόµενου ιδιοκτήτη του 
κάτω διαµερίσµατος της ίδιας οικοδοµής.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτό 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 
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όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές, αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983). Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της 
ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, του οποίου τα πραγµατικά περιστατικά πρέπει να καλύπτονται 
πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα και να µη 
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).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1002, 1108, 1117, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 3, 6, 7, 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Οροφοκτησία - Πυλωτή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 942 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1108 ΑΚ, αν η κυριότητα προσβάλλεται µε άλλο 
τρόπο εκτός από αφαίρεση ή κατακράτηση του πράγµατος, ο κύριος δικαιούται να 
απαιτήσει από εκείνον που προσέβαλε την κυριότητα να άρει την προσβολή και να 
την παραλείπει στο µέλλον. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι η αρνητική αγωγή 
ασκείται σε περίπτωση µερικής προσβολής της κυριότητας, δηλαδή όταν ο κύριος 
διαταράσσεται στη νοµή του που ασκεί επί του πράγµατος. ∆ιατάραξη της 
κυριότητας αποτελεί κάθε έµπρακτη εναντίωση στο θετικό ή αποθετικό περιεχόµενο 
της κυριότητας, δηλαδή όταν ο εναγόµενος ενεργεί στο πράγµα πράξεις, τις οποίες 
µόνο ο κύριος δικαιούται να ενεργήσει ή όταν εµποδίζει τον κύριο να ενεργήσει στο 
δικό του πράγµα, η δε διατάραξη αυτή έχει ως συνέπεια την µη ελεύθερη και 
ανενόχλητη χρησιµοποίηση, εκµετάλλευση και απόλαυση ορισµένων µόνον εξουσιών 
από την κυριότητα επί του πράγµατος.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1002, 1117 ΑΚ. 1, 2 παρ. 1, 3 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5 και 
13 του Ν. 3741/1929 "περί ιδιοκτησίας κατ' ορόφους", προκύπτει ότι επί ιδιοκτησίας 
κατ' ορόφους (οριζόντιας ιδιοκτησίας) δηµιουργείται χωριστή κυριότητα επί ορόφου 
ή διαµερίσµατος ορόφου και αναγκαστική συγκυριότητα που αποκτάται αυτοδικαίως, 
κατ' ανάλογη µερίδα, επί του εδάφους και επί των µερών της οικοδοµής που 
χρησιµεύουν στην κοινή χρήση όλων των οροφοκτητών. Μόνο οι όροφοι και τα 
διαµερίσµατα ορόφων, µε την παραπάνω έννοια, καθώς και τα εξοµοιούµενα από το 
νόµο µε ορόφους υπόγεια και δωµάτια κάτω από την στέγη (άρθρα 1002 εδ. Β ΑΚ 
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και 1 παρ. 2 του Ν. 3741/1929) µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο οριζόντιας 
ιδιοκτησίας. Κατ' εξαίρεση, αντικείµενο οριζόντιας ιδιοκτησίας µπορούν, σύµφωνα 
µε τις ειδικές ρυθµίσεις του Ν. 690/1979, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1. Ν. 
1221/1981, να αποτελέσουν και οι θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων, που δεν 
δηµιουργούνται στον ελεύθερο ισόγειο χώρο του κτιρίου, όταν αυτό κατασκευάζεται 
επί υποστυλωµάτων (ρilotis). Συγκεκριµένα, οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 εδ. α 
και β του Ν. 960/1979, όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 1 του Ν. 1221/1981, 
προβλέπουν ότι προκειµένου για θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων που βρίσκονται σε 
στεγασµένους χώρους κτιρίου, το οποίο έχει υπαχθεί στο σύστηµα της διαιρεµένης 
ιδιοκτησίας, καθεµία από αυτές αποτελεί διαιρεµένη ιδιοκτησία, της οποίας 
επιτρέπεται η αυτοτελής µεταβίβαση και σε τρίτους που δεν έχουν σχέση µε το κτίριο 
(ΟλΑΠ 5/1991). Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του από 10.4.1991 π.δ., 
"Καθορισµός του απαιτουµένου αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων αναλόγως 
των χρήσεων και του µεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών", που 
ισχύει για τις οικοδοµικές άδειες που εκδόθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση του π.δ. 
230/1993, ήτοι µέχρι 15-6-1993, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 1 του εν λόγω π.δ.: 1. 
Για τον υπολογισµό της συνολικής επιφάνειας του δηµιουργούµενου χώρου 
στάθµευσης ο αριθµός θέσεων που προκύπτει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα 
άρθρα 2 και 3 ανάγεται σε επιφάνεια χώρου στάθµευσης ως εξής: α) Για µία θέση 
στάθµευσης λαµβάνονται 25 τ.µ. επιφάνειας χώρου στάθµευσης 2. Ο υπολογισµός 
των απαιτουµένων χώρων στάθµευσης ανάλογα µε τη χρήση και το µέγεθος του 
κτιρίου υπολογίζεται ως εξής: 3. ∆ιαιρείται το σύνολο των επιφανειών κάθε χρήσεως 
του κτιρίου µε την επιφάνεια τ.µ. που απαιτείται για µία θέση, σύµφωνα µε τα άρθρα 
2 και 3.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι λόγος αναίρεσης για 
ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόστηκε, 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµόστηκε ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική 
από την αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας 
και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν οι 
πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση και τούτο 
συµβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά 
που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν 
εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε, αρκούσαν για 
την εφαρµογή του καθώς και όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των περιστατικών 
στην διάταξη στο πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1002, 1108, 1117,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 2, 3, 4, 5, 13,  
Νόµοι: 960/1979, άρθ. 1,  
Νόµοι: 1221/1981, άρθ. 1,  
Π∆: 230/1993,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Οροφοκτησία - Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1474 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Οροφοκτησία. Κοινόκτητα και κοινόχρηστα πράγµατα. Χρησικτησία. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Παραβίαση ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1002, 1117 ΑΚ, 1, 2 παρ. 1, 3 παρ. 
1, 5 και 13 του Ν. 3743/1929, που διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του 
ΑΚ µε το άρθρο 54 του Εισ. Αυτού νόµου, συνάγεται, ότι επί οριζοντίου ιδιοκτησίας 
ιδρύεται κυρίως µεν χωριστή (διηρηµένη) κυριότητα σε όροφο οικοδοµής ή 
διαµέρισµα ορόφου, παρεποµένως δε αναγκαστική συγκυριότητα, που αποκτάται 
αυτοδικαίως , κατ' ανάλογη µερίδα, στα µέρη του όλου ακινήτου, τα οποία 
χρησιµεύουν σε κοινή από όλους τους οροφοκτήτες χρήση , µεταξύ των οποίων 
περιλαµβάνονται, κατ' ενδεικτική στις διατάξεις αυτές απαρίθµηση, το έδαφος, οι 
πρωτότοιχοι, οι αυλές κ.λ.π.. Ο προσδιορισµός των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων 
αυτών µερών γίνεται είτε µε την συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία είτε µε 
ιδιαίτερες συµφωνίες µεταξύ όλων των οροφοκτητών, κατά τα άρθρα 4 παρ. 1, 5 και 
13 του ανωτέρω νόµου 3743/1929. Εάν τούτο δεν γίνει, εάν δηλαδή δεν ορίζεται 
τίποτε από την εν λόγω δικαιοπραξία, ούτε µε ιδιαίτερες συµφωνίες, τότε ισχύει ο 
προσδιορισµός που προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις.  
Στην τελευταία περίπτωση κριτήριο για τον χαρακτηρισµό πράγµατος ως 
κοινοχρήστου και κοινοκτήτου, είναι ο κατά την φύση του προορισµός για την 
εξυπηρέτηση των συνιδιοκτητών µε την από αυτούς κοινή χρήση. Τα δε κοινόχρηστα 
και κοινόκτητα πράγµατα πολυωρόφου οικοδοµής, επί της οποίας έχει συσταθεί 
οριζόντιος ιδιοκτησία, είναι ανεπίδεκτα νοµής χρησικτησίας, αφού έχουν τον 
χαρακτήρα των συστατικών, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 953 και 954 
του ΑΚ, της όλης οικοδοµής, επί των οποίων απαγορεύεται η σύσταση χωριστών 
εµπραγµάτων δικαιωµάτων.  
- Στο άρθρο 1001 εδ. α' ΑΚ ορίζεται, ότι η κυριότητα επί ακινήτου εκτείνεται, εφ' 
όσον ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, στον χώρο επάνω και κάτω από το έδαφος. Από 
δε τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 953, 954, 1002, και 1117 ΑΚ, 1 και 14 
του ν. 3741/1929, 1 και 2 του Ν∆ 1024/1971 προκύπτει, ότι, εκτός από τις 
περιπτώσεις συστάσεως οροφοκτησίας µε βάση την διάταξη του άρθρου 480Α 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 µόνον µε δικαιοπραξία του κυρίου ή όλων 
των συγκυρίων του όλου ακινήτου, δηλαδή, είτε µε σύµβαση µεταξύ όλων των 
συγκυρίων του όλου ακινήτου είτε µε µονοµερή δικαιοπραξία του κυρίου του όλου 
ακινήτου, εν ζωή ή αιτία θανάτου, όχι όµως και µε τακτική ή έκτακτη χρησικτησία. 
Επί ήδη όµως συνεστηµένης ιδιοκτησίας, οριζοντίως ή καθέτως διηρηµένης, είναι 
δυνατή η κτήση κυριότητος κατά τρόπο πρωτότυπο, ήτοι µε τακτική ή έκτακτη 
χρησικτησία, επί διαµερίσµατος ή ορόφου, υπό τις ουσιαστικές προϋποθέσεις των 
διατάξεων των άρθρων 1041 και 1045 του ΑΚ. Από δε τις διατάξεις των άρθρων 
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1033, 1041 ,1045, 1051 και 974 ΑΚ συνάγεται, ότι για την µεταβίβαση της 
κυριότητος ακινήτου πρέπει ο µεταβιβάζων να είναι κύριος αυτού και η σχετική 
συµφωνία ότι για κάποια νόµιµη αιτία µεταβιβάζεται η κυριότητα να γίνει µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να µεταγραφεί, και ότι δια την επ' αυτού 
κτήση της κυριότητος µε τακτική µεν χρησικτησία απαιτούνται φυσική εξουσίαση επί 
του πράγµατος µε διάνοια κυρίου, ήτοι νοµή αυτού, µε καλή πίστη, που πρέπει να 
υπάρχει κατά την κτήση της νοµής, νόµιµος τίτλος, πράγµα δεκτικό χρησικτησίας και 
παρέλευση δεκαετίας, µε έκτακτη δε χρησικτησία απαιτείται συνεχής εικοσαετής 
νοµή. 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. Τα κοινόχρηστα δε 
και κοινόκτητα πράγµατα της οικοδοµής, όπως ελέχθη, επί της οποίας έχει συσταθεί 
οριζόντιος ιδιοκτησία, είναι ανεπίδεκτα νοµής χρησικτησίας από ένα εκ των 
συγκυρίων, ώστε αυτός να αποκτήσει αποκλειστική κυριότητα επ' αυτών, 
καταργούµενης έτσι της αναγκαστικής συγκυριότητος επ' αυτών από τους λοιπούς 
ιδιοκτήτες των οριζοντίων ιδιοκτησιών.  
- 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 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. Ειδικότερα, οι από τα άρθρα 173 και 200 του 
ΑΚ θεσπιζόµενοι γενικοί ερµηνευτικοί κανόνες, σύµφωνα µε τους οποίους κατά την 
ερµηνεία των συµβάσεων και γενικώς των δικαιοπραξιών αναζητείται η αληθινή 
βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις των δηλώσεων, λαµβανοµένης υπόψη της 
καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, έχουν εφαρµογή σε κάθε περίπτωση 
που κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας υφίσταται 
κενό ή αµφιβολία για την έννοια της ερµηνευοµένης δικαιοπραξίας, λόγω αοριστίας ή 
ατελούς διατυπώσεως της δικαιοπρακτικής δηλώσεως βουλήσεως (ΟλΑΠ 509/1968, 
246/1970). Το δικαστήριο της ουσίας, εφόσον διαπιστώσει, έστω και εµµέσως, την 
ύπαρξη κενού ή αµφιβολίας, οφείλει να προσφύγει στους ερµηνευτικούς κανόνες για 
την ανεύρεση της αληθινής βουλήσεως και αν παραλείψει να το πράξει υποπίπτει 
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στην αναιρετική πληµµέλεια του άρθρου 559 αρ.1 του ΚΠολ∆. Εάν δε το δικαστήριο 
µετά την διάγνωση κενού ή αµφιβολίας ως προς τις δηλώσεις των δικαιοπρακτούντων 
προσφύγει στις διατάξεις αυτές, αλλά µε την ερµηνεία παραβιάζει τους 
ερµηνευτικούς κανόνες, πρόκειται για θέµα νοµικό και η κρίση του ελέγχεται 
αναιρετικώς. Η δε έννοια της δικαιοπραξίας ή κάποιου όρου της δεν είναι πραγµατικό 
γεγονός, αλλά εξευρίσκεται από το δικαστήριο της ουσίας, το οποίο αναζητεί την 
αληθινή βούληση των δικαιοπρακτούντων µε ερµηνεία του περιεχοµένου των 
δηλώσεων τους, χωρίς να δεσµεύεται από τους ισχυρισµούς των διαδίκων, δυνάµενο 
να αντλήσει αυτεπαγγέλτως την κρίση του από τους κανόνες της λογικής και της 
εµπειρίας, προσφεύγοντας και σε γεγονότα εκτός του εγγράφου της δικαιοπραξίας, 
εφόσον αυτά τείνουν στην διασάφηση της εννοίας της. Η κάθε µία από τις 
προαναφερόµενες διατάξεις, συµπληρώνει την άλλη στην ερµηνεία της δηλώσεως 
βουλήσεως. Και η µεν πρώτη εξαίρει το υποκειµενικό στοιχείο της δηλώσεως, 
δηλαδή την άποψη του δηλούντος και απαιτεί η ερµηνεία να µην προσκολλάται στις 
λέξεις της δηλώσεως, αλλά να αναζητεί την αληθινή βούληση, η δε δεύτερη διάταξη 
εξαίρει το αντικειµενικό στοιχείο, δηλαδή την άποψη των συναλλαγών και επιβάλλει 
η δήλωση να ερµηνεύεται, όπως απαιτεί η καλή πίστη, για τον προσδιορισµό της 
οποίας και µόνο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συναλλακτικά ήθη. Έτσι, κάθε 
δήλωση βουλήσεως θα πρέπει να ληφθεί µε την έννοια που απαιτεί στην 
συγκεκριµένη περίπτωση η συναλλακτική ευθύτητα και κατά τους κανόνες της 
οποίας θα µπορούσε να γίνει αντιληπτή η δήλωση βουλήσεως από τον τρίτο. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 953, 954, 974, 1001, 1002, 1117, 1033, 1041 ,1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 480Α, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 3743/1929, άρθ. 1, 2, 3, 5, 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Παραγραφή - Χρέη προς το ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 751 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραγραφή χρεών προς το ∆ηµόσιο. Απαιτήσεις του ∆ηµοσίου από την παροχή 
εγγύησης σε πιστωτική σύµβαση. 10ετής παραγραφή. 
- Κατά το άρθρο 87 παρ. 1 του Ν∆ 321/1969 "περί Κώδικος ∆ηµοσίου Λογιστικού": 
"Παν χρέος προς το ∆ηµόσιο παραγράφεται, εφόσον δεν ορίζεται άλλως υπό των 
διατάξεων του παρόντος, µετά πέντε έτη από της λήξεως του οικονοµικού έτους, 
εντός του οποίου εβεβαιώθη εις το ∆ηµόσιο Ταµείον (βεβαίωσις εν στενή εννοία". 
Κατά την παρ. 2 περ. γ' του ίδιου άρθρου του ν. δ. 321/1969 " Χρέη προς το 
∆ηµόσιον ... εκ συµβάσεων ... υπόκεινται εις εικοσαετή παραγραφήν αρχοµένην από 
τη λήξεως του οικονοµικού έτους, εντός του οποίου εβεβαιώθησαν εις το ∆ηµόσιον 
Ταµείον". Κατά την παρ. 4 αυτού: "Χρέη προς το ∆ηµόσιον, προερχόµενα εξ 
απαιτήσεων περιελθουσών εις τούτο εξ οιουδήποτε λόγου, αίτινες δεν είχαν 
παραγραφεί εν τω προσώπω του δικαιοπαρόχου µέχρι της µεταβιβάσεώς των εις το 
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∆ηµόσιον, παραγράφονται µετά πέντε έτη από της λήξεως του οικονοµικού έτους, 
εντός του οποίου εβαιώθησαν εις το ∆ηµόσιον Ταµείον".  
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι κάθε αξίωση του δηµοσίου από απαιτήσεις 
τρίτων, που περιήλθαν σε αυτό από οποιαδήποτε αιτία, υπόκειται σε πενταετή 
παραγραφή, όχι δε στην εικοσαετή παραγραφή, η οποία ισχύει µόνο στην περίπτωση 
απαιτήσεων που προκύπτουν ευθέως από σύµβαση, στην οποία το δηµόσιο ήταν 
συµβαλλόµενο (ΑΠ 915/2004). Η πενταετής δε αυτή παραγραφή αρχίζει από τη λήξη 
του οικονοµικού έτους (το οποίο κατ' άρθρο 5 παρ. 2 του Ν∆ 321/1969 αρχίζει από 
την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του ιδίου ηµερολογιακού έτους) 
µέσα στο οποίο βεβαιώθηκε η απαίτηση του ∆ηµοσίου και συµπληρώνεται την 31/12 
του πέµπτου ηµερολογιακού έτους (Α.Π. 915/2004, Α.Π. 181/2004, Α.Π. 1270/2003, 
Α.Π. 125/2001, Α.Π. 1546/1986, ΣτΕ 1605/2007 επί της όµοιας διάταξης του άρθρου 
91 παρ. 1 του Ν∆ 321/1969). Απαιτήσεις τρίτων που περιήλθαν στο ∆ηµόσιο από 
οποιαδήποτε αιτία, κατά την έννοια της παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου 87 του ίδιου 
Ν∆/τος, αποτελούν και οι έναντι των εκ δανείου πρωτοφειλετών και των υπέρ αυτών 
εγγυητών απαιτήσεις τραπεζών, από τη χορήγηση δανείων µε την εγγύηση του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, κατά τις, κατ' εξουσιοδότηση του ΑΝ 747/1945 και α. ν. 
9/1967, εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού των Οικονοµικών, οπότε µε τη µη 
εξόφληση του δανείου και την εκ του λόγου αυτού και µόνο βεβαίωση της οφειλής 
από το εγγυηθέν ∆ηµόσιο, τούτο υποκαθίσταται εκ του νόµου στα δικαιώµατα της 
δανείστριας τράπεζας κατά του πρωτοφειλέτη και του εγγυητή. (ΑΠ 1769/2001). Με 
το άρθρο 113 του Ν. 2362/1995 "περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ... κ.λ.π." καταργήθηκε 
το Ν∆ 321/1969. Κατά το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 2362/1995, που ισχύει από 1-1-
1996: "απαιτήσεις του ∆ηµοσίου, ως εγγυητή που υποκαταστάθηκε πλήρως στα 
δικαιώµατα του δανειστή ή πιστωτή κατά του οφειλέτη, κατά του εγγυητή και κατά 
των λοιπών συνυποχρέων, οι οποίες βεβαιώνονται εν στενή εννοία από της ισχύος 
του νόµου αυτού στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.), παραγράφονται 
µετά την παρέλευση 10 ετών από του τέλους του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο, 
µετά την εν στενή εννοία βεβαίωσή τους, κατέστησαν ληξιπρόθεσµες. Οι απαιτήσεις 
του ∆ηµοσίου από την ίδια ως άνω αιτία που έχουν βεβαιωθεί στις ∆.Ο.Υ. µέχρι την 
ηµέρα έναρξης της ισχύος του νόµου αυτού, παραγράφονται µετά την παρέλευση 10 
ετών από τη λήξη του έτους δηµοσίευσής του".  
Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι οι απαιτήσεις του ∆ηµοσίου από την 
παροχή εγγύησης σε πιστωτική σύµβαση, λόγω υποκατάστασής του στα δικαιώµατα 
του πιστωτή, υπόκεινται από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού (1-1-1996) σε 
10ετή παραγραφή, η οποία καταλαµβάνει και τις απαιτήσεις, οι οποίες είχαν γεννηθεί 
πριν από την έναρξη της ισχύος του, (κατ' απόκλιση από τη γενική διάταξη του 
άρθρου 107 παρ. 1 εδ. ΑΝ 2362/1995 κατά την οποία "Οι διατάξεις του παρόντος 
νόµου περί παραγραφής εφαρµόζονται επί απαιτήσεων που γεννώνται µετά την 
έναρξη της ισχύος του"), εφόσον όµως δεν είχαν υποκύψει σε παραγραφή υπό το 
προγενέστερο νοµικό καθεστώς, υπό την ισχύ του οποίου η παραγραφή ήταν 5ετής 
για το ∆ηµόσιο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 249, 250, 253, 
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ΑΝ: 747/1945,  
ΑΝ: 9/1967,  
Ν∆: 321/1969, άρθ. 5, 87, 
Νόµοι: 2362/1995, άρθ. 65, 107, 115, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελ∆νη 2012, σελίδα 1035 
 
Παραγραφή - Χρέη προς το ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 747 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραγραφή αξιώσεων του ∆ηµοσίου. Απαιτήσεις από παροχή εγγύησης. 
παραγραφή απαιτήσεων από δανειακή σύµβαση. Παραγραφή απαιτήσεων από 
τόκους. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 87 παρ. 1 του Ν∆ 321/1969 "περί Κώδικος ∆ηµοσίου Λογιστικού": 
"Παν χρέος προς το ∆ηµόσιον παραγράφεται, εφόσον δεν ορίζεται άλλως υπό των 
διατάξεων του παρόντος, µετά πέντε έτη από της λήξεως του οικονοµικού έτους, 
εντός του οποίου εβεβαιώθη εις το ∆ηµόσιον ταµείον (βεβαίωσις εν στενή εννοία". 
Κατά την παρ. 2 περ. γ' του ίδιου άρθρου του ν. δ. 321/1969 " Χρέη προς το 
∆ηµόσιον ... εκ συµβάσεων ... υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφήν αρχοµένην από 
τη λήξεως του οικονοµικού έτους, εντός του οποίου εβεβαιώθησαν εις το ∆ηµόσιον 
Ταµείον". Κατά την παρ. 4 αυτού: "Χρέη προς το ∆ηµόσιον, προερχόµενα εξ 
απαιτήσεων περιελθουσών εις τούτο εξ οιουδήποτε λόγου, αίτινες δεν είχαν 
παραγραφεί εν τω προσώπω του δικαιοπαρόχου µέχρι της µεταβιβάσεώς των εις το 
∆ηµόσιον, παραγράφονται µετά πέντε έτη από της λήξεως του οικονοµικού έτους, 
εντός του οποίου εβαιώθησαν εις το ∆ηµόσιον Ταµείον". Από τις διατάξεις αυτές 
προκύπτει ότι κάθε αξίωση του ∆ηµοσίου από απαιτήσεις τρίτων, που περιήλθαν σε 
αυτό από οποιαδήποτε αιτία, υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή, όχι δε στην 
εικοσαετή παραγραφή, η οποία ισχύει µόνο στην περίπτωση απαιτήσεων που 
προκύπτουν ευθέως από σύµβαση, στην οποία το δηµόσιο ήταν συµβαλλόµενο (ΑΠ 
915/2004). Η πενταετής δε αυτή παραγραφή αρχίζει από τη λήξη του οικονοµικού 
έτους (το οποίο κατ' άρθρο 5 παρ. 2 του Ν∆ 321/1969 αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 
και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του ιδίου ηµερολογιακού έτους) µέσα στο οποίο 
βεβαιώθηκε η απαίτηση του ∆ηµοσίου και συµπληρώνεται την 31/12 του πέµπτου 
ηµερολογιακού έτους (Α.Π. 915/2004, Α.Π. 181/2004, Α.Π. 1270/2003, Α.Π. 
125/2001, Α.Π. 1546/1986, ΣτΕ 1605/2007 επί της όµοιας διάταξης του άρθρου 91 
παρ. 1 του Ν∆321/1969). Απαιτήσεις τρίτων που περιήλθαν στο ∆ηµόσιο από 
οποιαδήποτε αιτία, κατά την έννοια της παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου 87 του ίδιου ν. 
δ/τος, αποτελούν και οι έναντι των εκ δανείου πρωτοφειλετών και των υπέρ αυτών 
εγγυητών απαιτήσεις τραπεζών, από τη χορήγηση δανείων µε την εγγύηση του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, κατά τις, κατ' εξουσιοδότηση του α. ν. 747/1945 και ΑΝ 
9/1967, εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού των Οικονοµικών, οπότε µε τη µη 
εξόφληση του δανείου και την εκ του λόγου αυτού και µόνο βεβαίωση της οφειλής 
από το εγγυηθέν ∆ηµόσιο, τούτο υποκαθίσταται εκ του νόµου στα δικαιώµατα της 
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δανείστριας τράπεζας κατά του πρωτοφειλέτη και του εγγυητή (ΑΠ 1769/2001). Με 
το άρθρο 113 του ν. 2362/1995 "περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ... κ.λ.π." καταργήθηκε 
το Ν∆ 321/1969. Κατά το άρθρο 65 παρ. 5 του ν. 2362/1995, που ισχύει από 1-1-
1996 : "απαιτήσεις του ∆ηµοσίου, ως εγγυητή που υποκαταστάθηκε πλήρως στα 
δικαιώµατα του δανειστή ή πιστωτή κατά του οφειλέτη, κατά του εγγυητή και κατά 
των λοιπών συνυποχρέων, οι οποίες βεβαιώνονται εν στενή εννοία από της ισχύος 
του νόµου αυτού στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.), παραγράφονται 
µετά την παρέλευση 10 ετών από του τέλους του οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο, 
µετά την εν στενή εννοία βεβαίωσή τους, κατέστησαν ληξιπρόθεσµες. Οι απαιτήσεις 
του ∆ηµοσίου από την ίδια ως άνω αιτία που έχουν βεβαιωθεί στις ∆.Ο.Υ. µέχρι την 
ηµέρα έναρξης της ισχύος του νόµου αυτού, παραγράφονται µετά την παρέλευση 10 
ετών από τη λήξη του έτους δηµοσίευσής του". Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται 
ότι οι απαιτήσεις του ∆ηµοσίου από την παροχή εγγύησης σε πιστωτική σύµβαση, 
λόγω υποκατάστασής του στα δικαιώµατα του πιστωτή, υπόκεινται από την έναρξη 
της ισχύος του νόµου αυτού (1-1-1996) σε 10ετή παραγραφή, η οποία καταλαµβάνει 
και τις απαιτήσεις, οι οποίες είχαν γεννηθεί πριν από την έναρξη της ισχύος του, (κατ' 
απόκλιση από τη γενική διάταξη του άρθρου 107 παρ. 1 εδ. α ν. 2362/1995 κατά την 
οποία "Οι διατάξεις του παρόντος νόµου περί παραγραφής εφαρµόζονται επί 
απαιτήσεων που γεννώνται µετά την έναρξη της ισχύος του"), εφόσον όµως δεν είχαν 
υποκύψει σε παραγραφή υπό το προγενέστερο νοµικό καθεστώς, υπό την ισχύ του 
οποίου η παραγραφή ήταν 5ετής για το ∆ηµόσιο. 
