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Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1623 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Προσωρινά εκτελεστή απόφαση. Η µεταγενέστερη 
εξαφάνιση της απόφασης ή η ακύρωση της διαταγής πληρωµής, επιφέρει τη λήξη της 
αιτίας του πλουτισµού και εκείνος που έλαβε την ωφέλεια οφείλει να την επιστρέψεΙ. 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβ'ιαση ερµηνευτικών διατάξεων των 
δικαιοπραξιών. Έλλειψη νόµιµης βάσης. ∆εδικασµένο. 
- Με τη διάταξη του άρθρου 904 ΑΚ ορίζεται, ότι "όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς 
νόµιµη αιτία από την περιουσία ή µε ζηµία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την 
ωφέλεια. Η υποχρέωση αυτή γεννάται ιδίως σε περίπτωση παροχής αχρεώστητης ή 
παροχής για αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε ή αιτία παράνοµη ή ανήθικη. Με 
παροχή εξοµοιώνεται και η συµβατική αναγνώριση ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει χρέος". 
Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει, ότι αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισµού για 
αιτία που έληξε έχει και εκείνος ο οποίος δυνάµει δικαστικής αποφάσεως που 
κηρύχτηκε προσωρινώς εκτελεστή, σύµφωνα µε τα άρθρα 907 και 908 ΚΠολ∆, ή και 
διαταγής πληρωµής κατέβαλε στον ενάγοντα το επιδικασθέν προσωρινώς χρηµατικό 
ποσό, είτε µε αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης εις βάρος του από τον δικαιούχο, 
είτε συµµορφούµενος µε τη δικαστική απόφαση ή τη διαταγή πληρωµής, 
προκειµένου να αποφύγει την αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης ή της διαταγής 
πληρωµής, οι οποίες στη συνέχεια, η µεν απόφαση εξαφανίστηκε συνεπεία ασκήσεως 
ενδίκου µέσου από τον οφειλέτη, απορριφθείσης της αγωγής για οποιοδήποτε λόγο 
τυπικό ή ουσιαστικό, η δε διαταγή πληρωµής ακυρώθηκε αµετάκλητα ύστερα από 
άσκηση του ένδικου βοηθήµατος από τα άρθρα 632 και 633 του ΚΠολ∆ (ανακοπής). 
Τούτο δε διότι η αιτία, δηλαδή ο σκοπός που έγινε η παροχή, που είναι η 
εξαφανισθείσα προσωρινώς εκτελεστή δικαστική απόφαση, ή η ακυρωθείσα διαταγή 
πληρωµής, έληξε µε την απόρριψη της αγωγής ή την ακύρωση της διαταγής 
πληρωµής (ΑΠ 1438/2010, ΑΠ 658/2008) και όχι το δικαίωµα του ενάγοντος ή του 
αιτηθέντος την έκδοση της διαταγής πληρωµής καθ' εαυτό, για το οποίο απλή και 
µόνο καύχηση υπάρχει. Εντεύθεν έπεται ότι η µεταγενέστερη εξαφάνιση της 
απόφασης ή η ακύρωση της διαταγής πληρωµής, επιφέρει τη λήξη της αιτίας του 
πλουτισµού και εκείνος που έλαβε την ωφέλεια οφείλει να την επιστρέψει (ΑΠ 
1438/2005).  
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών (άρθρα 173 και 200 του ΑΚ). Ο κανόνας 
δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές 
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προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ` αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία. Το κατά νόµο δε αναγκαίο 
περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται 
πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην 
καταλείπονται αµφιβολίες.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 16 του Κ.Πολ.∆. αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
κατά παράβαση του νόµου δέχθηκε ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο. 
Εξάλλου, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 106, 216 παρ. 1γ, 322 παρ. 
1, 324 και 331 του Κ.Πολ.∆. προκύπτει ότι αν µε αγωγή που προηγήθηκε είχε 
καταχθεί σε δίκη µέρος µόνο απαιτήσεως, το οποίο και επιδικάστηκε, δηµιουργείται 
δεδικασµένο µόνο ως προς το µέρος αυτό, αφού το επιπλέον δεν είχε "προβληθεί" µε 
αγωγή, κατά τη διατύπωση του άρθρου 322 παρ. 1 του ΚΠολ∆ και συνεπώς το 
δικαστήριο δεν επιλήφθηκε τούτου. Στην περίπτωση αυτή µπορεί ο δικαιούχος να 
ζητήσει µεταγενεστέρως έννοµη προστασία για το υπόλοιπο της ίδιας απαιτήσεως, 
ασκώντας νέα αγωγή, χωρίς να αποκρούεται από το δεδικασµένο. Όταν όµως µε την 
προηγούµενη αγωγή η απαίτηση είχε ασκηθεί ως αποτελούσα το όλον και η απόφαση 
που εκδόθηκε δεν έκρινε για µέρος, αλλά για το όλον της απαιτήσεως αυτής, 
αποκλείεται µε νέα αγωγή να ζητηθεί και άλλο ποσό της ίδιας απαιτήσεως, αφού 
κρίθηκε ήδη ότι η απαίτηση του δικαιούχου ήταν αυτή που επιδικάστηκε και 
καλύπτεται έτσι από τον δεδικασµένο και το ύψος της απαιτήσεώς του (ΟλΑΠ 
1/2005, 14/2002, 20/2002). Εκ τούτων παρέπεται ότι, αν ο δικαιούχος µε 
µεταγενέστερη αγωγή ζητήσει έννοµη προστασία για το υπόλοιπο µέρος της ίδιας 
απαιτήσεως, το οποίο δεν είχε επιδιώξει µε την αρχική αγωγή του, ασκώντας νέα 
αγωγή, δεν αποκρούεται από το δεδικασµένο που παρήχθη από την προηγούµενη 
απόφαση, το οποίο δεν επεκτείνεται και στις ενστάσεις που πλήττουν το ουσία 
υποστατό του υπολοίπου µέρους της απαιτήσεως, το οποίο δεν κατέστη αντικείµενο 
της προηγούµενης δίκης. Στην περίπτωση δε κατά την οποία ο δανειστής για το 
υπόλοιπο µέρος της απαιτήσεώς του ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωµής, ο 
οφειλέτης µπορεί να αµυνθεί κατ' αυτής µε την ανακοπή των άρθρων 632 και 633 
παρ. 2 ΚΠολ∆, προβάλλοντας όλες τις διακωλυτικές και αποσβεστικές ενστάσεις, 
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µεταξύ των οποίων και την ένσταση παραγραφής, εφόσον δεν κατέστη αντικείµενο 
της δικαιοδοτικής κρίσης του µε δύναµη δεδικασµένου στην προηγηθείσα δίκη το 
µέρος αυτό της απαιτήσεως. Τέλος, κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 296§1 του 
ΚΠολ∆, η παραίτηση από του δικογράφου της αγωγής έχει ως αποτέλεσµα να 
θεωρείται η αγωγή ως µη ασκηθείσα, ο δε περιορισµός του αιτήµατος αυτής 
θεωρείται ως µερική παραίτηση από του δικογράφου, οπότε και επιφέρει αντίστοιχη, 
ανάλογα µε το περιεχόµενο και την έκτασή της, κατάργηση της δίκης. 
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 281 ΑΚ, για να θεωρηθεί η άσκηση του 
δικαιώµατος ως καταχρηστική, θα πρέπει η προφανής υπέρβαση των ορίων που 
επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο οικονοµικός ή κοινωνικός σκοπός του 
δικαιώµατος να προκύπτει από την προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου ή από 
την πραγµατική κατάσταση που δηµιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που µεσολάβησαν 
ή από άλλα περιστατικά, τα οποία, χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν τη γέννηση ή να 
επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή την άσκησή του 
κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου, 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 δικαίωµα του. Επίσης πρέπει 
οι πράξεις του υπόχρεου και η κατάσταση πραγµάτων που διαµορφώθηκε υπέρ αυτού 
να τελούν σε αιτιώδη σχέση µε την προηγούµενη συµπεριφορά του δικαιούχου, αφού, 
κατά τους κανόνες της καλής πίστης, οι συνέπειες που απορρέουν από πράξεις 
άσχετες προς αυτή τη συµπεριφορά δεν συγχωρείται να προβάλλονται προς 
απόκρουση του δικαιώµατος (ΟλΑΠ 16/2006, ΟλΑΠ 17/95, ΟλΑΠ 62/90). 
Περαιτέρω, ο από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης δηµιουργείται, 
προκειµένου για παράβαση, ευθεία, κανόνων του ουσιαστικού δικαίου.  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται, όταν δεν 
προκύπτουν επαρκώς από τις παραδοχές της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης τα 
περιστατικά που είναι αναγκαία στη συγκεκριµένη περίπτωση για την κρίση του 
δικαστηρίου περί της συνδροµής των νοµίµων 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.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 16 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
κατά παράβαση του νόµου δέχθηκε ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο. 
Εξάλλου, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 106, 216 παρ. 1γ, 322 παρ. 
1, 324 και 331 του Κ.Πολ.∆. προκύπτει ότι αν µε αγωγή που προηγήθηκε είχε 
καταχθεί σε δίκη µέρος µόνο απαιτήσεως, το οποίο και επιδικάστηκε, δηµιουργείται 
δεδικασµένο µόνο ως προς το µέρος αυτό, αφού το επιπλέον δεν είχε "προβληθεί" µε 
αγωγή, κατά τη διατύπωση του άρθρου 322 παρ. 1 του ΚΠολ∆ και συνεπώς το 
δικαστήριο δεν επιλήφθηκε τούτου. Στην περίπτωση αυτή µπορεί ο δικαιούχος να 



 

[6] 
 

ζητήσει µεταγενεστέρως έννοµη προστασία για το υπόλοιπο της ίδιας απαιτήσεως, 
ασκώντας νέα αγωγή, χωρίς να αποκρούεται από το δεδικασµένο. Όταν όµως µε την 
προηγούµενη αγωγή η απαίτηση είχε ασκηθεί ως αποτελούσα το όλον και η απόφαση 
που εκδόθηκε δεν έκρινε για µέρος, αλλά για το όλον της απαιτήσεως αυτής, 
αποκλείεται µε νέα αγωγή να ζητηθεί και άλλο ποσό της ίδιας απαιτήσεως, αφού 
κρίθηκε ήδη ότι η απαίτηση του δικαιούχου ήταν αυτή που επιδικάστηκε και 
καλύπτεται έτσι από τον δεδικασµένο και το ύψος της απαιτήσεώς του (ΟλΑΠ 
1/2005, 14/2002, 20/2002). Εκ τούτων παρέπεται ότι, αν ο δικαιούχος µε 
µεταγενέστερη αγωγή ζητήσει έννοµη προστασία για το υπόλοιπο µέρος της ίδιας 
απαιτήσεως, το οποίο δεν είχε επιδιώξει µε την αρχική αγωγή του, ασκώντας νέα 
αγωγή, δεν αποκρούεται από το δεδικασµένο που παρήχθη από την προηγούµενη 
απόφαση, το οποίο δεν επεκτείνεται και στις ενστάσεις που πλήττουν το ουσία 
υποστατό του υπολοίπου µέρους της απαιτήσεως, το οποίο δεν κατέστη αντικείµενο 
της προηγούµενης δίκης. Στην περίπτωση δε κατά την οποία ο δανειστής για το 
υπόλοιπο µέρος της απαιτήσεώς του ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωµής, ο 
οφειλέτης µπορεί να αµυνθεί κατ' αυτής µε την ανακοπή των άρθρων 632 και 633 
παρ. 2 ΚΠολ∆, προβάλλοντας όλες τις διακωλυτικές και αποσβεστικές ενστάσεις, 
µεταξύ των οποίων και την ένσταση παραγραφής, εφόσον δεν κατέστη αντικείµενο 
της δικαιοδοτικής κρίσης του µε δύναµη δεδικασµένου στην προηγηθείσα δίκη το 
µέρος αυτό της απαιτήσεως. Τέλος, κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 296§1 του 
ΚΠολ∆, η παραίτηση από του δικογράφου της αγωγής έχει ως αποτέλεσµα να 
θεωρείται η αγωγή ως µη ασκηθείσα, ο δε περιορισµός του αιτήµατος αυτής 
θεωρείται ως µερική παραίτηση από του δικογράφου, οπότε και επιφέρει αντίστοιχη, 
ανάλογα µε το περιεχόµενο και την έκτασή της, κατάργηση της δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 281, 904, 907, 908,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 16, 559 αριθ. 19, 632, 633, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αδικοπρακτική απάτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1832 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπρακτική απάτη. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Ο κατά το άρθρο 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης 
βάσης της απόφασης εξαιτίας ανεπαρκών ή (και) αντιφατικών αιτιολογιών ιδρύεται 
όταν τα πραγµατικά περιστατικά που εκτίθενται στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού της απόφασης δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή 
όταν αντιφάσκουν, µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία), µε αποτέλεσµα να 
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καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του κανόνα 
δικαίου. 
- Με αυτά που δέχθηκε το Εφετείο διέλαβε στην απόφασή του ανεπαρκείς και 
αντιφατικές αιτιολογίες στο ουσιώδες εν προκειµένω ζήτηµα της συνδροµής των 
όρων της επικαλούµενης από τον αναιρεσείοντα - ενάγοντα αδικοπραξίας (απάτης) εκ 
µέρους των αναιρεσιβλήτων, την οποία (αδικοπραξία) δεν δέχθηκε το Εφετείο, κατά 
τα προεκτεθέντα, που καθιστούν αδύνατο τον αναιρετικό έλεγχο της ορθής ή µη 
εφαρµογής του προσήκοντος κανόνα δικαίου (άρθρ. 914, 932 ΑΚ), και στέρησε έτσι 
την απόφασή του από νόµιµη βάση. Και τούτο κυρίως διότι ενώ δέχεται το Εφετείο 
ότι στο ειρηµένο από 30-1-2001 έγγραφο ιδιωτικό συµφωνητικό αναφέρεται ρητώς 
ότι "έως σήµερα 30-1-2001 ο µελετητής (δηλ. η πρώτη αναιρεσίβλητη) βεβαιώνει τον 
επενδυτή (δηλ. τον αναιρεσείοντα) ότι έχει καταθέσει πρόταση στο εν λόγω (δηλ. στο 
υπό ένταξη του αναιρεσείοντος) πρόγραµµα και έχει καταβάλει το κόστος κατάθεσης, 
ανερχόµενο σε 18.200.000 δρχ. και ο επενδυτής υποχρεούται άµεσα να καταβάλει το 
ανωτέρω ποσό στον µελετητή" εν συνεχεία δέχεται το Εφετείο ότι δεν αποδείχθηκε 
"µε τον επιβαλλόµενο εν προκειµένω δικονοµικό βαθµό πλήρους βεβαιότητος" ο 
ισχυρισµός του αναιρεσείοντος-ενάγοντος ότι οι αναιρεσίβλητοι-εναγόµενοι τον 
διαβεβαίωσαν ψευδώς και εν γνώσει της αναληθείας ότι το ποσό των 18.200.000 δρχ. 
(53.411€) αποτελούσε το κόστος του δικαιώµατος συµµετοχής στο πρόγραµµα της 
Ε.Ε. "Growth 2000" το οποίο είχε ήδη εξασφαλίσει η εταιρεία "Protasis Financial 
Group-Σύµβουλοι Επενδύσεων Α.Ε." και θα του µεταβίβαζε ευθύς ως 
διεκπεραιώνονταν οι απαραίτητες τυπικές διατυπώσεις, αιτιολογία που είναι 
ανεπαρκής και αντιφατική, κατά τα προεκτεθέντα, ως προς την απορριπτική κρίση 
του δικαστηρίου για την συνδροµή των όρων της αδικοπραξίας (εξαπάτησης µε το 
προρρηθέν περιεχόµενο της έγγραφης συµφωνίας) εκ µέρους των αναιρεσιβλήτων, 
στην οποία και στήριξε τις ένδικες αξιώσεις του ο αναιρεσείων. Έτσι το Εφετείο 
υπέπεσε στην αναιρετική πληµµέλεια του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆, όπως 
βάσιµα υποστηρίζει ο αναιρεσείων µε τους πρώτον και δεύτερο, όπως εκτιµώνται από 
την διάταξη αυτή λόγους του αναιρετηρίου. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αδικοπρακτική απάτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1425 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπρακτική απάτη. Παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Ο προβλεπόµενος στο άρθρο 559 αριθ.1 β' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για παράβαση 
των διδαγµάτων της κοινής πείρας θεµελιώνεται όταν το δικαστήριο της ουσίας 
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εσφαλµένως χρησιµοποιεί ή παραλείπει να χρησιµοποιήσει τα διδάγµατα αυτά, 
προκειµένου να εξειδικεύσει τις αόριστες νοµικές έννοιες και να υπαγάγει σ' αυτές τα 
πραγµατικά γεγονότα της διαφοράς, όχι όµως και όταν τα εν λόγω διδάγµατα 
χρησιµοποιούνται ή όχι προς έµµεση απόδειξη ή προς εκτίµηση των αποδείξεων για 
την εξακρίβωση της αλήθειας των πραγµατικών γεγονότων (ΑΠ 24/2005, 62/2004).  
- Ο προβλεπόµενος στο άρθρο 559 αριθ. 11 γ' ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως παρέχεται 
και αν το δικαστήριο της ουσίας σχηµάτισε την αποδεικτική του κρίση χωρίς να λάβει 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία προσκόµισαν και επικαλέστηκαν οι 
διάδικοι προς άµεση ή έµµεση απόδειξη πραγµατικών γεγονότων ασκούντων 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (στο διατακτικό της απόφασης), δηλαδή 
παραδεκτών και νοµίµων. Ο λόγος αυτός είναι αβάσιµος κατ' ουσίαν, όταν το 
δικαστήριο βεβαιώνει στην προσβαλλόµενη απόφασή του ότι έλαβε υπόψη τα 
συγκεκριµένα αποδεικτικά µέσα για τα οποία προτείνεται ο αναιρετικός λόγος ή ότι 
έλαβε υπόψη του όλα τα µε επίκληση προσκοµισθέντα από τους διαδίκους 
αποδεικτικά µέσα, έστω και χωρίς στην απόφασή του να γίνεται ειδική µνεία και 
χωριστή αξιολόγηση καθενός από αυτά, εκτός, αν, παρά τη βεβαίωση αυτή, από το 
περιεχόµενο της αποφάσεως και ιδίως από τις αιτιολογίες καταλείπονται αµφιβολίες 
για τη συνεκτίµηση όλων ή ορισµένων αποδεικτικών µέσων, οπότε είναι ουσιαστικά 
βάσιµος ο κρίσιµος λόγος αναιρέσεως.  
- Κατά το µέρος, όµως, που το Εφετείο δέχθηκε ότι "η εναγόµενη παρέστησε ψευδώς 
στον αρχικώς ενάγοντα Θ. Μ. ότι ανήγειρε στο Λαγονήσι Αττικής επί οικοπέδου 
ιδιοκτησίας της πολυκατοικία, επιδεικνύουσα προς αυτόν και σχετικά τοπογραφικά 
διαγράµµατα και έγγραφα της πολεοδοµίας τα οποία αναφέρονταν σε υπό ανέγερση 
πολυκατοικία και ότι, λόγω προσκαίρων οικονοµικών προβληµάτων που αυτή 
αντιµετώπιζε, είχε άµεση ανάγκη χρηµάτων και συγκεκριµένα ποσού 60.000.000 
δρχ., διότι άλλως κινδύνευε να χάσει το οικόπεδο και τα χρήµατα που µέχρι τότε είχε 
επενδύσει στην ανέγερση της επ' αυτού οικοδοµής και έτσι τον παράπεισε και της 
κατέβαλε το ποσό των 60.000.000 δρχ., κατά το οποίο και ζηµιώθηκε, ενώ το αληθές 
ήταν ότι η εναγόµενη δεν είχε ιδιοκτησία και πολυκατοικία στο Λαγονήσι, αλλά 
πολυτελή διώροφη βίλλα στην Αγία Μαρίνα Κορωπίου", η προσβαλλόµενη απόφαση 
παραβίασε εκ πλαγίου, µε ελλιπείς και ανεπαρκείς αιτιολογίες, τις ανωτέρω διατάξεις 
ουσιαστικού δικαίου, καθόσον δεν παραθέτει αιτιολογίες σχετικώς µε τον τρόπο και 
χρόνο καταβολής του ιδιαίτερα µεγάλου ποσού των 60.000.000 δρχ., ήτοι αν ο 
ενάγων το ανέλαβε και πότε από τραπεζικό λογαριασµό του και ποίο ή το εξηύρε από 
άλλη πηγή και ποία, ούτε προσδιορίζει σε τι συνίσταντο τα οικονοµικά προβλήµατα 
που παρέστησε ψευδώς ότι είχε η εναγόµενη και τα οποία παραπλάνησαν τον 
ενάγοντα, ούτε γιατί κατά την παράσταση της εναγόµενης κινδύνευε αυτή να χάσει 
την ιδιοκτησία της αν δεν της κατέβαλε ο ενάγων 60.000.000 δρχ. Εποµένως, ως προς 
το ζήτηµα αυτό οι πρώτος κατά το δεύτερο σκέλος του και τρίτος από τον αριθ. 19 
του άρθρου 559 ΚΠολ∆, λόγοι του αναιρετηρίου µε τους οποίους προσάπτονται στην 
προσβαλλόµενη απόφαση οι ανωτέρω πληµµέλειες, είναι βάσιµοι.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
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ΠΚ: 375, 386, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αδικοπραξία και ενδοσυµβατική ευθύνη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 30 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μίσθωση σε µαρίνα. Ζηµιά σκάφους. Συρροή ενδοσυµβατικής και αδικοπρακτικής 
ευθύνης. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης.Το αποζηµιωτικό αίτηµα της 
ένδικης αγωγής, ως ερειδόµενο σε αθέτηση συµβάσεως που αφορούσε απαίτηση 
εκφρασθείσα εξαρχής σε ευρώ (291 ΑΚ) και σε αδικοπραξία, διεπόµενων 
αµφοτέρων, από το ελληνικό δίκαιο, έπρεπε να έχει εκφραστεί µόνο σε ευρώ και όχι 
σε δολάρια ΗΠΑ ή στο ισάξιό τους σε ευρώ. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 297 εδ. α΄, 298 του ΑΚ και 1 του 
Ν.2842/2000 «Λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των Κανονισµών 
(ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συµβουλίου», όπως ισχύουν σχετικά µε την 
εισαγωγή του ευρώ µε το οποίο αντικαταστάθηκε η δραχµή ως εθνικό νόµισµα, 
προκύπτει ότι κάθε αξίωση για αποζηµίωση που διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, 
είτε αυτή απορρέει από αθέτηση συµβάσεως, είτε από αδικοπραξία, είτε από το νόµο, 
πρέπει από 1/1/2002 να ζητείται σε ευρώ, το οποίο και µόνο δικαιούται να ζητήσει 
αυτός που αξιώνει την αποζηµίωση, αφού στη διάταξη του άρθρου 297 εδ. α΄ ΑΚ, 
ορίζεται ρητώς ότι ο υπόχρεος σε αποζηµίωση οφείλει να την παράσχει σε χρήµα. Ως 
«χρήµα», κατά την ίδια διάταξη, νοείται το εθνικό νόµισµα, δηλαδή η δραχµή µέχρι 
τις 31/12/2001 και από την 1/1/2002 το ευρώ. Με το νόµισµα δε αυτό πρέπει – όχι 
µόνο να πληρωθεί η αποζηµίωση αλλά και να µετρηθεί η θετική ή αποθετική ζηµία 
του αδικηθέντος – ζηµιωθέντος και να πληρωθεί η αποζηµίωση (πρβλ. ΟλΑΠ 
14/1997 Ελ∆νη 1997, 1036, ΟλΑΠ 15-16/1996, ΕΕΝ 1996, σελ. 43, 45, αντίστοιχα, 
ΟλΑΠ 9/1995, Ελ∆νη 1995, 1520, ΑΠ 1203/2010 Ελ∆νη 2011, 804, 1063, ΑΠ 
1379/2004, ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 536/ 2004, Ελ∆νη 2006, 480). Περαιτέρω, ως χρόνος 
καθορισµού των ζηµιών του ενάγοντος, προκειµένης αποζηµιώσεως, κατ’ άρθρα 297 
– 298 του ΑΚ, λαµβάνεται ο χρόνος της έκδοσης της απόφασης και ως τέτοιος 
θεωρείται, κατά τους δικονοµικούς κανόνες, ο χρόνος της πρώτης, ενώπιον του 
πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, συζήτησης (ΟλΑΠ 44/1996, ΝοΒ 1997/451, ΑΠ 
1401/2005, Ελ∆νη 2006/132, ΑΠ 1592/1990 ΕΕΝ 1991/701).  
- Το Εφετείο, λόγω του µεταβιβαστικού αποτελέσµατος, που, σύµφωνα µε το άρθρο 
522 ΚΠολ∆, έχει η έφεση, µέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους 
πρόσθετους λόγους, εξετάζει όλους τους ισχυρισµούς που προβάλλονται παραδεκτώς 
σύµφωνα µε τα άρθρα 525 έως 527 ΚΠολ∆ και έχει ως προς την αγωγή την ίδια 
εξουσία που είχε και το Πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο. Συνεπώς µπορεί, και χωρίς ειδικό 
παράπονο, να εξετάσει αυτεπαγγέλτως τη νοµική βασιµότητα της αγωγής και, αν την 
κρίνει νοµικά αβάσιµη, να εξαφανίσει για το λόγο αυτό την εκκαλούµενη απόφαση, 
έστω και αν ο ενάγων παραπονείται για την απόρριψή της από το πρωτοβάθµιο 
δικαστήριο ως κατ’ ουσίαν αβάσιµης, και αφού κρατήσει την υπόθεση να απορρίψει 
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την αγωγή ως µη νόµιµη. Η απόφαση αυτή είναι επωφελέστερη για τον ενάγοντα – 
εκκαλούντα από την εκκαλούµενη απόφαση και δεν αρκεί απλή αντικατάσταση των 
αιτιολογιών, σύµφωνα µε το άρθρο 534 ΚΠολ∆, αφού οι συνέπειες από την απόρριψη 
της αγωγής ως µη νόµιµης είναι διαφορετικές από εκείνες της απόρριψής της ως κατ’ 
ουσίαν αβάσιµης (βλ. ΑΠ 731/91 Ελ∆νη 37.583, ΑΠ 1039/90 Ελ∆νη 33.1453, 855 
ΑΠ 437/1989 ∆ 21.80, ΑΠ 96/1987 Ελ∆νη 29.1391, ΕφΑθ 3289/2009, Ελ∆νη 2009, 
1514, ΕφΛαρ 428/2007, Ελ∆νη 2008, 236, Εφ∆ωδ 37/2003, ΝΟΜΟΣ, Σ. Σαµουήλ 
«Η έφεση», έκδ. ΣΤ΄, παρ. 854).  
- Σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα στη µείζονα σκέψη που προηγήθηκε, το 
αποζηµιωτικό αίτηµα της ένδικης αγωγής, ως ερειδόµενο σε αθέτηση συµβάσεως που 
αφορούσε απαίτηση εκφρασθείσα εξαρχής σε ευρώ (291 ΑΚ) και σε αδικοπραξία, 
διεπόµενων αµφοτέρων, από το ελληνικό δίκαιο, έπρεπε να έχει εκφραστεί µόνο σε 
ευρώ και όχι σε δολάρια ΗΠΑ ή στο ισάξιό τους σε ευρώ, όπως παραπάνω ειδικότερα 
αναφέρεται. Σηµειωτέον ότι, το γεγονός της καταβολής από τις ενάγουσες προς την 
αντισυµβαλλόµενή τους πλοιοκτήτρια εταιρία του ποσού της ένδικης ζηµίας, 
εκπεφρασµένου σε δολάρια ΗΠΑ, µετά τη γέννηση των ένδικων (σε ευρώ) αξιώσεων, 
δυνάµει σχετικού όρου της µεταξύ των εναγουσών και της πλοιοκτήτριας 
υφισταµένης ασφαλιστικής συµβάσεως, δεν επηρεάζει ούτε µπορεί να µεταβάλλει την 
ανωτέρω φύση και το περιεχόµενο των ένδικων εκχωρηθεισών προς αυτές 
(ενάγουσες), απαιτήσεων σε ευρώ της αρχικής δικαιούχου – εκχωρήτριας κατά των 
εναγοµένων, αφού κάτι τέτοιο δεν διαλαµβάνεται στο ιστορικό της αγωγής.  
Κατ’ ακολουθίαν, αφού, κατά τα προλεχθέντα στη µείζονα σκέψη της αποφάσεως, το 
∆ευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο έχει την εξουσία να εξετάσει αυτεπαγγέλτως και χωρίς 
την υποβολή ειδικού παραπόνου, το νόµω βάσιµο της αγωγής και µπορεί να την 
απορρίψει ως νόµω αβάσιµη και όταν ο ενάγων εκκαλεί και παραπονείται για την 
κατ’ ουσίαν απόρριψή της, ως εν προκειµένω, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση 
έφεση, να εξαφανισθεί η εκκαλουµένη απόφαση, η οποία κατ’ εσφαλµένη ερµηνεία 
και εφαρµογή των παραπάνω νοµικών διατάξεων, έκρινε νόµιµη την αγωγή, και στη 
συνέχεια, την απέρριψε, ως ελέχθη, κατ’ ουσίαν, να κρατηθεί, κατ’ άρθρο 535 παρ. 1 
ΚΠολ∆, η υπόθεση στο παρόν ∆ικαστήριο και, αφού δικασθεί απ’ αυτό κατ’ ουσίαν, 
η ένδικη αγωγή, µε την τακτική διαδικασία και για τις απορρέουσες από τη ρηθείσα 
µισθωτική σχέση αξιώσεις της (όπως και πρωτοδίκως), αφού έτσι διευκολύνεται το 
ενιαίο της κρίσης της δικαζόµενης υποθέσεως, και θάλπεται η οικονοµία της 
προκειµένης δίκης, χωρίς να βλάπτονται, εντεύθεν, τα συµφέροντα των διαδίκων, 
πρέπει να απορριφθεί αυτή (αγωγή) ως νόµω αβάσιµη. Σηµειώνεται ότι, η απόφαση 
αυτή είναι επωφελέστερη για τις εκκαλούσες – ενάγουσες από την εκκαλούµενη 
απόφαση, οι δε συνέπειες από την απόρριψη της αγωγής για τον ένα ή τον άλλο λόγο 
είναι διαφορετικές και δεν πρόκειται για περίπτωση αντικαταστάσεως αιτιολογιών 
κατ’ άρθρο 534 ΚΠολ∆. Πρέπει, ακόµη, να σηµειωθεί ότι µε την εκκαλούµενη 
απόφαση απορρίφθηκε και η, συνεκδικασθείσα, από 15-1-2009 (417/2009) 
προσεπίκληση µε την ενωµένη σ’ αυτή παρεµπίπτουσα αγωγή (ασφαλιστικής) 
αποζηµιώσεως της πρώτης εναγοµένης κατά της ασφαλιστικής εταιρίας µε την 
επωνυµία «ΧΧΧ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», πλην 
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όµως, αυτή δεν εκκαλείται και, ως προς την απορριπτική αυτή (επίσης) οριστική της 
διάταξη, η οποία (διάταξη), εποµένως, δε θίγεται µε την παρούσα απόφαση.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914, 925, 
ΚΠολ∆: 522, 525, 527, 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1103/97, (ΕΚ) 974/98, (ΕΚ) 2866/98, 
Νόµοι: 2842/2000,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 496 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αναπηρία ή παραµόρφωση παθόντα. παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της 
αγωγής. 
- 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 της 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 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 εργασίας, 
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. ∆εν µπορεί να γίνει πρόβλεψη, ότι η αναπηρία ή 
η παραµόρφωση θα προκαλέσει στον παθόντα συγκεκριµένη περιουσιακή ζηµία. 
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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 και 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 του άρθρου 21 του Συντάγµατος, 
όχι µόνο στις σχέσεις των πολιτών προς το Κράτος, αλλά και στις µεταξύ τους 
σχέσεις, χωρίς αναγκαίως η προστασία αυτή να συνδέεται µε αδυναµία πορισµού 
οικονοµικών ωφεληµάτων ή πλεονεκτηµάτων. Έτσι, ορθότερη κρίνεται η ερµηνεία 
της ΑΚ 931 που την καθιστά εφαρµόσιµη, σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται από 
τη διάταξη η επιδίκαση στον παθόντα αναπηρία ή παραµόρφωση ενός ευλόγου 
χρηµατικού ποσού ακριβώς λόγω της αναπηρίας ή παραµορφώσεως, χωρίς σύνδεση 
µε συγκεκριµένη περιουσιακή ζηµία, η οποία άλλωστε και δεν δύναται να 
προσδιορισθεί. Το ποσό του επιδικαζοµένου κατά την ΑΚ 931 εύλογου χρηµατικού 
ποσού εξευρίσκεται κατ' αρχήν µε βάση το είδος και τις συνέπειες της αναπηρίας ή 
παραµορφώσεως αφενός και την ηλικία του παθόντος αφετέρου.  
- 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).  
Εξάλλου, κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ.19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για 
έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης, ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το 
αιτιολογικό της, τα περιστατικά τα αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, ως προς συνδροµή των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων της διάταξης 
που εφαρµόσθηκε ή για τη µη συνδροµή τους, που αποκλείει την εφαρµογή της, 
καθώς και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες στο νοµικό 
χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτά και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Αντίθετα δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης 
βάσης, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και 
µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου απ' αυτές 
πορίσµατος, εφόσον αυτό εκτίθεται σαφώς, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο 
προβαίνει ανέλεγκτα, κατά το άρθρο 561 τταρ.1 ΚΠολ∆ (ΑΠ 83/2005).  
- Ακόµα η ανεπάρκεια των πραγµατικών περιστατικών, που επικαλείται µε την αγωγή 
του ο ενάγων για τη θεµελίωση της, χαρακτηρίζεται ως νοµική αοριστία και ελέγχεται 
µε τον αναιρετικό λόγο από τον αριθµό 1 του αρθρ. 559 ΚΠολ∆ ως παράβαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, εφόσον το δικαστήριο της ουσίας έκρινε τελικά ως 
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ορισµένη την αγωγή, αρκούµενο σε λιγότερα ή διαφορετικά στοιχεία από αυτά που 
απαιτεί ο νόµος. Με τον ίδιο λόγο ελέγχεται και το σφάλµα του δικαστηρίου της 
ουσίας να κρίνει ως αόριστη την αγωγή, αξιώνοντας για τη θεµελίωση της 
περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος για τη θεµελίωση του επίδικου 
δικαιώµατος. Πρόκειται και πάλι για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ως προς 
τη διαπίστωση νοµικής δήθεν αοριστίας της αγωγής (ΟλΑΠ 18/1998, ΑΠ 
1967/2006). Εποµένως νοµική είναι η αοριστία που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση 
του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αντίθετα η έλλειψη εξειδίκευσης των 
πραγµατικών περιστατικών που θεµελιώνουν κατ΄ αρχήν το ασκούµενο µε την αγωγή 
ουσιαστικό δικαίωµα και αποτελούν την προϋπόθεση εφαρµογής του αντίστοιχου 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου χαρακτηρίζεται ως ποσοτική αοριστία της αγωγής, ενώ 
η επίκληση απλώς των στοιχείων του νόµου χωρίς αναφορά πραγµατικών 
περιστατικών χαρακτηρίζεται ως ποιοτική αοριστία της αγωγής (ΑΠ 963/2006) και 
ελέγχονται αµφότερες αναιρετικά µε τους λόγους από το αρθρ. 559 αριθ. 8 και 14 
ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 1573/1981, ΑΠ 1452/2007) αναίρεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 929, 931, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1504 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αναπηρία και παραµόρφωση παθόντος. Αποθετικής ζηµία, λόγω της 
πρόωρης συνταξιοδότησης του ενάγοντα (διαφορά µεταξύ µισθού και σύνταξης). 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται εν 
µέρει η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Το στοιχείο της αιτιώδους συνάφειας, ως µιας εκ των προϋποθέσεων, για την 
ευθύνη αποζηµίωσης, εξ αδικοπραξίας, 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 συνήθη και κανονική πορεία των 
πραγµάτων, το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί του 
εάν το ζηµιογόνο γεγονός υπήρξε ένας από τους αναγκαίους όρους, για την επέλευση 
του επιζήµιου αποτελέσµατος, συνιστά ανέλεγκτη περί τα πράγµατα κρίση και δεν 
ελέγχεται αναιρετικά, ενώ, αντίθετα, ελέγχεται αναιρετικά η κρίση περί του εάν τα 
κυριαρχικώς δεχθέντα, από το δικαστήριο της ουσίας, ως αποδειχθέντα πραγµατικά 
περιστατικά, θεωρούνται, κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας, ως "πρόσφορος 
αιτία" επέλευσης της ζηµίας, διότι αυτή είναι έννοια νοµική, αναγόµενη στην ορθή ή 
µη υπαγωγή, στο δικαστήριο της ουσίας, των διδαγµάτων της κοινής πείρας στην 
αόριστη έννοια της αιτιώδους συνάφειας.  
  - Οαπό το αρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται όταν ο κανόνας δικαίου δεν εφαρµοσθεί, ενώ 
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συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή εάν εφαρµοσθεί, ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και εάν εφαρµοσθεί εσφαλµένα.  
- Ο από το αρθ. 559 αριθµ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, για έλλειψη νόµιµης βάσης 
της απόφασης, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
απόφασης, τα περιστατικά που είναι αναγκαία, για την κρίση, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί της συνδροµής των όρων και προϋποθέσεων, για την εφαρµογή της 
εφαρµοσθείσας διάταξης, ή της µη συνδροµής των όρων αυτών, που αποκλείουν την 
εφαρµογή της, όπως, επίσης και όταν η απόφαση έχει 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. 
- Με τις παραδοχές του το Εφετείο, εστέρησε την απόφασή του νόµιµης βάσης, ένεκα 
ανεπάρκειας και ασάφειας αιτιολογιών, οι οποίες καθιστούν ανέφικτο τον αναιρετικό 
έλεγχο, ως προς την ορθή ή µη εφαρµογή των ως άνω εφαρµοσθεισών διατάξεων και 
συγκεκριµένα ως προς το ουσιώδες ζήτηµα της ύπαρξης ή µη αιτιώδους συνάφειας 
µεταξύ του, εκ του ενδίκου τροχαίου ατυχήµατος, προκληθέντος τραυµατισµού του 
ενάγοντα και της συνταξιοδότησης αυτού. Ειδικώτερα, το Εφετείο, µε την 
αναιρεσιβαλλόµενη απόφασή του, δέχεται ότι κατά το χρονικό διάστηµα από 13-6-
2007 (εποµένη της ηµέρας του ατυχήµατος, µέχρι την 6-3-2008 (ηµέρα έναρξης 
πληρωµής της σύνταξής του) και επειδή δεν µπορούσε να ανταποκριθεί στις επίπονες 
απαιτήσεις του επαγγέλµατος του πυροσβέστη της ΕΜΑΚ, υποχρεώθηκε, τον 
Νοέµβριο του 2007, να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης και στη συνέχεια 
καταλήγει ότι είναι επιδικαστέο το αιτούµενο κονδύλιο της διαφοράς µεταξύ µισθού 
και σύνταξης, για το µετά τη συνταξιοδότησή του αιτούµενο χρονικό διάστηµα των 
πέντε (5) ετών, χωρίς όµως ουδόλως να αναφέρεται και να διευκρινίζεται εάν ο 
περιγραφόµενος εκ του ατυχήµατος τραυµατισµός του κατέλειπε σ' αυτόν µόνιµο 
πρόβληµα υγείας (ποίο ακριβώς και σε ποιο ποσοστό) και σε καταφατική απάντηση 
εάν το πρόβληµα αυτό δικαιολογεί την µόνιµη ανικανότητά του για εργασία, για το 
επάγγελµα που ασκούσε ή αντίθετα, εάν οι εκ του τραυµατισµού του συνέπειες (και 
ποιες ακριβώς) ήταν ιάσιµες και αποκαταστατέες και εάν ναι σε πόσο χρονικό 
διάστηµα µετά το ατύχηµα. Εποµένως, το δικαστήριο υπέπεσε στην από το άρθ. 559 
αριθµ. 19 ΚΠολ∆ προβλεπόµενη πληµµέλεια, που αποδίδεται µε τον πρώτο και µε 
τον δεύτερο, κατά το τελευταίο σκέλος αυτού, λόγους αναίρεσης, οι οποίοι πρέπει να 
γίνουν δεκτοί, ως βάσιµοι. Μετά απ' αυτά πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη 
απόφαση κατά ένα µέρος, δηλαδή, (µόνο) κατά το κεφάλαιο αυτής, που αφορά το 
αιτούµενο κονδύλιο της αποθετικής ζηµίας, λόγω της πρόωρης συνταξιοδότησης του 
ενάγοντα (διαφορά µεταξύ µισθού και σύνταξης). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914, 929,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικοπραξία - Αρχή αναλογικότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1457 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Αρχή αναλογικότητας. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Με το άρθρο 25 παρ.1 εδ. τέταρτο του Συντάγµατος, όπως αυτός ισχύει µετά την 
συνταγµατική αναθεώρηση του έτους 2001, τίθεται ο κανόνας ότι οι κάθε είδους 
περιορισµοί που µπορούν να επιβληθούν στα ατοµικά δικαιώµατα "πρέπει να 
προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει 
επιφύλαξη υπέρ αυτού, και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας". Κατά την 
αρχή αυτή, η οποία ως γενική αρχή του δικαίου ίσχυε και προ τη ρητής αποτυπώσεώς 
της στο Σύνταγµα κατά την προαναφερθείσα αναθεώρησή του, οι νοµίµως 
επιβαλλόµενοι περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να πληρούν τα 
ακόλουθα τρία κριτήρια, πρέπει δηλαδή να είναι α) κατάλληλοι , ήτοι πρόσφοροι για 
την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, β) αναγκαίοι, ήτοι να συνιστούν µέτρο 
το οποίο, σε σχέση µε άλλα δυνάµενα να ληφθούν µέτρα, επάγεται τον ελάχιστο 
δυνατό περιορισµό για τον ιδιώτη ή το κοινό, και τέλος γ) σε στενή έννοια 
αναλογικοί, να τελούν δηλαδή σε εύλογη σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η 
αναµενόµενη ωφέλεια να µην υπολείπεται της βλάβης που προκαλούν. (ΟλΑΠ 
43/2005). Η αρχή της αναλογικότητας, ως κανόνας δικαίου που θέτει όρια στον 
περιοριστικό του ατοµικού δικαιώµατος νόµο, απευθύνεται κατ' αρχήν στο νοµοθέτη. 
Στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου, ήτοι στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών, επίκληση της 
αρχής της αναλογικότητας µπορεί να γίνει αν ο κοινός νοµοθέτης είτε έχει 
παραβιάσει την αρχή αυτή, θεσπίζοντας µε νόµο υπέρµετρους περιορισµούς 
ατοµικών δικαιωµάτων, οπότε ο δικαστής µπορεί, ελέγχοντας τη συνταγµατικότητα 
του νόµου, να µην εφαρµόσει αυτόν (άρθρο 93 παρ.4 του Συντάγµατος), είτε έχει 
παραλείψει να ασκήσει τις συνταγµατικές του υποχρεώσεις, καταλείποντας κενό, 
οπότε η αρχή της αναλογικότητας καλείται επικουρικώς σε εφαρµογή. Στο πεδίο των 
αδικοπρακτικών σχέσεων (άρθρο 914 επ ΑΚ) και ειδικότερα στο ζήτηµα του µέτρου 
της επιδικαστέας χρηµατικής ικανοποιήσεως ο νόµος προβλέπει στο άρθρο 932 ΑΚ 
ότι το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική 
ικανοποίηση, δηλαδή χρηµατική ικανοποίηση ανάλογη µε τις περιστάσεις της 
συγκεκριµένης περιπτώσεως. Με τη διάταξη αυτή ο κοινός νοµοθέτης έλαβε υπόψη 
του την αρχή της αναλογικότητας, εξειδικεύοντάς την στο ζήτηµα του προσδιορισµού 
του ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως. Εποµένως, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, δεν 
υπάρχει έδαφος άµεσης εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 25 παρ.1 εδάφιο 
τέταρτο του Συντάγµατος, η ευθεία δε επίκληση της κατά τον προσδιορισµό 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).  
- Όπως συνάγεται από τα άρθρα 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆, ο δικαστής για 
να σχηµατίσει την κρίση του για πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων, που 
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ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη 
όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία νόµιµα επικαλούνται και προσκοµίζουν οι 
διάδικοι, παράβαση δε αυτής της υποχρεώσεως θεµελιώνει τον προβλεπόµενο από το 
άρθρο 559 αριθ. 11 ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως, ο οποίος ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που ο νόµος δεν επιτρέπει ή παρά το νόµο έλαβε 
υπόψη αποδείξεις που δεν. προσκοµίστηκαν ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. Αρκεί για την ίδρυση του λόγου 
αυτού και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο. Σηµειώνεται, ότι δεν είναι ανάγκη να γίνεται 
ειδική µνεία στην απόφαση και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από τα αποδεικτικά 
µέσα. Το γεγονός ότι µνηµονεύονται και εξαίρονται µερικά από τα αποδεικτικά µέσα, 
λόγω της κατά την ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου µεγαλύτερης σηµασίας τους, δεν 
σηµαίνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα υπόλοιπα, αρκεί βέβαια να γίνεται αδίστακτα 
βέβαιο από το όλο περιερχόµενο της αποφάσεως άτι συνεκτιµήθηκαν όλα τα 
αποδεικτικό µέσα που επικαλέστηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι (ΑΠ 740/2009).  
- 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 απολογίες, ή έχει 
απολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική απολογία, 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 
αµφιβολίας (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 δεν 
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 διεξοδικώς τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς 
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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: 
ΑΚ: 300, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 561, 
ΚΟΚ: 23,  
Σ: 25, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 6,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 2827 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Στοιχεία της αγωγής σχετικά µε αποζηµίωση 
για τις ζηµίες που υπέστη το αυτοκίνητο. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. 