- Οι αξιώσεις εκ δανείου υπόκεινται στη γενική εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 
249 ΑΚ. Τέλος, κατά τις διατάξεις των άρθρων 250 αρ. 15 και 253 ΑΚ, ο χρόνος 
παραγραφής των τόκων και των χρεωλύτρων είναι πενταετής και αρχίζει µε τη λήξη 
του έτους, εντός του οποίου εγεννήθη η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική της 
επιδίωξη. Χρεώλυτρο κατά την έννοια του δεύτερου των άρθρων τούτων, είναι το 
αποδιδόµενο µέρος του οφειλοµένου κεφαλαίου, το οποίο καταβάλλεται, είτε 
κεχωρισµένως, είτε κατόπιν αθροίσεως και των τόκων, οπότε σχηµατίζεται το 
τοκοχρεώλυτρο. Όταν ο δανειστής έχει το δικαίωµα, σύµφωνα µε τους όρους της 
δανειακής συµβάσεως, να την καταγγείλει προώρως, αν δεν πληρωθούν οι δόσεις, 
τότε όλες οι οφειλόµενες περιοδικές εκ του δανείου δόσεις, αφορώσες χρεώλυτρο ή 
τοκοχρεώλυτρο ή τόκο, γίνονται απαιτητές. Με την καταγγελία η σύµβαση του 
δανείου λύεται και εποµένως ενεργοποιείται ο συµβατικός όρος που παρέχει στο 
δανειστή το δικαίωµα να αξιώσει την άµεση πληρωµή από τον οφειλέτη ολοκλήρου 
του οφειλοµένου κεφαλαίου, καθώς και τους τόκους υπερηµερίας από την 
καταγγελία. Το δάνειο συνεπώς είναι τοκοχρεωλυτικό, µε την έννοια ότι έχει 
συνοµολογηθεί η εξόφλησή του δια καταβολής είτε χρεωλύτρων και τόκων 
κεχωρισµένως, είτε ενιαίων τοκοχρεωλύτρων, υπό την αίρεση της εµπρόθεσµης και 
προσήκουσας καταβολής των δόσεων. Μόνον όµως όταν η αίρεση πληρωθεί και 
καταγγελθεί το δάνειο, δεν οφείλονται πλέον δόσεις, αλλά ολόκληρο το µέχρι τότε 
ανεξόφλητο κεφάλαιο και η αξίωση του δανειστή προς απόδοση του δανείου 
υπόκειται στη συνήθη εικοσαετή παραγραφή, ενώ αν δεν γίνει καταγγελία, η αξίωση 
των περιοδικών δόσεων, αφού αυτές διατηρούν την αυθυπαρξία τους, υπόκειται στην 
πενταετή παραγραφή (ΑΠ 1455/2007, ΑΠ 637/1997).  
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- Έτσι που έκρινε, το Εφετείο διέλαβε ασαφείς και ανεπαρκείς αιτιολογίες, που 
καθιστούν αδύνατο τον αναιρετικό έλεγχο ως προς την ορθή ή µη εφαρµογή των 
διατάξεων των άρθρων 249, 250 αριθ. 15 και 859 ΑΚ, καθόσον δεν διευκρινίζει αν το 
ποσό που κατέβαλε το ∆ηµόσιο ως εγγυητής και βεβαιώθηκε στο ∆ηµόσιο Ταµείο 
αναφέρεται σε καθυστερούµενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις των άνω δανείων, οι οποίες 
υπόκεινται αυτοτελώς στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 αριθ. 15 ΑΚ ή σε 
χρεωλυτικές δόσεις οι οποίες απώλεσαν τον χαρακτήρα τους αυτόν δια της 
καταγγελίας του δανείου εκ µέρους της πιστώτριας µε βάση συµβατικό όρο, οπότε η 
αξίωση υπόκειται στην εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249 του ΑΚ, ούτε 
διευκρινίζει αν είχε συµφωνηθεί κεφαλαιοποίηση των τόκων. Εποµένως, ο τρίτος από 
το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος του αναιρετηρίου, µε τον οποίο προσάπτεται 
στην προσβαλλόµενη απόφαση η ανωτέρω πληµµέλεια και οποίος κατά το µέρος που 
θεµελιώνεται σε σφάλµατα που δεν διαλαµβάνονται στο αναιρετήριο παραδεκτά 
προτείνεται από τον Εισηγητή (άρθρο 562 παρ. 4 ΚΠολ∆), είναι βάσιµος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 249, 250, 253, 859, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
Ν∆: 321/1969, άρθ. 5, 87, 
Νόµοι: 2362/1995, άρθ. 65, 113,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Παρένθετη µητρότητα - Άδεια δικαστηρίου 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 1243 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παρένθετη µητρότητα. 
- Από το συνδυασµό των άρθρων 2 παρ. 1β' , 3 αρ. 8 και 9, 4, 13 του Ν. 3305/2005 
και 1458 ΑΚ συνάγεται ότι παρένθετη µητρότητα καλείται η µέθοδος τεχνητής 
αναπαραγωγής, κατ' εφαρµογή της οποίας µια γυναίκα κυοφορεί και γεννά (φέρουσα 
ή κυοφόρος), ύστερα από εξωσωµατική γονιµοποίηση και µεταφορά 
γονιµοποιηµένων ωαρίων µε χρήση ωαρίων ξένων προς την ίδια, για λογαριασµό 
µιας άλλης γυναίκας, η οποία επιθυµεί να αποκτήσει παιδί, αλλά αδυνατεί να 
κυοφορήσει για ιατρικούς λόγους. Η µεταφορά των ξένων, γονιµοποιηµένων ωαρίων 
στο σώµα της κυοφόρου επιτρέπεται µε δικαστική άδεια, η οποία παρέχεται πριν από 
τη µεταφορά τους µετά από έλεγχο των κατωτέρω προϋποθέσεων. Κατ' αρχάς, η 
αιτούσα, η οποία επιθυµεί, αλλά για ιατρικούς λόγους αδυνατεί να κυοφορήσει, δεν 
πρέπει να έχει υπερβεί το πεντηκοστό έτος της ηλικίας της. Η συµφωνία για την 
κυοφορία από την φέρουσα ή κυοφόρο γυναίκα γίνεται γραπτώς και χωρίς 
οποιοδήποτε αντάλλαγµα. ∆εν συνιστά, όµως, αντάλλαγµα η καταβολή των δαπανών 
που απαιτούνται για την επίτευξη της εγκυµοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη 
λοχεία και η αποζηµίωση για κάθε θετική ζηµία της κυοφόρου εξαιτίας αποχής από 
την εργασία της και τις αµοιβές από εξαρτηµένη εργασία, τις οποίες στερήθηκε λόγω 
απουσίας µε σκοπό την επίτευξη της εγκυµοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη 
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λοχεία. Η έγγραφη συµφωνία συνάπτεται µεταξύ των προσώπων, που επιδιώκουν να 
αποκτήσουν τέκνο, της γυναίκας, που θα κυοφορήσει, και του συζύγου της, εάν αυτή 
είναι έγγαµη. Σε ό,τι αφορά τη συγγένεια που δηµιουργείται από την εφαρµογή της 
ανωτέρω µεθόδου ιατρικής υποβοήθησης της αναπαραγωγής, το αρθ. 1464 ΑΚ ρητά 
ορίζει ότι µητέρα του τέκνου, που θα γεννηθεί, τεκµαίρεται αυτή, στην οποία 
χορηγήθηκε η δικαστική άδεια, δηλαδή η γυναίκα, που επιθυµεί, αλλά αδυνατεί να 
αποκτήσει τέκνο για ιατρικούς λόγους και όχι η κυοφόρος γυναίκα. Το τεκµήριο αυτό 
ανατρέπεται σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα στη δεύτερη παράγραφο του 
ιδίου άρθρου. Τέλος, κατά το αρθ. 8 του ν. 3089/2002, τα ανωτέρω εφαρµόζονται 
όταν τόσο η αιτούσα, όσο και η κυοφόρος γυναίκα κατοικούν στην Ελλάδα 
(ΜΠΡοδοπ 400/2007, ΜΠΚατ 408/2006, ΜΠΑθ 1320/2004).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1458, 
Νόµοι: 3089/2002,  
Νόµοι: 3305/2005, άρθ. 2, 3,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Παρένθετη µητρότητα - Άδεια δικαστηρίου 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 5513 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ιατρικώς υποβοηθούµενη αναπαραγωγή. Παρένθετη µητρότητα. Προϋποθέσεις 
χορήγησης άδειας από το ∆ικαστήριο. Αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης 
προκειµένουν να προσκοµιστούν ιατρικές βεβαιώσεις. 
- Από το συνδυασµό των άρθρων 2 παρ. 1β, 3 περ. 8 και 9, 4, 13 Ν. 3305/2005 και 
1458 ΑΚ συνάγεται ότι παρένθετη µητρότητα καλείται η µέθοδος τεχνητής 
αναπαραγωγής, κατ` εφαρµογή της οποίας µια γυναίκα κυοφορεί και γεννά (φέρουσα 
ή κυοφόρος) ύστερα από εξωσωµατική γονιµοποίηση και µεταφορά γονιµοποιηµένων 
ωαρίων µε χρήση ωαρίων ξένων προς την ίδια για λογαριασµό µιας άλλης γυναίκας, 
η οποία επιθυµεί να αποκτήσει παιδί, αλλά αδυνατεί να κυοφορήσει για ιατρικούς 
λόγους. Η µεταφορά των ξένων, γονιµοποιηµένων ωαρίων στο σώµα της κυοφόρου 
επιτρέπεται µε δικαστική άδεια, η οποία παρέχεται πριν από τη µεταφορά τους και 
δίδεται από το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η συνήθης διαµονή 
της αιτούσας ή της κυοφορούσας γυναίκας, κατά τη διαδικασία της εκουσίας 
δικαιοδοσίας (άρθρο 799ΚΠολ∆), κατόπιν αίτησης της γυναίκας που επιθυµεί να 
αποκτήσει τέκνο. Εξάλλου, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1458 ΑΚ, 
4 παρ. 1, 13 του Ν. 3305/2005 και 8 του Ν. 3089/2002, προκύπτει ότι το ∆ικαστήριο, 
προκειµένου να παράσχει την ανωτέρω άδεια, πρέπει να λάβει υπόψη του, πέραν του 
συµφέροντος του µέλλοντος να γεννηθεί παιδιού, που κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 
3305/2005 αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή που διέπει την εφαρµογή των µεθόδων 
ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, τη συνδροµή των παρακάτω 
προϋποθέσεων :1) έγγραφης και χωρίς αντάλλαγµα συµφωνίας των προσώπων που 
επιδιώκουν να αποκτήσουν τέκνο και της γυναίκας που θα κυοφορήσει, καθώς και 
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του συζύγου της, αν αυτή είναι έγγαµη 2) αποδεδειγµένης ιατρικής αδυναµίας της 
αιτούσας γυναίκας για κυοφορία 3) ηλικίας της αιτούσας γυναίκας κατώτερης των 
πενήντα ετών 4) αποδεδειγµένης καταλληλότητας της γυναίκας που προσφέρεται να 
κυοφορήσει, ενόψει της κατάστασης της υγείας της, για κυοφορία 5) κατοικίας τόσο 
της αιτούσας όσο και της κυοφόρου γυναίκας στην Ελλάδα. Περαιτέρω, ειδικά από 
τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1β΄, 3 παρ. 8-9, 4 παρ. 2-3 και 13 παρ. 1 έως 3 του 
Ν. 3305/2005, προκύπτει ότι πρόσθετη προϋπόθεση για τη χορήγηση της σχετικής 
άδειας του ∆ικαστηρίου, είναι η υποχρεωτική εξέταση για τους ιούς της ανθρώπινης 
ανοσοανεπάρκειας (HIV1,HIV2), ηπατίτιδας Β και C και σύφιλης, τόσο των 
προσώπων που επιθυµούν την απόκτηση τέκνου, όσο και της κυοφόρου γυναίκας, 
αφού σε περίπτωση που κάποιος από αυτούς είναι θετικός στον ιό της 
ανοσοανεπάρκειας, απαιτείται πρόσθετα ειδική άδεια της Εθνικής Αρχής ιατρικώς Υ. 
Αναπαραγωγής του άρθρου 19 του ίδιου νόµου. Επιπλέον, απαιτείται και η διενέργεια 
ενδελεχούς ψυχολογικής αξιολόγησης της γυναίκας που προσφέρεται να κυοφορήσει, 
προκειµένου να διαπιστωθεί η ψυχική της υγεία και συνακόλουθα, η ικανότητά της 
να αντιληφθεί τη φύση της συγκεκριµένης ιατρικής µεθόδου και τις συνέπειες που 
αυτή συνεπάγεται (βλ. ΜΠρΡοδοπ 400/2007, Κουµουτζή Ν. σε Γεωργιάδη-
Σταθόπουλου, Αστικός Κώδικας, τ.VII,σελ.610). Εφόσον πληρούται το σύνολο των 
ανωτέρω προϋποθέσεων, το ∆ικαστήριο επιτρέπει τη διενέργεια της ιατρικής αυτής 
πράξης και µητέρα του τέκνου τεκµαίρεται, κατ' άρθρο 1464 παρ. 1 ΑΚ, εκείνη προς 
την οποία χορηγήθηκε η άδεια.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1458, 1464, 
Νόµοι: 3809/2002,  
Νόµοι: 3305/2005, άρθ. 2, 3, 4, 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Παρένθετη µητρότητα - Άδεια δικαστηρίου 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 17523 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ιατρική υποβοήθηση της αναπαραγωγής. Παρένθετη µητρότητα. Τεκµήριο 
µητρότητας. Η αίτηση παροχή άδειας για εφαρµογή µεθόδου ιατρικής υποβοήθησης 
στην ανθρώπινη αναπαραγωγή δεν απευθύνεται έναντι κάποιου ούτε κλητεύεται 
υποχρεωτικά κάποιος, εκτός αν ο αρµόδιος ∆ικαστής διατάξει την κλήτευση 
προσώπου, το οποίο, κατά την ανέλεγκτη κρίση του, έχει έννοµο συµφέρον από τη 
δίκη 
- Από το συνδυασµό των άρθρων 2 παρ. 1β' , 3 αρ. 8 και 9, 4, 13 του Ν. 3305/2005 
και 1458 ΑΚ συνάγεται ότι παρένθετη µητρότητα καλείται η µέθοδος τεχνητής 
αναπαραγωγής, κατ' εφαρµογή της οποίας µια γυναίκα κυοφορεί και γεννά (φέρουσα 
ή κυοφόρος), ύστερα από εξωσωµατική γονιµοποίηση και µεταφορά 
γονιµοποιηµένων ωαρίων µε χρήση ωαρίων ξένων προς την ίδια, για λογαριασµό 
µιας άλλης γυναίκας, η οποία επιθυµεί να αποκτήσει παιδί, αλλά αδυνατεί να 
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κυοφορήσει για ιατρικούς λόγους. Η µεταφορά των ξένων, γονιµοποιηµένων ωαρίων 
στο σώµα της κυοφόρου επιτρέπεται µε δικαστική άδεια, η οποία παρέχεται πριν από 
τη µεταφορά τους µετά από έλεγχο των κατωτέρω προϋποθέσεων. Κατ' αρχήν, η 
αιτούσα, η οποία επιθυµεί, αλλά για ιατρικούς λόγους αδυνατεί να κυοφορήσει, δεν 
πρέπει να έχει υπερβεί το πεντηκοστό έτος της ηλικίας της. Επιπλέον, πρέπει να 
διενεργηθεί υποχρεωτικά ιατρική εξέταση για τους ιούς της ανθρώπινης 
ανοσοανεπάρκειας (HIV, HIV2), ηπατίτιδα Β και C και σύφιλη (RPR) τόσο στη 
γυναίκα, που πρόκειται να κυοφορήσει, όσο και σε αυτούς, που επιθυµούν να 
αποκτήσουν τέκνο. Επίσης, η γυναίκα, που πρόκειται να κυοφορήσει, υποβάλλεται σε 
ενδελεχή ψυχολογική αξιολόγηση. Η συµφωνία για την κυοφορία από την φέρουσα ή 
κυοφόρο γυναίκα γίνεται γραπτώς και χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγµα. ∆εν συνιστά, 
δε, αντάλλαγµα η καταβολή των δαπανών που απαιτούνται για την επίτευξη της 
εγκυµοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη λοχεία και η αποζηµίωση για κάθε 
θετική ζηµία της κυοφόρου εξαιτίας αποχής από την εργασία της και τις αµοιβές από 
εξαρτηµένη εργασία, τις οποίες στερήθηκε λόγω απουσίας µε σκοπό την επίτευξη της 
εγκυµοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη λοχεία. Η έγγραφη συµφωνία 
συνάπτεται µεταξύ των προσώπων, που επιδιώκουν να αποκτήσουν τέκνο, της 
γυναίκας, που θα κυοφορήσει, και του συζύγου της, εάν αυτή είναι έγγαµη. Σε ό,τι 
αφορά τη συγγένεια που δηµιουργείται από την εφαρµογή της ανωτέρω µεθόδου 
ιατρικής υποβοήθησης της αναπαραγωγής, το άρθρο 1464 ΑΚ ρητά ορίζει ότι µητέρα 
του τέκνου, που θα γεννηθεί, τεκµαίρεται αυτή, στην οποία χορηγήθηκε η δικαστική 
άδεια, δηλαδή η γυναίκα, που επιθυµεί, αλλά αδυνατεί να αποκτήσει τέκνο για 
ιατρικούς λόγους και όχι η κυοφόρος γυναίκα. Το τεκµήριο αυτό ανατρέπεται 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα στη δεύτερη παράγραφο του ιδίου άρθρου. 
Κατά το άρθρο 8 δε του Ν. 3089/2002, τα ανωτέρω εφαρµόζονται όταν τόσο η 
αιτούσα, όσο και η κυοφόρος γυναίκα κατοικούν στην Ελλάδα.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 761 και 748 παρ. 3 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι, στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, τρίτοι δύνανται να 
µετέχουν στη διαδικασία ως ενδιαφερόµενοι για το ρυθµιστικό µέτρο, οι οποίοι 
αποκτούν την ιδιότητα του διαδίκου, όπως αυτή προσαρµόζεται στη ρυθµιζόµενη από 
τα άρθρα 741 - 781 ΚΠολ∆ διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, µεταξύ άλλων, µε 
την κλήτευση τους στη διαδικασία αυτή κατόπιν διαταγής του αρµοδίου δικαστή, 
κατά την ανέλεγκτη κρίση του, έστω και αν δεν επιβάλλεται τούτο από σχετική 
διάταξη νόµου (ΑΠ 1103/2005 ΝοΒ 2006.193, ΑΠ 305/2005 Ελ∆νη 2006.1363, 
Εφ∆ωδ 146/2005), ούσης υποχρεωτικής στην ανωτέρω περίπτωση της κλητεύσεως 
του τρίτου (ΑΠ 281/1997 Ελ∆νη 39.94). Ειδικότερα, η αίτηση παροχή άδειας για 
εφαρµογή µεθόδου ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή δεν 
απευθύνεται έναντι κάποιου ούτε κλητεύεται υποχρεωτικά κάποιος, εκτός αν ο 
αρµόδιος ∆ικαστής διατάξει την κλήτευση προσώπου, το οποίο, κατά την ανέλεγκτη 
κρίση του, έχει έννοµο συµφέρον από τη δίκη (748 παρ. 1,3,4 ΚΠολ∆), ορίζοντας 
συνάµα την προθεσµία για την κοινοποίησή της στο πρόσωπο αυτό, µε συνέπεια να 
προσδίδεται σε αυτό η ιδιότητα διαδίκου. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1458, 
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ΚΠολ∆: 741 - 781, 748, 
ΕισΝΑΚ: 121, 
Νόµοι: 3089/2002, άρθ. 8, 
Νόµοι: 3305/2005, άρθ. 2, 3, 4, 13, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Παρένθετη µητρότητα - Άδεια δικαστηρίου 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 18968 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ιατρικώς υποβοηθούµενη αναπαραγωγή. Παρένθετη µητρότητα. ∆ιατάσσει την 
επανάληψη της συζήτησης της υπόθεσης σε άλλη δικάσιµο προκειµένου να 
προσκοµιστούν εκ µέρους της δηµόσια έγγραφα αναφορικά µε την προσωπική 
κατάσταση της παρένθετης µητέρας, και ειδικότερα την ταυτότητά της, την 
οικογενειακή της κατάσταση και την κατοικία της στην Ελλάδα 
- Από το συνδυασµό των άρθρων 2 παρ. 1β' , 3 αρ. 8 και 9, 4, 13 του Ν. 3305/2005 
και 1458 ΑΚ συνάγεται ότι παρένθετη µητρότητα καλείται η µέθοδος τεχνητής 
αναπαραγωγής, κατ' εφαρµογή της οποίας µια γυναίκα κυοφορεί και γεννά (φέρουσα 
ή κυοφόρος), ύστερα από εξωσωµατική γονιµοποίηση και µεταφορά 
γονιµοποιηµένων ωαρίων µε χρήση ωαρίων ξένων προς την ίδια, για λογαριασµό 
µιας άλλης γυναίκας, η οποία επιθυµεί να αποκτήσει παιδί, αλλά αδυνατεί να 
κυοφορήσει για ιατρικούς λόγους. Η µεταφορά των ξένων, γονιµοποιηµένων ωαρίων 
στο σώµα της κυοφόρου επιτρέπεται µε δικαστική άδεια, η οποία παρέχεται πριν από 
τη µεταφορά τους µετά από έλεγχο των κατωτέρω προϋποθέσεων. Κατ' αρχάς, η 
αιτούσα, η οποία επιθυµεί, αλλά για ιατρικούς λόγους αδυνατεί να κυοφορήσει, δεν 
πρέπει να έχει υπερβεί το πεντηκοστό έτος της ηλικίας της. Η συµφωνία για την 
κυοφορία από την φέρουσα ή κυοφόρο γυναίκα γίνεται γραπτώς και χωρίς 
οποιοδήποτε αντάλλαγµα. ∆εν συνιστά, όµως, αντάλλαγµα η καταβολή των δαπανών 
που απαιτούνται για την επίτευξη της εγκυµοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη 
λοχεία και η αποζηµίωση για κάθε θετική ζηµία της κυοφόρου εξαιτίας αποχής από 
την εργασία της και τις αµοιβές από εξαρτηµένη εργασία, τις οποίες στερήθηκε λόγω 
απουσίας µε σκοπό την επίτευξη της εγκυµοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη 
λοχεία. Η έγγραφη συµφωνία συνάπτεται µεταξύ των προσώπων, που επιδιώκουν να 
αποκτήσουν τέκνο, της γυναίκας, που θα κυοφορήσει, και του συζύγου της, εάν αυτή 
είναι έγγαµη. Σε ό,τι αφορά τη συγγένεια που δηµιουργείται από την εφαρµογή της 
ανωτέρω µεθόδου ιατρικής υποβοήθησης της αναπαραγωγής, το αρθ. 1464 ΑΚ ρητά 
ορίζει ότι µητέρα του τέκνου, που θα γεννηθεί, τεκµαίρεται αυτή, στην οποία 
χορηγήθηκε η δικαστική άδεια, δηλαδή η γυναίκα, που επιθυµεί, αλλά αδυνατεί να 
αποκτήσει τέκνο για ιατρικούς λόγους και όχι η κυοφόρος γυναίκα. Το τεκµήριο αυτό 
ανατρέπεται σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα στη δεύτερη παράγραφο του 
ιδίου άρθρου. Τέλος, κατά το αρθ. 8 του Ν. 3089/2002, τα ανωτέρω εφαρµόζονται 
όταν τόσο η αιτούσα, όσο και η κυοφόρος γυναίκα κατοικούν στην Ελλάδα 
(ΜΠΡοδοπ 400/2007, ΜΠΚατ 408/2006, ΜΠΑθ 1320/2004).  
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1458, 
ΚΠολ∆: 739, 740, 748, 799,  
ΑΚ: 121, 
Νόµοι: 3089/2002, άρθ. 8,  
Νόµοι: 3305/2005, άρθ. 22, 3, 4, 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Παρένθετη µητρότητα - Άδεια δικαστηρίου 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 23713 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ιατρικώς υποβοηθούµενη αναπαραγωγή. Παρένθετη µητρότητα. 
- Από το συνδυασµό των αρθ. 2 παρ. 1β' , 3 αρ. 8 και 9, 4, 13 του Ν. 3305/2005 και 
1458 ΑΚ συνάγεται ότι παρένθετη µητρότητα καλείται η µέθοδος τεχνητής 
αναπαραγωγής, κατ' εφαρµογή της οποίας µια γυναίκα κυοφορεί και γεννά (φέρουσα 
ή κυοφόρος), ύστερα από εξωσωµατική γονιµοποίηση και µεταφορά 
γονιµοποιηµένων ωαρίων µε χρήση ωαρίων ξένων προς την ίδια, για λογαριασµό 
µιας άλλης γυναίκας, η οποία επιθυµεί να αποκτήσει παιδί, αλλά αδυνατεί να 
κυοφορήσει για ιατρικούς λόγους. Η µεταφορά των ξένων, γονιµοποιηµένων ωαρίων 
στο σώµα της κυοφόρου επιτρέπεται µε δικαστική άδεια, η οποία παρέχεται πριν από 
τη µεταφορά τους µετά από έλεγχο των κατωτέρω προϋποθέσεων. Κατ' αρχάς, η 
αιτούσα, η οποία επιθυµεί, αλλά για ιατρικούς λόγους αδυνατεί να κυοφορήσει, δεν 
πρέπει να έχει υπερβεί το πεντηκοστό έτος της ηλικίας της. Επιπλέον, πρέπει να 
διενεργηθεί υποχρεωτικά ιατρική εξέταση για τους ιούς της ανθρώπινης 
ανοσοανεπάρκειας (HIV, HIV2), ηπατίτιδα Β και C και σύφιλη (RPR) τόσο στη 
γυναίκα, που πρόκειται να κυοφορήσει, όσο και σε αυτούς, που επιθυµούν να 
αποκτήσουν τέκνο. Εάν τα πρόσωπα, που µετέχουν στην εφαρµογή της ανωτέρω 
µεθόδου ιατρικής υποβοήθησης της αναπαραγωγής, και αυτά, που επιδιώκουν την 
απόκτηση τέκνου, είναι οροθετικά για τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, 
απαιτείται ειδική άδεια από την εθνική αρχή, που θεσπίζεται µε το αρθ. 19 του Ν. 
3305/2005. Επίσης, η γυναίκα, που πρόκειται να κυοφορήσει, υποβάλλεται σε 
ενδελεχή ψυχολογική αξιολόγηση. Η συµφωνία για την κυοφορία από την φέρουσα ή 
κυοφόρο γυναίκα γίνεται γραπτώς και χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγµα. ∆εν συνιστά, 
όµως, αντάλλαγµα η καταβολή των δαπανών που απαιτούνται για την επίτευξη της 
εγκυµοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη λοχεία και η αποζηµίωση για κάθε 
θετική ζηµία της κυοφόρου εξαιτίας αποχής από την εργασία της και τις αµοιβές από 
εξαρτηµένη εργασία, τις οποίες στερήθηκε λόγω απουσίας µε σκοπό την επίτευξη της 
εγκυµοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη λοχεία. Η έγγραφη συµφωνία 
συνάπτεται µεταξύ των προσώπων, που επιδιώκουν να αποκτήσουν τέκνο, της 
γυναίκας, που θα κυοφορήσει, και του συζύγου της, εάν αυτή είναι έγγαµη. Σε ό,τι 
αφορά τη συγγένεια που δηµιουργείται από την εφαρµογή της ανωτέρω µεθόδου 
ιατρικής υποβοήθησης της αναπαραγωγής, το αρθ. 1464 ΑΚ ρητά ορίζει ότι µητέρα 
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του τέκνου, που θα γεννηθεί, τεκµαίρεται αυτή, στην οποία χορηγήθηκε η δικαστική 
άδεια, δηλαδή η γυναίκα, που επιθυµεί, αλλά αδυνατεί να αποκτήσει τέκνο για 
ιατρικούς λόγους και όχι η κυοφόρος γυναίκα. Το τεκµήριο αυτό ανατρέπεται 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα στη δεύτερη παράγραφο του ιδίου άρθρου. 