- Από τα άρθρα 297 και 298 ΑΚ προκύπτει ότι, επί βλάβης πράγµατος η ζηµία 
συνίσταται στη δαπάνη αποκαταστάσεως αυτής (βλάβης) αντίστοιχα προς την οποία 
µειώνεται η υπάρχουσα περιουσία του ζηµιωθέντος και το ποσό αυτής αποτελεί την 
επιδικαστέα αποζηµίωση όταν αυτή παρέχεται σε χρήµα. Συνακόλουθα, για την κατά 
το άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολ∆ πληρότητα της αγωγής, όταν µε αυτή ζητείται 
αποζηµίωση για τη δαπάνη αποκαταστάσεως της βλάβης πράγµατος και δη οχήµατος, 
που έγινε µε επί µέρους εργασίες, πρέπει να αναφέρονται κάθε µία ξεχωριστά οι 
βλάβες του οχήµατος (δηλαδή, οι ζηµίες που υπέστη αυτό και σε ποιο τµήµα του), να 
αναγράφονται οι επί µέρους εργασίες και τα ποσά που ο ενάγων δαπάνησε αναλυτικά 
για τις αντίστοιχες εργασίες, ήτοι η συνολική δαπάνη αποκαταστάσεως αυτών, (ΑΠ 
569/2000, Ελλ∆νη 41.1575). Έτσι σε περίπτωση βλάβης αυτοκινήτου από τροχαίο 
ατύχηµα, ο ενάγων, απαιτώντας αποζηµίωση για τις ζηµίες που υπέστη το 
αυτοκίνητο, αρκεί για την πληρότητα της αγωγής του να αναφέρει ορισµένως, κατά 
τα προεκτεθέντα, το βλαπτικό αποτέλεσµα και την επελθούσα περιουσιακή µείωση. 
∆εν αποτελεί όµως στοιχείο της αγωγής, ο καθορισµός των επιµέρους υλικών τα 
οποία απαιτούνται για αποκατάσταση της ζηµίας, η ποσότητα αυτών και η αξία τους 
(ΕφΘρ 734/2005, ΕφΘεσ 1694/2003, Αρµ 2004.66, Αθ. Κρητικό, "Αποζηµίωση από 
τροχαία ατυχήµατα" έκδ. 1998 παρ. 842). Αυτά θεωρούνται περιγραφικά στοιχεία της 
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ζηµίας και θα προκύψουν από τις αποδείξεις (ΕφΑθ 6330/2000, ΕΣυγκ∆ 2004,624). 
Επιπλέον από τις ίδιες ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι για να είναι ορισµένη και 
πλήρης η αγωγή, που περιέχει αξίωση προς αποκατάσταση της θετικής ζηµίας, που 
υφίσταται ο ιδιοκτήτης αυτοκινήτου, το οποίο υπέστη φθορές και βλάβες από τροχαίο 
αυτοκινητικό ατύχηµα από τη µείωση της εµπορικής του αξίας, ήτοι για κονδύλιο που 
αποτελεί ένα από τα πλέον συνηθισµένα κονδύλια των αγωγών αποζηµιώσεως από 
αυτοκινητικό ατύχηµα και ως εκ τούτου πρέπει να αντιµετωπίζεται µε ελαστικότητα, 
πρέπει να αναφέρει µεταξύ άλλων τον τύπο του αυτοκινήτου, την παλαιότητα αυτού, 
την αγοραστική του αξία, την έκταση και το είδος των βλαβών (ΕφΑιγ 4/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 299, 330, 346, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 216, 522, 523,  
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 2, 4, 9, 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1591 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκίνητικό ατύχηµα. Συνυπαιτιότητα. Χρηµατική ικανοποίηση για 
ηθική βλάβη. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Με τις παραδοχές αυτές, το Εφετείο διέλαβε τις ακόλουθες ανεπαρκείς και ασαφείς 
αιτιολογίες, που καθιστούν ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο, αναφορικά µε την 
οδηγική συµπεριφορά του οδηγού της µοτοσικλέτας και τον αιτιώδη σύνδεσµο 
µεταξύ της συµπεριφοράς αυτής και του επελθόντος αποτελέσµατος. 
Ειδικότερα: 1)∆εν καθορίζει σε πόση απόσταση πίσω από το αυτοκίνητο βρισκόταν η 
µοτοσικλέτα, τη στιγµή που ο οδηγός του αυτοκινήτου ενήργησε τον προς δεξιά 
ελιγµό, ώστε να ελεγχθεί αν είχε ρυθµίσει ο οδηγός της µοτοσικλέτας την ταχύτητά 
της και να είναι σε θέση να διακόψει εγκαίρως την πορεία της µπροστά από 
οποιοδήποτε εµπόδιο. 2)∆εν καθορίζει το όριο ταχύτητας στο σηµείο του 
ατυχήµατος, ούτε την ταχύτητα που είχε αναπτύξει η µοτοσικλέτα κατά τη στιγµή 
που ο οδηγός του αυτοκινήτου ενήργησε τον ελιγµό προς τα δεξιά, και 3)δεν 
ασχολήθηκε καθόλου, κατ' αντίθεση µε αυτά που προκύπτουν από την επισκόπηση 
της εξαφανισθείσας απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, δηλαδή µε το γεγονός 
ότι ο αναιρεσίβλητος (ενάγων) εστερείτο αδείας ικανότητας οδήγησης µοτοσικλέτας 
και αν η έλλειψη αυτή τελούσε ή όχι σε πρόσφορο αιτιώδη σύνδεσµο µε το επελθόν 
αποτέλεσµα, κατά τους βασίµους από το άρθρο 559 αριθ.19 ΚΠολ∆ πρώτο και 
τέταρτο λόγους αναίρεσης.  
Αλλά και ο τρίτος λόγος αναίρεσης, από το άρθρο 559 αριθ.1 ΚΠολ∆, για παραβίαση 
των κανόνων ουσιαστικού δικαίου των άρθρων 300 και 931 ΑΚ, είναι βάσιµος και 
πρέπει να γίνει δεκτός, διότι κατά την επιδίκαση του ποσού της χρηµατικής παροχής 
του άρθρου 931 ΑΚ, που και αυτή συνιστά εύλογη αποζηµίωση, πρέπει να 
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συνεκτιµάται και το ποσοστό συνυπαιτιότητας του παθόντος (ΑΠ 765/2007), 
συνεκτίµηση για την οποία δεν έγινε από το Εφετείο ουδεµία µνεία στην 
προσβαλλόµενη απόφαση, ως προς το επιδικασθέν για την αιτία αυτή ποσό των 
70.000 ευρώ, ενώ αντιθέτως έγινε ανάλογη µνεία του ποσοστού συνυπαιτιότητας του 
παθόντος (30%) ως προς το επιδικασθέν ποσό των 50.000 ευρώ, κατά την επιδίκαση 
του ποσού της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης του άρθρου 932 ΑΚ, 
στην προηγούµενη και ανεξάρτητη παράγραφο του κειµένου του αιτιολογικού της 
προσβαλλόµενης απόφασης. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 300, 914, 931, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1816 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα.H παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν 
θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραίτηση από το 
δικόγραφο της αναίρεσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται, ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του 
υπόχρεου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν 
καταβάλλεται η επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνοµη συµπεριφορά 
του υπόχρεου σε αποζηµίωση έναντι εκείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της ζηµίας. Η παράνοµη 
συµπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας µπορεί να συνίσταται όχι µόνο σε θετική 
πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση εκείνος που 
υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το νόµο ή τη 
δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου 
προσώπου, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ικανή και µπορούσε 
αντικειµενικά να επιφέρει κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, 
το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να θεωρηθεί 
κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία της 
ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου γιατί είναι κρίση νοµική, αναγόµενη 
στην ορθή ή µη υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας των διδαγµάτων της κοινής 
πείρας στην αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας. Τα πιο πάνω έχουν 
εφαρµογή και στην περίπτωση του άρθρου 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, ως προς την 
υπαιτιότητα των οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, κατά το οποίο είναι 
εφαρµοστέα η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ.  
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- H παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην 
επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του οποίου 
από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος. 
Περαιτέρω οι έννοιες της αµέλειας και υπαιτιότητας ή συνυπαιτιότητας καθώς και 
του αιτιώδους συνδέσµου είναι νοµικές και εποµένως η κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας ως προς τη συνδροµή ή όχι υπαιτιότητας ή συνυπαιτιότητας του εµπλακέντος 
στο αυτοκινητικό ατύχηµα οδηγού για την επέλευση της ζηµίας και του ουσιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς και του ζηµιογόνου αποτελέσµατος υπόκειται 
στον έλεγχο του Αρείου Πάγου για ευθεία και εκ πλαγίου παράβαση κανόνων 
ουσιαστικού δικαίου (ΑΠ 23/2012).  
- O προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθµ. 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 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 αναίρεσης 
µόνο αν τα διδάγµατα αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή 
των πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς.  
- Kατά 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 συντρέχουν οι 
όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι 
εκείνου που δεν εφαρµόστηκε.  
- Από το συνδυασµό των άρθρων 294, 295 παρ.1, 297, 299 και 573 παρ.1 ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι ο αναιρεσείων µπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αναίρεσης 
µε δήλωσή του που καταχωρίζεται στα πρακτικά της δηµόσιας συνεδρίασης του 
δικαστηρίου, πριν προχωρήσει στην προφορική συζήτηση αυτής.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914,  
ΚΠολ∆: 294, 295, 297, 299, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 19, 573, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1810 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα.Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, 297, 298, 299, 330 εδ.β' , 914 
και 932 του ΑΚ προκύπτει, ότι σε περίπτωση συγκρούσεως µεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων αυτοκινήτων η ευθύνη προς αποζηµίωση προϋποθέτει συµπεριφορά 
παράνοµη και υπαίτια, επέλευση ζηµίας και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της 
συµπεριφοράς του οδηγού και της ζηµίας. Μορφή υπαιτιότητας είναι και η αµέλεια, η 
οποία υπάρχει, όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια, που απαιτείται στις συναλλαγές, 
δηλαδή αυτή που, αν είχε καταβληθεί, µε µέτρο τη συµπεριφορά του µέσου συνετού 
και επιµελούς οδηγού αυτοκινήτου, θα καθιστούσε δυνατή την αποτροπή της 
συγκρούσεως. Αιτιώδης σύνδεσµος υπάρχει, όταν η παράνοµη και υπαίτια 
συµπεριφορά του οδηγού ήταν, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας, ικανή, 
κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, να επιφέρει τη ζηµία και 
την επέφερε στη συγκεκριµένη περίπτωση. Η παράβαση των διατάξεων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) δεν θεµελιώνει αυτή καθ' αυτή υπαιτιότητα στην 
επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του οποίου 
από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης παραβάσεως και του ζηµιογόνου 
αποτελέσµατος. Εξάλλου, οι ανωτέρω έννοιες της υπαιτιότητας και του αιτιώδους 
συνδέσµου είναι νοµικές κι εποµένως η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς τη 
συνδροµή ή όχι υπαιτιότητας του εµπλακέντος σε σύγκρουση οχηµάτων οδηγού και 
του αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς του και του ζηµιογόνου 
αποτελέσµατος υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 559 αρ.1 εδ.α και 19 του ΚΠολ∆ για ευθεία και εκ πλαγίου παράβαση 
κανόνων ουσιαστικού δικαίου.  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης της απόφασης, ήτοι εκ πλαγίου παραβίαση ουσιαστικού 
κανόνα, κατά την έννοια της διατάξεως του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, 
υπάρχει, όταν στις αιτιολογίες της αποφάσεως, που αποτελούν την ελάσσονα 
πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν περιέχονται καθόλου ή δεν αναφέρονται µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το 
δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης κι έτσι δεν µπορεί να ελεγχθεί, αν στη συγκεκριµένη 
περίπτωση συνέτρεχαν ή όχι οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που 
εφαρµόστηκε, όχι όµως όταν οι ελλείψεις ή οι αντιφάσεις ανάγονται στην εκτίµηση 
των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση και αξιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος, εφόσον τούτο εκτίθεται σαφώς στην απόφαση. Τέλος, ο λόγος αναίρεσης 
από το εδάφιο 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ µπορεί να εξεταστεί και ως λόγος από το 
εδάφιο 19 του ίδιου άρθρου και κώδικα γιατί περιέχει σιωπηρά και παράπονο για 
έλλειψη νόµιµης βάσης. 
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 297, 298, 299, 330, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1808 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκίνητα. Υπαιτιότητα. Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν 
θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση του αυτοκινητικού 
ατυχήµατος. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του 
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, που µπορεί να είναι και ο ζηµιωθείς στην περίπτωση που συνετέλεσε και 
ο ίδιος την πρόκληση ή την επαύξηση της ζηµιάς, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας ικανή και µπορούσε να επιφέρει, κατά τη συνηθισµένη πορεία των 
πραγµάτων, το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να 
θεωρηθεί κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία 
της ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά τη διάταξη του άρθρου 
559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολ∆ γιατί είναι κρίση νοµική, αναγόµενη στην ορθή ή µη 
υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας των διδαγµάτων της κοινής πείρας στην 
αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας. Αντίθετα, η κρίση του δικαστηρίου 
της ουσίας, περί του ότι στη συγκεκριµένη (ένδικη) περίπτωση η πράξη ή η 
παράλειψη εκείνη αποτέλεσε ή δεν αποτέλεσε την αιτία του επιζήµιου 
αποτελέσµατος, περί του ότι δηλαδή το ζηµιογόνο γεγονός σε σχέση µε τη ζηµία 
βρίσκεται ή δεν βρίσκεται σε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος, ως αναγόµενη σε 
εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων (αρθρ. 561 παρ. 1 ΚΠολ∆), δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο.  
- Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην 
επέλευση του αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του 
οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος 
(ΑΠ 468/2003).  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). Ο 
προβλεπόµενος από το άρθρο 559, αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης 
βάσης µε την έννοια της ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες 
αποκλειστικά στη διατύπωση του αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη 
συνδροµή ή µη γεγονότων, που στη συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το 
πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την 
ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεσή τους, να µην µπορεί να κριθεί αν η απόφαση 
στηρίζεται ή όχι νοµικώς (ΟλΑΠ 13/1995). Η ύπαρξη νόµιµης βάσης και η 
αντίστοιχη έλλειψή της πρέπει να προκύπτουν αµέσως από την προσβαλλόµενη 
απόφαση, ο δε Άρειος Πάγος διαπιστώνει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του 
προκειµένου λόγου αναίρεσης, ελέγχοντας µόνο την προσβαλλόµενη απόφαση και το 
αιτιολογικό της και όχι το περιεχόµενο άλλων εγγράφων ή αποφάσεων σε εφαρµογή 
της διάταξης του άρθρου 561 παρ. 2 του ΚΠολ∆. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη 
νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου 
από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανέλεγκτα, κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα 
και για το λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
- Με τις παραδοχές του αιτιολογικού της προσβαλλόµενης απόφασής του το Εφετείο, 
µε τις οποίες απέρριψε την έφεση της αναιρεσείουσας, όπως αυτή τότε παρίστατο, 
κατά της πρωτόδικης απόφασης, µε την οποία είχε απορριφθεί η αγωγή της κατά των 
αναιρεσιβλήτων παραβίασε εκ πλαγίου τις ίδιες πιο πάνω διατάξεις ουσιαστικού 
δικαίου των άρθρων 297, 298, 300, 330, 914 του ΑΚ Ειδικότερα, οι αιτιολογίες αυτές 
είναι ελλιπείς και ανεπαρκείς, µε βάση όσα εκτίθενται κατωτέρω, αφ' ετέρου δε δεν 
καθίσταται εφικτός ο έλεγχος από το ∆ικαστήριο τούτο ως προς το εάν 
εφαρµόστηκαν ορθά οι πιο πάνω διατάξεις κατά την έννοια που προαναφέρθηκε στη 
µείζονα σκέψη της παρούσας. Ειδικότερα: 1) Ενώ το Εφετείο δέχεται ότι το ένδικο 
ατύχηµα έλαβε χώρα, σε ώρα νυκτερινή (20.40 µ.µ. της 19-3-2007) πλησίον ισόπεδου 
κόµβου, σε χρόνο που το οδόστρωµα ήταν ολισθηρό λόγω ψιλής βροχής, δηλαδή 
δέχεται τη συνδροµή ειδικών περιστάσεων, που κατά τη διάταξη του άρθρου 19 παρ.2 
του ΚΟΚ επέβαλλε στην πρώτη αναιρεσίβλητη οδηγό να ρυθµίσει την ταχύτητα του 
οχήµατός της, ακόµα και κάτω του επιτρεπόµενου ορίου του άρθρου 20 παρ.1 του 
ΚΟΚ για την κατοικηµένη περιοχή των 50 χιλιοµ. την ώρα, εν τούτοις δέχεται (το 
Εφετείο) ότι η ταχύτητα του ίδιου αυτοκινήτου δεν υπερέβαινε το προαναφερθέν όριο 
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των 50 χιλιοµέτρων του άρθρου 20 του ΚΟΚ, παραβλέποντας και µη αιτιολογώντας 
τις προαναφερθείσες ειδικές συνθήκες σε σχέση µε την κανονικότητα ή όχι της 
ταχύτητας. 2) ∆εν διευκρινίζει το Εφετείο εάν η τότε ανήλικη παθούσα πριν 
επιχειρήσει να διασχίσει κάθετα το συνολικό πλάτος του οδοστρώµατος της οδού 
όπου συνέβη το ατύχηµα, παρέµεινε στο πεζοδρόµιο πριν κατέλθει στο οδόστρωµα, 
και εάν, µε την παραδοχή του Εφετείου ότι η οδός που συνέβη το ατύχηµα στο 
σηµείο του ατυχήµατος είναι ευθεία σε µήκος 500 τουλάχιστον µέτρων και υπήρχε 
τεχνικός φωτισµός, θα µπορούσε η πρώτη αναιρεσίβλητη οδηγός ν' αντιληφθεί την 
ανήλικη παθούσα να στέκεται στο πεζοδρόµιο πριν να κατέλθει στο οδόστρωµα. 3) 
Ενώ δέχεται το Εφετείο ότι η ανήλικη παθούσα από το χρόνο που βρέθηκε στο µέσον 
του οδοστρώµατος επιχείρησε τρέχοντας να διασχίσει το ρεύµα πορείας του 
οδοστρώµατος που έβαινε η πρώτη αναιρεσίβλητη οδηγός, δεν διευκρινίζει εάν η 
ανήλικη παθούσα από την κάθοδό της στο οδόστρωµα του αντίθετου ρεύµατος, από 
εκείνο που εκινείτο το όχηµα της πρώτης αναιρεσίβλητης, εκινείτο βαδίζοντας ή 
τρέχοντας, για να διανύσει την απόσταση των 5,35 µ. από την κάθοδό της στο 
οδόστρωµα µέχρι την προσωρινή στάση της στο διαχωριστικό όριο των δύο 
ρευµάτων κυκλοφορίας. 4) Με την παραδοχή του Εφετείου για το ευθύγραµµο της 
οδού και τις συνθήκες πλήρους φωτισµού, δεν διευκρινίζει το Εφετείο γιατί η πρώτη 
αναιρεσίβλητη αντιλήφθηκε την ανήλικη παθούσα για πρώτη φορά, όταν αυτή 
εκινείτο στο δικό της ρεύµα πορείας, και δεν την αντιλήφθηκε από την εκκίνησή της 
από το απέναντι πεζοδρόµιο και κατά την πορεία της επί απόστασης 5,35 µ. µέχρι την 
άφιξή της στο διαχωριστικό όριο των δύο ρευµάτων κυκλοφορίας, αλλά και κατά την 
προσωρινή διακοπή της πορείας της στο διαχωριστικό όριο των δύο ρευµάτων 
πορείας. Εποµένως, τα όσα επικαλείται η αναιρεσείουσα µε τον πρώτο και δεύτερο 
λόγους της αίτησης αναίρεσης υπό την επίκληση πληµµελειών από τους αρ. 1 
(αλυσσιτελώς) και 19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.∆. κρίνονται βάσιµα. 
Μετά τα παραπάνω, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1613 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα.Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν 
θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- 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 
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απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος απονέµει δικαίωµα ή 
προστατεύει συγκεκριµένο συµφέρον του ζηµιωθέντος, µπορεί δε η συµπεριφορά 
αυτή να συνίσταται σε θετική ενέργεια ή σε παράλειψη ορισµένης ενέργειας. Μορφή 
υπαιτιότητας είναι και η αµέλεια, η οποία υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια 
που απαιτείται στις συναλλαγές, δηλαδή αυτή που αν καταβαλλόταν, µε µέτρο τη 
συµπεριφορά του µέσου συνετού και επιµελούς ανθρώπου του κύκλου 
δραστηριότητας του ζηµιώσαντος, θα καθιστούσε δυνατή την αποτροπή του 
παράνοµου και ζηµιογόνου αποτελέσµατος. Αιτιώδης σύνδεσµος υπάρχει όταν η 
παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά του δράστη ήταν, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της 
κοινής πείρας, ικανή, κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, να 
επιφέρει τη ζηµία και την επέφερε στη συγκεκριµένη περίπτωση. Η κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας,ότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα 
επιτρέπουν το συµπέρασµα να θεωρηθεί κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας 
ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία της ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου 
Πάγου, γιατί είναι κρίση νοµική, αναγόµενη στην ορθή ή µη υπαγωγή από το 
δικαστήριο της ουσίας των διδαγµάτων της κοινής πείρας στην αόριστη νοµική 
έννοια της αιτιώδους συνάφειας. Τα πιο πάνω έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση 
του άρθρου 10 του ν. ΓΠΝ/1911, ως προς την υπαιτιότητα των οδηγών των 
συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, κατά το οποίο είναι εφαρµοστέα η διάταξη του 
άρθρου 914 ΑΚ.  
- Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην 
επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του οποίου 
από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος. 
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 38 παράγραφος 4 εδα' κα ιε' του Ν 2696/1999 οι πεζοί 
προκειµένου να διασχίσουν το οδόστρωµα υποχρεούνται, α) αν υπάρχουν στο 
οδόστρωµα διαβάσεις πεζών, να τις χρησιµοποιούν, ε) αν δεν υπάρχουν στο 
οδόστρωµα διαβάσεις πεζών, να µην κατεβαίνουν σ' αυτό αν δεν βεβαιωθούν ότι δεν 
θα παρεµποδίσουν την κυκλοφορία των οχηµάτων, στη συνέχεια δε να διασχίζουν το 
οδόστρωµα κάθετα προς τον άξονά του.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµός 1 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης αν 
παραβιάστηκε κανόνας δικαίου ή τα διδάγµατα της κοινής πείρας και εφόσον αυτά 
αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων 
σ' αυτούς, ενώ κατά τον αριθµό 19 του ίδιου άρθρου η απόφαση στερείται νόµιµης 
βάσης και έτσι ιδρύεται ο από τη διάταξη αυτή προβλεπόµενος λόγος αναίρεσης και 
όταν έχει αιτιολογίες ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, υπό την έννοια ότι στο αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την 
ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού δεν εκτίθενται µε σαφήνεια και 
πληρότητα εκείνα τα πραγµατικά γεγονότα, που είναι αναγκαία, για να κριθεί αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του 
εφαρµοσθέντος κανόνα δικαίου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
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Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1421 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ 
συνάγεται, ότι αναγκαία προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση σε σύγκρουση 
αυτοκινήτων είναι η υπαιτιότητα του οδηγού που προκάλεσε τη ζηµία, καθώς και η 
ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της πράξης ή παράλειψης του οδηγού αυτού και 
της σύγκρουσης, από την οποία προκλήθηκαν οι ζηµίες. Τέτοιος σύνδεσµος 
πρόσφορος για την επέλευση του αποτελέσµατος υπάρχει όταν η σχετική πράξη ή 
παράλειψη του ζηµιώσαντος ήταν ικανή, κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, να 
προκαλέσει τη ζηµία. Η ύπαρξη του αιτιώδους συνδέσµου σε κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση είναι ζήτηµα καθαρά πραγµατικό και κρίνεται από το δικαστήριο της 
ουσίας. Όµως η κρίση για το αν τα πραγµατικά περιστατικά που κυριαρχικά 
διαπίστωσε το δικαστήριο της ουσίας επιτρέπουν το συµπέρασµα ότι ορισµένο 
γεγονός µπορεί αντικειµενικά να θεωρηθεί ως πρόσφορη αιτία του αποτελέσµατος 
που επήλθε υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο. ∆εν αποκλείεται, κατ' αρχήν, η ύπαρξη 
υπαιτιότητας, από το γεγονός ότι στο αποτέλεσµα συνετέλεσε και συνυπαιτιότητα του 
ζηµιωθέντος, εφόσον δεν διακόπτεται ο αιτιώδης σύνδεσµος. Περαιτέρω η ύπαρξη 
της υπαιτιότητας ή της συνυπαιτιότητας, καθώς και ο βαθµός πταίσµατος των 
υπαίτιων οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, δεν αναιρούνται από µόνο το 
γεγονός ότι ένας από τους οδηγούς αυτούς παραβίασε τις διατάξεις του ΚΟΚ, αφού 
µόνη η παραβίαση των διατάξεων αυτού οπό τους οδηγούς δεν θεµελιώνει αυτή 
καθαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος. Αποτελεί απλά 
στοιχείο, η στάθµιση του οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε 
την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης παράβασης και του 
αποτελέσµατος που επήλθε.  
- Ο λόγος αναίρεσης από το εδάφιο 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ για έλλειψη νόµιµης 
βάσης ιδρύεται όταν από τις αιτιολογίες της απόφασης δεν προκύπτουν µε σαφήνεια, 
πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις εκείνα τα πραγµατικά 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. Ο λόγος άρα δεν ιδρύεται, όταν οι ελλείψεις αναφέρονται 
στην αιτιολόγηση απλά του αποδεικτικού πορίσµατος, εφόσον αυτό διατυπώνεται µε 
σαφήνεια.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
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Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1669 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Παραβίαση των διατάξεων ΚΟΚ. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται ότι 
προϋπόθεση της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του 
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, που µπορεί να είναι και ο ζηµιωθείς στην περίπτωση που συνετέλεσε και 
ο ίδιος την πρόκληση ή την επαύξηση της ζηµιάς, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας ικανή και µπορούσε να επιφέρει, κατά τη συνηθισµένη πορεία των 
πραγµάτων, το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να 
θεωρηθεί κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία 
της ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά τη διάταξη του άρθρου 
559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολ∆ γιατί είναι κρίση νοµική, αναγόµενη στην ορθή ή µη 
υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας των διδαγµάτων της κοινής πείρας στην 
αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας. Αντίθετα, η κρίση του δικαστηρίου 
της ουσίας, περί του ότι, στη συγκεκριµένη (ένδικη) περίπτωση η πράξη ή η 
παράλειψη εκείνη αποτέλεσε ή δεν αποτέλεσε την αιτία του επιζήµιου 
αποτελέσµατος, περί του ότι δηλαδή το ζηµιογόνο γεγονός σε σχέση µε τη ζηµία 
βρίσκεται ή δεν βρίσκεται σε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος, ως αναγόµενη σε 
εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων (αρθρ. 561 παρ. 1 ΚΠολ∆), δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο. Τέλος, η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή 
καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση του αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως 
στοιχείο, η στάθµιση του οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε 
την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του 
επελθόντος αποτελέσµατος (ΑΠ 468/2005).  
- Από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.4 και 5 του Ν. 2696/1999 περί του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) προκύπτει ότι στους κόµβους, που κατά τα, οριζόµενα 
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στο άρθρο 2 παρ.1 του ιδίου Κώδικα αποτελούν: Οι ισόπεδες συµβολές, 
διακλαδώσεις ή διασταυρώσεις οδών, περιλαµβανοµένων και των ελεύθερων χώρων, 
που σχηµατίζονται απ' αυτές, όταν δεν υπάρχει σήµανση η προτεραιότητα ανήκει σε 
εκείνον που έρχεται από δεξιά. Εξαίρεση απ' αυτόν τον κανόνα αναγνωρίζεται µόνον 
στις περιοριστικώς αναφερόµενες στην εν λόγω διάταξη περιπτώσεις: α) όσων 
κινούνται σε αυτοκινητόδροµους, εθνικές οδούς, ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας, β) 
των σιδηροδροµικών και τροχοδροµικών οχηµάτων, τα οποία έχουν σε κάθε 
περίπτωση προτεραιότητα γ) όσων εισέρχονται σε οδό από χωµατόδροµο, µονοπάτια 
παρόδιας ιδιοκτησίας, χώρους στάθµευσης και σταθµούς ανεφοδιασµού και δ) όσων 
εκκινούν ή κινούνται προς τα πίσω όταν αυτό επιτρέπεται οι οποίοι οφείλουν σε κάθε 
περίπτωση να παραχωρούν προτεραιότητα στους εξ αριστερών τους κινούµενους. 
Στην πιο πάνω εξαίρεση δεν περιλαµβάνεται η περίπτωση κατά την οποία σε ισόπεδο 
κόµβο µια οδός τέµνει καθέτως άλλη σε σχήµα "Τ", ήτοι καταλήγει σ' αυτήν χωρίς να 
συνεχίζεται, διότι ούτε ρητώς στο νόµο αναφέρεται αυτή η περίπτωση, ούτε και κατ' 
αναλογία µπορεί να ενταχθεί στην εξαίρεση είναι δε διαφορετικό το γεγονός ότι ο 
κινούµενος στην τέµνουσα οδό οδηγός είναι υποχρεωµένος στα πλαίσια των 
διατάξεων των άρθρων 19 παρ.1,2 και 3 και 21 παρ.1 και 2 του ΚΟΚ να έχει τον 
έλεγχο του οχήµατός του, να ρυθµίζει την ταχύτητά του ανάλογα µε τις κρατούσες 
συνθήκες να την µειώνει πλησίον των ισόπεδων οδικών κόµβων, να βεβαιώνεται αν 
πρόκειται να εισέλθει αριστερά ή δεξιά σε άλλη οδό, ότι µπορεί να το πράξει χωρίς 
κίνδυνο ή παρακώλυση των λοιπών χρηστών της οδού και να χρησιµοποιήσει τους 
δείκτες κατευθύνσεως για να καταστήσει έγκαιρα γνωστή την πρόθεσή του να 
αλλάξει διεύθυνση προς τα αριστερά ή δεξιά κατά περίπτωση. Εποµένως επί 
ισόπεδου κόµβου σε σχήµα Τ που δεν υπάρχει σχετική σήµανση η προτεραιότητα 
ανήκει στον κινούµενο επί της τεµνούσης οδού έναντι των εξ αριστερών υποχρέων 
(ΑΠ 1044/2005).  
- 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 βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και 
τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, 
αν η αγωγή, ένσταση κ.λ.π. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση 
ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή 
κατ' ουσίαν (ΟλΑΠ 27 και 28/1998). Εξάλλου 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 
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στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου 
πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν 
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα 
δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του 
(ανεπαρκής αιτιολογία), ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). 
(ΟλΑΠ 1/1999).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης 
βάσης µε την έννοια της ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόµενες 
αποκλειστικά στη διατύπωση του αιτιολογικού πορίσµατος αναφορικά µε τη 
συνδροµή ή µη γεγονότων, που στη συγκεκριµένη περίπτωση συγκροτούν το 
πραγµατικό του εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την 
ανεπαρκή ή αντιφατική έκθεσή τους, να µην µπορεί να κριθεί αν η απόφαση 
στηρίζεται ή όχι νοµικώς (ΟλΑΠ 13/1995). Η ύπαρξη νόµιµης βάσης και η 
αντίστοιχη έλλειψή της πρέπει να προκύπτουν αµέσως από την προσβαλλόµενη 
απόφαση, ο δε Άρειος Πάγος διαπιστώνει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του 
προκειµένου λόγου αναίρεσης, ελέγχοντας µόνο την προσβαλλόµενη απόφαση και το 
αιτιολογικό της και όχι το περιεχόµενο άλλων εγγράφων ή αποφάσεων σε εφαρµογή 
της διάταξης του άρθρου 561 παρ. 2 του ΚΠολ∆. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη 
νόµιµης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου 
από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανέλεγκτα, κατά το άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα 
και για το λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
ΚΟΚ: άρθ. 19, 21, 26, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1502 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Παραβίαση των διατάξεων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 914, 297 και 298 ΑΚ προκύπτει, ότι προϋπόθεση της 
ευθύνης προς αποζηµίωση για τη ζηµία που προήλθε από παράνοµη και υπαίτια 
πράξη ή παράλειψη του υπόχρεου προς αποζηµίωση, είναι η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ του ζηµιογόνου γεγονότος και του επιζήµιου αποτελέσµατος, 
καθώς και ότι η ύπαρξη της υπαιτιότητας δεν αποκλείεται καταρχήν από το γεγονός, 
ότι στο αποτέλεσµα του ατυχήµατος, συνετέλεσε και συνυπαιτιότητα του 
ζηµιωθέντος, εφόσον δεν διακόπτεται ο αιτιώδης σύνδεσµος, καθώς και ότι η ύπαρξη 
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της υπαιτιότητας ή της συνυπαιτιότητας, όπως και ο βαθµός του πταίσµατος του 
υπαιτίου οδηγού δεν αναιρείται από µόνο το γεγονός, ότι ο ένας από τους 
εµπλακέντες στο ατύχηµα ή και αµφότεροι παραβίασαν τις διατάξεις του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), αφού µόνη η παραβίαση των διατάξεων τούτων, δεν 
θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση, αυτοκινητικού 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.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθµ. 1 ΚΠολ∆, δηµιουργείται λόγος αναιρέσεως και αν 
παραβιασθεί κανόνας ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, συνίσταται δε η παραβίαση στην 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή κανόνα, που υπάρχει, όταν εφαρµόζεται ή δεν 
εφαρµόζεται κατά περίπτωση, κανόνας ουσιαστικού δικαίου, αν και δεν υπάρχουν ή 
υπάρχουν αντίστοιχα, οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, σύµφωνα 
µε όσα ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας. 
- Ο από το άρθ. 559 αριθµ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, για έλλειψη νόµιµης βάσης 
της απόφασης, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της 
απόφασης, τα περιστατικά που είναι αναγκαία, για την κρίση, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, περί της συνδροµής των όρων και προϋποθέσεων, για την εφαρµογή της 
εφαρµοσθείσας διάταξης, ή της µη συνδροµής των όρων αυτών, που αποκλείουν την 
εφαρµογή, της, όπως, επίσης και όταν η απόφαση έχει 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. Ανεπάρκεια και ασάφεια αιτιολογιών υπάρχει όταν από 
αιτιολογικό δεν προκύπτουν τα πραγµατικά περιστατικά, που είναι αναγκαία για τη 
δικαιολόγηση της εφαρµοσθείσας διάταξης ουσιαστικού δικαίου, καθιστώντας έτσι 
ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 330, 914,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
ΚΟΚ: 12, 17, 19, 42, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Ρόδου 
Αριθµός απόφασης: 23 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Βλάβη αυτοκινήτου. Στοιχεία αγωγής όταν µε 
αυτή ζητείται αποζηµίωση για τη δαπάνη αποκαταστάσεως της βλάβης πράγµατος. 
Κονδύλιο της εµπορικής υπαξίας του αυτοκινήτου. 
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- Από το συνδυασµό των άρθρων 297, 298, 914 ΑΚ και 216 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι, 
σε περίπτωση βλάβης αυτοκινήτου από τροχαίο ατύχηµα, ο ενάγων (κύριος, νοµέας ή 
κάτοχος του αυτοκινήτου), απαιτώντας αποζηµίωση για τις ζηµιές που υπέστη το 
αυτοκίνητο, αρκεί για την πληρότητα της αγωγής του να αναφέρει ορισµένως το 
βλαπτικό αποτέλεσµα και την επελθούσα περιουσιακή µείωση. ∆εν αποτελεί όµως 
στοιχείο της αγωγής ο καθορισµός των επιµέρους υλικών τα οποία απαιτούνται για 
αποκατάσταση της ζηµίας, η ποσότητα αυτών και η αξία τους. Σ΄ αυτά θεωρούνται 
περιγραφικά στοιχεία της ζηµίας και θα προκύψουν από τις αποδείξεις (ΕφΘεσ 
1694/2003 ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 409/1995 ΑρχΝ 841, 822/1989 Αρµ ΜΓ 447, 
1917/2002, αδηµ. σε νοµικά περιοδικά, Αθ. Κρητικό, Αποζηµίωση από τροχαία 
ατυχήµατα, έκδοση 1992, παρ. 790).  
- Για την κατά το άρθρο 216 παρ 1 ΚΠολ∆ πληρότητα της αγωγής, όταν µε αυτή 
ζητείται αποζηµίωση για τη δαπάνη αποκαταστάσεως της βλάβης πράγµατος, που 
έγινε (η αποκατάσταση) µε επί µέρους εργασίες κ.λπ., είναι αρκετό ν΄ αναγράφονται 
οι επιµέρους εργασίες και η συνολική δαπάνη αποκαταστάσεως αυτών και δεν 
απαιτείται ν΄ αναγράφεται ξεχωριστά και η δαπάνη για κάθε µία από αυτές, καθώς 
και η δαπάνη για καθένα χρησιµοποιηθέν για την αποκατάσταση της βλάβης 
ανταλλακτικό γιατί αυτό δεν ανάγεται στη βάση της αγωγής και µπορεί να προκύψει 
από τις αποδείξεις (βλ. σχ. ΕφΑθ 9973/1997 Ελ∆νη 1998.13145, ΑΠ 1006/77 ΝοΒ 
26.907, ΑΠ 149/76 ΝοΒ 24.691, Ε.Π. 718/87 Ελ∆νη 29.742).  
- Για την πληρότητα του κονδυλίου της εµπορικής υπαξίας πρέπει να εκτίθενται στην 
αγωγή επαρκή στοιχεία ώστε βάσει αυτών το ∆ικαστήριο να δυνηθεί να προσδιορίσει 
το ύψος του σχετικού κονδυλίου (τύπος αυτοκινήτου, παλαιότητα, αγοραστική αξία, 
είδος και έκταση βλαβών, και ο βαθµός της αποκαταστάσεώς τους κλπ). Η αναφορά 
των στοιχείων αυτών στην αγωγή θα µπορεί να συµπληρωθεί µε περισσότερα 
στοιχεία τα οποία θα προκύψουν από τις αποδείξεις. Πάντως ενόψει της παραπάνω 
φύσεως του κονδυλίου δικαιολογείται κάποια ελαστικότητα στις προϋποθέσεις αυτές 
(βλ. Αθ. Κρητικό, Αποζηµίωση από αυτοκινητικά οχήµατα, 2008, σελ. 490). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 216, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1713 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Εργασίες σε οδούς. Πινακίδες σήµανσης. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 330 και 914 ΑΚ προκύπτει ότι προϋποθέσεις της 
ευθύνης προς αποζηµίωση είναι η υπαιτιότητα του υπόχρεου, το παράνοµο της 
πράξης ή παράλειψης αυτού και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της πράξης ή 
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παράλειψης και της επελθούσας ζηµίας. Υπαιτιότητα είναι ο ψυχικός δεσµός του 
δράστη προς την αδικοπραξία. Αν η ζηµία οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα 
του παθόντος δεν οφείλεται αποζηµίωση, ενώ, αν διαπιστωθεί συντρέχον πταίσµα 
αυτού, το δικαστήριο µπορεί, σύµφωνα µε το άρθρο 300 ΑΚ, να µην επιδικάσει 
καθόλου αποζηµίωση ή να µειώσει το ποσό της. Η παράνοµη έναντι του ζηµιωθέντος 
συµπεριφορά µπορεί να συνίσταται όχι µόνο σε θετική πράξη, αλλά και σε 
παράλειψη, εφόσον στην τελευταία περίπτωση ο υπαίτιος ήταν υποχρεωµένος να 
ενεργήσει, η υποχρέωση του δε αυτή σε πράξη µπορεί να επιβάλλεται από 
δικαιοπραξία, από το νόµο ή από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική 
αντίληψη, πράγµα που υπάρχει ιδίως, όταν ο υπαίτιος µε ενέργειες του δηµιούργησε 
µια επικίνδυνη κατάσταση από την οποία είναι δυνατό να προκύψει ζηµία σε τρίτους. 
Ο αιτιώδης σύνδεσµος, κατά την κρατούσα θεωρία της πρόσφορης αιτιώδους 
συνάφειας υπάρχει, όταν το επιζήµιο γεγονός, κατά το χρόνο και µε τους όρους που 
έλαβε χώρα, ήταν ικανό κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων και χωρίς την 
µεσολάβηση άλλου περιστατικού, να επιφέρει τη βλάβη που έγινε. Το αν η πράξη ή 
παράλειψη ήταν ικανή, αντικειµενικά εξεταζόµενη να επιφέρει τη ζηµία, δηλαδή το 
αν ευρίσκεται σε πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια µε το αποτέλεσµα, ελέγχεται από τον 
Άρειο Πάγο και µάλιστα από την άποψη της παραβάσεως ή µη των διδαγµάτων της 
κοινής πείρας κατά την υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών που διαπιστώθηκαν 
στη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας.  
- Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 9 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) "1. Όταν 
εκτελούνται στις οδούς εργασίες, τοποθετούνται σε κατάλληλες θέσεις όλες οι 
πινακίδες σήµανσης που απαιτούνται κατά περίπτωση (κινδύνου, ρυθµιστικές, 
πληροφοριακές), κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 10 του παρόντος Κώδικα. 2. Επιπλέον 
της κατά την προηγούµενη παράγραφο σήµανσης, τα όρια των επί του οδοστρώµατος 
εκτελουµένων εργασιών ή οι χώροι εναπόθεσης υλικών πρέπει να επισηµαίνονται µε 
την τοποθέτηση συνεχών ή διακεκοµµένων εµποδίων, τα οποία να έχουν 
εναλλασσόµενες λωρίδες ερυθρού και λευκού χρώµατος ...", κατά δε το άρθρο 10 
παρ.1 του ιδίου νόµου ". Όποιος έχει τις κατά τον παρόντα Κώδικα αρµοδιότητες ή 
την εξουσία επί του πράγµατος, επί του οποίου διεξάγεται δηµόσια κυκλοφορία, 
υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο, ώστε από τη δηµόσια κυκλοφορία να µη 
δηµιουργείται κίνδυνος ή ζηµία τρίτων προσώπων ή άλλων έννοµων αγαθών ...".  
- Κατά µεν το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ ο κανόνας ουσιαστικού δικαίου παραβιάζει αν 
δεν εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα. Προς εξεύρεση της 
παραβίασης ελέγχεται ο δικανικός συλλογισµός και µπορεί η παραβίαση να 
εντοπιστεί και στην ελάσσονα πρόταση, όταν οι πραγµατικές παραδοχές του 
δικαστηρίου της ουσίας καθιστούν φανερή την παραβίαση, κατά δε την έννοια του 
άρθρου 559 αριθ.19 Κ.Πολ.∆., λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης βάσεως της 
αποφάσεως ιδρύεται όταν από τις αιτιολογίες της δεν προκύπτουν σαφώς τα 
περιστατικά, που είναι αναγκαία, για να κριθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της διατάξεως του ουσιαστικού δικαίου που 
εφαρµόστηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, καθώς και 
όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς ή 
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αντιφατικές ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα 
οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Αντιθέτως, 
δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως όταν πρόκειται για ελλείψεις, που ανάγονται 
στην εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και 
αιτιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, εφόσον αυτό διατυπώνεται στην 
απόφαση σαφώς. Μόνο τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται 
πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
ΚΟΚ: 9, 10, 12, 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1589 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Υπαιτιότητα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ, προϋπόθεση της 
ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η ύπαρξη µεταξύ του ιδρυτικού 
λόγου της ευθύνης (ζηµιογόνου γεγονότος) και της ζηµίας, αιτιώδους συνάφειας, η 
οποία υπάρχει όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου προσώπου, κατά τα 
διδάγµατα της κοινής πείρας, ήταν 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 
κυριαρχικά 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. Περαιτέρω, η 
παράβαση των διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην 
επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί, όµως, στοιχείο, η στάθµιση του 
οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης ή παράλειψης και του επελθόντος 
αποτελέσµατος.  
- Κατά τον αριθµό 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση 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 αντιφατικώς τα 
πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του 
επί ζητήµατος µε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και έτσι δεν µπορεί να 
ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα 
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ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν 
εφαρµόστηκε.  
- Έτσι που έκρινε το Εφετείο διέλαβε στην απόφασή του ασαφείς και ανεπαρκείς 
αιτιολογίες ως προς το ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης ζήτηµα της 
ανυπαρξίας υπαιτιότητας του πρώτου εναγόµενου - πρώτου εφεσίβλητου οδηγού του 
ζηµιογόνου οχήµατος στην επέλευση του ενδίκου ατυχήµατος, που δεν επιτρέπουν 
τον αναιρετικό έλεγχο του ουσιαστικού κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε. 