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται κατά το αρθ. 8 του ν. 3089/2002, όταν τόσο η αιτούσα, 
όσο και η κυοφόρος γυναίκα κατοικούν στην Ελλάδα. Η δικαστική άδεια χορηγείται 
κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 121 ΕισΝΑΚ) (ΜΠΡοδοπ. 
400/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1458, 1464, 
ΕισΝΑΚ: 121, 
Νόµοι: 3809/2002, άρθ. 8, 
Νόµοι: 3305/2005, άρθ. 2, 3, 4, 13, 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Πατρότητα - Προσβολή πατρότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1322 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Τεκµήριο και προσβολή πατρότητας. Η διάταξη νέας πραγµατογνωµοσύνης ή 
επανάληψης ή συµπλήρωσης της πραγµατογνωµοσύνης. Παρά το νόµο αποδοχή 
πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς 
απόδειξη. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1481 περ. α' και 1482 ΑΚ προκύπτει, ότι η 
πατρότητα για το εκτός γάµου των γονέων του γεννηθέν τέκνο τεκµαίρεται, αν 
αποδειχθεί ότι αυτός, για τον οποίο προβάλλεται ισχυρισµός ότι είναι πατέρας, είχε 
σαρκική συνάφεια µε την µητέρα κατά το κρίσιµο διάστηµα της σύλληψης. Το 
τεκµήριο αυτό ανατρέπεται, αν προκύπτουν σοβαρές αµφιβολίες για την πατρότητα.  
- Η διάταξη νέας πραγµατογνωµοσύνης ή επανάληψης ή συµπλήρωσης της 
πραγµατογνωµοσύνης, που έχει ήδη διεξαχθεί από τους ίδιους ή άλλους 
πραγµατογνώµονες και µε την ή ίδια ή άλλη µέθοδο για τον έλεγχο της πατρότητας 
εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου της ουσίας. Η κρίση δε τούτου 
περί των ανωτέρω και περί του διοριστέου προσώπου ως πραγµατογνώµονα λόγω 
των ειδικών γνώσεων που διαθέτει, καθώς και της ακολουθητέας από τον 
πραγµατογνώµονα επιστηµονικής µεθόδου, ως αναγκαίας για την εκτίµηση της 
υπόθεσης δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου (ΑΠ 552/2009).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αριθ. 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, είναι απορριπτέος ως αβάσιµος, αν από την 
προσβαλλόµενη απόφαση προκύπτει ότι το δικαστήριο την κρίση του σχηµάτισε από 
τα µνηµονευόµενα σε αυτήν αποδεικτικά µέσα, ενώ ο προβλεπόµενος από τον αριθµό 
12 του ιδίου άρθρου λόγος αναιρέσεως δηµιουργείται, όταν το δικαστήριο αποδίδει 
σε ορισµένο αποδεικτικό µέσο µεγαλύτερη ή µικρότερη αποδεικτική δύναµη από 
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εκείνην την οποία του προσδίδει ο νόµος. Εποµένως, δεν ιδρύεται τέτοιος λόγος, όταν 
το αποδεικτικό µέσον εκτιµάται ελεύθερα και συνεκτιµάται µε τα λοιπά αποδεικτικά 
µέσα.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.8 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως 
"πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί που τείνουν στη 
θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή 
αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος. ∆εν αποτελούν πράγµατα και 
εποµένως δεν ιδρύεται ο εκ του άρθρου 559 αρ.8 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως αν δεν 
ληφθούν υπόψη οι αρνητικοί της αγωγής ή της ενστάσεως ισχυρισµοί, ως και οι 
ισχυρισµοί που. συνιστούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του 
δικαστηρίου, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1481, 1482,  
ΚΠολ∆: 368, 388, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 615, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πληρεξουσιότητα - Παύση πληρεξουσιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1241 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αυτοσύµβαση. Πληρεξουσιότητα. Αυτοσύµβαση που επιχειρείται µετά τον θάνατο 
του αντιπροσωπευοµένου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 211 παρ. 1 εδ. α' του ΑΚ δήλωση βουλήσεως από κάποιον 
(αντιπρόσωπο) στο όνοµα άλλου (αντιπροσωπευοµένου) µέσα στα όρια της εξουσίας 
αντιπροσώπευσης ενεργεί αµέσως υπέρ και κατά του αντιπροσωπευοµένου, κατά τα 
άρθρα 216 και 223 του ΑΚ η εξουσία αντιπροσώπευσης παρέχεται µε τη σχετική 
δικαιοπραξία (πληρεξουσιότητα), η οποία, εφόσον δεν συνάγεται το αντίθετο, παύει 
µε τον θάνατο ή τη δικαιοπρακτική ανικανότητα εκείνου που έδωσε ή που έλαβε την 
πληρεξουσιότητα, και, τέλος, κατά το άρθρο 235 του ίδιου ΑΚ ο αντιπρόσωπος δεν 
µπορεί να επιχειρήσει στο όνοµα του αντιπροσωπευοµένου δικαιοπραξία µε τον 
εαυτό του ατοµικά ή µε την ιδιότητά του ως αντιπροσώπου άλλου, εκτός εάν ο 
αντιπροσωπευόµενος είχε επιτρέψει τη δικαιοπραξία ή αυτή συνίσταται αποκλειστικά 
στην εκπλήρωση υποχρέωσης, αυτοσύµβαση δε που δεν έχει περιληφθεί τον τύπο του 
συµβολαιογραφικού εγγράφου είναι άκυρη. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει 
µεταξύ των άλλων ότι η αυτοσύµβαση, ήτοι η δικαιοπραξία που επιχειρεί ο 
αντιπρόσωπος µε τον εαυτό του ατοµικά στο όνοµα του αντιπροσωπευοµένου βάσει 
πληρεξουσίου ή (και) µεταπληρεξουσίου, είναι έγκυρη αν ο αντιπροσωπευόµενος 
είχε επιτρέψει τη δικαιοπραξία αυτή, αυτοσύµβαση όµως που επιχειρείται µετά τον 
θάνατο του αντιπροσωπευοµένου και την εντεύθεν παύση της πληρεξουσιότητας 
(άρθρ. 223) δεν είναι έγκυρη, ως ενεργούµενη καθ' υπέρβαση της πληρεξουσιότητας 
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(αρθρ.211 παρ. 1), εκτός εάν συνάγεται το αντίθετο, η ύπαρξη δηλαδή µεταθανάτιας 
πληρεξουσιότητας, ρητώς παρεχόµενη ή συναγόµενη από το πληρεξούσιο έγγραφο.  
- Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ για έλλειψη νόµιµης βάσης 
της απόφασης δηµιουργείται και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς αιτιολογίες σε 
ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, µε αποτέλεσµα να 
καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, τούτο δε συµβαίνει όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού της απόφασης, δεν αναφέρονται τα πραγµατικά περιστατικά που 
καλύπτουν όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του 
εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση ή µη της έννοµης συνέπειάς του.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 211, 216, 223, 235, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 931, σχολιασµός 
Κωνσταντίνος Παµπούκης  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 719 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Άµεση αντιπροσώπευση. Ευθύνη εντολοδόχου. Αδικοπραξία. Ευθύνη προς 
αποζηµίωση. Προσβολή προσωπικότητας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 211 ΑΚ, δήλωση βούλησης από κάποιο 
(αντιπρόσωπο) στο όνοµα άλλου (αντιπροσωπευοµένου) µέσα στα όρια της εξουσίας 
αντιπροσώπευσης ενεργεί αµέσως υπέρ και κατά του αντιπροσωπευοµένου. Από τη 
διάταξη αυτή σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 160, 180, 200, 216-231, 288, 
713, 714, 847 και 849 ΑΚ, προκύπτει, ότι η σύµβαση που συνοµολογεί κάποιος ως 
αντιπρόσωπος άλλου, η οποία στην περίπτωση συµβάσεως εγγυήσεως πρέπει να είναι 
έγγραφη, καθ' υπέρβαση των ορίων της πληρεξουσιότητας είναι άκυρη και δεν 
δεσµεύει τον αντιπροσωπευόµενο που την αποκρούει και δεν την εγκρίνει, γιατί η 
υπέρβαση αυτής ισοδυναµεί µε ενέργεια χωρίς πληρεξουσιότητα. Επί υπερβάσεως δε 
των ορίων εντολής, δηµιουργείται υποχρέωση του εντολοδόχου να αποζηµιώσει τον 
εντολέα - πληρεξουσιοδότη για τη ζηµία που υπαίτια προκάλεσε, εκτός αν ο 
αντισυµβαλλόµενος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι δεν υπήρχε εξουσία 
αντιπροώπευσης.  
- Ευθύνη προς αποζηµίωση, κατά την έννοια του άρθρου 914 AΚ, προκύπτει και για 
εκείνον που συναλλάσσεται µε πληρεξούσιο-εντολοδόχο, ο οποίος ενεργώντας 
αντίθετα προς τη σχέση που τον συνδέει µε τον εντολέα-πληρεξουσιοδότη, αν 
συµπράττει µε αυτόν γνωρίζοντας, ή έχοντας τη δυνατότητα άµεσα να διαπιστώσει, 
τα περιστατικά που συνιστούν την υπέρβαση της εντολής ή την κατάχρηση της 
πληρεξουσιότητας, και παρά τη γνώση του αυτή, προβαίνει σε χρήση της 
καταρτιζοµένης για λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενου σύµβασης, γνωρίζοντας 
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ότι η ενέργεια αυτή είναι πρόσφορη να επιφέρει την επελθούσα στον εντολέα-
πληρεξουσιοδότη ζηµία (ΑΠ 1700/2010).  
Ειδικότερα, κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 914 του ΑΚ, στην 
οποία ορίζεται ότι, "όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να 
τον αποζηµιώσει", για τη θεµελίωση αξίωσης από αδικοπραξία για αποζηµίωση 
καθώς και για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που αποτελεί µη 
περιουσιακή ζηµία (αρθρ. 299 και 932 του ΑΚ) απαιτείται να συντρέχουν αθροιστικά 
οι εξής προϋποθέσεις: α) πράξη ή παράλειψη του δράστη που είναι παράνοµη δηλαδή 
να αντίκειται σε απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου που απονέµει δικαίωµα ή 
προστατεύει συγκεκριµένο συµφέρον του ζηµιωθέντος, β) η πράξη ή παράλειψη να 
είναι υπαίτια, δηλαδή να οφείλεται σε δόλο ή αµέλεια του δράστη, ακόµη και 
ελαφρά, γ) ζηµία περιουσιακή ή µη (ηθική βλάβη) και δ) αιτιώδης συνάφεια µεταξύ 
της πράξης ή παράλειψης του δράστη και της περιουσιακής ζηµίας ή της ηθικής 
βλάβης, που κρίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 297 και 298 του ΑΚ, και 
υφίσταται όταν η υπαίτια συµπεριφορά ήταν κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων 
ικανή µε βάση αντικειµενικά κριτήρια κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, να 
επιφέρει το επιζήµιο αποτέλεσµα, επέφερε δε πράγµατι τούτο στη συγκεκριµένη 
περίπτωση. Από τις ίδιες διατάξεις συνάγεται ότι δεν αποκλείεται η ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου από το γεγονός ότι στο ζηµιογόνο αποτέλεσµα συντέλεσε παράνοµη και 
υπαίτια συµπεριφορά και τρίτου προσώπου εκτός αν η παρεµβολή του τρίτου 
οφείλεται σε εντελώς εξαιρετικά και απρόβλεπτα γεγονότα οπότε και µόνο επέρχεται 
διακοπή του αιτιώδους συνδέσµου. Άλλωστε, όσον αφορά τον προσδιορισµό της 
ακριβέστερης έννοιας του αιτιώδους συνδέσµου, µε βάση τη θεωρία της πρόσφορης 
αιτίας από τις πολλές αιτίες που συνέβαλαν στην επέλευση της ζηµίας, ξεχωρίζει 
εκείνη, η οποία θεωρείται ως κρίσιµη ή πρόσφορη (causa adaequata). Πρόσφορη 
θεωρείται η αιτία τότε µόνο όταν είχε γενικά τη τάση και ήταν ικανή, κατά τη συνήθη 
πορεία των πραγµάτων και τη κοινή ανθρώπινη πείρα, να προκαλέσει τη ζηµία. Το 
ζήτηµα τούτο κρίνεται εκ των προτέρων και ποτέ εκ των υστέρων. ∆εν εξετάζονται οι 
ατοµικές δυνατότητες και γνώσεις του συγκεκριµένου βλάψαντος, αλλά η 
δυνατότητα προγνώσεως του µέσου συνετού ανθρώπου. Εξάλλου, οι πιο πάνω 
έννοιες της υπαιτιότητας (δόλου ή αµέλειας) που στη συγκεκριµένη αδικοπραξία 
αρκεί να είναι και ελαφρά 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 στο ζήτηµα της αιτιώδους συνάφειας κρίνει το εάν τα κυριαρχικώς 
διαπιστωθέντα από το δικαστήριο της ουσίας πραγµατικά περιστατικά, επιτρέπουν το 
συµπέρασµα, ότι ορισµένο γεγονός µπορεί αντικειµενικά, σε συνδυασµό και µε τα 
διδάγµατα της κοινής πείρας να θεωρηθεί ως πρόσφορη αιτία του ζηµιογόνου 
(περιουσιακού ή ηθικού) αποτελέσµατος που επήλθε.  
- Κατά το άρθρο 57 του ΑΚ όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην προσωπικότητά 
του έχει δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην επαναληφθεί στο 
µέλλον, κατά δε το άρθρο 59 του ΑΚ, στις περιπτώσεις των δυο προηγουµένων 
άρθρων (στα οποία περιλαµβάνεται και το άρθρο 57), το ∆ικαστήριο µε την απόφαση 
του, ύστερα από αίτηση αυτού που έχει προσβληθεί, και αφού λάβει υπόψη το είδος 
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της προσβολής µπορεί επί πλέον να καταδικάσει τον υπαίτιο να ικανοποιήσει την 
ηθική βλάβη αυτού που έχει προσβληθεί. Η ικανοποίηση συνίσταται σε πληρωµή 
χρηµατικού ποσού, σε δηµοσίευµα, ή σε οτιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις. 
Με τις παραπάνω διατάξεις προστατεύεται το δικαίωµα της προσωπικότητας, το 
οποίο αποτελεί πλέγµα αγαθών που συνθέτουν την υπόσταση του προσώπου µε το 
οποίο είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένα. Τέτοια προστατευόµενα αγαθά είναι, µεταξύ 
άλλων, η τιµή κάθε ανθρώπου η οποία αντικατοπτρίζεται στην αντίληψη και την 
εκτίµηση που έχουν οι άλλοι γι' αυτόν, η ψυχική υγεία και ο συναισθηµατικός κόσµος 
του και η ελευθερία, η οποία περιλαµβάνει τη δυνατότητα ακώλυτης αναπτύξεως 
κάθε ανθρώπινης ενέργειας. Η ανθρώπινη ενέργεια µπορεί να συνίσταται στην 
ελεύθερη τέλεση κάθε πράξης που ανάγεται στην επαγγελµατική, οικονοµική, 
επιστηµονική και λοιπή κοινωνική δράση. Προϋποθέσεις για την εφαρµογή των 
ανωτέρω διατάξεων είναι: α) η προσβολή του δικαιώµατος της προσωπικότητας η 
οποία προκαλείται µε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη τρίτου µε την οποία 
διαταράσσεται η κατάσταση που υπάρχει σε µία ή περισσότερες εκδηλώσεις της 
σωµατικής, ψυχικής, πνευµατικής και κοινωνικής ατοµικότητας του βλαπτόµενου 
κατά τη στιγµή της προσβολής, β) η προσβολή να είναι παράνοµη, πράγµα που 
συµβαίνει όταν η προσβολή γίνεται χωρίς δικαίωµα ή κατ' ενάσκηση δικαιώµατος, το 
οποίο όµως είναι από άποψη έννοµης τάξης µικρότερης σπουδαιότητας, είτε ασκείται 
υπό περιστάσεις που καθιστούν την άσκηση αυτού καταχρηστική σύµφωνα µε το 
άρθρο 281 ΑΚ ή το άρθρο 25 παρ. 3 του Συντάγµατος, και γ) για την επιδίκαση 
χρηµατικής ικανοποίησης και πταίσµα του προσβολέως.  
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. (άρθρα 173 και 200 του ΑΚ). Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
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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.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παράγραφος 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η 
εκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµησή τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 160, 173, 200, 180, 200, 211, 216 - 231, 281, 288, 297, 298, 299, 713, 
714, 847, 849, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2013, σελίδα 23 
 
Προσβολή προσωπικότητας - Παρακώλυση χρήσης κοινόχρηστου πράγµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1382 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Παρακώλυση χρήσης δηµόσιας οδού. 
- Κατά το άρθρο 57 εδ. α ΑΚ όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην προσωπικότητά 
του έχει δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην επαναληφθεί στο 
µέλλον. Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι προϋπόθεση της παρεχόµενης µε 
αυτήν προστασίας είναι η συνδροµή παρανόµου πράξεως από την οποία επέρχεται 
µειωτική διαταραχή της προσωπικότητας σε κάποια έκφανσή της. Τέτοια προσβολή 
δηµιουργείται και όταν παρακωλυθεί η χρήση κοινόχρηστης οδού. Ενόψει όµως του 
ότι η κατά το άρθρο 967 ΑΚ κοινοχρησία δεν είναι άµεσος εξουσία επί του 
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πράγµατος αλλά αποτελεί απόρροια του δικαιώµατος επί της προσωπικότητας, έπεται 
ότι ο τρόπος µε τον οποίο αυτή παρήχθη είναι αδιάφορος. Ως εκ τούτου για τη 
θεµελίωση του αιτήµατος προς άρση της προσβολής αρκεί το γεγονός ότι το πράγµα 
που εµποδίζεται παράνοµα να χρησιµοποιήσει ο ενάγων είναι οδός (ΑΠ 407/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 967, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕπισκΕ∆ 2012, σελίδα 961, σχολιασµός Κ.Π.Γ.  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1302 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου. Συκοφαντική δυσφήµηση. 
∆ικαιολογηµένο ενδιαφέρον. Αποζηµίωση και χρηµατική ικανοποίηση ηθική βλάβης. 
Υπεύθυνοι για καταβολή αποζηµίωσης. Αρχή αναλογικότητας. 
- Κατά το άρθρο 914 ΑΚ: "Όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει 
υποχρέωση να τον αποζηµιώσει". Κατά το άρθρο 932 περ. α', β' ΑΚ: "Σε περίπτωση 
αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζηµίωση για την περιουσιακή ζηµία, το 
δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική ικανοποίηση 
λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που έπαθε προσβολή της υγείας, 
της τιµής ή της αγνείας του ή στερήθηκε την ελευθερία του ...". Από τις διατάξεις 
αυτές συνάγεται, ότι προϋποθέσεις της αδικοπρακτικής ευθύνης και εποµένως και 
στοιχεία της βάσεως της σχετικής αγωγής είναι: α) ανθρώπινη συµπεριφορά, β) 
παράνοµη, γ) υπαίτια, δ) επέλευση ζηµίας ή ηθικής βλάβης και ε) αιτιώδης 
σύνδεσµος µεταξύ της συµπεριφοράς και της ζηµίας ή της ηθικής βλάβης στην 
περίπτωση δε της ηθικής βλάβης ως αδικοπραξία νοείται όχι µόνον η κατ' άρθρον 914 
ΑΚ, δηλαδή η υπαίτια παράνοµη πράξη, αλλά και η απλώς παράνοµη πράξη, εφόσον 
δηµιουργεί κατά νόµον υποχρέωση αποζηµιώσεως, δηλαδή και η περίπτωση της 
αντικειµενικής ευθύνης.  
- Από το παρατεθέν ανωτέρω άρθρο 932 περ. α' ΑΚ συνάγεται ότι ο παθών δύναται 
να απαιτήσει αποζηµίωση και χρηµατική ικανοποίηση αθροιστικώς ή µόνον την 
χρηµατική ικανοποίηση, είτε επειδή δεν υπέστη περιουσιακήν ζηµίαν από την 
αδικοπραξία είτε επειδή δεν θέλει να αξιώσει αυτήν και επιθυµεί µόνον την 
χρηµατική ικανοποίηση. Εξ άλλου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου µόνον του Ν. 
1178/1981 "Περί αστικής ευθύνης του τύπου και άλλων τινών διατάξεων", ο 
ιδιοκτήτης κάθε εντύπου υποχρεούται σε πλήρη αποζηµίωση για παράνοµη 
περιουσιακή ζηµία ως και σε χρηµατική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη, η οποία 
υπαίτια προξενήθηκε µε δηµοσίευµα που θίγει την τιµή και την υπόληψη κάθε 
ατόµου, έστω και αν η κατά το άρθρο 914 ΑΚ υπαιτιότητα, η κατά το άρθρο 919 ΑΚ 
πρόθεση και η κατά το άρθρο 920 ΑΚ γνώση ή υπαίτια άγνοια συντρέχει µόνο στο 
πρόσωπο του συντάκτη του δηµοσιεύµατος, ή εάν αυτός είναι άγνωστος, του εκδότη 
ή του διευθυντή συντάξεως του εντύπου. Κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, 
όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου µόνου του ν. 2243/1994, η 



 

[251] 
 

κατά το άρθρο 932 ΑΚ χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του αδικηθέντος 
από πράξη που τελέστηκε δια του τύπου ορίζεται, κατά την κρίση του δικαστή, όχι 
κατώτερη των 10.000.000 δραχµών για τις ηµερήσιες εφηµερίδες Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης. Ο καθορισµός από το νόµο ελάχιστου ποσού χρηµατικής 
ικανοποιήσεως σκοπό έχει να διασφαλίσει µια ελάχιστη προστασία των πολιτών από 
ιδιαιτέρως έντονες λόγω της µεγάλης δηµοσιότητας προσβολές της τιµής και της 
υπόληψης τους και είναι σύµφωνος προς την επιταγή του άρθρου 2 παρ. 1 του 
Συντάγµατος, που ορίζει ότι ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου 
αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. ∆εν αποτελεί δε επέµβαση στη 
δικαιοδοτική εξουσία του δικαστή, ούτε παραβίαση των άρθρων 5 Α και 14 παρ. 1 
και 2 του Συντάγµατος, αλλά συνιστά άσκηση της παρεχόµενης από το άρθρο 26 παρ. 
1 του Συντάγµατος εξουσίας του νοµοθέτη, ο οποίος δικαιούται κατά τη ρύθµιση των 
βιοτικών σχέσεων και τον καθορισµό των κυρώσεων και υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την συµπεριφορά των κοινωνών, να θέτει και ελάχιστα ή ανώτατα 
όρια, κατ' αφηρηµένη αξιολόγηση εντός των οποίων ο δικαστής προβαίνει στην 
εξειδίκευση του κανόνα δικαίου ενόψει της συγκεκριµένης σχέσης και περίπτωσης. 
Ειδικότερα ο νοµοθέτης µπορεί να προσδιορίζει αφενός µεν τις προϋποθέσεις 
αποζηµιώσεως και χρηµατικής ικανοποιήσεως, λόγω ποινικού ή αστικού αδικήµατος, 
αφετέρου δε τη µορφή και τη φύση της αποζηµιώσεως ή της χρηµατικής 
ικανοποιήσεως, καθώς και το ελάχιστο ποσό στο οποίο αποτιµάται η προσβολή της 
τιµής και της υπολήψεως του προσβληθέντος όπως ακριβώς δικαιούται, στο πεδίο του 
ποινικού δικαίου, να καθορίζει τα πλαίσια των στερητικών της ελευθερίας ή των 
χρηµατικών ποινών, µέσα στα οποία έχει υποχρέωση να κινείται ο δικαστής. Το 
δικαστήριο της ουσίας πάντως οφείλει να ερευνά µήπως στη συγκεκριµένη 
περίπτωση µε την επιδίκαση της προβλεπόµενης από το νόµο ελάχιστης χρηµατικής 
ικανοποίησης, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας µεταξύ του 
χρησιµοποιούµενου µέτρου και του επιδιωκόµενου σκοπού, η οποία απορρέει από τη 
συνταγµατική αρχή του Κράτους ∆ικαίου και έχει ήδη ρητώς καθιερωθεί κατά την 
πρόσφατη αναθεώρηση, στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος, υιοθετείται δε παγίως 
από τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. 
Εξ άλλου, το δικαίωµα στην ελευθερία της εκφράσεως, το οποίο περιλαµβάνει και 
την ελευθερία µεταδόσεως πληροφοριών και το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις 
των άρθρων 10 της ΕΣ∆Α και 19 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και 
πολιτικά δικαιώµατα, τα οποία κυρώθηκαν αντιστοίχως µε το Ν.∆. 53/1974 και τον 
Ν. 2462/1977 και απέκτησαν την αυξηµένη ισχύ την οποίαν ορίζει το άρθρο 28 παρ. 
1 του Συντάγµατος, υπόκειται (το δικαίωµα), σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις σε 
περιορισµούς και κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τον νόµον και αποσκοπούν, 
εκτός άλλων, στην προστασία της υπολήψεως και των δικαιωµάτων των τρίτων (Α.Π. 
853/2008, ΑΠ 1896/2008).  
- Η αρχή της αναλογικότητας, ως κανόνας δικαίου ο οποίος θέτει όρια στον 
περιοριστικό του ατοµικού δικαιώµατος νόµο, απευθύνεται κατ' αρχή στον νοµοθέτη. 
Στον 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 
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ατοµικών δικαιωµάτων, οπότε ο δικαστής µπορεί, ελέγχοντας την συνταγµατικότητα 
του νόµου, να µην εφαρµόσει αυτόν (άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγµατος), είτε έχει 
παραλείψει να ασκήσει τις συνταγµατικές του υποχρεώσεις, καταλείποντας κενό, 
οπότε η αρχή της αναλογικότητας καλείται επικουρικώς σε εφαρµογή. 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). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 914, 926, 914, 919, 920, 932,  
ΠΚ: 361, 362, 363, 367, 
Σ: 2, 5Α, 14, 25, 26, 
ΕΣ∆Α: 10, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8,  
Νόµοι: 1178/1981,  
Νόµοι: 1738/1987,  
Νόµοι: 1941/1991,  
Νόµοι: 2243/1994,  
Νόµοι: 2328/1995,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Συκοφαντική δυσφήµηση - ∆υσφηµιστικές 
διαδόσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1469 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Συκοφαντική δυσφήµηση. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. 
- Από τα άρθρα 57 και 59 ΑΚ συνάγονται τα εξής: Όποιος παράνοµα προσβάλλεται 
στην προσωπικότητα του, νοούµενη ως το προστατευόµενο από το σύνταγµα 
(αρθρ,25) σύνολο των αξιών που απαρτίζουν την ουσία του ανθρώπου, έχει δικαίωµα 
να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην επαναληφθεί στο µέλλον, Σε 
περίπτωση δε, που η παράνοµη προσβολή της προσωπικότητας υπήρξε και υπαίτια, 
το δικαστήριο, µπορεί, επί πλέον; να καταδικάσει τον προσβολέα να ικανοποιήσει την 
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ηθική βλάβη που τυχόν έχει επέλθει, ιδίως µε πληρωµή χρηµατικού ποσού. 