Ειδικότερα δε, ενώ η απόφαση δέχεται ότι το ατύχηµα έλαβε χώρα νυκτερινή ώρα 
(23.00), µε συνθήκες βροχόπτωσης στον ισόπεδο κόµβο της λεωφόρου Αλίµου και µε 
ταχύτητα του αυτοκινήτου που δεν υπερέβαινε το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο των 
70χλµ/ώρα, εντούτοις δεν αναφέρει α) αν ενόψει των προαναφεροµένων ειδικών 
συνθηκών (βροχόπτωση, νυκτερινή ώρα, ισόπεδος κόµβος) είχε µειώσει ο οδηγός την 
ταχύτητα του οχήµατός του, β) ποία η διαµόρφωση της λεωφόρου Αλίµου στο 
επίµαχο σηµείο, δηλαδή αν είναι ευθεία ή καµπύλη, αν υπάρχει επαρκής φωτισµός ή 
όχι και αν η ορατότητα του κινουµένου επί της λεωφόρου αυτής προς την 
συγκεκριµένη διασταύρωση εµποδίζεται ή όχι, γ) ποίο το πλάτος του οδοστρώµατος 
στο σηµείο που συνέβη το ατύχηµα, δ) πόση απόσταση - κατά προσέγγιση - είχε 
διανύσει ο πεζός από το πεζοδρόµιο εντός του οδοστρώµατος τη στιγµή του 
ατυχήµατος (δηλαδή ποίο το σηµείο του ατυχήµατος, µε βάση τα αναφερόµενα στο 
σχεδιάγραµµα και την έκθεση αυτοψίας της Τροχαίας ως προς το πλάτος του 
οδοστρώµατος κάθε ρεύµατος πορείας της λεωφόρου Αλίµου και τα εκτιθέµενα στην 
αγωγή σχετικά µε το πόση απόσταση εντός του οδοστρώµατος είχε διανύσει ο ενάγων 
κατά τη στιγµή του ατυχήµατος) και ε) από πόση απόσταση -περίπου- αντιλήφθηκε ο 
οδηγός του αυτοκινήτου τον πεζό εντός του οδοστρώµατος. Συνεπώς, το Εφετείο 
υπέπεσε στην πληµµέλεια του άρθρου 559 αριθµ. 19 του Κ.Πολ,∆. και γι' αυτό 
πρέπει, κατά παραδοχή του µοναδικού συναφούς λόγου της κρινόµενης αίτησης 
αναίρεσης, να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Βλάβη σώµατος ή υγείας/θάνατος προσώπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 321 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Βλάβη του σώµατος ή της υγείας προσώπου η αποζηµίωση. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 929 του ΑΚ "σε περίπτωση βλάβης του σώµατος ή της υγείας 
προσώπου η αποζηµίωση περιλαµβάνει, εκτός από τα νοσήλια και τη ζηµία που έχει 
ήδη επέλθει, οτιδήποτε ο παθών θα στερείται στο µέλλον ή θα ξοδεύει επιπλέον 
εξαιτίας της αύξησης των δαπανών του. Υποχρέωση αποζηµίωσης υπάρχει και προς 
τον τρίτο, ο οποίος είχε κατά νόµο δικαίωµα να απαιτήσει παροχή υπηρεσιών από τον 
παθόντα και τις στερείται". Περαιτέρω κατά την πρώτη παράγραφο του επόµενου 
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άρθρου 930 ΑΚ η αποζηµίωση των δύο προηγούµενων άρθρων που αναφέρεται στο 
µέλλον καταβάλλεται σε χρηµατικές δόσεις κατά µήνα. Όταν υπάρχει σπουδαίος 
λόγος η αποζηµίωση µπορεί να επιδικασθεί σε κεφάλαιο εφάπαξ. Εντέλει κατά τη 
διάταξη του άρθρου 931 του ΑΚ "η αναπηρία ή η παραµόρφωση που προξενήθηκε 
στον παθόντα λαµβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζηµίωσης, αν 
επιδρά στο µέλλον του". Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων σαφώς 
προκύπτουν τα ακόλουθα: Με βάση τη διάταξη του άρθρου 929 ΑΚ ο συνεπεία 
αδικοπραξίας τρίτου παθών ατύχηµα δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση, η οποία θα 
περιλαµβάνει διαφυγόντα εισοδήµατα από την επαγγελµατική δραστηριότητα που 
ασκούσε µέχρι το ατύχηµα και την οποία δεν µπορεί πλέον να ασκεί κατά τον µετά το 
ατύχηµα χρόνο. Το σχετικό κονδύλιο αποζηµιώσεως πρέπει να διατυπώνεται στην 
αγωγή κατά τρόπο ορισµένο και υπόκειται σε απόδειξη από τον ενάγοντα - παθόντα 
εφόσον αµφισβητηθεί από τον εναγόµενο. Μάλιστα ενώ κατά κανόνα η αποζηµίωση 
του άρθρου 929 ΑΚ καταβάλλεται σε χρηµατικές δόσεις κατά µήνα, κατ' εξαίρεση 
αυτό το κονδύλιο µπορεί εκ των προτέρων, καίτοι αναφέρεται στο µέλλον, να 
επιδικασθεί σε κεφάλαιο εφάπαξ. Προσθέτως µια αδικοπραξία µπορεί να 
δικαιολογήσει και αγωγικό κονδύλιο που έχει βάση την ΑΚ 931. Πρόκειται όπως 
παγίως δέχεται η νοµολογία του Αρείου Πάγου για µια πρόσθετη αποζηµίωση η 
οποία µπορεί να παρασχεθεί στον παθόντα πέρα εκείνης που θεµελιώνεται στην ΑΚ 
929. Με βάση την ΑΚ 931 παρέχεται µια οιονεί εύλογη αποζηµίωση γιατί το 
πρόσωπο υφίσταται αναπηρία ή παραµόρφωση που καταργεί ή περιορίζει τις 
δυνατότητες του παθόντος για επαγγελµατική απασχόληση και οµαλή κοινωνική 
ένταξη και δεν συνδέεται κατ' ανάγκη προς συγκεκριµένη περιουσιακή ζηµία. Είναι 
πρόδηλο ότι αν ο παθών συνεπεία αδικοπραξίας τρίτου δύναται να προσδιορίσει 
επακριβώς τη ζηµία του τότε θα στηρίξει την αγωγική του αξίωση στην ΑΚ 929 και 
όχι στην ΑΚ 931, η οποία τελευταία διάταξη κατά κανόνα επί παθόντων που 
ασχολούνται επαγγελµατικώς χρησιµεύει για τη θεµελίωση πρόσθετης αυτοτελούς 
αποζηµιώσεως πέρα εκείνης της ΑΚ 929. Αµφότερες οι αξιώσεις από τα άρθρα 929 
και 931 ΑΚ δύνανται να ασκηθούν από τον παθόντα σωρευτικώς. Εντέλει κρίσιµο για 
την υπαγωγή σε ορισµένη διάταξη ουσιαστικού δικαίου είναι αν η αγωγή 
συγκεντρώνει τα στοιχεία συγκεκριµένου κανόνα που την προβλέπει, και όχι ο 
χαρακτηρισµός του διαδίκου στο δικόγραφο της αγωγής. Εποµένως αν µε την αγωγή 
ασκείται αξίωση αποζηµιώσεως από τη διάταξη του άρθρου 929 ΑΚ δεν έχει 
σηµασία ότι ο διάδικος ενάγων χαρακτηρίζει την αξίωσή του αυτή ως στηριζόµενη 
στην ΑΚ 931. Η αγωγική αξίωση εποµένως θα αντιµετωπισθεί από το δικαστήριο υπό 
την οπτική γωνία της ΑΚ 929 και όχι της ΑΚ 931. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 929, 931,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Ελλ∆νη 2012.395, σχολιασµός Αθανάσιος Κρητικός  
 
Αδικοπραξία - Βλάβη σώµατος ή υγείας/θάνατος προσώπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1812 
Έτος: 2012 
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Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Βλάβης του σώµατος ή της υγείας. Συντρέχον πταίσµα. Παρά τον 
νόµο κήρυξη ή µη ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωµα ή απαραδέκτου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Kατά την διάταξη του άρθρου 929 ΑΚ, "σε περίπτωση βλάβης του σώµατος ή της 
υγείας προσώπου η αποζηµίωση περιλαµβάνει εκτός από τα νοσήλια και την ζηµία 
που έχει ήδη επέλθει, οτιδήποτε ο παθών θα στερείται στο µέλλον ...". Κατά την 
διάταξη δε του άρθρου 298 ΑΚ", η αποζηµίωση περιλαµβάνει τη µείωση της 
υπάρχουσας περιουσίας του δανειστή (θετική ζηµία), καθώς και το διαφυγόν κέρδος. 
Τέτοιο κέρδος λογίζεται εκείνο που προσδοκά κανείς µε πιθανότητα, σύµφωνα µε την 
συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα 
προπαρασκευαστικά µέτρα που έχουν ληφθεί. Από την διάταξη αυτή συνάγεται, ότι 
τα περιστατικά που προσδιορίζουν την προσδοκία ορισµένου κέρδους, µε βάση την, 
κατά την συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, πιθανότητα, καθώς και οι ειδικές 
περιστάσεις και τα ληφθέντα προπαρασκευστικά µέτρα πρέπει, κατ' άρθρου 216 παρ. 
1 ΚΠολ∆, να εκτίθενται στην αγωγή. ∆εν αρκεί, δηλαδή, η αφηρηµένη επανάληψη 
των, ως άνω, εκφράσεων του άρθρου 298 ΑΚ, ούτε του συνολικώς φεροµένου ως 
διαφυγόντος κέρδους, αλλά απαιτείται εξειδικευµένη και λεπτοµερής κατά περίπτωση 
µνεία των συγκεκριµένων περιστατικών, περιστάσεων και µέτρων που καθιστούσαν 
πιθανό το κέρδος, ως προς τα επί µέρους κονδύλια, καθώς και η ιδιαίτερη επίκληση 
των κονδυλίων (ΟλΑΠ 20/1992).  
- Kατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθµ.14 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
και αν το δικαστήριο παρά τον νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από 
δικαίωµα ή απαράδεκτο. Ο λόγος αυτός ιδρύεται µόνον όταν η πληµµέλεια 
αναφέρεται σε ακυρότητα, απαράδεκτο ή έκπτωση από δικαίωµα που προέρχεται από 
παραβίαση δικονοµικής διατάξεως, µέσω δε του λόγου αυτού ελέγχεται η ποσοτική ή 
ποιοτική αοριστία αγωγής.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 300 παρ. 1 ΑΚ "αν εκείνος που ζηµιώθηκε συντέλεσε 
µε δικό του πταίσµα στη ζηµία ή την έκταση της, το δικαστήριο µπορεί να µην 
επιδικάσει αποζηµίωση ή να µειώσει το ποσό αυτής". Η εφαρµογή της διατάξεως 
αυτής προϋποθέτει την ύπαρξη υποχρεώσεως προς αποζηµίωση και ο ζηµιωθείς να 
συντέλεσε, από δικό του πταίσµα, στην ζηµία του ή την έκταση της, δηλαδή η 
συµπεριφορά του να συνδέεται αιτιωδώς µε την ζηµία του. Όταν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις αυτές, ο δικαστής έχει την διακριτική ευχέρεια είτε να απαλλάξει τον 
ζηµιώσαντα, είτε να µειώσει την ευθύνη του και να επιµερίσει την ζηµία ή να του 
καταλογίσει πλήρη την ευθύνη.  
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αριθµός 19 του ΚΠολ∆, η απόφαση 
δεν έχει νόµιµη βάση και έτσι ιδρύεται ο προβλεπόµενος από την διάταξη αυτή λόγος 
αναιρέσεως και όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως, που αποτελεί την ελάσσονα 
πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν περιέχονται ή δεν αναφέρονται µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το 
δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του, επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης και έτσι δεν µπορεί να ελεγχθεί αν, στην συγκεκριµένη 
περίπτωση, συνέτρεχαν ή όχι οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που 



 

[37] 
 

εφαρµόσθηκε, όχι όµως αν οι ελλείψεις ή αντιφάσεις ανάγονται στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση και αιτιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος, το οποίο όµως στην απόφαση εκτίθεται σαφώς. Αλλά ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως ελέγχεται µε βάση τα πραγµατικά περιστατικά τα οποία δέχθηκε η 
προσβαλλοµένη απόφαση και όχι µε βάση εκείνα που είχε επικαλεσθεί ο αναιρεσείων 
και το δικαστήριο δεν εξήτασε ή δεν δέχθηκε. Για να στοιχειοθετηθεί δε ο λόγος 
αυτός, προϋποτίθεται ότι το δικαστήριο εισήλθε στην ουσία της υποθέσεως και 
διετύπωσε αποδεικτικό πόρισµα. Εποµένως, δεν ιδρύεται, όταν απέρριψε την αγωγή ή 
τον ισχυρισµό, ως απαράδεκτο, αόριστο ή µη νόµιµο ή για άλλον τυπικό λόγο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 198, 300, 929, 930, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1668 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298 ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση 
παράνοµης συµπεριφοράς, δηλ. συµπεριφοράς που βρίσκεται σε αντίθεση µε 
απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, επιβάλλεται ως κύρωση η υποχρέωση 
αποζηµίωσης. Σε περίπτωση δε ολοσχερούς καταστροφής του πράγµατος, η 
αποζηµίωση περιλαµβάνει την αξία του και το διαφυγόν κέρδος (ΟλΑΠ 705/79, ΑΠ 
508/82). Υπολογίζεται µε βάση την αξία του πράγµατος, προς την οποία αντίστοιχα 
µειώνεται η υπάρχουσα περιουσία του ζηµιωθέντος (ΑΠ 1006/1977) και όχι µε βάση 
τη δαπάνη που απαιτείται για την απόκτηση ενός τέτοιου καινούργιου. Σε περίπτωση, 
αντίθετα, µερικής καταστροφής ή βλάβης πράγµατος, όταν προκλήθηκαν φθορές που 
µπορούν να αποκατασταθούν και δεν αίρουν τελείως τη χρησιµότητα αυτού, η θετική 
ζηµία συνίσταται στο ποσό των δαπανών που απαιτούνται για την αποκατάσταση των 
βλαβών και την επαναφορά του βλαβέντος πράγµατος σε παρόµοια µε την πριν από 
τη βλάβη κατάσταση κατά τον χρόνο προσδιορισµού της αποζηµιώσεως (ΟλΑΠ 
705/1979). Σε περίπτωση δε που η βλάβη υπήρξε µερική, αλλά σε τέτοιο βαθµό που 
να µην µπορεί το πράγµα, παρά την επισκευή, να χρησιµοποιηθεί εξαιτίας της 
καταστάσεως στην οποία περιήλθε, τότε η χρηµατική αυτή αποζηµίωση µπορεί, κατά 
τις περιστάσεις, να καθορισθεί µε βάση την ολική αξία του πράγµατος. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάσθηκε 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, ΟλΑΠ 4/2005). 
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Περαιτέρω, η νοµική αοριστία της αγωγής ελέγχεται ως παράβαση από το άρθρο 559 
αρ. 1 ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο, για την κρίση του ως προς τη νοµική βασιµότητα της 
αγωγής, είτε αξίωσε περισσότερα στοιχεία απ' όσα απαιτεί ο νόµος, είτε αρκέσθηκε 
σε λιγότερα (ΑΠ 1508/2003). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται όταν η 
προσβαλλόµενη απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως και ιδίως όταν δεν έχει 
αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ανεπαρκείς ή αντιφατικές σε ζήτηµα που ασκεί 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1388 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Η έλλειψη µείζονος προτάσεως δεν καθιστά την απόφαση αναιρετέα. 
¨Ελλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298 και 330 του ΑΚ συνάγεται, ότι η 
ευθύνη προς αποζηµίωση από αδικοπραξία, προϋποθέτει συµπεριφορά παράνοµη και 
υπαίτια, επέλευση ζηµίας και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς 
του δράστη και της ζηµίας. Παράνοµη είναι η συµπεριφορά που αντίκειται σε 
απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος προστατεύει δικαίωµα ή 
συγκεκριµένο συµφέρον του ζηµιωθέντος, µπορεί δε να συνίσταται σε θετική 
ενέργεια ή παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας από διάταξη νόµου ή από προηγούµενη 
συµπεριφορά του δράστη ή από υπάρχουσα έννοµη σχέση µεταξύ αυτών ή από την 
καλή πίστη κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη και ειδικότερα, όταν ο δράστης 
δηµιούργησε ορισµένη επικίνδυνη κατάσταση, οπότε έχει υποχρέωση να λάβει πριν 
και µετά τη δηµιουργία της επικίνδυνης καταστάσεως, κάθε ενδεικνυόµενο από τις 
περιστάσεις, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης, της επιστήµης και της κοινής 
πείρας, µέτρο, έστω και µη προβλεπόµενο από ειδική διάταξη νόµου, προς προστασία 
των τρίτων από την πρόκληση σε αυτούς οποιασδήποτε ζηµίας.  
- Η έλλειψη µείζονος προτάσεως, η παράλειψη δηλαδή παραθέσεως των διατάξεων 
στις οποίες βρίσκει έρεισµα το αγωγικό αίτηµα, δεν καθιστά την απόφαση αναιρετέα. 
Τούτο δε, διότι η συνταγµατική επιταγή της ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογήσεως 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 αναιρέσεως την έλλειψη νόµιµης βάσεως "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 αριθ. 19 ΚΠολ∆). Ως "αιτιολογίες" όµως, νοούνται στη διάταξη αυτή µόνο οι 
ουσιαστικές παραδοχές, η έλλειψη, αντίφαση ή ανεπάρκεια των οποίων καθιστά 
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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 
προσβαλλόµενη απόφαση, να υφίστανται και να δικαιολογούν, βάσει των 
ουσιαστικών παραδοχών της, το διατακτικό της, οπότε ο Άρειος Πάγος µπορεί να τις 
συµπληρώσει σύµφωνα µε το άρθρο 578 ΚΠολ∆ (ΑΠ 328/2008).  
- Ο αναιρετικός λόγος του αριθµού 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν στη 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού της αναιρεσιβαλλοµένης αποφάσεως 
δεν περιέχονται καθόλου ή δεν αναφέρονται µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά εκείνα γεγονότα που είναι αναγκαία για να κριθεί αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρµογής του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή αν έγινε ή όχι ορθός νοµικός 
χαρακτηρισµός των κρίσιµων πραγµατικών γεγονότων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 578,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1395 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 εδ β΄ και 914 ΑΚ συνάγεται ότι η 
αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζηµίωση προϋποθέτει, πλην άλλων, και υπαίτια 
συµπεριφορά του ζηµιώσαντος, µορφή της οποίας 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.  
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του 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 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).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 346 του 
ΚΠολ∆ συνάγεται ότι το ∆ικαστήριο για να σχηµατίσει τη δικανική του πεποίθηση, 
ως προς τη βασιµότητα ή µη των προβαλλοµένων από τους διαδίκους πραγµατικών 
ισχυρισµών που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να 
λαµβάνει υπόψη του όλα τα νόµιµα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται και 
προσκοµίζουν οι διάδικοι, είτε για άµεση είτε για έµµεση απόδειξη, χωρίς να είναι 
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ανάγκη να γίνεται ειδική µνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά, αρκεί 
να γίνεται απολύτως βέβαιο από το όλο περιεχόµενο της αποφάσεως ότι 
συνεκτιµήθηκαν όλα τα αποδεικτικά µέσα των διαδίκων. Έτσι, ο από το άρθρο 559 
αρ. 11γ ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, είναι αβάσιµος, όταν το δικαστήριο βεβαιώνει 
στην 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, εκτός αν, παρά τη 
βεβαίωση αυτή, από το περιεχόµενο της αποφάσεως και ιδίως από τις αιτιολογίες, 
καταλείπονται αµφιβολίες για την συνεκτίµηση όλων ή συγκεκριµένων εγγράφων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ. 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1387 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. ∆ιάθεση φυτοφαρµάκων και υπέρβαση ορίων δραστικής ουσίας. 
Παράλειψη εκπλήρωσης θεµελιώδους υποχρέωσης 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' αριθµ. 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 στους αναιρεσιβλήτους, 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 
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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. Κατ' 
ακολουθίαν, ο εκ του άρθρου 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆ µοναδικός λόγος της αιτήσεως 
αναιρέσεως, µε τον οποίο ψέγεται το δικαστήριο της ουσίας, ότι εσφαλµένα 
εφάρµοσε το άρθρο 4 της υπ' αριθµ. 91923/23-1-2003 κοινής Υπουργικής απόφασης, 
εφόσον το επίδικο φυτοφάρµακο διατέθηκε στους αναιρεσιβλήτους πριν από την 1-8-
2003, είναι αβάσιµος.  
- 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 1386/2012 
 
Αδικοπραξία - Ευθύνη για ό,τι περιήλθε 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1430 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ευθύνη για ό,τι περιήλθε. Αδικαιολόγητος πλουτισµός. Επιτρεπτή 
µεταβίβαση του επιδίκου. Ειδικός διάδοχος. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- 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 τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι αν από την τέλεση αδικοπραξίας δεν επήλθε µόνο 
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ζηµία σε άλλον αλλά συγχρόνως και ωφέλεια του αδικοπραγήσαντος από την 
περιουσία ή µε ζηµία του αδικηθέντος, τότε, παρά την παραγραφή της αξιώσεως από 
την αδικοπραξία, υφίσταται αξίωση από τον αδικαιολόγητο πλουτισµό, η οποία 
υπόκειται εφεξής στη ρύθµιση των άρθρων 904 επ. ΑΚ και ειδικότερα, αν µεν η 
αδικοπραξία έγινε από αµέλεια από τη διάταξη του άρθρου 909 ΑΚ, κατά την οποία ο 
λήπτης υποχρεούται σε απόδοση της ωφελείας εφόσον είναι πλουσιότερος κατά το 
χρόνο επιδόσεως της αγωγής, αν δε έγινε µε πρόθεση από τη διάταξη του άρθρου 911 
αριθ. 2 ΑΚ µε ανάλογη επέκταση αυτής, η οποία όπως προκύπτει από τη διατύπωση 
του άρθρου 904 παρ.1 εδ.β ΑΚ εφαρµόζεται στην περίπτωση αποδόσεως ωφελείας 
που αποκτήθηκε από παράνοµη ή ανήθικη αιτία, η οποία θεµελιώνεται σε 
δικαιοπραξία, διότι η ωφέλεια από αδικοπραξία µε πρόθεση αποτελεί πλουτισµό από 
παράνοµη αιτία και ο νόµος αποσκοπεί να αποδοθεί η κτηθείσα από την αιτία αυτή 
ωφέλεια.  
- Κατά το άρθρο 904 εδ. α ΑΚ όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόµιµη αιτία από την 
περιουσία ή µε ζηµία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια. Κατά την πιο 
πάνω διάταξη προϋποθέσεις της αξιώσεως του αδικαιολόγητου πλουτισµού είναι: α) 
πλουτισµός του υπόχρεου, β) επέλευση του πλουτισµού από την περιουσία ή µε ζηµία 
του άλλου, γ) αιτιώδης συνάφεια µεταξύ πλουτισµού και ζηµίας και δ) έλλειψη 
νόµιµης αιτίας (ΑΠ 493/2010).  
- Με το άρθρο 225 παρ.1 έως 3 ΚΠολ∆ ορίζεται: "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 
πράγµατος ή 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 πράγµα ή δικαίωµα ή σύστησε εµπράγµατο 
δικαίωµα, δεν µπορεί να προταθεί εναντίον του έλλειψη νοµιµοποίησης, εκτός αν η 
απόφαση που θα εκδοθεί δεν δεσµεύει τον ειδικό διάδοχο". Από το συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών προκύπτει ότι εκείνος ο οποίος στη διάρκεια της αναιρετικής δίκης 
έγινε ειδικός διάδοχος κάποιου από τους διαδίκους νοµιµοποιείται µόνο να ασκήσει 
παρέµβαση, όχι όµως να ενεργήσει για δικό του λογαριασµό και στο όνοµά του 
οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη που έχει σχέση µε τη διεξαγωγή και την πρόοδο της 
δίκης. Αν δε ενεργήσει τέτοιες πράξεις, στις οποίες περιλαµβάνεται η κατάθεση 
προτάσεων και η κατάθεση δηλώσεως του άρθρου 242 παρ.2 ΚΠολ∆, αυτές είναι 
άκυρες και η ακυρότητα λαµβάνεται υπόψη από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 68, 73, 159 παρ.1 και 160 παρ.1 ΚΠολ∆ Μόνο δε 
εφόσον ασκηθεί εκ µέρους του ειδικού διαδόχου παρέµβαση και συµφωνήσουν οι 
αρχικοί διάδικοι, ο ειδικός διάδοχος µπορεί να υπεισέλθει στη θέση του 
µεταβιβάσαντος (άρθρο 85 ΚΠολ∆), ενώ αν ασκήσει µόνο παρέµβαση και δεν 
υπάρχει η προαναφερθείσα συµφωνία, ο παρεµβάς ειδικός διάδοχος ενεργεί µεν όλες 
τις διαδικαστικές πράξεις, αλλά προς το συµφέρον του δικαιοπαρόχου του αρχικού 
διαδίκου σύµφωνα µε το άρθρο 82 ΚΠολ∆ (ΑΠ 302/2012).  