Προσβολή της προσωπικότητας δηµιουργείται µε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη 
τρίτου µε την οποία διαταράσσεται η κατάσταση που υπάρχει σε µία ή περισσότερες 
εκδηλώσεις της σωµατικής, ψυχικής, πνευµατικής και κοινωνικής ατοµικότητας του 
βλαπτόµενου κατά τη στιγµή της προσβολής. Η προσβολή, είναι παράνοµη, όταν η 
επέµβαση στην προσωπικότητα του άλλου δεν είναι επιτρεπτή από το δίκαιο ή γίνεται 
σε ενάσκηση δικαιώµατος το οποίο, όµως, είναι από άποψη έννοµης τάξης, 
µικρότερης σπουδαιότητας είτε ασκείται καταχρηστικά. (ΑΠ 195/2007). Το δικαίωµα 
της προσωπικότητας αποτελεί πλέγµα αγαθών που συνθέτουν την υπόσταση του 
ανθρώπου, µε τον οποίο είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένα. Τέτοια προστατευόµενα 
αγαθά, είναι, µεταξύ άλλων και η τιµή κάθε ανθρώπου, η οποία αντικατοπτρίζεται 
στην αντίληψη και την εκτίµηση που έχουν οι άλλοι γι' αυτόν, η ψυχική υγεία και ο 
συναισθηµατικός κόσµος του ατόµου και η ελευθερία, η οποία περιλαµβάνει τη 
δυνατότητα της ακώλυτης ανάπτυξης κάθε ανθρώπινης ενέργειας, (ΑΠ 719/2007 ΑΠ 
17/2009). Εξ άλλου, από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 299, 300, 914 
και 932 ΑΚ, συνάγεται, ότι η χρηµατική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη, την οποία 
υπέστη ο παθών από αδικοπραξία, επιδικάζεται σ' αυτόν, κατ' ελεύθερη εκτίµηση του 
∆ικαστηρίου της ουσίας µε βάση τα υποβαλλόµενα υπό την κρίση του περιστατικά, 
σύµφωνα µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας και τους κανόνες της λογικής, χωρίς να 
υποχρεούται να διατάξεις αποδείξεις, ως προς την επέλευση ή µη της ηθικής βλάβης, 
καθώς και ως προς το ύψος του ποσού της χρηµατικής ικανοποίησης. Μεταξύ των 
κριτηρίων, που λαµβάνει υπόψη το ∆ικαστήριο, για τον καθορισµό του ποσού της 
χρηµατικής ικανοποίησης, είναι οι συνθήκες τέλεσης της αδικοπραξίας, το είδος της 
προσβολής, η περιουσιακή και κοινωνική κατάσταση των µερών, η βαρύτητα του 
πταίσµατος του δράστη και το συντρέχον πταίσµα του παθόντος, µε βάση το οποίο το 
∆ικαστήριο, ύστερα από σχετική ένσταση του υπόχρεου, µπορεί, ανάλογα µε την 
βαρύτητα που αποδίδει σ' αυτό να επιδικάσει ή µη χρηµατική ικανοποίηση ή να 
µειώσει το ποσό αυτής. Ο προσδιορισµός του ποσού της εύλογης χρηµατικής 
ικανοποίησης αφέθηκε στην ελεύθερη εκτίµηση του ∆ικαστηρίου, η σχετική κρίση 
του οποίου δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, αφού σχηµατίζεται από την 
εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων και χωρίς υπαγωγή του πορίσµατος σε νοµική 
έννοια, ώστε να µπορεί να νοηθεί εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου / είτε ευθέως, είτε 
εκ πλαγίου για έλλειψη νόµιµης βάσης (ΑΠ 972/1999).  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου 367 του ΠΚ συνάγεται, ότι ο άδικος 
χαρακτήρας των πράξεων της εξύβρισης και της απλής δυσφήµησης αίρεται και στην 
περίπτωση που οι σχετικές εκδηλώσεις γίνονται για τη διαφύλαξη (προστασία) 
δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον και σε ανάλογες περιπτώσεις. Η 
διάταξη αυτή, για την ενότητα της έννοµης τάξης, εφαρµόζεται, αναλογικά, και στο 
χώρο του ιδιωτικού δικαίου. Εποµένως, προκειµένου του αδίκου χαρακτήρα των 
προαναφερθεισών αξιόποινων πράξεων, αποκλείεται και το στοιχείο του παρανόµου 
της επιζήµιας συµπεριφοράς, ως όρος της αντίστοιχης αδικοπραξίας του αστικού 
δικαίου (ΑΠ 1407/1998). Έτσι, η προβολή συνδροµής περίπτωσης του άρθρου 367 
παρ. 1 του ΠΚ αποτελεί αυτοτελή ισχυρισµό καταλυτικό της αγωγής του 
προσβληθέντος (ένσταση) λόγω άρσης του παράνοµου της προσβολής (ΑΠ 
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1286/1993). Όµως, ο άδικος χαρακτήρας δεν αίρεται και, συνεπώς, παραµένει η 
υποχρέωση αποζηµίωσης του αδικηθέντος κατά το αστικό δίκαιο, αν συντρέχει 
περίπτωση συκοφαντικής δυσφήµησης ή από τις περιστάσεις προκύπτει σκοπός 
εξύβρισης, δηλαδή πρόθεση που κατευθύνεται ειδικά στην προσβολή της τιµής. Ο 
ειδικός αυτός σκοπός εξύβρισης υπάρχει στον τρόπο εκδήλωσης της εξυβριστικής ή 
δυσφηµιστικής συµπεριφοράς, όταν, δηλαδή, δεν ήταν πραγµατικά αναγκαίος για να 
αποδοθεί, όπως έπρεπε, αντικειµενικά, το περιεχόµενο της σκέψης του ενεργήσαντος 
προς προστασία δικαιολογηµένου ενδιαφέροντος, και όταν ο τελευταίος, αν και 
γνώριζε την έλλειψη της αναγκαιότητας του τρόπου αυτού, εν τούτοις, τον 
χρησιµοποίησε για να προσβάλει την τιµή του άλλου. (ΑΠ 44/2009, ΑΠ 137/1985, 
ΑΠ 1653/1983, ΑΠ 1113/1981 βλ, και ΑΠ 167/2000, ΑΠ 1407/1988). Επίσης, αν η 
προβαλλόµενη πληµµέλεια αφορά απόδοση µη προσήκοντος νοήµατος σε αόριστη 
νοµική έννοια, ο αναιρεσείων πρέπει να εκθέτει, όχι µόνο το νόηµα που αποδίδει 
στον κανόνα, αλλά και σε τι, ακριβώς, συνίσταται το υπαγωγικό σφάλµα του 
δικαστηρίου (ΑΠ 32/1999).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, πλην 
άλλων, και αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Aυτός υπάρχει, όταν 
εχώρησε ψευδής ερµηνεία ή κακή εφαρµογή κανόνα ουσιαστικού δικαίου, δηλαδή 
κανόνα, ο οποίος ρυθµίζει τις βιοτικές σχέσεις, την κτήση των δικαιωµάτων και τη 
γένεση των υποχρεώσεων και επιβάλλει κυρώσεις. Εσφαλµένη, κατ' ακρίβειαν, 
εφαρµογή υπάρχει, όταν αποδόθηκε µεν στην µείζονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισµού, ορθά η έννοια του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, στη συνέχεια, όµως, 
δεν εφαρµόστηκε ο ίδιος στην κρινόµενη περίπτωση, αν και τα περιστατικά που 
δέχθηκε, ανέλεγκτα, ο δικαστής 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, η οποία παραβιάστηκε (ΟλΑΠ 32/1996, ΑΠ 1069/1983, ΑΠ 
1148/1989, ΑΠ 1459/1997, ΑΠ 1658/1998, ΑΠ 1676/1998) καθώς και το 
περιεχόµενο της. 2)Η νοµική κρίση της προσβαλλόµενης απόφασης για την έννοια 
της διατάξεως αυτής και 3)το ερµηνευτικό υπαγωγικό της σφάλµα (ΟλΑΠ 32/1996), 
Επιπρόσθετα δε, αν η προσβαλλόµενη µε την αναίρεση απόφαση αποφάνθηκε για την 
ουσία της υπόθεσης, απαιτείται να αναφέρονται µε σαφήνεια τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχτηκε το δικαστήριο της ουσίας για θεµελίωση της κρίσης του για 
τη βασιµότητα ή µη της αγωγής η του ισχυρισµού (ΟλΑΠ 27/1998 ΑΠ 20/2005, ΑΠ 
1353/2001). Κι' αυτό γιατί µόνο κατ' αυτό τον τρόπο µπορεί να κριθεί, αν η νοµική 
πληµµέλεια, η οποία αποδίδεται στην απόφαση οδήγησε σε εσφαλµένο διστακτικό, 
από το οποίο εξαρτάται, τελικά, η ευδοκίµηση της αναίρεσης (ΟλΑΠ 27/1998, ΑΠ 
1036/2000, ΑΠ 1353/2001).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.20 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, αν το 
δικαστήριο παραµόρφωσε το περιεχόµενο εγγράφου, δεχόµενο πραγµατικά γεγονότα, 
προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Έγγραφα 
είναι µόνο τα αποδεικτικά έγγραφα, που παρέχουν άµεση ή έµµεση απόδειξη κατά 
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του αντιδίκου (ΑΠ 44/2003). Πρέπει δε η κρίση του δικαστηρίου να στηρίχτηκε 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στα έγγραφα που, κατά την αναίρεση, 
παραµορφώθηκαν (ΑΠ 1440/2002, ΑΠ 627/2003). Αν όµως το έγγραφο, απλά 
συνεκτιµήθηκε µε άλλες αποδείξεις, δεν θεµελιώνεται ο παραπάνω αναιρετικός λόγος 
(ΑΠ 506/1988, ΑΠ 688/2005). Πρέπει, ακόµη, να υπάρχει παραδοχή κατάδηλα 
διαφορετικών περιστατικών από εκείνα που, όντως, περιέχονται στο έγγραφο (ΟλΑΠ 
1/1999, ΑΠ 4/2003, ΑΠ 507/2003, ΑΠ 437/2005). Παραµόρφωση δεν υπάρχει, όταν 
το δικαστήριο, ορθά ανέγνωσε το έγγραφο, και εκτίµησε το περιεχόµενο του 
διαφορετικά, από ότι θεωρεί ως ορθό ο αναιρεσείων (σχετ. ΟλΑΠ 1/1999), Ακόµη, 
για να είναι ορισµένος, ο σχετικός λόγος της αναίρεσης, θα πρέπει να αναφέρεται µε 
ακρίβεια το έγγραφο και το περιεχόµενο του, και "αυτολεξεί" το περιεχόµενο που 
προσέδωσε σ' αυτό το δικαστήριο, ώστε να είναι εµφανές, από τη σύγκριση το 
διαγνωστικό σφάλµα της προσβαλλόµενης απόφασης (ΑΠ 422/1993, ΑΠ 194/2005, 
ΑΠ 1654/2005), ο ουσιώδης ισχυρισµός για την απόδειξη ή την ανταπόδειξη του 
οποίου χρησιµοποιήθηκε το έγγραφο (ΑΠ 811/1998) και το επιζήµιο, για τον 
αναιρεσείοντα, συµπέρασµα στο οποίο κατέληξε το δικαστήριο της ουσίας, ακριβώς 
λόγω της παραµόρφωσης του εγγράφου (ΑΠ 31/1997). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11γ ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν το δικαστήριο, 
εκτός των άλλων, δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικό µέσο που οι διάδικοι επικαλέστηκαν 
και προσκόµισαν. Ο λόγος αυτός δεν είναι βάσιµος, αν προκύπτει από την απόφαση, 
πως λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία προσκοµίστηκαν και των 
οποίων έγινε επίκληση. Αρκεί δε η γενική αναφορά του είδους του αποδεικτικού 
µέσου, χωρίς να υπάρχει ανάγκη ειδικής αιτιολόγησης και αναφοράς καθενός 
ξεχωριστά, εφ'οσον, από τη γενική αυτή αναφορά, σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες 
αιτιολογίες της, προκύπτει, αναµφίβολα, η λήψη υπόψη του αποδεικτικού µέσου (ΑΠ 
853/2006, ΑΠ 155/2006, ΑΠ 1072-73/2005, ΑΠ 918/2006). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 297, 298, 299, 300, 346, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 20,  
ΠΚ: 361, 362, 363, 367,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Πώληση - Εικονική πώληση ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 822 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εικονική πώληση. Παρά το νόµο λήψη υπόψη πραγµάτων που δεν προτάθηκαν και 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Σύµφωνα µε την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, δεν αποδείχθηκε η ιστορική βάση 
της ένδικης αγωγής, ήτοι ο εικονικός χαρακτήρας της σύµβασης πώλησης του 
αναφερόµενου στην αγωγή διαµερίσµατος και δη ότι ο ενάγων συµφώνησε µε την 
εναγοµένη να προβεί στη µεταβίβασή του λόγω εξασφάλισης της απαίτησής της κατ' 
αυτού ποσού 16.000.000 δραχµών ή 46.955,24 ευρώ αλλά και προς προστασία της 
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περιουσίας του από την επικείµενη σε βάρος του αναγκαστική εκτέλεση από άλλους 
δανειστές του ... .". Με βάση αυτές τις παραδοχές, το Εφετείο, αφού δέχθηκε την 
έφεση της αναιρεσιβλήτου, εξαφάνισε την απόφαση του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου 
(µε την οποία είχε γίνει δεκτή η αγωγή και είχε αναγνωρισθεί η ακυρότητα της 
ένδικης συµβάσεως πωλήσεως και µεταβιβάσεως στην αναιρεσίβλητη της κυριότητας 
του προαναφερθέντος ακινήτου) και απέρριψε την αγωγή ως κατ' ουσίαν αβάσιµη. 
Έτσι που έκρινε το Εφετείο διέλαβε στην απόφασή του επαρκείς, σαφείς και χωρίς 
αντιφάσεις αιτιολογίες σχετικά µε την ουσιαστική αβασιµότητα του (ουσιώδους) 
ισχυρισµού του αναιρεσείοντος, σύµφωνα µε τον οποίο η ένδικη σύµβαση πωλήσεως 
ήταν εικονική. 
- (Μειοψηφία) 
Κατά τη γνώµη όµως ενός µέλους του δικαστηρίου, της αρεοπαγίτου Ευφηµίας 
Λαµπροπούλου: Από τη διάταξη του άρθρου 513 ΑΚ προκύπτει ότι ουσιώδη στοιχεία 
της πωλήσεως είναι το πράγµα, το τίµηµα και η περί τούτων συµφωνία, η έλλειψη δε 
και ενός εκ των στοιχείων αυτών καθιστά άκυρη την πώληση. Εξάλλου κατά το 
άρθρο 138 ΑΚ δήλωση βουλήσεως που δεν έγινε στα σοβαρά παρά µόνο 
φαινοµενικά (εικονική) είναι άκυρη, άλλη δε δικαιοπραξία που καλύπτεται κάτω από 
την εικονική είναι έγκυρη αν τα µέρη την ήθελαν και συντρέχουν οι όροι που 
απαιτούνται για τη σύστασή της. Εποµένως το τίµηµα, ήτοι η οφειλόµενη από τον 
αγοραστή αντιπαροχή για την παροχή του πωλούµενου πράγµατος ή δικαιώµατος, 
πρέπει να είναι αληθινό, δηλαδή πραγµατικό, αν δε είναι εικονικό η πώληση είναι 
άκυρη ως εικονική. Περαιτέρω κατά το άρθρο 1033 ΑΚ για τη µεταβίβαση της 
κυριότητας ακινήτου απαιτείται συµφωνία µεταξύ του κυρίου και εκείνου που την 
αποκτά, ότι µετατίθεται σ' αυτόν η κυριότητα για κάποια νόµιµη αιτία. Τέτοια νόµιµη 
αιτία είναι µεν η πώληση, όχι όµως και η εξασφάλιση απαιτήσεως εκείνου προς τον 
οποίο γίνεται η µεταβίβαση, η οποία δεν αναγνωρίζεται υπό του νόµου ως justa causa 
µεταβιβαστική κυριότητος. Για το λόγο αυτό η σύµβαση µεταβιβάσεως ακινήτου που 
γίνεται για την τελευταία αυτή αιτία είναι άκυρη κατά το άρθρο 174 ΑΚ, ως 
αντικειµένη στην υπαγορευθείσα από λόγους γενικότερου συµφέροντος επιτακτική 
διάταξη του άρθρου 1033 ΑΚ σε συνδυασµό προς εκείνη του άρθρου 1239 του ίδιου 
κώδικα (Α.Π. 1340/2008). ∆ιαφέρει το πράγµα αν µετά τη λήξη του χρέους τα µέρη 
συµφώνησαν η µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου να γίνει είτε έναντι του χρέους, 
δηλαδή µε νόµιµη αιτία τη δόση αντί καταβολής (datio in solutum) είτε λόγω 
πωλήσεως µε συµψηφισµό του τιµήµατος στο χρέος, οπότε επέρχεται απόσβεση της 
απαιτήσεως για το τίµηµα, χωρίς να είναι αναγκαίο να περιβληθεί τον τύπο του 
συµβολαιογραφικού εγγράφου και η σχετική περί συµψηφισµού συµφωνία, αφού 
αυτή δεν αποτελεί την αιτία της µεταβιβάσεως της κυριότητας του ακινήτου αλλά 
έχει µόνο την προεκτεθείσα αποσβεστική ενέργεια. Στις περιπτώσεις αυτές η 
µεταβιβαστική της κυριότητας σύµβαση είναι έγκυρη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 361, 416, 419, 440, 513 και 1033 ΑΚ (Α.Π. 837/1991). Στην προκειµένη 
περίπτωση το εφετείο µε την πιο πάνω κρίση του διέλαβε στην προσβαλλόµενη 
απόφασή του ανεπαρκείς και αντιφατικές αιτιολογίες στο κρίσιµο ζήτηµα της 
εικονικότητας ή µη της ένδικης συµβάσεως πωλήσεως. Ειδικότερα ενώ δέχεται ότι 
µεταξύ των διαδίκων καταρτίσθηκε πράγµατι σύµβαση πωλήσεως, ουσιώδες στοιχείο 
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της οποίας είναι η συµφωνία για το τίµηµα, δεν εκθέτει µε σαφήνεια ποιο ήταν 
πράγµατι το συµφωνηµένο τίµηµα και ποιος ο συµφωνηµένος τρόπος της καταβολής 
του. Έτσι αρχικά παραθέτει τη δήλωση των διαδίκων ενώπιον της συµβολαιογράφου 
περί του ύψους του τιµήµατος (13.141.755 δραχµές) και του τρόπου καταβολής του 
(εκτός του συµβολαιογραφείου, εννοείται σε µετρητά) και φαίνεται πως δέχεται 
αυτήν ως αληθή. Στη συνέχεια όµως µε τις λοιπές παραδοχές του φαίνεται πως 
υιοθετεί την άποψη ότι το τίµηµα δεν ανερχόταν σ' αυτό το ποσό ούτε καταβλήθηκε 
σε µετρητά αλλά ότι συµφωνήθηκε µεταξύ των διαδίκων να συµψηφιστεί µε 
ληξιπρόθεσµες οφειλές του αναιρεσείοντος προς την αναιρεσίβλητη από δάνεια, των 
οποίων όµως οφειλών δεν αναφέρεται το ακριβές ποσό. Τούτο διότι παρατίθενται µεν 
τα ποσά των δανείων (5.000.000, 6.000.000 και 5.000.000 δραχµές) και οι 
συµφωνηµένοι χρόνοι αποδόσεώς τους (14-5-2001, 20-2-2001 και 19-2-2001 
αντίστοιχα) αλλά µε την παραδοχή ότι "κατά τη δήλη ηµέρα απόδοσης των ποσών 
των δύο τελευταίων δανείων συνολικού ποσού 11.000.000 δραχµών, ο ενάγων 
αδυνατούσε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την εναγοµένη" δεν καθίσταται 
απολύτως σαφές αν ολόκληρα τα ποσά και των τριών δανείων ή αυτά των δύο 
τελευταίων ή µέρος αυτών (και ποιο) όφειλε (και συµφώνησε να συµψηφίσει µε την 
απαίτησή του για το τίµηµα) ο αναιρεσείων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι και κατά την 
ανάλυση των αποδεικτικών µέσων η προσβαλλοµένη αναφέρει ότι ο µάρτυρας 
ανταποδείξεως αναβιβάζει το ύψος του δανείου στο ποσό των 26.000.000 δραχµών 
και ότι ο ενάγων µε την αγωγή του συνοµολογεί ως κεφάλαιο δανείου το ποσό των 
16.000.000 δραχµών, χωρίς και πάλι να λαµβάνει θέση ως προς το πραγµατικό ποσό 
του δανείου, πολύ δε λιγότερο ως προς το ύψος της οφειλής από το δάνειο αυτό η 
οποία συµψηφίστηκε.  
Συνεπώς, κατά τη γνώµη του µειοψηφούντος µέλους, ο ανωτέρω (πρώτος) λόγος 
αναιρέσεως, ήταν βάσιµος και έπρεπε να γίνει δεκτός.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. α ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Με τον όρο πράγµατα νοούνται οι 
αυτοτελείς ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση (εποµένως 
στηρίζουν το αίτηµα) αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως και όχι οι 
ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως ή επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά τα οποία αντλούνται από το νόµο 
ή από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 115/2011).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. β ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Και σε σχέση µε τη διάταξη αυτή ο όρος 
πράγµατα έχει την έννοια που αναφέρθηκε στην προηγούµενη σκέψη. Ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως δεν στοιχειοθετείται αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που 
προτάθηκε και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 
25/2003, ΑΠ 399/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 138, 174, 361, 416, 419, 440, 513, 1033, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Πώληση - Ελαττώµατα ακινήτου (Νοµικά και Πραγµατικά) 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Βόλου 
Αριθµός απόφασης: 115 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Πραγµατικά ελαττώµατα ακινήτου. Πότε υπάρχει πραγµατικό ελάττωµα. Έλλειψη 
συνοµολογηµένης ιδιότητας. Ευθύνη πωλητή. ∆ικαιώµατα αγοραστή. Αδικοπρακτική 
απάτη. Σώρευση αξιώσεων αποζηµίωσης για παράβαση της σύµβασης και 
αδικοπραξία. Μπορούν να ασκηθούν παράλληλα, όχι όµως και να ικανοποιηθούν και 
οι δύο, αφού η ικανοποίηση της µιας καθιστά την άλλη χωρίς αντικείµενο. Επίσχεση. 
- Το άρθρο 534 ΑΚ, όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 1 του Ν. 
3043/2002, ορίζει ότι: «Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγµα µε τις 
συνοµολογηµένες ιδιότητες και χωρίς πραγµατικά ελαττώµατα». Κατά την έννοια της 
παραπάνω διάταξης; α) πραγµατικό ελάττωµα υπάρχει όταν το πράγµα που παρέδωσε 
ο πωλητής στον αγοραστή φέρει µια ατέλεια στη φυσική ιδιοσυστασία ή κατάσταση 
του, η οποία συνιστά απόκλιση προς το χειρότερο σε σχέση µε αυτό που καθόρισαν 
οι συµβαλλόµενοι και η οποία απόκλιση έχει επίδραση στην αξία ή στη χρησιµότητα 
του πράγµατος, β) ιδιότητα του πράγµατος θεωρείται, εκτός από τα φυσικά 
γνωρίσµατα ή τα πλεονεκτήµατα τους, και οποιαδήποτε σχέση (οικονοµική, νοµική, 
πραγµατική), η οποία από το είδος και τη διάρκεια της επιδρά κατά τις αντιλήψεις 
των συναλλαγών στην αξία ή στη χρησιµότητα του, και θεωρείται αυτή 
συνοµολογηµένη, όταν τα µέρη έχουν συµφωνήσει ρητά ή σιωπηρά ότι το πράγµα 
έχει τη συγκεκριµένη ιδιότητα και παράλληλα ο πωλητής αναλαµβάνει την ευθύνη 
της έλλειψης της, ανεξάρτητα από το πταίσµα του (Απ. Γεωργιάδης, Ειδικό Ενοχικό 
∆ίκαιο Ι, 2004, σ. 81 και 86, βλ. σχ. και Π. Κορνηλάκης, Ειδικό Ενοχικό ∆ίκαιο Ι, 
2002, σ. 225, 226 και 228). Η έλλειψη µιας ιδιότητας µπορεί να συνιστά ταυτόχρονα 
και πραγµατικό ελάττωµα, οπότε, αν δεν αποτέλεσε αντικείµενο συµφωνίας, ο 
πωλητής θα ευθύνεται για ύπαρξη πραγµατικού ελαττώµατος. Συνοµολογηµένη 
ιδιότητα µπορεί να αποτελέσει και η ανυπαρξία ελαττωµάτων, όταν υπάρχει στη 
σύµβαση η διαβεβαίωση του πωλητή ότι το πράγµα δεν έχει οποιοδήποτε ελάττωµα 
(Απ. Γεωργιάδης, ό.π., σ. 87). Ανεξάρτητα, όµως, από την ύπαρξη 
ελαττωµατικότητας στην υλική υπόσταση του πράγµατος, ελάττωµα πραγµατικό 
υπάρχει και όταν η ατέλεια αυτού ανάγεται στη νοµική του κατάσταση, εφόσον τούτο 
δεν προέρχεται από δικαίωµα τρίτου, όπως όταν πρόκειται για αυθαίρετη οικοδοµή ή 
για αυθαίρετο κατασκεύασµα επί ακινήτου (ΑΠ 1341/2007 Ελ∆νη 2008.1683, ΑΠ 
1291/2000 Ελ∆νη 2002.160). Κατά δε το άρθρο 543 ΑΚ, «Αν κατά το χρόνο που ο 
κίνδυνος µεταβαίνει στον αγοραστή λείπει η συνοµολογηµένη ιδιότητα του 
πράγµατος, ο αγοραστής δικαιούται, αντί για τα δικαιώµατα του άρθρου 540, να 
απαιτήσει αποζηµίωση για µη εκτέλεση της σύµβασης ή, σωρευτικά µε τα 
δικαιώµατα αυτά, να απαιτήσει αποζηµίωση για τη ζηµία που δεν καλύπτεται από την 
άσκηση τους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παροχής ελαττωµατικού πράγµατος, η 
οποία οφείλεται σε πταίσµα του πωλητή». Από τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου 
συνάγεται ότι εφόσον η προβλεπόµενη από αυτές αποζηµίωση οφείλεται στο πλαίσιο 
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της συµβατικής ευθύνης του πωλητή λόγω της ελαττωµατικότητας του πράγµατος 
(παράβαση κύριας συµβατικής υποχρέωσης), συνιστά περίπτωση θετικού 
διαφέροντος «για µη εκπλήρωση της σύµβασης» (543 εδ. α), που αποσκοπεί, 
καλύπτοντας τόσο τις θετικές ζηµίες όσο και το διαφυγόν κέρδος του αγοραστή, να 
τον φέρει (οικονοµικά) στη θέση που θα βρισκόταν αν το πράγµα ανταποκρινόταν 
στη σύµβαση, δεν είχε δηλαδή το πραγµατικό ελάττωµα ή αν έφερε τη 
συνοµολογηµένη ιδιότητα (Π. Κορνηλάκης, ό.π, σ. 288). Έτσι, ακόµη και αν το 
πράγµα για τον αγοραστή είναι άχρηστο λόγω της έλλειψης της συνοµολογηµένης 
ιδιότητας, περιλαµβάνεται στην παραπάνω αποζηµίωση η θετική ζηµία π.χ. η 
επιπλέον διαφορά από τη σύµβαση κάλυψης µε τρίτο, που αναγκάσθηκε να συνάψει ο 
αγοραστής, το καταβληθέν µέρος του τιµήµατος που δεν επιστράφηκε από τον 
πωλητή, τα έξοδα µεταφοράς κλπ. και το διαφυγόν κέρδος από τη στέρηση του 
πράγµατος, όχι όµως και η δαπάνη στο σύνολο της για την αγορά του πράγµατος που 
είχε συµφωνηθεί από άλλο τρίτο πωλητή (ΑΠ 553/2009 ΤΝΠ Νόµος). Στην 
περίπτωση, λοιπόν, που ο αγοραστής επιλέξει να κρατήσει το πράγµα, δικαιούται να 
αξιώσει αποζηµίωση: α) τόσο για τη θετική ζηµία του που επήλθε από την έλλειψη 
της συνοµολογηµένης ιδιότητας ή την ύπαρξη του πραγµατικού ελαττώµατος και που 
συνίσταται στη διαφορά µεταξύ της αξίας που θα είχε το πωληθέν χωρίς την έλλειψη 
της συνοµολογηµένης ιδιότητας ή χωρίς το πραγµατικό ελάττωµα και εκείνης που 
έχει ήδη το ελαττωµατικό, ή σε όσα δαπάνησε για την αποκατάσταση της έλλειψης 
και όχι στην πλήρη από την µη εκτέλεση της σύµβασης καθ' ολοκληρίαν οφειλόµενη 
αποζηµίωση, όσο και για το διαφυγόν κέρδος εξαιτίας της έλλειψης της 
συνοµολογηµένης ιδιότητας ή της ύπαρξης του πραγµατικού ελαττώµατος (ΕφΛαµ 
98/2007 ΤΝΠ Νόµος, ΕφΑθ 5655/1995 Ελ∆νη 1996.1430), β) για τη λεγόµενη 
«περαιτέρω ζηµία», δηλαδή τη ζηµία σε άλλα, πέρα από το αντικείµενο της πώλησης, 
έννοµα αγαθά του αγοραστή, ήτοι ζηµίες σε άλλα περιουσιακά αγαθά εκτός από το 
αντικείµενο της πώλησης ή σε αγαθά που απορρέουν από την προσωπικότητα (π.χ. 
στην υγεία του, στην κυριότητα του σε άλλα αντικείµενα κτλ.), η οποία, χωρίς να 
συνδέεται άµεσα µε την «εκπλήρωση» της παροχής του πωλητή, οφείλεται εντούτοις 
έµµεσα και αυτή αιτιωδώς στην ελαττωµατικότητα του πράγµατος. Πρόκειται, 
δηλαδή, για τις ζηµίες που οφείλονται µεν αιτιωδώς στην ελαττωµατικότητα του 
πράγµατος, αλλά δεν εµπίπτουν σε εκείνες που καταλαµβάνονται από το στοιχείο α' 
ανωτέρω της παρούσας (Π. Κορνηλάκης, ό.π, σ. 289, Απ. Γεωργιάδης, ό.π, σ. 112).  
- Κατά τις διατάξεις των εδ. α' και β' του άρθρου 149 ΑΚ εκείνος που απατήθηκε έχει 
δικαίωµα, παράλληλα µε την ακύρωση της δικαιοπραξίας, να ζητήσει και την 
ανόρθωση κάθε άλλης ζηµίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες. Επίσης 
έχει δικαίωµα να αποδεχθεί τη δικαιοπραξία και να ζητήσει µόνο την ανόρθωση της 
ζηµίας. Από το παραπάνω άρθρο συνάγεται ότι η απάτη αντιµετωπίζεται στο δίκαιο 
υπό δύο έννοιες ήτοι α) ως λόγος που καθιστά ελαττωµατική τη βούληση του 
απατηθέντος εξαιτίας της οποίας δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της δήλωσης 
του, και β) ως αδικοπρακτική συµπεριφορά του απατήσαντος, η οποία γεννά σε 
βάρος του υποχρέωση αποζηµίωσης κατά το άρθρο 914 του ΑΚ. Και στις δύο 
περιπτώσεις, απάτη είναι η δόλια χρήση µέσων ή τεχνασµάτων, που κατατείνει µέσω 
της δόλιας παράστασης ψευδών γεγονότων ως αληθινών, ή της δόλιας αποσιώπησης 
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αληθινών γεγονότων, στην πρόκληση ή διατήρηση πεπλανηµένης αντίληψης. Η 
πεπλανηµένη αυτή αντίληψη, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 147 εδ. 
β' ΑΚ και 386 παρ. 1ΠΚ, είναι δυνατό να αφορά και τρίτο, που κατά καθήκον και 
αρµοδιότητα εµπλέκεται στην κατάρτιση της απατηλής δικαιοπραξίας, όταν µε την 
παράσταση ψευδών γεγονότων ή την απόκρυψη αληθινών παρέχει την αναγκαία κατά 
νόµο σύµπραξη του για την κατάρτιση της δικαιοπραξίας, την οποία (συνδροµή) 
χωρίς την παραπλανητική συµπεριφορά δεν θα παρείχε. Και ως λόγος µεν η απάτη, 
που καθιστά ελαττωµατική τη βούληση, αποκτά σηµασία, µόνο στα πλαίσια της 
δικαιοπραξίας, αφού αποτελεί αρνητική προϋπόθεση του κύρους της, και θεµελιώνει, 
ανάλογα προς το εάν ο απατηθείς επιδιώκει την ακύρωση της δικαιοπραξίας ή την 
αποδέχεται παρά το ελάττωµα της, παράλληλες αξιώσεις αντίστοιχα αποζηµίωσης 
από αδικοπραξία, για αρνητικό διαφέρον στην πρώτη, που µπορεί να περιλαµβάνει 
και περαιτέρω θετική ζηµία σαν αποτέλεσµα της κατάρτισης της απατηλής 
δικαιοπραξίας και για θετικό διαφέρον στη δεύτερη. Ως αδικοπρακτική δε 
συµπεριφορά δόλια και αντικείµενη στα χρηστά ήθη, σε συνδυασµό και µε τις 
διατάξεις των άρθρων 197, 198, 147, 148, 281, 288 και 919 του ΑΚ, ιδρύει αυτοτελή 
και πρωτογενή υποχρέωση αποζηµίωσης, εφόσον συντρέχουν και οι λοιποί όροι 
αυτής, δηλαδή η ζηµία, και ο αιτιώδης σύνδεσµος της µε την απατηλή (δόλια) 
συµπεριφορά του υπαιτίου, στοιχεία που κατ' άρθρο 216 παρ. 1 εδ. α' και β' ΚΠολ∆ 
πρέπει να εκτίθενται στο αγωγικό δικόγραφο (ΑΠ 373/2008 Ελ∆νη 2009.448). Όταν, 
δηλαδή, µε την ευκαιρία της παράβασης της κατ' άρθρο 534 ΑΚ υποχρέωσης για 
παράδοση του πράγµατος µε τις συνοµολογηµένες ιδιότητες, ο πωλητής που γνωρίζει 
µια τέτοια έλλειψη την αποσιωπά δολίως από τον αγοραστή, συντρέχουν πρόσθετα 
πραγµατικά στοιχεία που µαζί µε τη συµβατική παράβαση συνθέτουν διάφορο 
ιστορικό γεγονός, ικανό κατά το άρθρο 914 ΑΚ για την πλήρωση του «πραγµατικού» 
της αδικοπραξίας. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για επιτρεπτή σώρευση αξιώσεων 
αποζηµίωσης για παράβαση της σύµβασης και αδικοπραξία, οι οποίες µπορούν να 
ασκηθούν παράλληλα, όχι όµως και να ικανοποιηθούν και οι δύο, αφού η 
ικανοποίηση της µιας καθιστά την άλλη χωρίς αντικείµενο (ΑΠ 1709/1999 Ελ∆νη 
2000.1035, ΕφΑθ 74/2008 Ελ∆νη 2008. 1524, ΕφΠατρ 215/2005 ∆ΕΕ 2006. 416, 
ΕφΑθ 6554/2002 Ελ∆νη 2005.278). Σε περίπτωση δε αδικοπραξίας διακρίνεται η 
έννοια της ζηµίας από τη βλάβη στο έννοµο αγαθό καθεαυτή. Η ζηµία είναι, από την 
άποψη αυτή, το σύνολο των δυσµενών (περιουσιακών) επιπτώσεων που προέρχονται 
από τη συγκεκριµένη προσβολή. Έτσι, σε σχέση µε την (περιουσιακή) ζηµία έχει 
επικρατήσει η ορθή άποψη ότι για την εξεύρεση της έκτασης της δεν θα 
αποβλέψουµε µόνο στα συγκεκριµένα µεµονωµένα έννοµα αγαθά που προσβλήθηκαν 
άµεσα, αλλά στο σύνολο της περιουσίας του φορέα τους, συγκρίνοντας το µετά την 
προσβολή µέγεθος της µε το µέγεθος που υποθετικά θα είχε αν δεν είχε λάβει χώρα η 
προσβολή, δηλαδή το ζηµιογόνο γεγονός. Η διαφορά που προκύπτει ανάµεσα στα δύο 
αυτά µεγέθη συνιστά τη ζηµία (θεωρία της «διαφοράς»), γι' αυτό και συχνά η 
αποζηµίωση που οφείλεται, ακριβώς επειδή αποσκοπεί στην κάλυψη αυτής της 
διαφοράς, ονοµάζεται «διαφέρον». Η ίδια, όµως, αυτή έκφραση χρησιµοποιείται και 
για να υποδηλώσει το ότι η ζηµία δεν προσδιορίζεται (µόνο) από την αντικειµενική 
αξία του εννόµου αγαθού που προσβλήθηκε, αλλά από το σύνολο των επιβλαβών 
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αποτελεσµάτων αυτής της προσβολής στην περιουσία του συγκεκριµένου προσώπου 
που ζηµιώθηκε, θα πρέπει πάντως να διευκρινιστεί ότι δεν αποκαθίσταται ολόκληρη 
η ζηµία µε την παραπάνω φυσική της έννοια. Το ποιες ζηµίες θα αποκατασταθούν 
τελικά και σε ποια έκταση, είναι ζήτηµα που συναρτάται µε τη συνδροµή και των 
άλλων όρων της ευθύνης (λ.χ. του παρανόµου ή του αιτιώδους συνδέσµου) αλλά και 
µε την ενδεχόµενη συµπεριφορά άλλων παραγόντων περιοριστικών της οφειλόµενης 
αποζηµίωσης, όπως του κέρδους που συνυπολογίζεται στη ζηµία ή του συντρέχοντος 
πταίσµατος αυτού που ζηµιώθηκε (Π. Κορνηλάκης, ό.π., 517). Τέτοια µείωση, υπό 
την έννοια της βλάβης, της περιουσίας του παθόντος συνιστά και η από µέρους του 
ανάληψη υποχρέωσης χωρίς ταυτόχρονη ανάληψη υποχρέωσης αντίστοιχης αξίας 
από τον εξαπατήσαντα, όπως και η καταβολή παροχής χωρίς λήψη αντίστοιχης 
αντιπαροχής, σε περίπτωση δε που η απατηλή συµπεριφορά αφορά συνοµολογηµένες 
ιδιότητες πράγµατος που πωλήθηκε, η θετική ζηµία του απατηθέντος αγοραστή 
έγκειται στη διαφορά µεταξύ της αγοραίας αξίας την οποία θα είχε το πράγµα αν 
υπήρχε η συνοµολογηµένη ιδιότητα και εκείνης που αυτό έχει λόγω έλλειψης της 
ιδιότητας (ΑΠ 72/2007 ΠοινΧρον 2007. 993, Μ. Μαργαρίτης, ΕρµΠΚ, έκδ. 2009,386 
αριθ. 20).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 554 (όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση του µε το 
άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3043/2002) και 555 εδ. α' ΑΚ προκύπτει ότι οι αγωγές του 
αγοραστή για αναστροφή ή µείωση του τιµήµατος ή για αποζηµίωση λόγω 
πραγµατικού ελαττώµατος ή έλλειψης συνοµολογηµένης ιδιότητας παραγράφονται 
µετά την πάροδο πέντε ετών για τα ακίνητα και η παραγραφή αυτή αρχίζει από την 
παράδοση του πράγµατος στον αγοραστή. Όµως, κατά τη διάταξη του άρθρου 557 
ΑΚ, ο πωλητής δεν µπορεί να επικαλεστεί την πιο πάνω παραγραφή, αν απέκρυψε ή 
αποσιώπησε µε δόλο το ελάττωµα ή την έλλειψη της συνοµολογηµένης ιδιότητας, 
οπότε η παραγραφή των παραπάνω αγωγών, σύµφωνα µε τη γενική διάταξη του 
άρθρου 149 ΑΚ, είναι εικοσαετής. ∆όλια απόκρυψη, κατά την έννοια της παραπάνω 
διάταξης, υπάρχει όταν ο πωλητής, κατά το χρόνο µετάθεσης του κινδύνου στον 
αγοραστή, δηλαδή, προκειµένου για ακίνητο, κατά το χρόνο της παράδοσης ή της 
µεταγραφής του, αν η µεταγραφή της πώλησης έγινε πριν από την παράδοση (άρθρο 
522 ΑΚ), καίτοι γνωρίζει ή βασίµως υποπτεύεται την ύπαρξη πραγµατικών 
ελαττωµάτων που αναιρούν ή µειώνουν την αξία ή τη συνήθη ή κατά τη σύµβαση 
προβλεπόµενη χρησιµότητα του και επιπλέον ότι η ανακοίνωση των ελαττωµάτων ή 
της έλλειψης της ιδιότητας θα απέτρεπε τον αγοραστή που τα αγνοούσε, από την 
αγορά του πράγµατος, δεν ανακοινώνει στον αγοραστή το ελάττωµα ή την έλλειψη, 
για να µην αρνηθεί εκείνος την κατάρτιση της σύµβασης (βλ. ΑΠ 1341/2007 Ελ∆νη 
2008.1683, έτσι και Απ. Γεωργιάδης, απ, σ. 117, Π. Κορνηλάκης, απ, σ. 310).  
- Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 327 ΑΚ, το δικαίωµα της επίσχεσης αποκλείεται 
όταν η αξίωση του δανειστή είναι από αυτές κατά των οποίων δεν αντιτάσσεται 
συµψηφισµός και έτσι κατά τις διατάξεις των άρθρων 450 παρ. 1 και 451 ΑΚ δεν 
επιτρέπεται επίσχεση αφενός κατά απαίτησης που προέρχεται από αδίκηµα που 
διαπράχθηκε µε δόλο και αφετέρου κατά ακατάσχετων απαιτήσεων (Απ. Γεωργιάδης, 
Γενικό Ενοχικό ∆ίκαιο, 1999, σ. 195). Ειδικότερα, µε τη διάταξη του άρθρου 450 
παρ. 1 ΑΚ απαγορεύεται γενικά ο συµψηφισµός κατά απαίτησης που προέρχεται από 
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αδίκηµα που διαπράχθηκε δόλια, είτε η απαίτηση αυτή είναι προγενέστερη είτε 
µεταγενέστερη της ανταπαίτησης και έτσι από άποψη νοµοθετική αποκτά πλέον 
χαρακτήρα γενικής κύρωσης (ποινής) κατά του αδικήσαντος, που θα υποχρεωθεί να 
εκπληρώσει κανονικά την παροχή του, ενώ η ικανοποίηση της απαίτησης του θα 
εξαρτάται από τη φερεγγυότητα του οφειλέτη. Απαγορεύεται έτσι ο συµψηφισµός 
στον οφειλέτη του αδικήµατος, δηλαδή στο δράστη, ενώ αντίθετα το θύµα, δηλαδή ο 
δικαιούχος της απαίτησης από το αδίκηµα, µπορεί να την προτείνει για να αποσβέσει 
άλλη οφειλή του προς τον αδικήσαντα. Η απαγόρευση αυτή δεν περιλαµβάνει 
συµψηφισµό κατά απαίτησης που προέρχεται από δόλια παράβαση συµβατικής 
υποχρέωσης, ωστόσο, αν µε τη δόλια αθέτηση διαπράττεται και αδίκηµα, τότε ο 
συµψηφισµός είναι ανεπίτρεπτος (Κ. Πολυζωγόπουλος, σε Γεωργιάδη/Σταθόπουλου 
ΑΚ, 450 αριθ. 3,4 και 8).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 71, 147, 149, 197, 198, 297, 298, 299, 327, 340, 345, 450, 451, 534, 540, 543, 
554, 555, 557, 914, 926, 932, 1710, 1712, 1724, 1846, 1885, 
ΠΚ: 386, 
ΕµπΝ: 22, 
ΚΠολ∆: 70, 74, 
Νόµοι: 3043/2002, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: Αρµ 2010, σελίδα 1500, σχολιασµός Σταµάτης Κουµάνης  
 
Πώληση - Ελαττώµατα ακινήτου (Νοµικά και Πραγµατικά) 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1442 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μείωση τιµήµατος λόγω πραγµατικού ελαττώµατος. Επί πωλήσεως ακινήτου, αν 
δεν πιστώθηκε το τίµηµα, ο αγοραστής οφείλει γι' αυτό τόκους από τη µεταγραφή του 
πωλητηρίου συµβολαίου, αν αυτή έγινε πριν από την παράδοση του πωληθέντος 
ακινήτου, σε κάθε δε περίπτωση από την παράδοση αυτού. Ποινική ρήτρα. 
Ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 522, 535 και 540 ΑΚ, όπως ίσχυαν 
πριν από την αντικατάστασή τους µε το Ν. 3043/2002 και εφαρµόζονται στην 
προκειµένη περίπτωση (αφού µε βάση τους ισχυρισµούς των διαδίκων η ένδικη 
σύµβαση καταρτίσθηκε προ της ενάρξεως της ισχύος του προαναφερθέντος νόµου), 
σε περίπτωση ευθύνης του πωλητή για την ύπαρξη πραγµατικού ελαττώµατος κατά 
το χρόνο που ο κίνδυνος µεταβαίνει στον αγοραστή, ο τελευταίος δικαιούται να 
ζητήσει µείωση του συνοµολογηθέντος τιµήµατος, ισόποση προς την προκύπτουσα 
διαφορά της αξίας του πράγµατος λόγω του ελαττώµατος σε σχέση µε εκείνη χωρίς 
πραγµατικά ελαττώµατα.  
Εποµένως κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων σε συνδυασµό µε εκείνη του 
άρθρου 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, για το ορισµένο της αγωγής του αγοραστή κατά του 
πωλητή κατ' είδος ορισµένου πράγµατος για µείωση του τιµήµατος λόγω 
πραγµατικού ελαττώµατος του πωληθέντος, πρέπει να αναφέρεται σ' αυτήν το 
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πραγµατικό ελάττωµα, δηλαδή η σχετική µε την ιδιοσυστασία και την κατάσταση του 
πράγµατος ατέλειά του, η οποία ασκεί αρνητική επίδραση στην αξία ή τη 
χρησιµότητά του, ότι το ελάττωµα αυτό είναι ουσιώδες, µειώνει δηλαδή ουσιωδώς 
την αξία ή τη χρησιµότητα του πράγµατος στην οποία απέβλεψαν οι συµβαλλόµενοι 
και ότι το ελάττωµα τούτο υπήρχε κατά το χρόνο µεταβάσεως του κινδύνου στον 
πωλητή, δηλαδή κατά το χρόνο παραδόσεως του πράγµατος και, αν προηγήθηκε της 
παραδόσεως ακινήτου η µεταγραφή του σχετικού συµβολαίου και κατά το χρόνο της 
µεταγραφής (πρβλ. ΑΠ 160/2011). Η µείωση της αξίας του πράγµατος από την 
παραπάνω αιτία υπολογίζεται βάσει της αναλογίας που υπάρχει, κατά το χρόνο 
µεταστάσεως του κινδύνου, µεταξύ της αγοραίας τιµής ελαττωµατικού και µη 
πράγµατος (ΑΠ 1468/1998).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 522, 525 και 529 ΑΚ προκύπτει ότι 
επί πωλήσεως ακινήτου, αν δεν πιστώθηκε το τίµηµα, ο αγοραστής οφείλει γι' αυτό 
τόκους από τη µεταγραφή του πωλητηρίου συµβολαίου, αν αυτή έγινε πριν από την 
παράδοση του πωληθέντος ακινήτου, σε κάθε δε περίπτωση από την παράδοση 
αυτού. Για τη σχετική περί τοκοδοσίας κρίση του δικαστηρίου µε βάση τις 
προαναφερθείσες διατάξεις, δεν απαιτείται παράθεση ειδικών αιτιολογιών, αφού αυτή 
επέρχεται εκ του νόµου (πρβλ. ΑΠ 1767/2005).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 404, 405 και 407 ΑΚ προκύπτει ότι αν η ποινική 
ρήτρα συµφωνήθηκε για την περίπτωση της µη προσήκουσας και ιδίως της µη 
έγκαιρης εκπληρώσεως της παροχής, ο δανειστής, εφόσον απαιτεί την ποινή που έχει 
καταπέσει λόγω περιελεύσεως του οφειλέτη σε υπερηµερία, οφείλει να επικαλεσθεί 
και να αποδείξει τη σύµβαση (κύρια και παρεπόµενη περί ποινικής ρήτρας) και τις 
προϋποθέσεις της υπερηµερίας του οφειλέτη. Οφείλει επίσης να επικαλεσθεί, όχι 
όµως και να αποδείξει τη µη εκπλήρωση της παροχής. Στον οφειλέτη απόκειται να 
ισχυρισθεί και να αποδείξει ότι έχει εκπληρώσει την παροχή ή ότι δεν έχει 
υπαιτιότητα για την καθυστέρηση. Περαιτέρω από το συνδυασµό των διατάξεων των 
άρθρων 330, 341 και 342 ΑΚ προκύπτει ότι ο οφειλέτης καθίσταται υπερήµερος µε 
µόνη την παρέλευση της προς εκπλήρωση της παροχής ηµέρας, εκτός αν η 
καθυστέρηση οφείλεται σε γεγονός για το οποίο δεν υπέχει ευθύνη. Έτσι το πταίσµα 
του οφειλέτη δεν αποτελεί προϋπόθεση της αξιώσεως του δανειστή αλλ' αντιθέτως η 
έλλειψη υπαιτιότητας του οφειλέτη θεµελιώνει καταλυτική ένσταση της αξιώσεως 
αυτής, την οποία ένσταση οφείλει ο τελευταίος να επικαλεσθεί και αποδείξει (ΑΠ 
352/ 2011).  
 - Οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών που θεσπίζουν τα άρθρα 173 και 200 
ΑΚ εφαρµόζονται από το δικαστήριο της ουσίας όταν κατά την ανέλεγκτη ως προς 
τούτο κρίση του διαπιστώνεται κενό ή αµφιβολία σχετικά µε τη δήλωση της 
βουλήσεως των συµβαλλοµένων. Αν δε το δικαστήριο, ανελέγκτως κρίνοντας, 
διαπιστώσει αµέσως ή εµµέσως την ύπαρξη κενού ή αµφιβολίας στις δηλώσεις των 
µερών και παρά ταύτα δεν προσφύγει στους ερµηνευτικούς κανόνες που περιέχονται 
στις πιο πάνω διατάξεις προκειµένου να ανεύρει την αληθή βούληση των 
συµβληθέντων, τότε παραβιάζει αυτούς µε τη µη εφαρµογή τους (ΑΠ 1673/2008). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 297, 298, 330, 341, 342, 404, 405, 407, 522, 535, 540,  
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ΚΠολ∆: 216,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πώληση - Ελαττωµατικό προϊόν 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1475 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πώληση. Πραγµατικό ελάττωµα ή για έλλειψη συµφωνηµένης ιδιότητας. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- κατά άρθρα 534 και 535 ΑΚ, έχοντα εφαρµογή στην κρινόµενη περίπτωση ως 
ίσχυαν προ της αντικαταστάσεώς των µε το άρθρο 1 παρ. 1 του N. 3043/2002, ο 
πωλητής ευθύνεται, αν, κατά το χρόνο που ο κίνδυνος µεταβαίνει στον αγοραστή, το 
πράγµα έχει πραγµατικά ελαττώµατα που αναιρούν ή µειώνουν ουσιωδώς την αξία ή 
την χρησιµότητά του ή δεν έχει τις συµφωνηµένες ιδιότητες, ενώ, κατά τα άρθρα 540 
και 543 ΑΚ, στις περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγµατικό ελάττωµα ή για 
έλλειψη συµφωνηµένης ιδιότητας ο αγοραστής έχει δικαίωµα να απαιτήσει είτε την 
αναστροφή της πωλήσεως είτε τη µείωση του τιµήµατος ή και αποζηµίωση εάν το 
πραγµατικό ελάττωµα οφείλεται σε πταίσµα του πωλητού. Ως πραγµατικό ελάττωµα 
νοείται και η ρυµοτοµία αυτού τούτου του πωληθέντος ακινήτου, αν από αυτή 
αναιρείται ή µειώνεται ουσιωδώς η αξία ή η χρησιµότητά του.  
- Κατά το άρθρο 6 παρ. 1, 2 και 3 του N. 5269/1931 περί αδειών οικοδοµής και 
ρυµοτοµουµένων ακινήτων, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του N. 653/1977, 
σε περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτριώσεως για την εφαρµογή σχεδίου πόλεως, 
υπόχρεοι για την καταβολή της αποζηµιώσεως είναι ο ∆ήµος ή η Κοινότητα και οι 
ωφελούµενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες, σε περίπτωση δε προσκυρώσεως για την 
δηµιουργία κοινοχρήστων χώρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3, 2 
παρ. 1α' , 23 έως 35, 37 παρ,1, 42 και 46 έως 48 του Ν∆ 17-7/16-8-1923 περί σχεδίων 
πόλεως, όπως ισχύει, συνυπόχρεοι για την καταβολή της αποζηµιώσεως του ακινήτου 
που αφαιρείται για την διάνοιξη ή δηµιουργία κοινοχρήστου χώρου είναι οι 
ωφελούµενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες ακινήτων. Ως ωφελούµενοι δε νοούνται, κατά τις 
διατάξεις αυτές, οι κατά τον χρόνο προσδιορισµού της αποζηµιώσεως ιδιοκτήτες των 
ακινήτων που έχουν ή αποκτούν πρόσωπο επί του κοινοχρήστου χώρου, οι οποίοι 
είναι και πράγµατι επωφελούµενοι από την εφαρµογή του σχεδίου πόλεως µε 
επαύξηση της αξίας των ακινήτων των, όχι όµως και οι κατά τον χρόνο της 
δηµοσιεύσεως του εγκριτικού του πολεοδοµικού σχεδίου ιδιοκτήτες, περί της 
ωφελείας των οποίων υπήρξε έκτοτε απλή προσδοκία που επιδρά ελάχιστα ή και 
καθόλου επί της αξίας του ακινήτου τους, αφού εξαρτάται από ασταθµήτους 
παράγοντες, όπως η οικονοµική δυνατότητα του ∆ήµου ή της Κοινότητος για την 
εφαρµογή του σχεδίου ή η µη µεταβολή αυτού (ΟλΑΠ 159/1969). 
- 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 
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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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 534, 535, 540, 543,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πώληση - Πίστωση του τιµήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1142 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πώληση. Πίστωση τιµήµατος. Συµψηφισµός. Παράβαση των διδαγµάτων της 
κοινής πείρας. Παραβίαση των ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. 
- Κατά τους ορισµούς του άρθρου 513 ΑΚ µε τη σύµβαση πωλήσεως ο πωλητής 
υποχρεούται να µεταβιβάσει την κυριότητα του πράγµατος, που αποτέλεσε το 
αντικείµενο αυτής, και να παραδώσει το πράγµα και ο αγοραστής έχει την υποχρέωση 
να πληρώσει το τίµηµα που συµφωνήθηκε, εκτός αν πιστώθηκε το τίµηµα, ισχυρισµό 
τον οποίο οφείλει να επικαλεσθεί και αποδείξει ενιστάµενος ο αγοραστής.  
- 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 των αποδείξεων.  