- Κατά το άρθρο 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. Ο λόγος αυτός δεν στοιχειοθετείται αν το 
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δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε για 
οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 11/1996, ΑΠ 115/2011).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.11 περ.γ ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 
παρέχεται αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. Ο λόγος αυτός δεν στοιχειοθετείται αν το 
δικαστήριο δεν ερεύνησε την ουσία της υποθέσεως.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.19 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν η απόφαση δεν 
έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που έχει ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Ο λόγος αυτός ιδρύεται µόνο όταν το δικαστήριο εισήλθε στην έρευνα της 
ουσίας της υποθέσεως και διατύπωσε αποδεικτικό πόρισµα, όχι δε και όταν απέρριψε 
την αγωγή, την ένσταση ή την αντένσταση ως απαράδεκτη, αόριστη ή µη νόµιµη 
(ΟλΑΠ 44/1990, ΑΠ 39/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 904, 909, 911, 914, 938, 
ΚΠολ∆: 68, 73, 85, 159, 160, 225, 242, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Ευθύνη προστήσαντος ή προστηθέντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1351 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ευθύνη προστήσαντος και προστηθέντος. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 922 ΑΚ "προστηθείς", για την αδικοπραξία του οποίου 
ευθύνεται κατά τους όρους της διάταξης αυτής το πρόσωπο που δέχεται τις υπηρεσίες 
του, είναι εκείνος που µε τη βούληση του τελευταίου ως "προστήσαντος" 
απασχολείται διαρκώς ή παροδικώς στη διεκπεραίωση υποθέσεως και γενικά στην 
εξυπηρέτηση των συµφερόντων αυτού κάτω από τις οδηγίες και τις εντολές του ως 
προς τον τρόπο εκπληρώσεως των καθηκόντων του. ∆εν είναι απαραίτητη η ύπαρξη 
δικαιοπρακτικής σχέσης, αλλά η πρόστηση µπορεί να στηρίζεται και σε πραγµατικό 
γεγονός ή να γίνεται ευκαιριακά για µία µόνο συγκεκριµένη πράξη. Έτσι, δεν έχει 
σηµασία ο τρόπος πρόσληψης του προστηθέντος, ούτε αν η πρόσληψη του έγινε από 
άλλον και όχι από τον προστήσαντα, αρκεί ότι ο προστηθείς ενεργούσε υπό τις 
οδηγίες και εντολές του τελευταίου ως προς τον τρόπο εκπλήρωσης των καθηκόντων 
του (πρβλ. ΑΠ 121/2002, ΑΠ 687/2011, 844/2010, 316/2009, 1134/2007). Από την 
παραπάνω διάταξη συνάγεται ότι ο προστήσας ευθύνεται για τις ζηµίες που 
προξένησε ο προστηθείς σε τρίτον, όχι µόνο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που 
ανατέθηκε σ' αυτόν, αλλά και κατά κατάχρηση της υπηρεσίας του, η οποία υπάρχει 
όταν η ζηµιογόνος πράξη τελέστηκε µέσα στα όρια των καθηκόντων που ανατέθηκαν 
στον προστηθέντα ή µε την ευκαιρία ή µε αφορµή την υπηρεσία, αλλά κατά 
παράβαση των εντολών και οδηγιών που δόθησαν & αυτόν ή καθ' υπέρβαση των 
καθηκόντων του, εφόσον, όµως, µεταξύ της ζηµιογόνου ενέργειας του προστηθέντος 
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και της υπηρεσίας που του ανατέθηκε υπάρχει εσωτερική συνάφεια, υπό την έννοια 
ότι η αδικοπραξία δεν θα ήταν δυνατό να υπάρξει χωρίς την πρόστηση ή ότι η 
τελευταία υπήρξε το αναγκαίο µέσο για την τέλεση της αδικοπραξίας (ΑΠ 959/2004, 
926/2004, 22/2004, 957/2003, 651/2001).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν παραβιάστηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Παραβιάζεται δε ο κανόνας δικαίου, αν δεν 
εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ 
δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 36/1988).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της παράβασης του 
άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος 
αναίρεσης, ιδρύεται, όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού, δεν 
εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού 
του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε, ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ 
τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 922, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2013, σελίδα 375 
 
Αδικοπραξία - Ηθική Βλάβη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1371 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά το άρθρο 932 ΑΚ σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την 
αποζηµίωση για περιουσιακή ζηµία, το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη 
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται, ότι 
παρέχεται µε αυτή δυνητική ευχέρεια στο δικαστήριο να επιδικάσει χρηµατική 
ικανοποίηση και να καθορίσει το εύλογο ποσό, αφού εκτιµήσει τα υπόψη του 
τιθέµενα περιστατικά, (βαθµό πταίσµατος, είδος προσβολής, περιουσιακή και 
κοινωνική κατάσταση των µερών φυσικών προσώπων), µε βάση τους κανόνες της 
κοινής πείρας και λογικής, εάν κρίνει ότι επήλθε ηθική βλάβη. Συνεπώς, ο 
προσδιορισµός του ποσού της εύλογης κατά τα ανωτέρω χρηµατικής ικανοποιήσεως 
επαφίεται στην ελεύθερη εκτίµηση του δικαστηρίου, η δε περί αυτού κρίση του δεν 
υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, αφού σχηµατίζεται ύστερα από την 
εκτίµηση των πραγµατικών γεγονότων χωρίς υπαγωγή σε νοµική έννοια, ώστε να 
µπορεί να νοηθεί εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου είτε ευθέως είτε εκ πλαγίου. 
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- Κατά άρθρο 559 αρ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο 
δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. 
Από τη διάταξη αυτή, συνδυαζόµενη µε εκείνες των άρθρων 106, 237 παρ.1 στοιχ. β΄, 
524 παρ.1 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι το δικαστήριο οφείλει να λάβει υπόψη του τα 
νοµίµως προσκοµισθέντα αποδεικτικά µέσα, εφόσον γίνεται σαφής και ορισµένη 
επίκληση αυτών από τον διάδικο. Είναι δε σαφής και ορισµένη η επίκληση εγγράφου 
όταν είναι ειδική και από αυτή προκύπτει η ταυτότητα του. Για να είναι ορισµένος 
και άρα παραδεκτός ο λόγος αυτός αναίρεσης, πρέπει να αναφέρονται τα αποδεικτικά 
µέσα τα οποία παρά τον νόµο δεν έλαβε υπόψη το δικαστήριο της ουσίας, κατά τρόπο 
που να προκύπτει η ταυτότητά τους, να καθορίζεται ο νόµιµος τρόπος που αυτά 
προσκοµίστηκαν (προτάσεις) και το περιεχόµενο τους, ώστε να είναι δυνατό να 
κριθεί αν αυτά είναι κρίσιµα για την απόδειξη ή ανταπόδειξη ισχυρισµού πού ασκεί 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Εξάλλου για το ορισµένο του από το 
άρθρο 558 αριθµ. 8 ΚΠολ∆ αναιρετικού λόγου της µη λήψης υπόψη πραγµάτων 
προταθέντων, πρέπει να αναφέρονται σ' αυτόν "τα πράγµατα", δηλαδή αυτοτελείς 
ισχυρισµοί θεµελιωτικοί της αγωγής ή ένστασης που το δικαστήριο παρά το νόµο δεν 
έλαβε υπόψη.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Ιατρική ευθύνη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1672 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ιατρική ευθύνη. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης.Παρά το νόµο αποδοχή πργµάτων, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, ως αληθινών, χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε απόδειξη γι αυτά. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, που ορίζει ότι όποιος ζηµιώσει άλλον 
παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, συνδυαζόµενη µε εκείνες 
των άρθρων 297, 298 και 330 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι προϋποθέσεις της 
υποχρέωσης προς αποζηµίωση, είναι: 1) ζηµιογόνος συµπεριφορά (πράξη 
παράλειψη), 2) παράνοµος χαρακτήρας της πράξης ή παράλειψης, 3) υπαιτιότητα 4) 
ζηµία και 5) πρόσφορος αιτιώδης σύνδεσµος, µεταξύ ζηµιογόνου συµπεριφοράς 
(νόµιµου λόγου ευθύνης) και αποτελέσµατος (ζηµίας). Από την ίδια διάταξη του 
άρθρου 914 ΑΚ, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 24 του ΑΝ 1565/1939 "περί 
κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλµατος", που διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά 
την εισαγωγή του ΑΚ κατά το αρθρ. 47 ΕισΝΑΚ, καθώς και αυτές των άρθρων 330, 
652 ΑΚ, προκύπτει ότι ο ιατρός ευθύνεται σε αποζηµίωση για τη ζηµία που έπαθε ο 
ασθενής πελάτης του από κάθε αµέλειά του, ακόµη και ελαφριά, αν κατά την 
εκτέλεση των ιατρικών του καθηκόντων παρέβη την υποχρέωσή του να ενεργήσει 
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σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές της ιατρικής επιστήµης επιδεικνύοντας τη δέουσα 
επιµέλεια, δηλαδή αυτή που αναµένεται από το µέσο εκπρόσωπο του κύκλου του 
(ΑΠ 181/2011). Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 298 εδ. β' του ΑΚ προκύπτει, 
ότι η απαραίτητη για τη θεµελίωση της αξίωσης αποζηµίωσης αιτιώδης συνάφεια 
µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της προκληθείσας ζηµίας υπάρχει όταν, 
κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας (άρθρο 336 παρ. 4 του ΚΠολ∆), η φερόµενη ως 
ζηµιογόνος πράξη ή παράλειψη κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων ή τις 
ειδικές περιστάσεις της συγκεκριµένης περίπτωσης (άρθρο 298 του ΑΚ) ήταν 
επαρκής, ήτοι ικανή (πρόσφορη) να επιφέρει το επιζήµιο αποτέλεσµα και επέφερε 
αυτό στη συγκεκριµένη περίπτωση (ΑΠ 468/2003). Εφόσον οι πιο πάνω έννοιες της 
υπαιτιότητας και της αιτιώδους συνάφειας είναι αόριστες νοµικές έννοιες, η από το 
δικαστήριο της ουσίας κρίση περί της συνδροµής ή µη αυτών, µε την έννοια που 
προαναφέρθηκε, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, ο οποίος στο ζήτηµα της 
αιτιώδους συνάφειας κρίνει το εάν τα, κυριαρχικώς διαπιστωθέντα από το δικαστήριο 
της ουσίας, πραγµατικά περιστατικά, επιτρέπουν το συµπέρασµα ότι ορισµένο 
γεγονός µπορεί αντικειµενικά, σε συνδυασµό και µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας, 
να θεωρηθεί ως πρόσφορη αιτία του ζηµιογόνου αποτελέσµατος που επήλθε (ΑΠ 
889/2000).  
- Κατά τη διάταξη του άρθ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή 
αν εφαρµοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, δηλαδή µε 
απόδοση στον κανόνα δικαίου έννοιας µη αληθινής ή µη αρµόζουσας, ή έννοιας 
περιορισµένης ή στενής, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή 
(ΟλΑΠ 7/2006, ΟλΑΠ 4/2005). Με τον λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 1 του άρθρου 
559 ΚΠολ∆ (παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλµατα του 
δικαστηρίου κατά την εκτίµηση του νόµω βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των 
διαδίκων, καθώς και τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. 
Ελέγχεται δηλαδή, αν η αγωγή, ένσταση κλπ, ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, 
κατά παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε 
ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν (ΟλΑΠ 27 και 28/1998).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος από αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση 
του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει, 
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όµως, ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983). Το κατά νόµο δε αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος 
πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές 
της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες 
(ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των 
αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες 
(ΟλΑΠ 861/1984). ∆ηλαδή, µόνο το τί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη 
να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε (ΑΠ 1547/1997). Τα επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται 
µε την εκτίµηση των αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων 
διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" 
της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ.19 
ΚΠολ∆ να επιδέχεται αυτή µοµφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν 
δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ 
ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη 
συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός 
λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτος (ΑΠ 16/2005).  
- 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, από τον αριθ. 19 του άρθρ. 
559 του Κ.Πολ.∆, εκ του περιεχοµένου του οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία 
από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, 
εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό 
έλεγχο (ΑΠ 1987/2007).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 10 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης, ως αληθινά, χωρίς απόδειξη ή δεν διέταξε απόδειξη γι αυτά. Από το πρώτο 
εδάφιο της άνω διατάξεως προκύπτει, ότι ο λόγος αυτός αναιρέσεως ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο δέχεται "πράγµατα", δηλαδή αυτοτελείς πραγµατικούς ισχυρισµούς, οι 
οποίοι τείνουν σε θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του δικαιώµατος, που 
ασκείται µε την αγωγή, την ένσταση ή αντένσταση, χωρίς να έχει προσαχθεί 
οποιαδήποτε απόδειξη για τα "πράγµατα" αυτά ή όταν δεν εκθέτει από ποια 
αποδεικτικά στοιχεία άντλησε την απόδειξη γι' αυτά. Εξάλλου, σε ότι αφορά τον 
προβλεπόµενο από το εδάφιο β' της άνω διατάξεως λόγο αναιρέσεως, η πρακτική 
σηµασία αυτού µειώθηκε, µετά τον περιορισµό της προδικαστικής αποφάσεως µε 
τους Ν. 2207/1994, 2479/1997 και 2915/2001, αφού για την ίδρυσή του πρέπει το 
δικαστήριο να ήταν υποχρεωµένο να εκδώσει προδικαστική απόφαση (ΟλΑΠ 
12/1991, ΑΠ 205/1996). Κατά συνέπεια, ο λόγος αυτός αναιρέσεως δεν ιδρύεται αν 
εφαρµόσθηκε η διαδικασία του άρθρου 270 Κ.Πολ.∆., κατά την παρ. 7 του οποίου, η 
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οριστική απόφαση εκδίδεται µε βάση τα αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι έχουν 
προσκοµίσει και τις αποδείξεις που έχουν διεξαχθεί στο ακροατήριο. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 εδ. γ' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν. Ο λόγος αυτός απορρίπτεται ως αβάσιµος, αν προκύπτει από την 
απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία προσκοµίσθηκαν 
και των οποίων έγινε επίκληση. Αρκεί δε η γενική αναφορά του είδους του 
αποδεικτικού µέσου, χωρίς ανάγκη ειδικής αξιολογήσεως καθενός, εφόσον από τη 
γενική αυτή αναφορά σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες αιτιολογίες της, προκύπτει 
αναµφιβόλως η λήψη υπόψη του αποδεικτικού µέσου. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 330, 336, 340, 345, 346, 336, 652, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 215, 221, 270, 294, 295, 297, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 
αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 561, 
ΕισΝΑΚ: 47, 
ΑΝ: 1565/1939, άρθ. 24,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικοπραξία - Παραγραφή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 72 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Παραγραφή. Αναγνωριστική αγωγή. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 937 εδαφ. α του ΑΚ η απαίτηση από 
αδικοπραξία παραγράφεται µετά πενταετία, αφότου ο παθών έµαθε τη ζηµία και τον 
υπόχρεο σε αποζηµίωση, ενώ κάθε περίπτωση η απαίτηση παραγράφεται µετά την 
πάροδο είκοσι ετών από την πράξη. Από τις διατάξεις αυτές του νόµου σαφώς 
προκύπτει ότι προϋπόθεση για την έναρξη της πενταετούς παραγραφής της αξιώσεως 
που προήλθε από αδικοπραξία είναι η γνώση από τον παθόντα τόσο της ζηµίας όσο 
και του υπαιτίου προς αποζηµίωση, δηλαδή όλων εκείνων των πραγµατικών 
περιστατικών που παρέχουν σε αυτόν τη δυνατότητα να ασκήσει ορισµένη αγωγή 
εναντίον συγκεκριµένου προσώπου. Εάν ένα από τα στοιχεία αυτά δεν είναι γνωστό, 
η αξίωση παραγράφεται µετά είκοσι έτη από τη τέλεση της αδικοπραξίας. Ως γνώση 
της ζηµίας, για την έναρξη της πενταετούς παραγραφής, νοείται η γνώση των πρώτων 
επιζήµιων συνεπειών της πράξεως, όχι δε η γνώση της ακριβούς εκτάσεως της ζηµίας 
ή του ποσού της αποζηµιώσεως (ΟλΑΠ 24/2003).  
- Κατά το άρθρο 70 ΚΠολ∆, αναγνωριστική αγωγή δύναται να εγείρει όποιος έχει 
έννοµο συµφέρον για τη δικαστική αναγνώριση ης ύπαρξης ή µη κάποιας έννοµης 
σχέσης. Γίνεται δεκτό ότι, µολονότι η αναγνωριστική αγωγή δεν υπόκειται σε 
παραγραφή, δεν συντρέχει έννοµο συµφέρον για την άσκησή της, όταν η αξίωση έχει 
ήδη υποκύψει σε παραγραφή ή αποκλειστική προθεσµία ή γενικά έχει αποσβεσθεί. 
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- Λόγος αναιρέσεως κατά το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ∆ δηµιουργείται και αν το 
δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη του πράγµατα που δεν προτάθηκαν και έχουν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, όπως γεγονότα µη περιεχόµενα στην αγωγή 
για τη θεµελίωσή της. ∆εν συνιστά όµως το λόγο η λήψη υπόψη διευκρινιστικών της 
αγωγής περιστατικών που προέκυψαν από τους µάρτυρες, µολονότι δεν είχαν 
περιληφθεί στην ιστορική της βάση.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. 
Κατά την έννοια της διάταξης για την ίδρυση του λόγου αναίρεσης αρκεί και µόνη η 
ύπαρξη αµφιβολιών για το αν πράγµατι λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο της 
ουσίας τα αποδεικτικά µέσα που προσκόµισαν και επικαλέστηκαν οι διάδικοι, τα 
οποία το δικαστήριο έχει υποχρέωση να λαµβάνει υπόψη του, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆. Εξάλλου, δεν θεµελιώνει 
λόγο αναίρεσης η παράλειψη του δικαστηρίου της ουσίας να µνηµονεύσει στην 
απόφαση του ποια αποδεικτικά µέσα χρησιµοποιήθηκαν για άµεση και ποια για 
έµµεση απόδειξη ή να καθορίσει τη βαρύτητα που αποδόθηκε στο καθένα από αυτά ή 
τη σχέση και επιρροή του στα αποδεικτέα θέµατα. 
- Κατά µεν το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολ∆ ο κανόνας ουσιαστικού δικαίου παραβιάζεται 
αν δεν εφαρµοστεί ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα. Προς εξεύρεση της 
παραβίασης ελέγχεται ο δικανικός συλλογισµός και µπορεί η παραβίαση να 
εντοπιστεί και στην ελάσσονα πρόταση, όταν οι πραγµατικές παραδοχές του 
δικαστηρίου της ουσίας καθιστούν φανερή την παραβίαση, κατά δε την έννοια του 
άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης βάσεως της 
αποφάσεως ιδρύεται όταν από τις αιτιολογίες της δεν προκύπτουν σαφώς τα 
περιστατικά, που είναι αναγκαία, για να κριθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της διατάξεως του ουσιαστικού δικαίου που 
εφαρµόστηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, καθώς και 
όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς ή 
αντιφατικές ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα 
οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Αντιθέτως, 
δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως όταν πρόκειται για ελλείψεις, που ανάγονται 
στην εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και 
αιτιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, εφόσον αυτό διατυπώνεται στην 
απόφαση σαφώς. Μόνο τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται 
πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 937, 
ΚΠολ∆: 70, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
ΠΚ: 386, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αδικοπραξία - Συντρέχον πταίσµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1796 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη. Συνυπαιτιότητα. 
Πρόστηση. 