- Οι διατάξεις των ερµηνευτικών κανόνων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ 
παραβιάζονται κατά την έννοια του άρθρου 569 αρ.1 ΚΠολ∆ και στην περίπτωση 
κατά την οποία το δικαστήριο της ουσίας παρά την 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 πραγµατικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η 
εφαρµογή των διατάξεων αυτών, είτε προβαίνει σε κακή εφαρµογή αυτών. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 440, 513, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 560,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2013, σελίδα 24 
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Πώληση - Πώληση ακινήτου (Γενικά) 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 779 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πώληση ακινήτου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 1033 ΑΚ για τη µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου απαιτείται 
συµφωνία µεταξύ του κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι µετατίθεται σ' αυτόν η 
κυριότητα για κάποια νόµιµη αιτία. Η συµφωνία γίνεται µε συµβολαιογραφικό 
έγγραφο και υποβάλλεται σε µεταγραφή. Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή για την κτήση 
της κυριότητας ακινήτου µε σύµβαση απαιτείται κυριότητα εκείνου που µεταβιβάζει 
κατά το χρόνο µεταγραφής του µεταβιβαστικού συµβολαίου, συµφωνία µεταξύ του 
κυρίου και του αποκτώντος για τη µετάθεση της κυριότητας, η συµφωνία πρέπει να 
γίνει για κάποια νόµιµη αιτία (τέτοια είναι και η πώληση) και ακόµη η ανωτέρω 
συµφωνία να γίνει µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και να µεταγραφεί το τελευταίο. 
Χωρίς τη µεταγραφή του συµβολαιογραφικού αυτού εγγράφου εκείνος προς τον 
οποίο µεταβιβάζεται το ακίνητο δεν γίνεται κύριος αυτού.  
- Από τη διάταξη, επίσης, του άρθρου 560 αριθ.1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι λόγος 
αναίρεσης για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοστεί, 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1033, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πώληση - Υπερηµερία οφειλέτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 914 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πώληση. Σύµβαση δανείου. Σύµβαση εµπορικής αντιπροσωπείας. 
- Έτσι που έκρινε, το Εφετείο διέλαβε στην απόφασή του επαρκείς και χωρίς 
αντιφάσεις αιτιολογίες που επιτρέπουν τον αναιρετικό έλεγχο ως προς την ορθή ή µη 
εφαρµογή των περί πωλήσεως διατάξεων των άρθρων 513 επ. ΑΚ Ειδικότερα, είναι 
επαρκής η αιτιολογία ότι η σύµβαση δανείου που το Εφετείο δέχθηκε ότι συνήφθη 
µεταξύ της αναιρεσείουσας και της πρώτης των αναιρεσιβλήτων είναι ανεξάρτητη 
από τη σύµβαση πώλησης που καταρτίσθηκε µεταξύ τους, από την οποία απορρέει η 
ένδικη αξίωση. Περαιτέρω, η προς απόκρουση του ισχυρισµού περί κατάρτισης 
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σύµβασης αντιπροσωπείας και όχι πώλησης αναφορά του Εφετείου ότι "άλλωστε η 
εναγοµένη, παρά το γεγονός ότι πώλησε όλη την ποσότητα που παρέλαβε, δεν 
προσκοµίζει σχετικά παραστατικά (τιµολόγια, αποδείξεις), από τα οποία να 
προκύπτει ποια ήταν η αγοραία τιµή των σταφυλιών κατά το κρίσιµο χρονικό 
διάστηµα, ούτε επικαλείται ότι η ενάγουσα έλαβε γνώση τυχόν τέτοιων περιστατικών, 
η οποία ευλόγως θα έπρεπε να είχε ενηµερωθεί σχετικά, αν επρόκειτο περί σύµβασης 
αντιπροσωπείας, ώστε να έχει την δυνατότητα ελέγχου", δεν αποτελεί παραδοχή που 
στηρίζει το αποδεικτικό πόρισµα περί κατάρτισης σύµβασης πώλησης και δεν έρχεται 
σε αντίθεση µε άλλη παραδοχή, τέτοια δε παραδοχή δεν είναι η αναφορά στην 
απόφαση ότι δεν λαµβάνονται υπόψη τα προσκοµιζόµενα από την πρώτη εναγόµενη 
στην αγγλική γλώσσα, χωρίς µετάφραση, έγγραφα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 513, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
Συµβάσεις - Συµβάσεις του ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1057 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μεταφορά µαθητών. Έγγραφος τύπος σύµβασης µε ΝΠ∆∆. Άκυρη σύµβαση µε 
ΟΤΑ. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Κακή 
εκτίµηση αποδείξεων. Αδίκαστη αίτηση. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Με το άρθρ. 2 παρ. 9 Ν. 1566/1985 για τη "∆οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης" ορίζεται ότι "Μαθητές που κατοικούν µακριά από 
την έδρα του σχολείου µπορεί να µεταφέρονται δωρεάν ή να διαµένουν και να 
σιτίζονται δωρεάν στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο. Αν η µεταφορά είναι 
αντικειµενικά αδύνατη ή δεν υπάρχουν προϋποθέσεις δωρεάν διαµονής και σίτισης, 
µπορεί να καταβάλλεται µηνιαίο επίδοµα". Περαιτέρω µε το άρθρ. 6 παρ. 25 Ν. 
2240/1994, όπως ισχύει µετά το άρθρ.10 παρ. 9β Ν. 2327/1995, ορίζεται ότι "Η κατά 
το άρθρ. 2 παρ. 9 Ν. 1566/1985 µεταφορά των µαθητών στον τόπο που λειτουργεί το 
σχολείο πραγµατοποιείται από τους οικείους Ο.Τ.Α. είτε µε τη χρησιµοποίηση 
ιδιόκτητων µέσων είτε µε τη χρήση των συνήθων αστικών και υπεραστικών µέσων 
είτε µε µίσθωση ιδιωτικών µέσων µεταφοράς είτε µε άλλο πρόσφορο µέσο. Για 
θέµατα που προκύπτουν όταν η µεταφορά αναφέρεται σε µαθητές διαφορετικών 
Ο.Τ.Α., αποφασίζει η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Εσωτερικών κατανέµονται 
στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις οι πιστώσεις για µεταφορά µαθητών που 
εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισµό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Εσωτερικών καθορίζονται τα κριτήρια 
κατανοµής των πιστώσεων στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και οι σχετικές 
λεπτοµέρειες εφαρµογής της παραγράφου αυτής". Σχετικά εκδόθηκε η ΙΒ/6722/1996 
(ΦΕΚ Β' 794/1996) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Οικονοµικών και 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που όρισε µε το άρθρ.1 τα ακόλουθα: " Οι 
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µαθητές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που κατοικούν µακριά 
από την έδρα του σχολείου τους, µπορεί να µεταφέρονται δωρεάν από τον τόπο της 
κατοικίας τους στο σχολείο που οφείλουν να φοιτούν και αντίστροφα, µε δαπάνη και 
φροντίδα του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των 
παραγράφων 3,4,6,8 και 10 του παρόντος άρθρου. ∆ικαίωµα δωρεάν µεταφοράς 
έχουν οι µαθητές που κατοικούν µακριά από την έδρα του σχολείου και σε απόσταση 
µεγαλύτερη από τα 1200 µέτρα για µαθητές Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 2500 µέτρα 
για µαθητές Γυµνασίου και 4000 µέτρα για µαθητές Λυκείου ( παρ. 1). Εφόσον οι 
∆ήµοι και οι Κοινότητες δεν διαθέτουν ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα, η µεταφορά των 
µαθητών γίνεται µε τα οικεία ΚΤΕΛ, τα τραίνα και τα λεωφορεία του ΟΣΕ και τα 
θαλάσσια συγκοινωνιακά µέσα ... Οι µαθητές που µεταφέρονται δωρεάν µε το µέσο 
αυτό εφοδιάζονται µε Ειδικό Μαθητικό ∆ελτίο (Ε.Μ.∆.) ... Η αξία του Ε.Μ.∆. θα 
υπολογίζεται στο 50% της κανονικής τιµής του εισιτηρίου της διαδροµής που θα 
διακινείται ο µαθητής από την κατοικία του στην έδρα του σχολείου και αντίστροφα ( 
παρ. 3) ... παρ. παρ. 4-10... Στις περιπτώσεις των παρ. παρ. 3, 4, 6, 8 και 10 η δαπάνη 
µεταφοράς των µαθητών βαρύνει την οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και 
καταβάλλεται απ' αυτή. Στις περιπτώσεις των παρ. παρ. 2 και 5 η δαπάνη βαρύνει 
τους οικείους ΟΤΑ και καταβάλλεται απ' αυτούς ( παρ. 11)". Η ίδια υπουργική 
απόφαση όρισε µε το άρθρ. 4 και τα ακόλουθα: "Η καταβολή της δαπάνης µεταφοράς 
των µαθητών στους δικαιούχους ενεργείται από τους υπόχρεους σ' αυτό στο τέλος 
κάθε µήνα ή όπως ειδικότερα ορίζεται στις επιµέρους συµβάσεις µε βάση τα νόµιµα 
δικαιολογητικά. Εκτός αυτών απαιτείται και βεβαίωση του ∆ιευθυντή του οικείου 
σχολείου, στην οποία περιλαµβάνεται ο αριθµός των διατεθέντων κατά µήνα ειδικών 
µαθητικών δελτίων, η συνολική αξία τους σε δραχµές και η κατά µήνα 
πραγµατοποίηση µεταφοράς των µαθητών αυτών, εφόσον πρόκειται για µεταφορά 
που πραγµατοποιείται µε Ε.∆.Μ., ή βεβαίωση του ∆ιευθυντή του οικείου σχολείου 
ότι πραγµατοποιήθηκε κατά µήνα η µεταφορά των µαθητών του σχολείου µε 
µισθωµένα µέσα δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης". Επίσης κατά το άρθρ. 2 παρ. 24 ν. 
2621/1998: "α) Από 1.9.1998 για τη µεταφορά των µαθητών των δηµόσιων σχολείων 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εγγράφονται σχετικές πιστώσεις 
στους προϋπολογισµούς εξόδων κάθε Περιφέρειας του άρθρ. 1 Ν. 2503/1997. Με 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας επιχορηγούνται οι Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις αυτής για την αντιµετώπιση των δαπανών µεταφοράς των µαθητών, 
β) η µεταφορά των µαθητών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 1 Ν. 
2446/1996. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση της µεταφοράς σε 
λεωφορεία των ΚΤΕΛ ή ΡΟ∆Α και αν δεν υπάρχουν τουριστικά λεωφορεία, εφόσον 
ο διενεργούµενος δηµόσιος µειοδοτικός διαγωνισµός αποβαίνει άγονος. Κατά τα 
λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρ. 2 παρ. παρ. 12 και 13 Ν. 2286/1995 και 
των άρθρ. 79 µέχρι 85 Ν. 2362/1995, γ)... δ) µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται 
οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για τη µεταφορά ή την επιδότηση των 
µαθητών και ο τρόπος των καταβαλλόµενων δαπανών στους δικαιούχους και το ύψος 
των επιδοτήσεων, ε) κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρ. 2 Ν. 
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1566/1985 και η παρ. 25 του άρθρ. 6 Ν. 2240/1994". Εξ άλλου µε τις διατάξεις του 
άρθρ. 41 Ν∆ 496/1974 "περί Κώδικος Λογιστικού των ΝΠ∆∆", ορίζεται ότι κάθε 
σύµβαση για λογαριασµό του ΝΠ∆∆ που έχει αντικείµενο άνω των 10.000 δραχµών 
[και µεταγενέστερα κατά την υπ' αριθ. 2054839/452/0026/3-9.7.1992 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονοµικών (ΦΕΚ Β' 447/1992) 150.000 δραχµών ή 440,20 ευρώ, 
ήδη δε κατά την υπ' αριθ. 2/59649/ 0026/2001 απόφαση του αυτού Υπουργού (ΦΕΚ 
Β' 1427/2001) 2500 ευρώ] ή δηµιουργεί υποχρεώσεις διαρκείας, εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά, υποβάλλεται στον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου, η πρόταση όµως για 
την κατάρτιση της σύµβασης και η αποδοχή της µπορούν να γίνουν και µε χωριστά 
έγγραφα, αίρεται δε η ακυρότητα που προκαλείται από την έλλειψη έγγραφης 
αποδοχής αν εκπληρωθεί η σύµβαση. Από τις διατάξεις αυτές, που είναι αντίστοιχες 
µε τις διατάξεις του άρθρ. 84 Ν∆ 321/1969 "περί Κώδικος ∆ηµοσίου Λογιστικού" και 
ήδη µε τις διατάξεις του άρθρ. 80 του νέου Ν. 2362/ 1995 "περί Κώδικος ∆ηµοσίου 
Λογιστικού" (που αντικατέστησε το προηγούµενο Ν∆), συνάγεται ότι ο τύπος του 
ιδιωτικού εγγράφου, που απαιτείται για τις καταρτιζόµενες για λογαριασµό ΝΠ∆∆ ή 
αναλόγως του ∆ηµοσίου ως άνω συµβάσεις, είναι συστατικός και όχι αποδεικτικός, 
γι' αυτό και η έλλειψή του καθιστά κατά τα άρθρ. 158 και 159 παρ. 1 ΑΚ άκυρη τη 
σύµβαση και συνεπώς θεωρούµενη κατά το άρθρ. 180 ΑΚ ως µη γενόµενη, αίρεται δε 
η ακυρότητα σε περίπτωση εκτέλεσης της σύµβασης µόνο όταν για τη σύµβαση 
προηγήθηκε χωριστή έγγραφη πρόταση χωρίς να επακολουθήσει και έγγραφη 
αποδοχή, όχι όµως και όταν δεν τηρήθηκε καθόλου ο έγγραφος τύπος για την 
πρόταση και την αποδοχή (ΟλΑΠ 862/1984, ΑΠ 1626/1995, ΑΠ 181/2004, ΑΠ 
1161/2009, ΑΠ 1135/2010). Στην περίπτωση αυτή της άκυρης σύµβασης η παροχή 
που τυχόν έγινε σε εκτέλεση της σύµβασης και παρά την ακυρότητά της, είναι 
παροχή χωρίς νόµιµη αιτία και µπορεί συνεπώς κατά τις διατάξεις για τον 
αδικαιολόγητο πλουτισµό να αναζητηθεί αυτούσια η παροχή ή αναλόγως η 
αντίστοιχη ωφέλεια που επήλθε στο άλλο µέρος (ΑΠ 541/1978, ΑΠ 1646/1995, ΑΠ 
250/2006).  
- Από τη διάταξη του άρθρ. 904 ΑΚ, που ορίζει ότι όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς 
νόµιµη αιτία από την περιουσία ή µε ζηµία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την 
ωφέλεια, προκύπτει ότι οι προϋποθέσεις για τη θεµελίωση της σχετικής αξίωσης είναι 
η ύπαρξη πλουτισµού του λήπτη χωρίς νόµιµη αιτία και η επέλευση του πλουτισµού 
από την περιουσία ή µε ζηµία άλλου, δηλαδή η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ 
πλουτισµού και επιβάρυνσης, έτσι ώστε το ένα να αποτελεί την αιτία του άλλου. 
Πλουτισµό συνιστά κάθε βελτίωση της περιουσιακής κατάστασης του λήπτη που 
µπορεί να εµφανίζεται είτε ως αύξηση του ενεργητικού ή µείωση του παθητικού της 
περιουσίας του είτε αντιστρόφως ως αποφυγή αύξησης του παθητικού της ή µείωσης 
του ενεργητικού της (ΟλΑΠ 6/1994), η οποία διαφορετικά θα συνέβαινε και τέτοια 
είναι προπάντων η περίπτωση αποφυγής δαπανών, στις οποίες ο υπόχρεος ήταν για 
πραγµατικούς λόγους αναγκασµένος να προβεί ή όφειλε από το νόµο ή τη σύµβαση 
να έχει προβεί. Στερείται νόµιµης αιτίας και εποµένως είναι αδικαιολόγητος ο 
πλουτισµός που δεν καλύπτεται από έγκυρη βούληση του ζηµιωθέντος ή κατ' 
εξαίρεση από τη θέληση του νοµοθέτη, συναγόµενη σαφώς από συγκεκριµένες 
διατάξεις ή και από το γενικότερο πνεύµα του νόµου, όπως επί αποσβεστικής 
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προθεσµίας ή παραγραφής, ενώ νόµιµη αιτία δικαιολόγησης του πλουτισµού, εκτός 
από τη βούληση του ζηµιωθέντος ή του νοµοθέτη, είναι και το αντάλλαγµα που τυχόν 
παρέχει ο λήπτης του πλουτισµού, δηλαδή η οικονοµική θυσία του έναντι του 
αποκτώµενου πλουτισµού, η οποία, αν είναι ισάξια µ' αυτόν, ανταποκρίνεται πλήρως 
στην εξισωτική αποστολή του θεσµού του αδικαιολόγητου πλουτισµού (ΑΠ 
1627/2010).  
- Στοιχεία της αγωγής από τον αδικαιολόγητο πλουτισµό, που πρέπει να εκτίθενται σ' 
αυτή κατά το άρθρ. 216 παρ. 1 ΚΠολ∆ για να είναι ορισµένη, είναι γενικώς η ύπαρξη 
περιουσιακής ωφέλειας σε κάποιο πρόσωπο, η αιτία για την οποία αυτή επήλθε και η 
ανυπαρξία ή το ελάττωµα της αιτίας, που καθιστά τη διατήρηση του πλουτισµού 
αδικαιολόγητη (ΑΠ 273/1993, ΑΠ 673/1999). Έτσι αν η αγωγή από τον 
αδικαιολόγητο πλουτισµό αφορά αναζήτηση ωφέλειας που προήλθε από την 
εκτέλεση άκυρης σύµβασης, πρέπει στο δικόγραφο της αγωγής να προσδιορίζονται τα 
στοιχεία της σύµβασης και ο λόγος της ακυρότητάς της, εξ αιτίας της οποίας ο 
αντίστοιχος πλουτισµός είναι νοµικά αδικαιολόγητος (ΟλΑΠ 22/2003). Αντίθετα δεν 
αποτελεί στοιχείο της αγωγής αυτής η διατήρηση του πλουτισµού εξακολουθητικά 
στον λήπτη, αφού όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρ. 909 ΑΚ, που ορίζει ότι η 
υποχρέωση για απόδοση του πλουτισµού αποσβήνεται, εφόσον ο λήπτης δεν είναι πια 
πλουσιότερος κατά το χρόνο επίδοσης της αγωγής, ο σχετικός ισχυρισµός αποτελεί 
καταχρηστική ένσταση καταλυτική του αγωγικού δικαιώµατος και εναπόκειται 
συνεπώς στο λήπτη του πλουτισµού να επικαλεσθεί ως εναγόµενος και να αποδείξει 
κατά το άρθρ. 338 παρ. 1 ΚΠολ∆ το γεγονός της απώλειας ή της µείωσης του 
αρχικού πλουτισµού του (ΟλΑΠ 294/1981, ΑΠ 1484/2008).  
- Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που ιδρύει τον αντίστοιχο λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν ο κανόνας δικαίου 
είτε ερµηνεύτηκε εσφαλµένα, δηλαδή το δικαστήριο της ουσίας προσέδωσε σ' αυτόν 
έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε δεν εφαρµόσθηκε ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του είτε εφαρµόσθηκε ενώ αυτές δεν συνέτρεχαν ή 
εφαρµόσθηκε εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005, 7/2006). Συνεπώς κατά τις παραπάνω 
διακρίσεις η παράβαση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που οδηγεί σε εσφαλµένο 
νοµικό συλλογισµό και κατ' επέκταση σε εσφαλµένη εφαρµογή του δικαίου, 
εκδηλώνεται είτε ως ψευδής ερµηνεία του κανόνα δικαίου είτε ως εσφαλµένη 
υπαγωγή σ' αυτόν των περιστατικών της ατοµικής περίπτωσης. Έτσι µε τον 
παραπάνω λόγο αναίρεσης, ο οποίος για να είναι ορισµένος πρέπει να καθορίζονται 
στο αναιρετήριο τόσο η διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε όσο και 
το αποδιδόµενο στην προσβαλλόµενη απόφαση νοµικό σφάλµα (ΑΠ 325/2004), 
ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου της ουσίας κατά την εκτίµηση της νοµικής 
βασιµότητας της αγωγής ή των ισχυρισµών (ενστάσεων) των διαδίκων, καθώς και τα 
νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς (ΑΠ 1947/2006), οπότε 
πρέπει να εκτίθενται στο αναιρετήριο και οι αντίστοιχες παραδοχές της 
προσβαλλόµενης απόφασης, δηλαδή τα πραγµατικά περιστατικά που έγιναν δεκτά 
και υπό τα οποία συντελέσθηκε η επικαλούµενη παράβαση του ουσιαστικού δικαίου ( 
ΟλΑΠ 20/2005). Η ανεπάρκεια των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την 
ιστορική βάση της αγωγής ή ένστασης, χαρακτηρίζεται ως νοµική αοριστία και 
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ελέγχεται µε τον αναιρετικό λόγο του άρθρ. 559 αριθ.1 ΚΠολ∆ ως παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, εφόσον το δικαστήριο της ουσίας έκρινε τελικά ως ορισµένη 
την αγωγή ή ένσταση, αρκούµενο σε λιγότερα ή διαφορετικά στοιχεία από αυτά που 
απαιτεί ο νόµος. Με τον ίδιο λόγο ελέγχεται και το σφάλµα του δικαστηρίου της 
ουσίας να κρίνει ως αόριστη την αγωγή ή ένσταση, αξιώνοντας για τη θεµελίωσή 
τους περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος για τη θεµελίωση του 
ουσιαστικού δικαιώµατος στο οποίο στηρίζονται. Πρόκειται και πάλι για παράβαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου ως προς τη διαπίστωση νοµικής δήθεν αοριστίας της 
αγωγής ή ένστασης (ΟλΑΠ 18/1998, ΑΠ 1967/2006). Εποµένως νοµική είναι η 
αοριστία που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του εφαρµοστέου κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (ΑΠ 1225/2008, ΑΠ 1356/2010). Αντίθετα η έλλειψη 
εξειδίκευσης των πραγµατικών περιστατικών που θεµελιώνουν κατ' αρχήν το 
ασκούµενο µε την αγωγή ή ένσταση ουσιαστικό δικαίωµα και αποτελούν την 
προϋπόθεση εφαρµογής του αντίστοιχου κανόνα ουσιαστικού δικαίου χαρακτηρίζεται 
ως ποσοτική αοριστία της αγωγής ή ένστασης, ενώ η επίκληση απλώς των στοιχείων 
του νόµου χωρίς αναφορά πραγµατικών περιστατικών χαρακτηρίζεται ως ποιοτική 
αοριστία της αγωγής ή ένστασης (ΑΠ 963/2006) και ελέγχονται αµφότερες 
αναιρετικά µε τους λόγους από το άρθρ. 559 αριθ. 8 και 14 ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 
1573/1981, ΝοΒ 1982.1054, ΑΠ 874/1996, 1452/2007). Ανεξάρτητα πάντως από το 
είδος της αοριστίας πρέπει η σχετική ένσταση, η οποία δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις 
του άρθρ. 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, να προτάθηκε παραδεκτά στο δικαστήριο της ουσίας 
(ΑΠ 571/2004, ΑΠ 506/2010) και να αναφέρεται αυτό στην αίτηση αναίρεσης, στην 
οποία πρέπει επίσης να παρατίθεται το περιεχόµενο της αγωγής ή της ένστασης που 
κρίθηκαν µε την προσβαλλόµενη απόφαση ως ορισµένες ή απορρίφθηκαν ως 
αόριστες, ώστε σε αντιπαραβολή µε τις αντίστοιχες παραδοχές της προσβαλλόµενης 
απόφασης, που επίσης πρέπει να παρατίθενται στο αναιρετήριο, να µπορεί να 
διαπιστωθεί το τυχόν σφάλµα της απόφασης, που πρέπει και αυτό να προσδιορίζεται 
µε την αίτηση αναίρεσης.  
- Με τους τρίτο και τέταρτο λόγους της αίτησης αναίρεσης αποδίδεται στην απόφαση 
του Εφετείου η πληµµέλεια ότι µολονότι µε τον τέταρτο λόγο της έφεσης του 
αναιρεσείοντος ΝΠ∆∆ διατυπώθηκε κατά της πρωτόδικης απόφασης παράπονο και 
για κακή εκτίµηση των αποδείξεων σε σχέση ειδικότερα µε την ουσιαστική κρίση της 
ότι υπήρξε πλουτισµός του και ότι σε κάθε περίπτωση ο πλουτισµός αυτός σωζόταν 
κατά την άσκηση της ένδικης αγωγής, το Εφετείο άφησε αδίκαστο το λόγο αυτό της 
έφεσής του και υπέπεσε έτσι στην πληµµέλεια από τον αριθµό 9 του άρθρ. 559 
ΚΠολ∆. Από την παραδεκτή επισκόπηση του δικογράφου της έφεσης προκύπτει 
πράγµατι η διατύπωση αντίστοιχου παραπόνου κατά της πρωτόδικης απόφασης, το 
οποίο δεν ερευνήθηκε από την προσβαλλόµενη εφετειακή απόφαση, αφού αυτή, που 
παραδεκτά επίσης επισκοπείται, δεν ασχολήθηκε µε την ουσία της υπόθεσης. Το 
σφάλµα αυτό της προσβαλλόµενης απόφασης είναι καθοριστικό για την έκβαση της 
δίκης και ιδρύει λόγο αναίρεσης κατ' εκτίµηση από τον αριθµό 8 του άρθρου αυτού 
(ΑΠ 140/1996, ∆ 2006.686, ΑΠ 845/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 158, 159, 180, 904, 909, 
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ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8,  
Νόµοι: 496/1974, άρθ. 41,  
Νόµοι: 1566/1985, άρθ. 2,  
Νόµοι: 2240/1994, άρθ. 6,  
Νόµοι: 2327/1995, άρθ. 10, 
Νόµοι: 2362/1995, άρθ. 79 - 85, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Σύµβαση έργου - ∆ηµόσια έργα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 988 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εκπλήρωση της παροχής όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα 
συναλλακτικά ήθη. Απρόοπτη µεταβολή των συνθηκών. Η ρήτρα της καλόπιστης και 
σύµφωνης µε τα συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των παροχών είναι αναγκαστικού 
δικαίου και συνεπώς δεν επιτρέπεται παραίτηση απ' αυτή. Η ρήτρα του άρθρ. 288 ΑΚ 
εφαρµόζεται και στις συµβάσεις δηµόσιων έργων. 
- Η γενική ρήτρα του άρθρ. 288 ΑΚ, σύµφωνα µε την οποία ο οφειλέτης έχει 
υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν 
υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τόσο του 
οφειλέτη όσο και του δανειστή, που απορρέουν από οποιαδήποτε έγκυρη ενοχική 
σχέση, όταν δεν προβλέπεται από το νόµο άλλη προστασία των προσώπων αυτών 
κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ή δεν συντρέχουν οι απαιτούµενες 
προϋποθέσεις για την τυχόν προβλεπόµενη ειδική προστασία, λειτουργεί δε όχι µόνο 
ως συµπληρωµατική, αλλά και ως διορθωτική ρήτρα των δικαιοπρακτικών 
βουλήσεων στις περιπτώσεις που εξ αιτίας ειδικών συνθηκών µεταβλήθηκαν οι 
προϋποθέσεις εκπλήρωσης των συµβατικών παροχών στο συµφωνηµένο µέτρο και 
έγιναν δυσβάστακτες για τον οφειλέτη ή το δανειστή. Αντίθετα έτσι µε τη ρήτρα του 
άρθρ. 200 ΑΚ που αναφέρεται στην ερµηνεία των συµβάσεων, όταν οι δηλώσεις 
βουλήσεως των συµβαλλοµένων δεν είναι σαφείς, επιβάλλοντας ως ερµηνευτικά 
κριτήρια την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη µε στόχο την ανεύρεση του 
αποφασιστικού νοήµατος των δηλώσεων βουλήσεως, δηλαδή τον καθορισµό της 
ενυπάρχουσας στη σύµβαση αυτόνοµης δικαιοπρακτικής ρύθµισης, η εφαρµογή της 
ρήτρας του άρθρ. 288 ΑΚ έπεται της ερµηνείας της δικαιοπραξίας µε στόχο την 
προσαρµογή της στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής πίστης, επιβάλλοντας στα 
µέρη ετερόνοµη ρύθµιση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών τους, όταν κατά τα 
παραπάνω χρειάζεται να συµπληρωθούν ή να διορθωθούν για να µην προκαλούνται 
στο ένα µέρος δυσβάστακτες συνέπειες από τη λειτουργία του ενοχικού δεσµού 
(πρβλ. ΑΠ 911/1980). Παρέχεται έτσι τότε στο δικαστήριο η δυνατότητα, µε βάση 
αντικειµενικά κριτήρια, που αντλούνται από την έννοµη τάξη και τις αντιλήψεις που 
κρατούν στις συναλλαγές, να αποκλίνει από τα συµφωνηθέντα και να 
επαναπροσδιορίσει τις οφειλόµενες παροχές, αυξάνοντας ή ανάλογα µειώνοντας το 
συµφωνηµένο µέγεθός τους, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
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συναλλακτικής καλής πίστης κατά το χρόνο της εκπλήρωσής τους (ΟλΑΠ 927/1982, 
9/1997, ΑΠ 1570/1983, 1346/1993, 63/2000, 756/2003, 398/2008). Η ρήτρα της 
καλόπιστης και σύµφωνης µε τα συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των παροχών είναι 
αναγκαστικού δικαίου και συνεπώς δεν επιτρέπεται παραίτηση απ' αυτή, είτε ρητή 
είτε σιωπηρή. ∆εν αποτελεί όµως παραίτηση η ειδικότερη συµφωνία σε 
αµφοτεροβαρή σύµβαση, µε την οποία προβλέπεται η εκπλήρωση των παροχών, 
όπως ακριβώς συµφωνήθηκαν, ακόµη και σε περίπτωση συγκεκριµένης µελλοντικής 
µεταβολής των συνθηκών εκτέλεσης της σύµβασης, διότι τότε µε την ειδική αυτή 
συµφωνία, που βρίσκεται µέσα στα όρια της ελευθερίας των συµβάσεων και δεν 
αντίκειται χωρίς άλλο στη συναλλακτική καλή πίστη και εντιµότητα, αναλαµβάνεται 
από τον οφειλέτη ο σχετικός κίνδυνος και τονίζεται η ευθύνη του για την πιστή και 
στη συγκεκριµένη αυτή περίπτωση εκπλήρωση της παροχής του (ΑΠ 16/1983). Όµως 
και στην περίπτωση αυτή που προβλέφθηκε η µεταβολή των συνθηκών, στις οποίες 
τα µέρη στήριξαν τη σύµβασή τους, η ρήτρα του άρθρ. 288 ΑΚ επεµβαίνει και πάλι 
διορθωτικά, αλλιώς θα υπήρχε ανεπίτρεπτη απ' αυτή παραίτηση, αν η µεταβολή που 
επήλθε είναι τόσο µεγάλη, ώστε η εκπλήρωση πλέον της παροχής ενός των µερών, 
όπως ακριβώς συµφωνήθηκε, να συνεπάγεται υπέρβαση του κινδύνου ζηµίας που το 
µέρος αυτό πρόβλεψε και ανέλαβε, συνιστώντας στην περίπτωση αυτή η εµµονή στη 
συµφωνηθείσα εκπλήρωση της παροχής συµπεριφορά αντίθετη προς την ευθύτητα 
και εντιµότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές (ΑΠ 187/1990).  
Συνεπώς η ρήτρα του άρθρ. 288 ΑΚ εφαρµόζεται και µάλιστα πολύ περισσότερο και 
όταν από υπαιτιότητα των µερών, κοινή ή µόνο του οφειλέτη ή του δανειστή, δεν 
προβλέφθηκε η µεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης της σύµβασης, ενώ η ανυπαίτια 
έλλειψη πρόβλεψης επισύρει την εφαρµογή του άρθρ. 388 ΑΚ µε τη συνδροµή και 
των λοιπών προϋποθέσεων που το άρθρο αυτό απαιτεί. ∆ηλαδή το άρθρ. 288 ΑΚ 
εφαρµόζεται στις αµφοτεροβαρείς συµβάσεις όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
για την εφαρµογή της ειδικότερης διάταξης του άρθρ. 388 ΑΚ, που απαιτεί η 
µεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης της σύµβασης, στις οποίες από κοινού τα µέρη 
στήριξαν τη σύναψή της (ΑΠ 1038/1998), να είναι απρόβλεπτη χωρίς υπαιτιότητα 
των µερών, προκειµένου αυτή να µπορεί να αναπροσαρµοσθεί (ΟλΑΠ 927/1982, ΑΠ 
1570/1983, 398/2008, 1289/ 2011).  
Συνεπώς στην παραπάνω έκταση η ρήτρα του άρθρ. 288 ΑΚ εφαρµόζεται και στις 
συµβάσεις δηµόσιων έργων και µπορεί µε βάση αυτή το δικαστήριο, εάν αυτό δεν 
επιτεύχθηκε κατά τη διαδικασία στα διοικητικά όργανα, να παρεµβαίνει διορθωτικά 
στη σύµβαση, καθορίζοντας, κατά παρέκκλιση από τα συµφωνηµένα, την παροχή και 
την αντιπαροχή, όταν αυτό επιβάλλεται από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά 
ήθη, στις περιπτώσεις δηλαδή εκείνες που συντρέχουν ειδικές συνθήκες, οι οποίες δεν 
επισύρουν µεν την εφαρµογή του άρθρ. 388 ΑΚ, όµως καθιστούν την παροχή που 
οφείλεται σε ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δυσβάστακτη για το άλλο µέρος και 
µάλιστα σε βαθµό που υπερβαίνει τον κίνδυνο που αυτό ανέλαβε, σύµφωνα µε την 
καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Βέβαια µε τη διάταξη του άρθρ. 10 παρ. 10 ν. 
1418/1984 ορίζεται ότι πέρα από την προβλεπόµενη στις διατάξεις του ίδιου άρθρου, 
όπως τροποποιηµένο ισχύει, αναθεώρηση των συµβατικών τιµών αποκλείεται η 
αναπροσαρµογή του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η διάλυση των συµβάσεων 
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δηµόσιων έργων, κατ' εφαρµογή των διατάξεων των άρθρ. 288 και 388 ΑΚ, ένεκα της 
αυξοµείωσης των τιµών. Όµως η διάταξη αυτή του άρθρ. 10 παρ. 10 ν. 1418/1984 
αποκλείει την εφαρµογή των άρθρ. 288 και 388 ΑΚ µόνο στην περίπτωση κατά την 
οποία ζητείται η αναπροσαρµογή του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η διάλυση των 
συµβάσεων δηµόσιων έργων εξαιτίας της αυξοµείωσης των τιµών, που οφείλεται σε 
γενικούς λόγους, την οποία θεωρεί ο νόµος καλυπτόµενη µε τη θεσµοθετηµένη 
αναθεώρηση των συµβατικών τιµών, ενώ δεν αποκλείεται κατά τα λοιπά η εφαρµογή 
των άρθρων αυτών και στις συµβάσεις δηµόσιων έργων, όταν η οφειλόµενη σε 
άλλους λόγους µεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης της σύµβασης δικαιολογεί τη 
διορθωτική παρέµβαση του δικαστηρίου µε σκοπό την αναπροσαρµογή των 
συµβατικών παροχών ή τη διάλυση της σύµβασης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
συναλλακτικής καλής πίστης (ΑΠ 1290/2011, ΣτΕ 1888/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 388, 
Νόµοι: 1418/1984, άρθ. 5, 13,  
Νόµοι: 609/1985, άρθ. 38, 40, 
Νόµοι: 2229/1994, άρθ. 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2013, σελίδα 26 
 
Σύµβαση έργου - Συµβάσεις µε ∆ηµόσιο & ΝΠ∆∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1290 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συµβάσεις δηµοσίων έργων. Μεταβολή συνθηκών. ∆ιορθωτική ρήτρα. Η ρήτρα της 
καλόπιστης και σύµφωνης µε τα συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των παροχών είναι 
αναγκαστικού δικαίου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Αίτηση αναίρεσης. 
- Η γενική ρήτρα του άρθρ. 288 ΑΚ, σύµφωνα µε την οποία ο οφειλέτης έχει 
υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν 
υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τόσο του 
οφειλέτη όσο και του δανειστή, που απορρέουν από οποιαδήποτε έγκυρη ενοχική 
σχέση, όταν δεν προβλέπεται από το νόµο άλλη προστασία των προσώπων αυτών 
κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ή δεν συντρέχουν οι απαιτούµενες 
προϋποθέσεις για την τυχόν προβλεπόµενη ειδική προστασία, λειτουργεί δε όχι µόνο 
ως συµπληρωµατική, αλλά και ως διορθωτική ρήτρα των δικαιοπρακτικών 
βουλήσεων στις περιπτώσεις που εξ αιτίας ειδικών συνθηκών µεταβλήθηκαν οι 
προϋποθέσεις εκπλήρωσης των συµβατικών παροχών στο συµφωνηµένο µέτρο και 
έγιναν δυσβάστακτες για τον οφειλέτη ή το δανειστή. Αντίθετα έτσι µε τη ρήτρα του 
άρθρ. 200 ΑΚ που αναφέρεται στην ερµηνεία των συµβάσεων, όταν οι δηλώσεις 
βουλήσεως των συµβαλλοµένων δεν είναι σαφείς, επιβάλλοντας ως ερµηνευτικά 
κριτήρια την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη µε στόχο την ανεύρεση του 
αποφασιστικού νοήµατος των δηλώσεων βουλήσεως, δηλαδή τον καθορισµό της 
ενυπάρχουσας στη σύµβαση αυτόνοµης δικαιοπρακτικής ρύθµισης, η εφαρµογή της 
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ρήτρας του άρθρ. 288 ΑΚ έπεται της ερµηνείας της δικαιοπραξίας µε στόχο την 
προσαρµογή της στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής πίστης, επιβάλλοντας στα 
µέρη ετερόνοµη ρύθµιση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών τους, όταν κατά τα 
παραπάνω χρειάζεται να συµπληρωθούν ή να διορθωθούν για να µην προκαλούνται 
στο ένα µέρος δυσβάστακτες συνέπειες από τη λειτουργία του ενοχικού δεσµού. 
Παρέχεται έτσι τότε στο δικαστήριο η δυνατότητα, µε βάση αντικειµενικά κριτήρια, 
που αντλούνται από την έννοµη τάξη και τις αντιλήψεις που κρατούν στις 
συναλλαγές, να αποκλίνει από τα συµφωνηθέντα και να επαναπροσδιορίσει τις 
οφειλόµενες παροχές, αυξάνοντας ή ανάλογα µειώνοντας το συµφωνηµένο µέγεθός 
τους, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής 
πίστης κατά το χρόνο της εκπλήρωσής τους (ΟλΑΠ 927/1982, ΟλΑΠ 9/1997). Η 
ρήτρα της καλόπιστης και σύµφωνης µε τα συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των 
παροχών είναι αναγκαστικού δικαίου και συνεπώς δεν επιτρέπεται παραίτηση απ' 
αυτή, είτε ρητή είτε σιωπηρή. ∆εν αποτελεί όµως παραίτηση η ειδικότερη συµφωνία 
σε αµφοτεροβαρή σύµβαση, µε την οποία προβλέπεται η εκπλήρωση των παροχών, 
όπως ακριβώς συµφωνήθηκαν, ακόµη και σε περίπτωση συγκεκριµένης µελλοντικής 
µεταβολής των συνθηκών εκτέλεσης της σύµβασης, διότι τότε µε την ειδική αυτή 
συµφωνία, που βρίσκεται µέσα στα όρια της ελευθερίας των συµβάσεων και δεν 
αντίκειται χωρίς άλλο στη συναλλακτική καλή πίστη και εντιµότητα, αναλαµβάνεται 
από τον οφειλέτη ο σχετικός κίνδυνος και τονίζεται η ευθύνη του για την πιστή και 
στη συγκεκριµένη αυτή περίπτωση εκπλήρωση της παροχής του. Όµως και στην 
περίπτωση αυτή που προβλέφθηκε η µεταβολή των συνθηκών, στις οποίες τα µέρη 
στήριξαν τη σύµβασή τους, η ρήτρα του άρθρ. 288 ΑΚ επεµβαίνει και πάλι 
διορθωτικά, αλλιώς θα υπήρχε ανεπίτρεπτη απ' αυτή παραίτηση, αν η µεταβολή που 
επήλθε είναι τόσο µεγάλη, ώστε η εκπλήρωση πλέον της παροχής ενός των µερών, 
όπως ακριβώς συµφωνήθηκε, να συνεπάγεται υπέρβαση του κινδύνου ζηµιάς που το 
µέρος αυτό πρόβλεψε και ανέλαβε, συνιστώντας στην περίπτωση αυτή η εµµονή στη 
συµφωνηθείσα εκπλήρωση της παροχής συµπεριφορά αντίθετη προς την ευθύτητα 
και εντιµότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές. Συνεπώς η ρήτρα του άρθρ. 288 
ΑΚ εφαρµόζεται και µάλιστα πολύ περισσότερο και όταν από υπαιτιότητα των 
µερών, κοινή ή µόνο του οφειλέτη ή του δανειστή, δεν προβλέφθηκε η µεταβολή των 
συνθηκών εκτέλεσης της σύµβασης, ενώ η ανυπαίτια έλλειψη πρόβλεψης επισύρει 
την εφαρµογή του άρθρ. 388 ΑΚ µε τη συνδροµή και των λοιπών προϋποθέσεων που 
το άρθρο αυτό απαιτεί. ∆ηλαδή το άρθρ. 288 ΑΚ εφαρµόζεται στις αµφοτεροβαρείς 
συµβάσεις όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της ειδικότερης 
διάταξης του άρθρ. 388 ΑΚ, που απαιτεί η µεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης της 
σύµβασης, στις οποίες από κοινού τα µέρη στήριξαν τη σύναψή της, να είναι 
απρόβλεπτη χωρίς υπαιτιότητα των µερών, προκειµένου αυτή να µπορεί να 
αναπροσαρµοσθεί (ΟλΑΠ 927/1982). Συνεπώς στην παραπάνω έκταση η ρήτρα του 
άρθρ. 288 ΑΚ εφαρµόζεται και στις συµβάσεις δηµόσιων έργων και µπορεί µε βάση 
αυτή το δικαστήριο, εάν αυτό δεν επιτεύχθηκε κατά τη διαδικασία στα διοικητικά 
όργανα, να παρεµβαίνει διορθωτικά στη σύµβαση, καθορίζοντας, κατά παρέκκλιση 
από τα συµφωνηµένα, την παροχή και την αντιπαροχή, όταν αυτό επιβάλλεται από 
την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, στις περιπτώσεις δηλαδή εκείνες που 
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συντρέχουν ειδικές συνθήκες, οι οποίες δεν επισύρουν µεν την εφαρµογή του άρθρ. 
388 ΑΚ, όµως καθιστούν την παροχή που οφείλεται από το ένα από τα 
συµβαλλόµενα µέρη δυσβάστακτη για το άλλο µέρος και µάλιστα σε βαθµό που 
υπερβαίνει τον κίνδυνο που αυτό ανέλαβε, σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα 
συναλλακτικά ήθη. Βέβαια µε τη διάταξη του άρθρ. 10 παρ. 10 ν.1418/1984 ορίζεται 
ότι πέρα από την προβλεπόµενη στις διατάξεις του ίδιου άρθρου, όπως 
τροποποιηµένο ισχύει, αναθεώρηση των συµβατικών τιµών αποκλείεται η 
αναπροσαρµογή του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η διάλυση των συµβάσεων 
δηµόσιων έργων, κατ' εφαρµογή των διατάξεων των άρθρ. 288 και 388 ΑΚ, ένεκα της 
αυξοµείωσης των τιµών. Όµως η διάταξη αυτή του άρθρ. 10 παρ. 10 ν. 1418/1984 
αποκλείει την εφαρµογή των άρθρ. 288 και 388 ΑΚ µόνο στην περίπτωση κατά την 
οποία ζητείται η αναπροσαρµογή του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η διάλυση των 
συµβάσεων δηµόσιων έργων εξαιτίας της αυξοµείωσης των τιµών, που οφείλεται σε 
γενικούς λόγους, την οποία θεωρεί ο νόµος καλυπτόµενη µε τη θεσµοθετηµένη 
αναθεώρηση των συµβατικών τιµών, ενώ δεν αποκλείεται κατά τα λοιπά η εφαρµογή 
των άρθρων αυτών και στις συµβάσεις δηµόσιων έργων, όταν η οφειλόµενη σε 
άλλους λόγους µεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης της σύµβασης δικαιολογεί τη 
διορθωτική παρέµβαση του δικαστηρίου µε σκοπό την αναπροσαρµογή των 
συµβατικών παροχών ή τη διάλυση της σύµβασης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
συναλλακτικής καλής πίστης.  
- Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ.1 ΚΠολ∆, παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που ιδρύει τον αντίστοιχο λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν ο κανόνας δικαίου 
είτε ερµηνεύτηκε εσφαλµένα, δηλαδή το δικαστήριο της ουσίας προσέδωσε σ' αυτόν 
έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε δεν εφαρµόσθηκε ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του είτε εφαρµόσθηκε ενώ αυτές δεν συνέτρεχαν ή 
εφαρµόσθηκε εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005, 7/2006). Συνεπώς κατά τις παραπάνω 
διακρίσεις η παράβαση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που οδηγεί σε εσφαλµένο 
νοµικό συλλογισµό και κατ' επέκταση σε εσφαλµένη εφαρµογή του δικαίου, 
εκδηλώνεται είτε ως ψευδής ερµηνεία του κανόνα δικαίου είτε ως εσφαλµένη 
υπαγωγή σ' αυτόν των περιστατικών της ατοµικής περίπτωσης. Έτσι µε τον 
παραπάνω λόγο αναίρεσης, ο οποίος για να είναι ορισµένος πρέπει να καθορίζονται 
στο αναιρετήριο τόσο η διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε όσο και 
το αποδιδόµενο στην προσβαλλόµενη απόφαση νοµικό σφάλµα (ΟλΑΠ 20/2005), 
ελέγχονται τα σφάλµατα του δικαστηρίου της ουσίας κατά την εκτίµηση της νοµικής 
βασιµότητας της αγωγής ή των ισχυρισµών (ενστάσεων) των διαδίκων, καθώς και τα 
νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς, οπότε για να είναι 
ορισµένος ο σχετικός λόγος πρέπει να εκτίθενται στο αναιρετήριο και οι σχετικές 
παραδοχές της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης.  
- 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 
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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). 
- Το δικαίωµα για την άσκηση αναίρεσης και γενικότερα ένδικων µέσων δεν έχει 
συνταγµατική κατοχύρωση, αφού ναι µεν το άρθρ. 20 παρ. 1 του Συντάγµατος 
επιβάλλει στην Πολιτεία την υποχρέωση παροχής στους πολίτες ένδικης έννοµης 
προστασίας προς επίλυση των ιδιωτικών διαφορών τους, αναγνωρίζοντας σ' αυτούς 
αντίστοιχο δηµόσιο δικαίωµα, όµως στο νοµοθέτη εναπόκειται, κατ' αρχήν, να κρίνει 
αν, πόσα και ποια ένδικα µέσα θα χορηγήσει, καθώς και για ποιους λόγους, 
συνεκτιµώντας ενδεχοµένως την αξία του αντικειµένου της διαφοράς και το είδος της 
διαδικασίας µε την οποία η υπόθεση δικάζεται. Το ίδιο ισχύει και στο πλαίσιο της 
ΕΣ∆Α (κύρωση µε Ν∆ 53/1974), που αναγνωρίζει µεν µε το άρθρ. 6 παρ. 1 το 
δικαίωµα στα πρόσωπα για δικαστική επίλυση των ιδιωτικών διαφορών τους σε 
συνθήκες δίκαιης δίκης, στην έννοια όµως αυτής δεν περιλαµβάνεται και η πρόβλεψη 
οπωσδήποτε ένδικων µέσων (ΑΠ 805/2001). Ανάλογα και η θέσπιση περιορισµών 
στην απόδειξη ή η επιλογή της πιθανολόγησης ως συστήµατος απόδειξης δεν 
παραβιάζουν εξ ορισµού τις αρχές της δίκαιης δίκης, εφόσον δεν έχουν ως στόχο να 
καταστρατηγήσουν, αλλά να διασφαλίσουν κατά περίπτωση τις αρχές της, 
επιταχύνοντας χωρίς σοβαρούς κινδύνους τη δικαστική διαδικασία και συντελώντας 
έτσι στην απονοµή ουσιαστικότερης δικαιοσύνης, όπως συµβαίνει µε τις διαφορές 
από τις συµβάσεις κατασκευής δηµόσιου έργου, που απαιτούν γρήγορη εκκαθάριση.  
Συνεπώς δεν είναι αντισυνταγµατικές και αντίθετες προς την επιταγή της ΕΣ∆Α για 
δίκαιη δίκη οι τροποποιηµένες µε το άρθρ. 3 παρ. 3 ν.2940/2001 διατάξεις των 
παραγράφων 4,5 και 6 του άρθρ. 13 ν. 1418/1984 για τα δηµόσια έργα, που ορίζουν, 
µεταξύ άλλων, ότι το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη και αποδεικτικά µέσα που δεν 
πληρούν τους όρους του νόµου, ότι η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο και αρκεί 
πιθανολόγηση και ότι η αίτηση αναίρεσης κατά των αποφάσεων του πολιτικού 
εφετείου επιτρέπεται µόνο για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρ. 559 αριθ. 1 
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έως 7, 9, 16, 17 ,19 και 20 ΚΠολ∆. Τα αντίθετα έτσι που υποστηρίζονται µε τον 
δέκατο πέµπτο λόγο της αίτησης αναίρεσης είναι αβάσιµα και πρέπει να απορριφθεί ο 
λόγος αυτός, µε τον οποίο απαράδεκτα προβάλλεται αιτίαση από τον αριθµό 10 του 
άρθρ. 559 ΚΠολ∆ και συγκεκριµένα αποδίδεται στην προσβαλλόµενη απόφαση η 
πληµµέλεια ότι παρά το νόµο αρκέσθηκε σε απλή πιθανολόγηση των πραγµατικών 
περιστατικών της υπόθεσης προκειµένου να καταλήξει στο αποδεικτικό της πόρισµα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 200, 288, 388, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 1418/1984, άρθ. 13, 
Ν∆: 2940/2001, άρθ. 3, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΝοΒ 2012, σελίδα 662 
 
Σύµβαση έργου - Συµβάσεις µε ∆ηµόσιο & ΝΠ∆∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1453 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση έργου µε ∆ήµο. Υπογραφή σύµβασης από ∆ήµο. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 114 παρ. 1, 115 παρ. 2 και 3 και 116 του Π.∆. 410/95 
"∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας", που ίσχυε κατά τον κρίσιµο στην προκειµένη 
περίπτωση χρόνο, πριν την κατάργησή του µε το άρθρο δεύτερο του Ν. 3463/2006 
"Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων", συνάγεται, ότι νόµιµος εκπρόσωπος 
του ∆ήµου, που είναι ΝΠ∆∆, είναι ο ∆ήµαρχος, ο οποίος ορίζει αντιδηµάρχους, οι 
οποίοι έχουν τις αρµοδιότητες που µεταβιβάζει σ` αυτούς µε απόφασή του, που 
δηµοσιεύεται σε εβδοµαδιαία εφηµερίδα της πρωτεύουσας του νοµού, µπορεί δε ο 
∆ήµαρχος, µε απόφασή του να αναθέτει την υπογραφή ορισµένων εγγράφων και 
πιστοποιητικών, σε δηµοτικό σύµβουλο, όπως είναι και ο αντιδήµαρχος ή στον 
πρόεδρο του συµβουλίου του δηµοτικού διαµερίσµατος ή σε προϊστάµενο δηµοτικής 
υπηρεσίας ή σε άλλον µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολ∆: "Αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές 
ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης". Ως 
"ζητήµατα" των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή 
αντιφατικό, στερεί την απόφαση νόµιµης βάσης, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που 
έχουν αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που τείνουν στη θεµελίωση ή κατάλυση του 
δικαιώµατος που ασκήθηκε, ως επιθετικό ή 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 αναίρεσης.  
- Ο λόγος αναίρεσης του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ ιδρύεται, όταν το δικαστήριο 
παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν, ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
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∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
Π∆: 410/1995, άρθ. 114, 115, 116,  
Νόµοι: 3463/2005,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση έργου - Συµβάσεις µε ∆ηµόσιο & ΝΠ∆∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1411 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έργα της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.. ∆ιαφορές από την παραλαβή του 
έργου. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Η αναιρεσείουσα "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 
5 παρ. 7 Ν. 2408/1996. Σκοπός της εταιρίας είναι η µελέτη, κατασκευή κ.λ.π. των 
δικαστικών κτιρίων και λοιπών καταστηµάτων του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, εφόσον 
τα έργα αυτά ανατίθενται στην εταιρία µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης. Η 
εκπόνηση των µελετών και η εκτέλεση των έργων της εταιρίας, οι συναφείς 
προµήθειες και οι εργασίες ρυθµίζονται από το άρθρο 5 παρ. 8 Ν. 2229/1994, το 
οποίο επί πλέον ορίζει: "Τα πλαίσια των διαδικασιών καθορίζονται µε κανονισµούς 
που εγκρίνονται από τους εποπτεύοντες υπουργούς και δηµοσιεύονται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με τους ανωτέρω κανονισµούς µπορεί να ρυθµίζεται 
και σε κάθε θέµα που αφορά στην ανάθεση και εκπόνηση µελετών, στην ανάθεση και 
κατασκευή των έργων και στην διενέργεια προµηθειών". Σε εφαρµογή της τελευταίας 
διατάξεως και προς καθιέρωση των παγίων διαδικασιών για την υλοποίηση των 
ανατιθεµένων στην αναιρεσείουσα εταιρία έργων καταρτίσθηκε ο Κανονισµός 
Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων (ΚΑΕΕ) αυτής, ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 
117460 οικ./22-10-1997 απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και τροποποιήθηκε µε 
την οµοία υπ' αριθ. 24599/6-2-1998 απόφαση. Κατά το άρθρο 46 της εν λόγω 
αποφάσεως: "Κάθε διαφορά που ανακύπτει µέχρι της οριστικής παραλαβής του 
έργου, επιλύεται από το Εφετείο Αθηνών ανεξάρτητα από την περιφέρεια, πόλη, νοµό 
που εκτελείται το έργο κατά τους ορισµούς του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Κατά 
της απόφασης του Εφετείου επιτρέπεται µόνο αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου 
για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Ν. 1418/1984". Τέλος, κατά το 
άρθρο 13 παρ. 6 περ. α' Ν. 1418/1984, " Η αίτηση αναίρεσης κατά των αποφάσεων 
του πολιτικού εφετείου επιτρέπεται µόνο για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 
559 αριθµός 1 έως 7, 9, 16, 17, 19 και 20 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας".  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως και όταν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα, τα οποία επικαλέσθηκαν και 
προσεκόµισαν οι διάδικοι για την απόδειξη ή ανταπόδειξη ισχυρισµού και τα οποία 
ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 
Νόµοι: 1418/1984, άρθ. 13,  
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Νόµοι: 2229/1994, άρθ. 5,  
Νόµοι: 2408/1996, άρθ. 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σχέσεις γονέων-τέκνων - Γονική µέριµνα 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 306 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανάθεση γονικής µέριµνας στον πατέρα. Συνεκτίµηση της γνώµης των τέκνων να 
ανατεθεί προσωρινά η γονική µέριµνα στον πατέρα. Απορρίπτει την αντίθετη αίτηση 
της µητέρας και δεν ρυθµίζει το θέµα της επικοινωνίας, διότι δεν είναι αντικείµενο 
της δίκης που αφορά στη γονική µέριµνα και έπρεπε να έχει υποβληθεί ως επικουρικό 
αίτηµα. Απορρίπτεται ως αόριστο το αίτηµα περί παραχώρησης στον αιτούντα των 
προσωπικών ειδών των τέκνων. 