- Κατά το άρθρ. 914 ΑΚ, όποιος ζηµίωσε άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει 
υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, κατά τα οριζόµενα ειδικότερα στα άρθρ. 297 και 298 
ΑΚ, ενώ κατά το άρθρ. 932 ΑΚ, σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την 
αποζηµίωση για την περιουσιακή ζηµία, το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη 
κατά την κρίση του χρηµατική ικανοποίηση, ιδίως σ' εκείνον που έπαθε προσβολή 
της υγείας, της τιµής ή της αγνείας του ή στερήθηκε την ελευθερία του, σε περίπτωση 
δε θανάτωσης προσώπου η χρηµατική αυτή ικανοποίηση µπορεί να επιδικαστεί στην 
οικογένεια του θύµατος λόγω ψυχικής οδύνης. Από τις διατάξεις των παραπάνω 
άρθρων, συνδυαζόµενες και µε τις διατάξεις των άρθρ. 330 ΑΚ και 15 ΠΚ, συνάγεται 
ότι προϋποθέσεις της αδικοπρακτικής ευθύνης προς καταβολή αποζηµίωσης ή (και) 
χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης και εποµένως 
στοιχεία της σχετικής αγωγής προκειµένου αυτή να είναι κατά το άρθρ. 216 παρ. 1 
ΚΠολ∆ ορισµένη είναι η ύπαρξη παράνοµης συµπεριφοράς, οφειλόµενης σε 
υπαιτιότητα του δράστη, η πρόκληση ζηµίας ή αναλόγως ηθικής βλάβης ή ψυχικής 
οδύνης και η αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς και της ζηµίας 
ή της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης που προκλήθηκαν. Παράνοµη είναι η 
συµπεριφορά που προσβάλλει τα προστατευόµενα από το νόµο δικαιώµατα ή 
συµφέροντα άλλου και µπορεί να συνίσταται σε θετική πράξη ή παράλειψη, εφόσον 
στην τελευταία περίπτωση υπήρχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση προφύλαξης του 
προσβληθέντος δικαιώµατος ή συµφέροντος και αποτροπής του ζηµιογόνου 
αποτελέσµατος. Αυτό συµβαίνει όταν υφίσταται από το νόµο ή από δικαιοπραξία ή 
από την καλή πίστη κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη και το γενικό πνεύµα 
του δικαίου υποχρέωση προστασίας και ειδικότερα όταν µε προηγούµενη πράξη του 
δηµιούργησε κάποιος κατάσταση επικινδυνότητας, χωρίς να έχει λάβει τα αναγκαία 
µέτρα για την αποτροπή του κινδύνου (ΑΠ 831/2005, 118/2006). Υπαίτια είναι η 
συµπεριφορά που επιτρέπει να αποδοθεί στο δράστη προσωπική µοµφή, δηλαδή η 
υπαιτιότητα βασίζεται στον ψυχικό δεσµό του δράστη µε την αδικοπραξία. Έτσι αν η 
ζηµία οφείλεται σε υπαιτιότητα του ίδιου του παθόντος δεν δικαιούται αποζηµίωσης, 
ενώ σε περίπτωση συντρέχοντος πταίσµατός του το δικαστήριο µπορεί, σύµφωνα µε 
το άρθρ. 300 ΑΚ, να µην επιδικάσει αποζηµίωση ή να µειώσει το ποσό της. Με την 
έννοια αυτή η υπαιτιότητα ως όρος της αδικοπρακτικής ευθύνης διακρίνεται από τον 
παράνοµο χαρακτήρα της προσβολής δικαιώµατος ή έννοµου συµφέροντος, ενδέχεται 
όµως η αµέλεια στη συµπεριφορά να την καθιστά συγχρόνως και παράνοµη ή 
αντιστρόφως η πράξη της παράνοµης προσβολής να υποδηλώνει η ίδια και την 
ύπαρξη υπαιτιότητας µε την µορφή ειδικότερα της αµέλειας, που συµβαίνει όταν η 
προσβολή συνίσταται στην παράβαση του γενικού καθήκοντος επιµέλειας, σύµφωνα 
µε το οποίο αξιώνεται από κάθε κοινωνό να συµπεριφέρεται όπως ο µέσος συνετός 
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συναλλασσόµενος, άσχετα αν κατά τα λοιπά η συµπεριφορά του αποτελεί ή όχι και 
παράβαση συγκεκριµένου απαγορευτικού ή επιτακτικού κανόνα δικαίου. Εξ άλλου 
πρόσφορη αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς του δράστη και 
της ζηµίας που προκλήθηκε, υπάρχει όταν η συµπεριφορά αυτή, κατά το χρόνο και 
τις συνθήκες που έλαβε χώρα, ήταν ικανή, κατά τη συνηθισµένη πορεία των 
πραγµάτων και χωρίς τη µεσολάβηση άλλου περιστατικού, να επιφέρει τη 
συγκεκριµένη ζηµία ή αναλόγως την αντίστοιχη ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη. Η 
ζηµία ή αναλόγως η ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη ενδέχεται να οφείλονται και σε 
αδικοπρακτική συµπεριφορά του προστηθέντος, δηλαδή του προσώπου που µε τη 
βούληση κάποιου άλλου, χαρακτηριζόµενου ως προστήσαντος, παρέχει σ' αυτόν, 
διαρκώς ή ευκαιριακά, υπηρεσίες διεκπεραίωσης των υποθέσεών του ή προώθησης 
των οποιωνδήποτε συµφερόντων του, εφόσον ενεργεί υπό τον έλεγχό του ή έστω υπό 
την επίβλεψή του, µε την έννοια ότι δεν απαιτούνται οπωσδήποτε δεσµευτικές ειδικές 
εντολές, αλλά αρκούν και γενικές οδηγίες στο πλαίσιο χαλαρής εξάρτησης, που 
επιτρέπει όµως µια γενική εποπτεία (ΑΠ 280/2009, 605/2009). Εφόσον αυτό 
συµβαίνει, θεµελιώνεται κατά το άρθρ. 922 ΑΚ η αντικειµενική ευθύνη του 
προστήσαντος για τις ζηµίες που παράνοµα και υπαίτια προκάλεσε ο προστηθείς, µε 
τον οποίο συνευθύνεται εις ολόκληρο, όπως αυτό συνάγεται από τις διατάξεις των 
άρθρ. 481, 486 και 926 ΑΚ.  
- Kατά 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). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 299, 300, 330, 481, 486, 914, 926, 932,  
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Συντρέχον πταίσµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 797 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Ευθύνη για αποζηµίωση. Συνυπαιτιότητα. 
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 
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πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση εκείνος που 
υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το νόµο ή τη 
δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου 
προσώπου, ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ικανή και µπορούσε 
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. Εκφεύγει όµως του 
αναιρετικού ελέγχου η κρίση τόσο ως προς την ύπαρξη, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, αιτιατής σχέσεως µεταξύ της αδικοπρακτικής συµπεριφοράς και του 
ζηµιογόνου αποτελέσµατος, όσο και ως προς τον βαθµό (βαρύτητα) του πταίσµατος 
και του ποσοστού, κατά το οποίο πρέπει να µειωθεί η αποζηµίωση, διότι η κρίση 
αυτή σχηµατίζεται από την αναιρετικώς ανέλεγκτη εκτίµηση πραγµατικών 
γεγονότων, χωρίς την υπαγωγή των σε νοµική έννοια. Εξάλλου η παράβαση 
διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση 
αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του οποίου από το 
δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου 
µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος.  
- 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. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
 
 
 



 

[53] 
 

Αδικοπραξία - Συντρέχον πταίσµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1811 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Συνυπαιτιότητα. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. Μη 
λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 330 και 914 ΑΚ προκύπτει, ότι προϋποθέσεις 
ευθύνης προς αποζηµίωση είναι η υπαιτιότητα του υποχρέου, το παράνοµο της 
πράξης ή παράλειψης αυτού και η ύπαρξη ουσιώδους συνάφειας µεταξύ της πράξης ή 
παράλειψης και της επελθούσας ζηµίας. Συνυπαιτιότητα υπάρχει, κατά το άρθρο 300 
ΑΚ, όταν ο ζηµιωθείς συντέλεσε από δικό του πταίσµα στη ζηµία και στην έκταση 
αυτής, οπότε το δικαστήριο µπορεί να µην επιδικάσει αποζηµίωση ή να µειώσει το 
ποσό αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η µεν κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για τη 
συνδροµή ή όχι πταίσµατος του ζηµιωθέντος, η οποία είναι κρίση σχετική µε νοµική 
έννοια, υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 559 αριθ.1 και 
19 ΚΠολ∆, η κρίση όµως για τον καθορισµό του ποσοστού συνυπαιτιότητας κατά το 
οποίο πρέπει να µειωθεί η αποζηµίωση, δεν υπόκειται στον έλεγχο αυτό, γιατί αφορά 
εκτίµηση πραγµάτων (ΑΠ 301/2009, ΑΠ 605/2008). 
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ.20 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως 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 διέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο 
αναιρεσείων θεωρεί ορθό. Πράγµατι, στην τελευταία περίπτωση πρόκειται για 
παράπονο αναφερόµενο στην εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει 
από τον αναιρετικό έλεγχο. Πάντως για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος 
αναιρέσεως θα πρέπει το δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του 
πόρισµα αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόµενο του οποίου 
φέρεται ότι παραµορφώθηκε, όχι δε όταν το έχει συνεκτιµήσει απλώς, µαζί µε άλλα 
αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο, αναφορικά µε το πόρισµα στο οποίο 
κατέληξε για την ύπαρξη ή µη του αποδεικτέου γεγονότος (ΟλΑΠ 2/2008).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 328/2008). ∆εν 
αποτελούν "πράγµατα" και άρα δεν ιδρύεται ο ως άνω λόγος αναιρέσεως αν δεν 
ληφθούν υπόψη οι ισχυρισµοί που αποτελούν απλή ή αιτιολογηµένη άρνηση της 
αγωγής, καθώς και οι ισχυρισµοί που συνιστούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 371/2011, ΑΠ 
625/2008, ΑΠ 558/2008). 
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Συντρέχον πταίσµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1455 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Συνυπαιτιότητα πεζού. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης σε οικογένεια 
θύµατος. Θείος δεν δικαιούται αποζηµίωσης λόγω ψυχικής οδύνης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 εδ.β' και 914 AK 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 η 
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 κα ζηµιογόνου αποτελέσµατος. Αιτιώδης σύνδεσµος υπάρχει όταν η 
παράνοµη και υπαίτια συµπεριφορά του δράστη ήταν, σύµφωνα µετά διδάγµατα της 
κοινής πείρας, ικανή, κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, να 
επιφέρει τη ζηµία και την επέφερε στη συγκεκριµένη περίπτωση. Η κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως 
αποδειχθέντα επιτρέπουν το συµπέρασµα να θεωρηθεί κατά τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία της ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο του 
Αρείου Πάγου, γιατί είναι κρίση νοµική, αναγόµενη στην ορθή ή µη υπαγωγή από το 
δικαστήριο της ουσίας των διδαγµάτων της κοινής πείρας στην αόριστη νοµική 
έννοια της αιτιώδους συνάφειας. ∆εν αποκλείεται καταρχήν η ύπαρξη του αιτιώδους 
συνδέσµου από το γεγονός, άτι στο αποτέλεσµα συνετέλεσε και συνυπαιτιότητα του 
βλαβέντος, εφόσον δεν διακόπτεται ο αιτιώδης σύνδεσµος. Ειδικότερα, από τις 
διατάξεις αυτές συνάγεται, ότι οι έννοιες της αµέλειας και της συνυπαιτιότητας είναι 
νοµικές και εποµένως η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς τη συνδροµή ή 
όχι συντρέχοντος πταίσµατος του ζηµιωθέντος κατά την επέλευση της ζηµίας, 
υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου ως προς το εάν τα περιστατικά, που το 
δικαστήριο της ουσίας δέχεται ανελέγκτως ως αποδειχθέντα, συγκροτούν την έννοια 
του συντρέχοντος πταίσµατος. Αντιθέτως, ο καθορισµός της βαρύτητας του 
πταίσµατος και του ποσοστού, κατά το οποίο πρέπει να µειωθεί η αποζηµίωση, 
αφορά εκτίµηση πραγµάτων, που δεν ελέγχεται ακυρωτικώς. Τα πιο πάνω έχουν 
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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.  
- Κατά το άρθρο 38 παρ.4 εδ. α, β και ζ του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) οι πεζοί 
προκειµένου να διασχίσουν το οδόστρωµα υποχρεούνται, α) αν υπάρχουν στο 
οδόστρωµα διαβάσεις πεζών, να τις χρησιµοποιούν, β) αν στη διάβαση πεζών την 
οποία πρόκειται να χρησιµοποιήσουν, υπάρχουν φωτεινοί σηµατοδότες πεζών, να 
συµµορφώνονται στα σήµατά τους και ζ) να διασχίζουν το οδόστρωµα κάθετα χωρίς 
να βραδυπορούν ή να σταµατούν σε αυτό αδικαιολόγητα.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ.1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. 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 αν εφαρµοστεί 
εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή 
εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006).  
- Με την κρίση του αυτή το Εφετείο παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις 
των άρθρων 300 ΑΚ και 38 παρ. 4 του Κ.Ο. Κ. Και τούτο διότι η αναφερόµενη στις 
παραδοχές συµπεριφορά της παθούσας από το ένδικο αυτοκινητικό ατύχηµα, ότι "δεν 
κινήθηκε µε βήµα ταχύ", όταν διέσχιζε κάθετα τη διαγεγραµµένη διάβαση πεζών, 
κατευθυνόµενη στη διαχωριστική νησίδα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, δεν θεµελιώνει 
παραβίαση της ως άνω διατάξεως του Κ.Ο.Κ. και κατ' επέκταση αµέλεια αυτής στην 
πρόκληση του ατυχήµατος, καθόσον, η εν λόγω διάταξη επιβάλλει στους πεζούς που 
διέρχονται διάβαση επί της οποίας η κίνηση πεζών και οχηµάτων ρυθµίζεται µε 
φωτεινούς σηµατοδότες, να µη βραδυπορούν, όχι δε και να κινούνται µε βήµα ταχύ. 
Εποµένως, ο πρώτος λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ.1 ΚΠολ∆, είναι 
βάσιµος και πρέπει να γίνει δεκτός, ως προς τους αναιρεσείοντες, πρώτη (µητέρα), 
δεύτερο (πατέρα) και τρίτη (αδελφή) της θανούσας, ενώ ως προς τον τέταρτο των 
αναιρεσειόντων (Θ. Ζ.) που είναι θείος της θανούσας και δεν δικαιούται χρηµατικής 
ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης, η αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί, ως 
απαράδεκτη, διότι η αγωγή, ως προς αυτόν, απερρίφθη πρωτοδίκως, ως µη νόµιµη και 
η έφεση του αναιρεσιβλήτου, ως προς αυτόν, ως απαράδεκτη, αυτός δε δεν 
παραπονείται κατά της προσβαλλόµενης απόφασης µε οποιονδήποτε λόγο που να 
αφορά τον ίδιο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
ΚΟΚ: 38, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικοπραξία - Χρηµατική ικανοποίηση σε οικογένεια θύµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1503 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Χρηµατική ικανοποίηση σε οικογένεια θύµατος. Ποιά πρόσωπα 
περιλαµβάνονται στην οικογένεια.Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Το 
δικαστήριο της ουσίας δεν δεσµεύεται µεν από την απόφαση του ποινικού 
δικαστηρίου. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 932 εδ.γ' ΑΚ, σε περίπτωση θανάτωσης, η χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης µπορεί να επιδικαστεί στην οικογένεια του 
θύµατος. Στη διάταξη αυτή δεν γίνεται προσδιορισµός της έννοιας του όρου 
"οικογένεια του θύµατος" προφανώς διότι ο νοµοθέτης, δεν θέλησε να διαγράψει 
δεσµευτικώς τα όρια ενός θεσµού, ο οποίος από τη φύση του υφίσταται αναγκαίως τις 
επιδράσεις από τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις στη διαδροµή του χρόνου. Κατά τη 
σαφή όµως έννοια της πιο πάνω διατάξεως που απορρέει από το σκοπό της θεσπίσεώς 
της, στην οικογένεια του θύµατος περιλαµβάνονται οι εγγύτεροι και στενά 
συνδεόµενοι συγγενείς του θανατωθέντος, αδιάφορα αν συζούσαν µε αυτόν ή 
διέµεναν χωριστά (ΟλΑΠ 21/2000, 762/1992) πράγµα που λαµβάνεται υπόψη µόνο 
κατά τον προσδιορισµό του ύψους της χρηµατικής ικανοποιήσεως. Έτσι, στην 
"οικογένεια του θύµατος" περιλαµβάνονται κατά την έννοια της παραπάνω διατάξεως 
και κατά την κρατούσα νοµολογία του Αρείου Πάγου, οι αγχιστείς συγγενείς πρώτου 
βαθµού του θύµατος δηλαδή ο σύζυγος της θυγατέρας του θανατωθέντος (γαµβρός) ή 
η σύζυγος του υιού (νύφη του θανατωθέντος), όχι όµως και οι αγχιστείς περαιτέρω 
βαθµού, όπως είναι ο κουνιάδος του θανατωθέντος (αδέλφια του ή της συζύγου), ούτε 
ο γαµβρός του θανατωθέντος από αδελφή ή νύφη του θανατωθέντος από αδελφό (ΑΠ 
1629/2007, 1236/2008, ΑΠ 1188/2005). 
- Ο από το άρθ. 559 αριθµ. 11 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν το δικαστήριο 
της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν, όπως είναι τα έγγραφα που προσκοµίζονται είτε για άµεση απόδειξη 
είτε για συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων. Εξάλλου κατά την έννοια της πιο πάνω 
διάταξης για την ίδρυση αυτού του λόγου αναίρεσης αρκεί µόνη η ύπαρξη 
αµφιβολιών για τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας των επικληθέντων και 
προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων, τα οποία αυτό, σύµφωνα µε τις 
συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 340 ΚΠολ∆, έχει υποχρέωση 
να λάβει υπόψη για τη συναγωγή του αποδεικτικού της πορίσµατος σε σχέση µε τα 
πραγµατικά περιστατικά, που κατέστησαν αντικείµενο της απόδειξης. Αντίθετα, ο 
λόγος απορρίπτεται ως αβάσιµος, εάν αποδεικνύεται από την απόφαση ότι λήφθηκαν 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία προσκοµίσθηκαν και των οποίων έγινε 
επίκληση. Προς τούτο, συνήθως αρκεί η γενική αναφορά του είδους του αποδεικτικού 
µέσου (µάρτυρες, έγγραφα κλπ), χωρίς ανάγκη ειδικής αξιολόγησης καθενός από 
αυτά.  
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- Το δικαστήριο της ουσίας δεν δεσµεύεται µεν από την απόφαση του ποινικού 
δικαστηρίου, εάν όµως καταλήγει σε αντίθετη κρίση, πρέπει να την αντικρούει ώστε 
να µην δηµιουργείται αµφιβολία ότι την έλαβε υπόψη.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθ. 562 παρ. 2, ο λόγος αναίρεσης, κατά κανόνα (µε 
εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην ίδια διάταξη) είναι παραδεκτός 
µόνον εάν στηρίζεται σε ισχυρισµό, ο οποίος προτάθηκε νόµιµα ενώπιον του 
εκδόσαντος την αναιρεσιβαλλοµένη απόφαση δικαστηρίου, αλλιώς ο λόγος είναι 
απαράδεκτος. Επίσης, πρέπει στο αναιρετήριο να αναφέρεται ότι ο ισχυρισµός 
προτάθηκε παραδεκτά και νόµιµα στο δικαστήριο, που εξέδωσε την 
αναιρεσιβαλλοµένη απόφαση, αλλιώς ο λόγος είναι αόριστος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 932, 
ΚΠολ∆: 74, 75, 559 αριθ. 11γ, 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Χρηστά ήθη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 43 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αντίθεση στα χρηστά ήθη. Μεταβίβαση κυριότητα ακινήτου. ∆εν 
υφίσταται µεταβίβαση, για αιτία που δεν αναγνωρίζεται από το νόµο, όπως συµβαίνει 
µε την εξαιτίας αντίθεσης στα χρηστά ήθη άκυρη σύµβαση. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου.Παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. Επίδειξη 
εγγράφων. Αδίκαστη αίτηση. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 919 ΑΚ, µε την οποία ορίζεται ότι "όποιος µε πρόθεση 
ζηµίωσε άλλον κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη έχει υποχρέωση να τον 
αποζηµιώσει", προκύπτει ότι, κύριο γνώρισµα της προβλεπόµενης από αυτήν 
αυτοτελούς αδικοπραξίας, που επεκτείνει την αδικοπρακτική ευθύνη, όταν δεν 
υφίσταται προσβολή ορισµένου δικαιώµατος ή έννοµα προστατευοµένου 
συµφέροντος, ούτε παραβίαση διάταξης νόµου, αλλά το περί δικαίου και ηθικής 
αίσθηµα απαιτεί αποκατάσταση της ζηµίας, είναι προσβολή των χρηστών ηθών από 
την πράξη του υπαιτίου, η οποία από πρόθεση επιχειρήθηκε, ή και από παράλειψη 
αυτού (ΟλΑΠ 10/1991). Όσον αφορά την πρόθεση, δεν απαιτείται το πρόσωπο να 
ενήργησε τη ζηµιογόνο πράξη ή παράλειψη προς τον αποκλειστικό σκοπό της βλάβης 
τρίτου, αλλά αρκεί και η περί της επελθούσας ζηµίας θέλησή του, δηλαδή είναι 
επαρκές ότι τελούσε σε γνώση περί του ότι η εκδηλωθείσα συµπεριφορά του ήταν 
δυνατό να προκαλέσει τη ζηµία και παρόλα αυτά δεν απέσχε της πράξης ή 
παράλειψης από την οποία επήλθε η ζηµία. Περαιτέρω, από την ίδια διάταξη 
προκύπτει ότι η από πρόθεση πρόκληση ζηµίας σε άλλον, κατά τρόπο αντίθετο προς 
τα χρηστά ήθη, είναι πράξη παράνοµη και δηµιουργεί υποχρέωση προς αποζηµίωση, 
καθώς επίσης και προς καταβολή χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης 
(άρθρο 932 ΑΚ). Η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ ορισµένης ενέργειας ή 
παράλειψης και ορισµένου επιζήµιου αποτελέσµατος, που κρίνεται κατά τις διατάξεις 
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των άρθρων 297 και 298 του ΑΚ, εξαρτάται από το αν η πράξη ή η παράλειψη, 
αφενός µεν αποτέλεσε έναν από τους αναγκαίους όρους του αποτελέσµατος, που αν 
αυτός έλειπε δεν θα επερχόταν, αφετέρου δε µόνη της και αντικειµενικά 
λαµβανόµενη αν ήταν ικανή, κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας και µε τη συνήθη 
και κανονική πορεία των πραγµάτων, να επιφέρει το ως άνω αποτέλεσµα. 
Συνεκτιµάται δε συνολικά για τη διαπίστωση της αντίθεσης στα χρηστά ήθη, η 
συµπεριφορά του δράστη, σε συνδυασµό µε τους σκοπούς, τα µέσα και τις µεθόδους 
που χρησιµοποίησε, δηλαδή λαµβάνονται υπόψη, όχι µεµονωµένα τα αίτια που τον 
οδήγησαν στην συγκεκριµένη ενέργειά του, αλλά το σύνολο των περιστάσεων, υπό 
τις οποίες εκδηλώθηκε, ολόκληρη η συµπεριφορά του και αξιολογείται γενικά η 
διαγωγή του, σε συνδυασµό και µε την διαγωγή του αντισυµβαλλοµένου για να κριθεί 
το εάν οι δύο συµπεριφορές τελούν µεταξύ τους προφανώς σε καταφατική ή 
αποφατική αναλογική σχέση (ΑΠ 1652/2006, 55/2003, 2/2009, 900/2011).  
 - Από το άρθρο 1033 ΑΚ σύµφωνα µε το οποίο για την µεταβίβαση της κυριότητος 
ακινήτου απαιτείται συµφωνία µεταξύ του κυρίου και του αποκτώντος, ότι για κάποια 
νόµιµη αιτία µεταβιβάζεται σ' αυτόν η κυριότητα, προκύπτει, ότι τέτοια µεταβίβαση 
δεν υφίσταται, για αιτία που δεν αναγνωρίζεται από το νόµο, όπως συµβαίνει µε την 
εξαιτίας αντίθεσης στα χρηστά ήθη άκυρη σύµβαση (ΑΠ 91/84), ενώ, η κατά την 
έννοια της διατάξεως του άρθρου 178 ΑΚ, αντίθεση στα χρηστά ήθη, που επιφέρει 
ακυρότητα της δικαιοπραξίας κρίνεται οµοίως από το περιεχόµενο της τελευταίας, 
ενόψει όχι µεµονωµένως της αιτίας που κίνησε τους συµβαλλοµένους να τη 
συνάψουν ή του σκοπού στον οποίο απέβλεψαν, αλλά του συνόλου των συνθηκών 
και περιστάσεων που τη συνοδεύουν, µε τη βοήθεια των διδαγµάτων της κοινής 
πείρας (ΑΠ 1618/2009).  
- 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, 1126/2009). Στην περίπτωση κατά την 
οποία το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση 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, 12/2009, 1125/2011).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αριθ.1β'ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, για παράβαση των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας, ιδρύεται αν αυτά χρησιµοποιήθηκαν από το 
δικαστήριο για την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή σε αυτούς των 
πραγµατικών γεγονότων που αποτέλεσαν τις παραδοχές του ουσιαστικού δικαστηρίου 
και όχι όταν χρησιµεύουν προς συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, εκτίµηση 
αποδείξεως ή ερµηνεία δικαιοπραξίας.  
- Κατά το άρθρο 450 παρ. 2 ΚΠολ∆, κάθε διάδικος ή τρίτος έχει υποχρέωση να 
επιδείξει τα έγγραφα που κατέχει και που µπορούν να χρησιµεύσουν για απόδειξη, 
εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί τη µη επίδειξή τους. Εξάλλου, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του επόµενου άρθρου 451 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, η 
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επίδειξη, εφόσον υπόχρεος είναι διάδικος, µπορεί να ζητηθεί και µε τις προτάσεις. 