- Κατά τη διάρκεια της έγγαµης συµβίωσης πιθανολογήθηκε πως ο πατέρας 
συµµετείχε ενεργά στη λειτουργία του κοινού οίκου, απασχολούµενος µε τις οικιακές 
εργασίες, φρόντιζε τα τέκνα, τα βοηθούσε στα µαθήµατα, συνόδευε τους γιους του 
στις αθλητικές δραστηριότητες και αφιέρωνε όλο τον ελεύθερο χρόνο στα τέκνα του. 
Μετά τη διάσταση των διαδίκων δηµιούργησε παιδικό δωµάτιο στη νέα του κατοικία 
µε κρεβάτια για τα παιδιά, γραφείο για το καθένα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εν 
γένει οργάνωσε το διαµέρισµα του, ώστε τα τέκνα του να έχουν ό,τι τους χρειάζεται 
για την πνευµατική, ψυχική και σωµατική τους ανάπτυξη (βλ. προσκοµιζόµενες 
φωτογραφίες της οικίας του πατέρα και φωτογραφίες µε τις κοινές δραστηριότητες 
πατέρα και γιων) ενώ ακόµη και σε καθεστώς διάστασης ενδιαφερόταν συνεχώς για 
την υγεία τους, τη σωµατική τους υγιεινή και την εποπτεία τους. Έχει οικοδοµήσει µε 
τους γιους του σταθερή σχέση, τους φροντίζει µε αγάπη και εκείνοι αισθάνονται 
περισσότερο συνδεδεµένοι µαζί του, ασφαλείς, χαρούµενοι και ήρεµοι. Η προσωρινή 
ανάθεση της γονικής µέριµνας στον πατέρα δεν θα διαταράξει τις κοινωνικές σχέσεις 
των ανηλίκων, καθώς δε θα αλλάξουν σχολικό περιβάλλον και φίλους δεδοµένου ότι 
η νέα κατοικία του πατέρα, βρίσκεται πλησίον της κατοικίας της µητέρας στην ίδια 
γειτονιά. Προσέτι στην επιµέλεια των παιδιών, αν παραστεί ανάγκη, ο πατέρας 
µπορεί να βοηθείται και από τους γονείς του, καθώς και ο πατέρας του είναι 
συνταξιούχος καθηγητής φυσικής και η µητέρα του συνταξιούχος λογίστρια και είναι 
διαθέσιµοι και ικανοί να προσφέρουν αρωγή ανά πάσα στιγµή, διατηρούν δε 
διαµέρισµα κοντά στην κατοικία του γιου τους. Εποµένως το δικαστήριο κρίνει πως 
πρέπει να ανατεθεί προσωρινά η γονική µέριµνα των τέκνων στον πατέρα, διότι 
αφενός το επιθυµούν τα τέκνα αφετέρου, ο πατέρας κρίνεται και απολύτως 
κατάλληλος να την ασκήσει, τούτο δε συνάδει και µε το συµφέρον των τέκνων. 
- Απορρίπτεται η αντίθετη αίτηση της µητέρας ως ουσιαστικά αβάσιµη, χωρίς να 
ρυθµιστεί το δικαίωµα επικοινωνίας της µητέρας µε τα τέκνα, επειδή κατά τη γνώµη 
που το δικαστήριο ακολουθεί, το δικαίωµα επικοινωνίας είναι άλλο δικαίωµα και όχι 
περιεχόµενο της γονικής µέριµνας, ώστε να χρειάζεται για να ρυθµιστεί ειδικό αίτηµα 
και δεν εµπεριέχεται στο αίτηµα περί ανάθεσης της γονικής µέριµνας, σε συνέχεια 
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του οποίου δύναται να προβληθεί επικουρικώς, ώστε να καθίσταται σαφές ότι 
ασκείται το σχετικό δικαίωµα. 
- Το αίτηµα περί παραχώρησης στον αιτούντα των προσωπικών ειδών των τέκνων και 
των περιουσιακών εγγράφων που πρέπει να απορριφθεί ως αόριστο, διότι δεν 
αναφέρεται έστω και µε στοιχειώδη εξειδίκευση ποια είναι τα προσωπικά είδη και τα 
περιουσιακά έγγραφα που ζητούνται, ώστε ακολούθως να αναφερθούν και στη 
δικαστική απόφαση, προκειµένου να µπορεί να εκτελεστεί µε εξατοµίκευση των 
ειδών.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1520, 
ΚΠολ∆: 682, 683, 700, 735, 950, 
∆ηµοσίευση: Αρµ 2012, σελίδα 252, σχολιασµός Σταµάτης Ι. Κουµάνης 
 
Σχέσεις γονέων-τέκνων - Επιµέλεια τέκνων 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 805 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επιµέλεια τέκνου. ∆ιατάσσει την επανάληψη της συζήτησης της έφεσης στο 
ακροατήριο προκειµένου: 1) οι διάδικοι να εµφανισθούν αυτοπροσώπως σ’ αυτό για 
συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς, καθώς και για να παρουσιαστεί στο δικαστήριο 
το ανήλικο τέκνο των διαδίκων για να ληφθεί υπόψη η γνώµη του, για το θέµα που το 
αφορά, 2) να υποβληθεί στο ∆ικαστήριο τούτο µέχρι την ηµέρα της νέας συζήτησης 
της υπόθεσης η κατά το σχετικό αναλυτική έκθεση για τις συνθήκες διαβίωσης του 
ανηλίκου.  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις 2-4 του άρθρου 681Γ' ΚΠολ∆, για τις διαφορές που 
αφορούν την επιµέλεια του ανηλίκου τέκνου και την επικοινωνία των γονέων και των 
υπολοίπων ανιόντων, µ’ αυτό (άρθρο 1510 παρ. 1 ΑΚ), υπάρχει στάδιο υποχρεωτικής 
προδικασίας, που περιλαµβάνει εκτός από την έρευνα από τα όργανα της αρµόδιας 
κοινωνικής υπηρεσίας (η οποία έχει συσταθεί µε το Π∆ 250/1999) των συνθηκών 
διαβίωσης του ανηλίκου και την υποβολή στο ∆ικαστήριο της σχετικής αναλυτικής 
έκθεσης την προσπάθεια του Μονοµελούς ή Πολυµελούς ∆ικαστηρίου, κατά τη 
συζήτηση στο ακροατήριο της αγωγής και πριν από κάθε συζήτηση, για 
συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς, η παράλειψη της οποίας τάσσεται µε τη ποινή 
του απαράδεκτου.  
- Η µνεία στο κείµενο του «Πολυµελούς» ∆ικαστηρίου αναφέρεται προφανώς και στο 
Εφετείου, ενόψει και της ρητής διατύπωσης ότι η απόπειρα συµβιβασµού γίνεται και 
πριν από κάθε συζήτηση. Για την απόπειρα αυτή απαιτείται η ακρόαση των διαδίκων 
και των πληρεξουσίων τους, καθώς και κατά την παρ. 3 εδ α' του άρθρου αυτού, η 
λήψη υπόψη της γνώµης του τέκνου, πριν από την έκδοση της απόφασης απ’ όλη τη 
σύνθεση του ∆ικαστηρίου και όχι µόνο από τον Εισηγητή, υπό την προϋπόθεση 
βέβαια ότι το τέκνο έχει την ωριµότητα ν’ αντιληφθεί τη σηµασία της διαφοράς και 
το συµφέρον του. Η απόπειρα της συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, από τη 
ρητή διατύπωση της διάταξης, προκύπτει ότι συνιστά όρο του παραδεκτού της 
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αγωγής πλην όµως λόγοι σκοπιµότητας και οικονοµίας της δίκης, επιβάλλουν να γίνει 
δεκτό ότι συνιστά διαδικαστική προϋπόθεση του παραδεκτού της συζήτησης της (βλ. 
Β. Βαθρακοκοίλη οι τροποποιήσεις ΚΠολ∆ έκδοση 1997 άρθρο 681Γ σελ. 51 επ., 
ΕφΑθ 2532/2009).  
- Κατά το άρθρο 254 ΚΠολ∆ που εφαρµόζεται και στη δευτεροβάθµια δίκη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 524 παρ. 1 ιδίου κώδικα, το ∆ικαστήριο µπορεί να διατάξει την 
επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο η οποία έχει κηρυχθεί περαιωµένη όταν 
κατά την µελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη, παρουσιάζονται κενά ή αµφίβολα 
σηµεία, που χρειάζονται συµπλήρωση ή επεξήγηση, η δε συζήτηση που 
επαναλαµβάνεται µε αυτό τον τρόπο, θεωρείται συνέχεια της προηγούµενης. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 254, 524, 681 Γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σωµατείο - Αποβολή µέλους 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1400 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποβολή µέλους σωµατείου. Προθεσµία προσφυγής του µέλους που αποβλήθηκε. 
Η άσκηση της αγωγής απαιτεί διαδικασία που ολοκληρώνεται µε την κατάθεση του 
σχετικού δικογράφου στη γραµµατεία του δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται και 
την επίδοση αντιγράφου του δικογράφου τούτου στον εναγόµενο. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 88 ΑΚ σε συνδυασµό προς τη διάταξη του άρθρου 93 
του ίδιου κώδικα, προκύπτει ότι αποβολή µέλους σωµατείου επιτρέπεται: 1. στις 
περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό 2. αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το 
αποφασίσει η γενική συνέλευση. Η τελευταία είναι αρµόδια να αποφασίσει για την 
αποβολή µέλους σωµατείου, εκτός αν το θέµα αυτό έχει υπαχθεί µε το καταστατικό 
στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου (βλ. σχετ. ΑΠ 814/1973). Επίσης κατά την διάταξη 
του άρθρου 88 εδ. β' ΑΚ, το µέλος που έχει αποβληθεί έχει το δικαίωµα να προσφύγει 
µέσα σε δύο 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. (βλ. σχετ. ΑΠ 1593/1981). Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, 
για την προστασία του µέλους που αποβλήθηκε παρέχεται σ' αυτό το δικαίωµα να 
προσφύγει µέσα σε αποκλειστική προθεσµία (αρθρ. 279 ΑΚ) δύο µηνών, αφότου του 
γνωστοποιήθηκε η περί αποβολής απόφαση, αν αυτή έγινε εναντίον των όρων του 
καταστατικού ή αν δεν συνέτρεχε σπουδαίος λόγος, πάντοτε όµως υπό την 
προϋπόθεση της ύπαρξης έγκυρης απόφασης, διότι αν αυτή λήφθηκε ακύρως κατά 
παράβαση διάταξης του νόµου ή του καταστατικού, εφαρµοστέο προς εξαφάνιση της 
είναι το άρθρο 101 ΑΚ. Σηµειώνεται ότι η κατά τ' ανωτέρω, κατά το άρθρο 88 παρ. 2 
ΑΚ γνωστοποίηση είναι µονοµερής και απευθυντέα δήλωση βουλήσεως του 
αρµοδίου εκπροσώπου της ενώσεως προς το µέλος που διαγράφεται, η οποία 
λαµβάνει χώρα κατά τις διατάξεις των άρθρων 167 και 168 ΑΚ και δεν απαιτείται να 
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ενεργηθεί αν το µέλος έλαβε γνώση ήδη της πειθαρχικής αποφάσεως µε άλλο τρόπο 
(βλ. σχετ. ΑΠ 552/1962, 561/1961).  
- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 215, 221, 226, 229, 
233, 271 του ΚΠολ∆, η άσκηση της αγωγής απαιτεί διαδικασία που ολοκληρώνεται 
µε την κατάθεση του σχετικού δικογράφου στη γραµµατεία του δικαστηρίου, στο 
οποίο απευθύνεται και την επίδοση αντιγράφου του δικογράφου τούτου στον 
εναγόµενο. Από τα παραπάνω παρέπεται ότι η άσκηση της αγωγής, η οποία 
υποδηλώνει την αίτηση παροχής έννοµης προστασίας και το δικόγραφο µε το οποίο 
ζητείται η παροχή της προστασίας αυτής, αποτελεί σύνθετη διαδικαστική πράξη, που 
συντίθεται 1) µε την κατάθεση της στη γραµµατεία του δικαστηρίου στο οποίο 
απευθύνεται και τη σύνταξη της έκθεσης κατάθεσης κάτω από το δικόγραφο που 
κατατέθηκε, στοιχείο συστατικό και µη αναπληρώσιµο και 2) µε την επίδοση στον 
εναγόµενο αντιγράφου αυτής, στοιχείο συστατικό αλλά αναπληρώσιµο µε την 
εµφάνιση και νοµότυπη παράσταση ενάγοντα και εναγοµένου στο δικαστήριο κατά 
τη συζήτηση της και τη µη προβολή της έλλειψης επίδοσης. Εξάλλου, η εγγραφή της 
υπόθεσης στο πινάκιο (226 ΚΠολ∆) αποτελεί πράξη προδικασίας που απαιτείται για 
τη συζήτηση της αγωγής. Αντίθετη εκδοχή, κατά την οποία η άσκηση της αγωγής 
ολοκληρώνεται µε τρεις πράξεις, δηλαδή εκτός από τις ανωτέρω και µε την εγγραφή 
της στο πινάκιο, δεν δικαιολογείται ούτε από τη γραµµατική διατύπωση του άρθρου 
215 ΚΠολ∆, ούτε από την τελολογική ερµηνεία των σχετικών διατάξεων, καθόσον αν 
ο νοµοθέτης ήθελε να αναγάγει την εγγραφή της αγωγής στο πινάκιο σε στοιχείο της 
άσκησης της, θα όριζε αυτό στην άνω διάταξη, όπως όρισε τούτο για τις δύο άλλες 
πράξεις.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 88, 93, 101, 167, 168, 279,  
ΚΠολ∆: 215, 221, 226, 229, 233, 271, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Τόκοι - Ανατοκισµός - Τόκοι τόκων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1248 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανατοκισµός. Μη συµµόρφωση µε αναιρετική απόφαση. Απορρίπτει την αίτηση 
αναίρεσης. 
- Το Εφετείο επιδίκασε τόκους τόκων από την επίδοση των προγενέστερων αγωγών 
ανατοκισµού που απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους. Κατόπιν ασκήσεως από την 
εναγόµενη αίτησης αναίρεσης η άνω απόφαση του Εφετείου αναιρέθηκε µε την υπ' 
αριθ. 493/2004 απόφαση του Αρείου Πάγου για εσφαλµένη εφαρµογή του άρθρου 
296 του ΑΚ Ειδικότερα, µε την άνω αναιρετική απόφαση έγινε δεκτό ότι από τη 
διάταξη του άρθρου 296 του ΑΚ προκύπτει ότι για τόκους κάθε είδους (νόµιµους ή 
δικαιοπρακτικούς) οφείλεται τόκος από την επίδοση της αγωγής µε την οποία 
ζητείται τόκος τόκων και όχι από την επίδοση προγενέστερων οµοίων αγωγών, που 
είχαν απορριφθεί για τυπικούς λόγους και επαναφέρθηκαν µε άλλη αγωγή, όπως 
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δέχθηκε το Εφετείο, καθόσον ο ανατοκισµός δεν ανατρέχει στο παρελθόν. Μετά την 
παραποµπή της υπόθεσης στο Εφετείο επανήλθε η έφεση προς νέα συζήτηση και 
εκδόθηκε η προσβαλλόµενη υπ' αριθ. 3884/2010 απόφαση του ίδιου Εφετείου, η 
οποία δέχθηκε ότι για τους οφειλόµενους τόκους υπερηµερίας οφείλονται νόµιµοι 
τόκοι από την επίδοση της ένδικης από 1-6-1998 αγωγής και όχι από την επίδοση των 
προγενέστερων αγωγών ανατοκισµού, όπως είχε δεχθεί η αναιρεθείσα απόφαση. Έτσι 
που έκρινε, το Εφετείο συµµορφώθηκε πλήρως µε το νοµικό ζήτηµα που έλυσε η υπ' 
αριθ. 493/2004 αναιρετική απόφαση, η οποία, όπως αναφέρθηκε, δέχθηκε ότι επί 
αγωγής ανατοκισµού νόµιµοι τόκοι (επί των οφειλοµένων τόκων υπερηµερίας) 
οφείλονται από την επίδοση της ένδικης αγωγής και όχι από την επίδοση 
προγενέστερων αγωγών ανατοκισµού, έστω και αν αυτές απερρίφθησαν για τυπικούς 
λόγους. Εποµένως, οι περί του αντιθέτου πρώτος, δεύτερος, τρίτος και τέταρτος λόγοι 
του αναιρετηρίου, που κατ' εκτίµηση υπάγονται όλοι στον αριθ. 18 του άρθρου 559 
ΚΠολ∆, είναι αβάσιµοι.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 296, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 18, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Τόκοι - Τόκοι υπερηµερίας δηµοσίου και νπδδ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1005 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Επίδοση αγωγής. Όχληση. Τόκος υπερηµερίας ∆ηµοσίου. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση ως προς τους τόκους. 
- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται όταν υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια που επιβάλλονται από την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή από τον 
κοινωνικό ή οικονοµικό σκοπό του δικαιώµατος. Αντικειµενική καλή πίστη είναι η 
ευθύτητα και η εντιµότητα που υπαγορεύονται σε κάθε άνθρωπο από τις ανάγκες της 
κοινωνικής συµβίωσης. Χρηστά ήθη αποτελούν τα κριτήρια κοινωνικής ηθικής που 
κρατούν κατά τη γενική αντίληψη των εντίµων και συνεπών ανθρώπων. 
Κοινωνικοοικονοµικός δε σκοπός του ιδιωτικού δικαιώµατος είναι το όριο που 
ενυπάρχει στο δικαίωµα από την ανάγκη διαφύλαξης του γενικότερου συµφέροντος 
του κοινωνικού συνόλου. Τα αξιολογικά αυτά κριτήρια θέτουν φραγµό στην ιδιοτελή 
άσκηση του δικαιώµατος, εφ' όσον αυτή έρχεται σε προφανή, δηλαδή έκδηλη 
αντίθεση προς αυτά. Κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ το δικαίωµα θεωρείται ότι 
ασκείται καταχρηστικά και όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου που προηγήθηκε της 
ασκήσεώς του και η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το διάστηµα 
που µεσολάβησε, δεν δικαιολογούν επαρκώς τη µεταγενέστερη άσκησή του από την 
οποία αντιθέτως υπάρχει προφανής υπέρβαση των ορίων, τα οποία τίθενται µε την ως 
άνω διάταξη για την άσκηση του δικαιώµατος.  
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- Ο κανόνας ουσιαστικού δικαίου παραβιάζεται κατά τη διάταξη του αριθµού 1 εδ. α 
του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, είτε µε ψευδή ερµηνεία, η οποία υπάρχει όταν 
αποδίδεται στον κανόνας έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε µε µη ορθή 
εφαρµογή η οποία εκδηλώνεται όταν εφαρµόζεται κανόνας, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή όταν δεν εφαρµόζεται, ενώ έπρεπε, ή όταν 
εφαρµόζεται εσφαλµένως.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 340, 345 του ΑΚ, 215 παρ. 1 και 
221 παρ. 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η επίδοση αγωγής για επιδίκαση χρηµατικής 
απαίτησης δεν είναι µόνο διαδικαστική πράξη, αλλά έχει και χαρακτήρα οιονεί 
δικαιοπραξίας οχλήσεως, που ενέχει πρόσκληση του δανειστή που απευθύνεται προς 
τον οφειλέτη για την εκπλήρωση της παροχής, ανεξαρτήτως του διαδικαστικού 
χαρακτήρος της ως στοιχείου ασκήσεως της αγωγής και µέσου ενάρξεως της δίκης, 
ώστε ως εναρκτήρια αυτής διαδικαστική πράξη να συνεπάγεται την τοκογονία του 
ληξιπρόθεσµου χρέους, χωρίς υπερηµερία του εναγόµενου (άρθρο 346 του ΑΚ) και 
ως όχληση να καθιστά τον οφειλέτη υπερήµερο υπό την επιφύλαξη του άρθρου 342 
του ΑΚ και υπόχρεο να πληρώσει νόµιµο τόκο υπερηµερίας, όχι ως άµεσο 
αποτέλεσµα τη ασκήσεως της αγωγής, η οποία δεν έχει τέτοια συνέπεια, αλλά ως 
οχλήσεως, που όταν ασκείται µε την αγωγή, της οποίας δεν αποτελεί αναγκαίο 
στοιχείο, ούτε τη νοµική της φύση, ούτε την αυτοτέλειά της αποβάλει. Τα 
αποτελέσµατα αυτά, δικονοµικά και ουσιαστικά, έχει και η άκυρος επίδοση της 
αγωγής, η οποία δεν έχει προσβληθεί κατά τον τρόπο που ορίζεται στον ΚΠολ∆ και 
ακυρωθεί µε απόφαση του δικαστηρίου.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα περί δικών του ∆ηµοσίου που 
διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρ. 109 παρ. 2 ΕισΝΑΚ) και 
ορίζει ότι "ο νόµιµος και ο της υπερηµερίας τόκος πάσης του ∆ηµοσίου οφειλής 
ορίζεται εις 6% ετησίως, πλην αν άλλως ωρίσθη δια συµβάσεως ή ειδικού νόµου και 
ότι ο τόκος άρχεται από της επιδόσεως της αγωγής" προκύπτει ότι µοναδικό 
γενεσιουργό λόγο της υποχρεώσεως του ∆ηµοσίου προς πληρωµή τόκων 
υπερηµερίας αποτελεί η επίδοση αντιγράφου αγωγής ενώ, σύµφωνα µε τη διάταξη 
του άρθρου 63 παρ. 1 του Ν. 2214/1994 το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων έχει 
όλες ανεξαιρέτως τις ατέλειες, τα δικαστικά, διοικητικά, οικονοµικά και δικονοµικά 
προνόµια που παρέχονται στο ∆ηµόσιο. Εξ άλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 26 
παρ. 1 εδ. δ, 127 παρ. 1, 129 παρ. 1 και 139 εδ. δ ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι για να 
επιδοθεί έγκυρα δικόγραφο σε νοµικό πρόσωπο, πρέπει αυτό να παραδοθεί στον 
νόµιµο ή κατά το καταστατικό εκπρόσωπό του και να αναγραφεί από το δικαστικό 
επιµελητή το ονοµατεπώνυµό του στην έκθεση, αν η επίδοση γίνεται στον ίδιο. Αν 
όµως αυτός δεν βρεθεί στο γραφείο του (άρθρο 124 παρ. 2) και η επίδοση γίνεται µε 
παράδοση του εγγράφου σε πρόσωπο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 129 παρ. 1, δεν 
απαιτείται µεν η αναγραφή στην έκθεση του ονόµατος του νοµίµου εκπροσώπου που 
δεν αναβρέθηκε, πρέπει όµως ν' αναφέρεται σ' αυτή το γεγονός της µη ανεύρεσης και 
το ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητα του προσώπου στο οποίο έγινε η παράδοση του 
εγγράφου, για να διαπιστωθεί αν το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι από τα 
αναγραφόµενα στη διάταξη αυτή ως δεκτικά επιδόσεως. ∆εδοµένου όµως ότι, όπως 
προκύπτει από τα άρθρα αυτά σε συνδυασµό µε τα άρθρα 159, 544 και 559 ΚΠολ∆ 
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για την τήρηση του τύπου που διαγράφεται από τις διατάξεις αυτές δεν προβλέπεται 
ακυρότητα, αλλά ούτε δίδεται αναψηλάφηση η αναίρεση, πρέπει για να απαγγελθεί 
ακυρότητα να επήλθε σ' αυτόν που προτείνει την παράβαση βλάβη. Το δικαστήριο δε 
έχει εξουσία να δεχθεί ή να απορρίψει την ύπαρξη του προτεινόµενου πραγµατικού 
γεγονότος της βλάβης από τα στοιχεία της δικογραφίας χωρίς να είναι υποχρεωµένο 
να διατάξει γι' αυτό απόδειξη. Η κρίση του αυτή για τη βλάβη, αναγόµενη στα 
πράγµατα, δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγµατος κατά την οποία οι Έλληνες 
είναι ίσοι ενώπιον του νόµου, προκύπτει, ότι το Σύνταγµα θεσπίζει και την ισότητα 
του νόµου έναντι των Ελλήνων πολιτών υπό την έννοια, ότι ο νοµοθέτης δεσµεύεται 
όταν ρυθµίζει ουσιωδώς όµοια πράγµατα, σχέσεις ή καταστάσεις, που αφορούν 
περισσότερες κατηγορίες προσώπων, να µην εισάγει αδικαιολόγητες εξαιρέσεις και 
διακρίσεις, εκτός αν αυτές επιβάλλονται από λόγους γενικότερου, κοινωνικού ή 
δηµόσιου συµφέροντος, την ύπαρξη των οποίων, ελέγχουν τα δικαστήρια. Εξ άλλου, 
τα άρθρα 20 του Συντάγµατος, 6 παρ. 1 της ∆ιεθνούς Σύµβασης της Ρώµης της 4-11-
1950 που κυρώθηκε µε το Ν∆ 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 συνακόλουθο δικαίωµα διασφάλισης ίσων 
δικαιωµάτων και εγγυήσεων για δίκαιη (χρηστή) δίκη, δεν στερούν τον κοινό 
νοµοθέτη από την εξουσία να θεσµοθετεί ειδικές ρυθµίσεις για ορισµένες κατηγορίες 
προσώπων, όταν τούτο επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου 
συµφέροντος, όπως στην περίπτωση των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, που 
λειτουργούν µε τη µορφή αυτή, τα οποία από τη φύση και το καταστατικό τους έχουν 
αποστολή και έργο την εξυπηρέτηση του δηµοτικού και κοινωνικού συµφέροντος, 
λειτουργώντας ως αυτόνοµος χρηµατοπιστωτικός διαχειριστικός οργανισµός 
περιφερειακής ανάπτυξης, µεταξύ των οποίων και το Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων. Το συµφέρον αυτό πρωτίστως εξυπηρετεί η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 
του Ν∆ 496/1974 "περί λογιστικού των ν.π.δ.δ." ανάλογη µε το άρθρο 21 του 
δεύτερου κεφαλαίου του Κώδικα νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου (Β∆ της 26.6./10-
7-1944) µε την οποία ορίζεται, ότι ο νόµιµος και ο της υπερηµερίας τόκος κάθε 
οφειλής του νοµικού προσώπου ανέρχεται σε 6% ετησίως, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά µε σύµβαση ή ειδικό νόµο και αρχίζει από την επίδοση της αγωγής. Η 
ρύθµιση αυτή µε την οποία αναγνωρίζεται στα ν.π.δ.δ. να καταβάλουν, µε την 
ιδιότητα του οφειλέτη, επί υπερηµερίας, ποσοστό τόκου (6%) µικρότερο εκείνου που 
έχουν υποχρέωση να καταβάλουν οι ιδιώτες ως οφειλέτες, εισάγει επιτρεπτή υπέρ 
των νοµικών αυτών προσώπων εξαίρεση, η οποία υπαγορεύεται από το σκοπό που 
προαναφέρθηκε και δεν βρίσκεται σε αντίθεση ούτε προς τις διατάξεις του πρώτου 
πρόσθετου πρωτοκόλλου της ίδιας σύµβασης που προστατεύει την περιουσία του 
δανειστή. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 340, 342, 345, 346, 
ΚΠολ∆: 26, 124, 127, 129, 139, 215, 221, 226, 559 αριθ. 1, 575, 576, 
ΕισΝΑΚ: 109, 
Νόµοι: 469/1974, άρθ. 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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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 
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).  
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- 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 * ΧρΙ∆ 2013, σελίδα 34 
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