Για την πληρότητα της σχετικής αιτήσεως πρέπει να εκτίθεται ότι το έγγραφο 
βρίσκεται στα χέρια του αντιδίκου, αφού τούτο αποτελεί προϋπόθεση της 
υποχρεώσεως για επίδειξη, επίσης πρέπει να προσδιορίζεται το έγγραφο και να 
περιγράφεται µε ακρίβεια το περιεχόµενό του. ∆ιαφορετικά η αίτηση είναι αόριστη. 
Έτσι, αν το δικαστήριο της ουσίας παραλείψει να αποφανθεί επ' αυτής δεν υποπίπτει 
στην προβλεπόµενη από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆ πληµµέλεια, ήτοι 
δεν αφήνει αίτηση αδίκαστη (ΑΠ 463/2011, 204/2010, 953/2002).  
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 9/1997). ∆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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 178, 297, 298, 919, 932, 1033, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Mαχητό τεκµήριο ωφελείας ακινήτων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1129 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Μαχητό τεκµήριο ωφέλειας ακινήτων. Ιδιαίτερη 
αποζηµίοωση. Αδίκαστη αίτηση. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Με διατάξεις του άρθ. 1 του Ν. 653/1977 "περί υποχρεώσεως των παρόδιων 
ιδιοκτητών δια την διάνοιξιν εθνικών οδών κλπ", οι οποίες κατά το άρθρ. 62 παρ. 9 
του Ν. 947/1979 "περί οικιστικών περιοχών" εφαρµόζονται και για βελτιωτικές 
υφιστάµενων οδών νέες χαράξεις ή διαπλατύνσεις αυτών ή τµηµάτων τους, ορίζονται 
τα ακόλουθα: "Προκειµένου περί διανοίξεως εκτός σχεδίου πόλεων εθνικών οδών 
πλάτους καταλήψεως µέχρι τριάκοντα µέτρων (το οποίο µε το άρθρ. 14 παρ. 1 του ν. 
1349/1983 σε συνδυασµό µε το άρθρ. 6 παρ. 14 του ν. 2052/1992 αυξήθηκε σε 
πενήντα µέτρα), οι ωφελούµενοι παρόδιοι ιδιόκτηται εκάστης πλευράς υποχρεούνται 
εις αποζηµίωσιν ζώνης πλάτους δεκαπέντε µέτρων (που αυξήθηκε µε τα αυτά άρθρ. 
14 παρ. 1 του ν. 1349/1983 και 6 παρ. 14 του ν. 2052/1992 σε εικοσιπέντε µέτρα), δια 
συµµετοχής των εις τας δαπανάς απαλλοτριώσεως των καταλαµβανόµενων υπό των 
οδών ν τούτων ακινήτων, η δε επιβάρυνσις αύτη δεν δύναται να υπερβαίνη το ήµισυ 
του εµβαδού του βαρυνοµένου ακινήτου (παρ. 1) ... Ωφελούµενοι παρόδιοι ιδιοκτήται 
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δια την εφαρµογήν του παρόντος άρθρου θεωρούνται εκείνοι των οποίων τα ακίνητα 
αποκτούν πρόσωπον επί των διανοιγοµένων οδών (παρ.3) ... Οσάκις οι δικαιούχοι 
αποζηµιώσεως δια την απαλλοτρίωσιν είναι και υπόχρεοι δια την πληρωµήν αυτής, 
επέρχεται συµψηφισµός δικαιωµάτων και υποχρεώσεων (παρ.4) ...". Εισάγεται έτσι 
µε τη διάταξη ειδικότερα της παρ. 3 του ως άνω άρθρου τεκµήριο ωφέλειας για τους 
ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία µε τη διάνοιξη εθνικής οδού αποκτούν πρόσωπο σ' 
αυτή. Το τεκµήριο αυτό κρίθηκε αρχικά ως αµάχητο, που σηµαίνει ότι οι παρόδιοι 
ιδιοκτήτες δεν µπορούν να το ανατρέψουν αποδεικνύοντας την έλλειψη ωφέλειάς 
τους από τη διάνοιξη εθνικής οδού. Παράλληλα κρίθηκε ότι η καθιέρωση του ίδιου 
τεκµηρίου ως αµάχητου δεν αντίκειται στη διάταξη του άρθρ. 17 παρ. 2 εδ.α του 
Συντάγµατος, που επιβάλλει την προηγούµενη πλήρη αποζηµίωση του ιδιοκτήτη 
αναγκαστικά απαλλοτριούµενου ακινήτου προκειµένου αυτός να στερηθεί της 
ιδιοκτησίας του, αφού µε βάση το εν λόγω τεκµήριο προσδιορίζονται οι υπόχρεοι 
µόνο προς αποζηµίωση για τη διάνοιξη εθνικής οδού, χωρίς κατά τα λοιπά να θίγεται 
το δικαίωµα αποζηµίωσης όσων οι ιδιοκτησίες αναγκαστικά απαλλοτριώνονται για τη 
διάνοιξη της. Κατ' επέκταση η συνταγµατικότητα του τεκµηρίου δεν αναιρείται από 
τη συνδροµή στο ίδιο πρόσωπο δικαιώµατος αποζηµίωσης και συγχρόνως 
υποχρέωσης προς αποζηµίωση µε συνέπεια τον αµοιβαίο συµψηφισµό τους (ΟλΑΠ 
14/1991). Υπό την έννοια αυτή ναι µεν η αποζηµίωση για την απαλλοτριούµενη 
ιδιοκτησία εµφανίζεται τυπικά να είναι πλήρης, όµως αυτοτελώς η υποχρέωση 
αποζηµίωσης για τη διάνοιξη εθνικής οδού, δηλαδή ανεξάρτητα από τη σύµπτωση 
στο ίδιο πρόσωπο µε δικαίωµα αποζηµίωσης, συνιστά για τον υπόχρεο προσβολή της 
περιουσίας του, όταν το τεκµήριο ωφέλειας της παρ. 3 του αρθρ. 1 Ν. 653/1977, στο 
οποίο βασίζεται, χαρακτηρίζεται ως αµάχητο, αφού τότε ανατρέπεται η αναγκαία 
ισορροπία µεταξύ της επιβάρυνσης του παρόδιου ιδιοκτήτη και του επιδιωκόµενου 
γενικού συµφέροντος, αν συµβεί η ωφέλεια του να είναι ανύπαρκτη ή σηµαντικά 
µικρότερη από το µέγεθος της υποχρέωσής του προς αποζηµίωση.  
Συνεπώς, εφόσον η ύπαρξη ωφέλειας από τη διάνοιξη εθνικής οδού δεν είναι 
δεδοµένη για τους παρόδιους ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ και το µέγεθος της µπορεί να 
ποικίλει κατά περίπτωση, δεν επιτρέπεται να προσδιορίζεται κατά τρόπο αµάχητο µε 
διάταξη γενικής εφαρµογής. Μια τέτοια διάταξη, η οποία εµποδίζει τον υπόχρεο να 
αποδείξει στη συγκεκριµένη περίπτωση την έλλειψη ωφέλειας του ή το πραγµατικό 
µέγεθός της από τη διάνοιξη εθνικής οδού, συνιστά υπερβολική (δυσανάλογη) γι' 
αυτόν επιβάρυνση και προσκρούει έτσι στη διάταξη του αρθρ. 1 εδ. α του από 
20.3.1952 Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, στην από 4.11.1950 Ευρωπαϊκή 
Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α), που προστατεύει την περιουσία στην 
ευρύτερη δυνατή έννοια της, ορίζοντας η διάταξη αυτή ότι κάθε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο δικαιούται σεβασµού της περιουσίας του (πρβλ. Ευρ∆∆Α 72/1995/578/664 
και 106/1995/612/700 της 15.11.1996). Το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο και η ίδια 
η Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου κυρώθηκαν από κοινού αρχικά 
µε το Ν. 2329/1953 και εκ νέου µε το ν.δ/γµα 53/1974 και συνεπώς αποτελούν έκτοτε 
εσωτερικό δίκαιο που υπερισχύει κατά το αρθρ. 28 παρ. 1 του Συντάγµατος κάθε 
αντίθετης διάταξης του ηµεδαπού δικαίου. Παρέπεται ως εκ τούτου ότι το ως άνω 
τεκµήριο ωφέλειας µόνον ως µαχητό µπορεί να ισχύει, µε συνέπεια ο ισχυριζόµενος 
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την έλλειψη ωφέλειας του από τη διάνοιξη εθνικής οδού να µπορεί, αποδεικνύοντας 
το αντίθετο της τεκµαιρόµενης ωφέλειας του, να ανατρέψει το τεκµήριο, προκειµένου 
να αποφύγει την καταβολή αποζηµίωσης, είτε αξιώνεται αυτή ευθέως κατά την παρ.1 
του αρθρ.1 Ν. 653/1977 είτε συµψηφιστικά κατά την παρ.4 του ίδιου άρθρου, οπότε 
και δικαιούται στη δεύτερη αυτή περίπτωση να ζητήσει να αποζηµιωθεί αντίστοιχα 
και για το τµήµα της ιδιοκτησίας του που απαλλοτριώθηκε µεν αναγκαστικά για τη 
διάνοιξη εθνικής οδού, θεωρήθηκε όµως ως προς αυτό ότι πρέπει να 
αυτοαποζηµιωθεί ως ωφελούµενος παρόδιος ιδιοκτήτης. Ήδη το ως άνω τεκµήριο 
ρητά χαρακτηρίζεται ως µαχητό και από τη διάταξη του αρθρ. 33 παρ. 1 του Ν. 
2971/2001 και κρίνεται, µετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, από το αρµόδιο για τον 
οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης Εφετείο, κατά την ειδική διαδικασία του 
άρθρου αυτού (ΟλΑΠ 11/2011, ΟλΑΠ 6/2007).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν∆ 797/1971 που ορίζει ότι 
"υπολογίζεται όµως η ανατίµηση του απαλλοτριούµενου που επήλθε µετά τη 
δηµοσίευση της απόφασης απαλλοτρίωσης και µέχρι της πρώτης συζητήσεως στο 
ακροατήριο της αιτήσεως προσδιορισµού της αποζηµίωσης από λόγους άσχετους µε 
τη γενόµενη αναγκαστική απαλλοτρίωση ή την εξαγγελία αυτής ή τις ενέργειες του 
ιδιοκτήτη επί του απαλλοτριούµενου" σε συνδυασµό µε την παράγραφο 4 του ίδιου 
άρθρου, κατά την οποία µε την ίδια απόφαση παρέχεται ιδιαίτερη αποζηµίωση σε 
περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τµήµατος ακινήτου λόγω της οποίας το 
τµήµα που αποµένει στον ιδιοκτήτη υφίσταται σηµαντική υποτίµηση της αξίας του ή 
καθίσταται άχρηστο για τη χρήση για την οποία τούτο προορίζεται, συνάγεται ότι η 
αποζηµίωση για το τµήµα που αποµένει εκτός απαλλοτρίωσης συνδέεται µόνο προς 
την αποµειωτική επί της αξίας επιρροή που ασκεί η απότµηση του απαλλοτριωθέντος 
µέρους από το αποµένον τµήµα και σε καµιά περίπτωση δεν επηρεάζεται από το είδος 
του έργου στο οποίο απέβλεπε η απαλλοτρίωση. Αντίθετη εκδοχή δεν είναι σύµφωνη 
µε τη σαφή διατύπωση των πιο πάνω διατάξεων και οδηγεί στο άτοπο, ενώ 
υφίστανται µείωση της αξίας τους λόγω της κατασκευής του έργου όλα τα γειτονικά 
ακίνητα, να αποζηµιώνεται εκ του λόγου αυτού µόνο το εκτός απαλλοτρίωσης τµήµα 
του απαλλοτριωθέντος ακινήτου.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 9 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο επιδίκασε 
κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα ζητήθηκαν ή άφησε αίτηση 
αδίκαστη. Ως "αίτηση" κατά την έννοια της διάταξης αυτής νοείται κάθε αυτοτελής 
αίτηση των διαδίκων µε την οποία ζητείται η παροχή έννοµης προστασίας υπό 
οποιαδήποτε νόµιµη µορφή αυτής που δηµιουργεί αντίστοιχη εκκρεµοδικία. Τέτοια 
αίτηση είναι ιδίως η της αγωγής, της ανταγωγής, της κυρίας παρέµβασης, της 
τριτανακοπής και κάθε ενδίκου µέσου.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338, 340 και 346 του ΚΠολ∆ προκύπτει, 
ότι το δικαστήριο της ουσίας προκειµένου να σχηµατίσει το αποδεικτικό πόρισµα 
αναφορικώς µε τους πραγµατικούς ισχυρισµούς των διαδίκων που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης και έχουν ανάγκη αποδείξεως, υποχρεούται να λάβει 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα τα οποία νοµίµως επικαλούνται και προσκοµίζουν οι 
διάδικοι, χωρίς πάντως να είναι ανάγκη να γίνεται χωριστή αξιολόγηση του καθενός. 
Η παραβίαση της υποχρεώσεως αυτής ιδρύει τον προβλεπόµενο, από το άρθρο 559 
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αρ. 11 περ.γ' του ΚΠολ∆ λόγο αναιρέσεως. Ο λόγος αυτός όµως απορρίπτεται ως 
αβάσιµος κατ' ουσίαν, όταν το δικαστήριο βεβαιώνει στην απόφασή του ότι έλαβε 
υπόψη τα συγκεκριµένα αποδεικτικά µέσα για τα οποία προτείνεται ο λόγος 
αναιρέσεως ή προκειµένου περί εγγράφων, όταν έλαβε υπόψη όλα τα µε επίκληση 
προσκοµισθέντα από τους διαδίκους έγγραφα, έστω και χωρίς να γίνεται ειδική µνεία 
ή αξιολόγηση καθενός απ' αυτά, εκτός αν, παρά τη διαβεβαίωση αυτή, από το 
περιεχόµενο της αποφάσεως και ιδίως από τις αιτιολογίες της καταλείπονται 
αµφιβολίες για τη συνεκτίµηση όλων ή ορισµένων εγγράφων, οπότε και µόνον είναι 
κατ' ουσίαν βάσιµος ο πιο πάνω λόγος αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 11γ, 
Ν∆: 797/1971, άρθ. 13,  
Νόµοι: 653/1977, άρθ. 1,  
Νόµοι: 1349/1983, άρθ. 14,  
Νόµοι: 2052/1992, άρθ. 6, 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Mαχητό τεκµήριο ωφελείας ακινήτων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1806 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Τεκµήριο ωφέλειας ακινήτων. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.1, 3 και 3 του Ν. 653/1977, όπως αυτές 
ισχύουν, προκύπτει σαφώς, ότι προκειµένου περί διανοίξεως εκτός σχεδίου πόλεων 
Εθνικών Οδών οι ωφελούµενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες κάθε πλευράς υποχρεούνται σε 
αποζηµίωση ζώνης πλάτους 15 µέτρων µε συµµετοχή τους στις δαπάνες 
απαλλοτριώσεως των καταλαµβανοµένων υπό των οδών τούτων ακινήτων. 
Ωφελούµενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες θεωρούνται εκείνοι των οποίων τα ακίνητά τους 
αποκτούν πρόσωπο επί των διανοιγοµένων οδών, ενώ προκειµένου περί 
ρυµοτοµουµένων ακινήτων ως ωφελούµενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες θεωρούνται εκείνοι 
των οποίων τα οικόπεδα έχουν ή δύνανται να αποκτήσουν µε προσκυρώσεις και 
τακτοποιήσεις πρόσωπο επί του χώρου, στον οποίο περιλαµβάνεται το ακίνητο που 
απαλλοτριώνεται. Είναι προφανές, ότι µε τις διατάξεις αυτές θεσπίστηκε το τεκµήριο 
ωφελείας ως αµάχητο σε δύο κυρίως περιπτώσεις διανοίξεως οδών: α) εκτός 
ρυµοτοµικού σχεδίου µε το άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 653/1977 στις απαλλοτριώσεις για τη 
διάνοιξη, βελτίωση, διαπλάτυνση εθνικών, επαρχιακών, δηµοτικών και κοινοτικών 
οδών και β) εντός σχεδίου µε τη διάταξη του άρθρου 3 Ν. 653/1977, που 
αντικατέστησε την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 5269/1931. Περαιτέρω µε το 
άρθρο 33 παρ.1 του Ν. 2971/2001 ορίστηκε ότι το τεκµήριο ωφελείας των ιδιοκτητών 
κατά τις διατάξεις του Ν. 653/1977 είναι µαχητό και κρίνεται, µετά την κήρυξη της 
απαλλοτρίωσης, από το αρµόδιο για τον οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης 
Εφετείο κατά την ειδική διαδικασία του παρόντος άρθρου. Από την τελευταία 
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διάταξη συνάγεται σαφώς ότι το τεκµήριο ωφελείας και στις δύο ανωτέρω 
περιπτώσεις κατέστη πλέον µαχητό.  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.1 ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος αναίρεσης 
ιδρύεται αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου 
παραβιάζεται, αν δεν εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή 
αν εφαρµοστεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 653/1977, άρθ. 1, 3, 
Νόµοι: 2971/2001, άρθ. 33,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Mαχητό τεκµήριο ωφελείας ακινήτων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1005 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Παρέµβαση σε ανοιγείσα δίκη µε δήλωση. Μαχητό 
τεκµήριο ωφέλειας ιδοκτήτη. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Κατά ποιών απευθύνεται η 
αναίρεση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 14 παρ. 1 περ. γ', 19 παρ. 5 εδα. και 
20 παρ. 6 Ν. 2882/2001 ΚΑΑΑ προβλέπεται ότι α) κάθε υπόχρεος στην πληρωµή της 
αποζηµίωσης β) εκείνος υπέρ του οποίου κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση και εκείνος που 
αξιώνει κυριότητα ή εµπράγµατο δικαίωµα επί της απαλλοτριωθείσας εκτάσεως 
µπορεί να παρέµβει µε δήλωσή του στη δίκη και να γίνει διάδικος χωρίς καµιά 
προδικασία και κατάθεση προτάσεων, απλώς µε δήλωσή του ενώπιον του 
∆ικαστηρίου που καταχωρίζεται στα πρακτικά κατά τη συζήτηση της αιτήσεως και 
περιέχει το όνοµα, το επώνυµο, το πατρώνυµο και την κατοικία του ή προκειµένου 
περί νοµικού προσώπου την επωνυµία και την έδρα του. Η δήλωση περιέχει επίσης 
και τον αριθµό του κτηµατολογικού πίνακα του ακινήτου στο οποίο προβάλει 
δικαιώµατα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο ένδικο βοήθηµα µε το οποίο επιδιώκεται να 
εξασφαλίζεται η ευχερέστερη παρουσία των ενδιαφεροµένων στις εκ της 
απαλλοτριώσεως δίκες (προσδιορισµός αποζηµίωσης, ανατροπή τεκµηρίου ωφέλειας 
και εντεύθεν αποζηµίωση κ.λ.π) χωρίς τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 
79 ΚΠολ∆ για την κύρια και πρόσθετη παρέµβαση. 
- Με το άρθρο 33 του Ν. 2971/2001 θεσπίσθηκε διάταξη σύµφωνα µε την οποία το 
τεκµήριο ωφέλειας των ιδιοκτητών κατά τις διατάξεις του Ν. 633/1977 είναι µαχητό 
και κρίνεται µετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης από το αρµόδιο Εφετείο κατά την 
ειδική διαδικασία του παρόντος άρθρου, αφού όµως προηγουµένως η αίτηση του 
εικαζοµένου ιδιοκτήτη και η εξέταση της ύπαρξης ή µη ωφέλειας παραπεµφθεί σε 
τριµελή επιτροπή, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο αυτό και κατόπιν η 
αίτηση, τα στοιχεία της απαλλοτρίωσης µαζί µε την έκθεση της επιτροπής 
διαβιβάζονται στο Εφετείο το οποίο αποφασίζει για την ύπαρξη η µη ωφέλειας.  
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- 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 ανεπαρκής 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 διατάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος σ' 
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 βάση 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.  
- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 558 και 566 του ΚΠολ∆, προκύπτει ότι η αναίρεση 
πρέπει να απευθύνεται εναντίον εκείνων οι οποίοι ήσαν διάδικοι στη δίκη στην οποία 
εκδόθηκε η αναιρεσιβαλλοµένη απόφαση και αντίδικοι του αναιρεσείοντος, όχι όµως 
εναντίον όλων αυτών, αλλά µόνον εναντίον εκείνων από αυτούς, από τους οποίους 
επιδιώκεται µ' αυτήν και, µε βάση τις επικαλούµενες αναιρετικές πληµµέλειες της, 
είναι δυνατή η αναίρεση της προσβαλλοµένης αποφάσεως. Εποµένως, η αίτηση 
αναιρέσεως είναι απαράδεκτη κατά το µέρος της που στέφεται κατ' εκείνων των 
αντιδίκων του αναιρεσείοντος στους οποίους δεν αφορά η αποδιδοµένη µ' αυτή 
πληµµέλεια και ως προς τους οποίους, συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να αναιρεθεί η 
απόφαση και αν ακόµη ευδοκιµήσει ο λόγος αυτός (ΑΠ 731/2005, ΑΠ 647/2011). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 79, 558, 559 αριθ. 19, 561, 566,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 14, 19, 20, 33, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1672 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Απαράδεκτος λόγος αναίρεσης. Ποιούς κανόνες 
περιλαµβάνει η έννοια της δηµόσιας τάξης.Στους κανόνες αυτούς δεν περιλαµβάνεται 
και ο ισχυρισµός για απόρριψη της αιτήσεως προσδιορισµού οριστικής µονάδος 
αποζηµιώσεως, συνεπεία παρέλευσης της εξάµηνης προθεσµίας από τη γνώση της 
συντέλεσης της απαλλοτριώσεως. 
- Κατά το άρθρο 562 παρ.2 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 και γ) για ισχυρισµό 
που αφορά τη δηµοσία τάξη. Η διάταξη αυτή αποτελεί εκδήλωση της αρχής ότι ο 
Άρειος Πάγος ελέγχει τη νοµιµότητα της προσβαλλόµενης απόφασης µε βάση τα 
πραγµατικά γεγονότα και τους ισχυρισµούς που τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου από 
τους διαδίκους (ΑΠ 1055/2005). Το απαράδεκτο δε αφορά όλους τους αναιρετικούς 
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λόγους, ενώ για να είναι ορισµένος ο λόγος αναιρέσεως πρέπει να εκτίθεται στο 
αναιρετήριο ότι ο ισχυρισµός στον οποίο στηρίζεται αυτό προτάθηκε στο δικαστήριο 
της ουσίας, ακόµη και αν έπρεπε να τον λάβει υπόψη αυτεπάγγελτα (ΑΠ 259/2009, 
ΑΠ 337/2010).  
- Εξ άλλου, η έννοια της δηµόσιας τάξης περιλαµβάνει τους κανόνες µε τους οποίους 
η Ελληνική Πολιτεία προστατεύει θεµελιώδεις αξίες και αντιλήψεις του έννοµου 
βίου, πολιτειακές, ηθικές, οικονοµικές ή κοινωνικές, η προσβολή των οποίων δεν 
είναι ανεκτή από την κρατούσα στη χώρα γενική περί δικαίου συνείδηση. Οι 
ισχυρισµοί που λαµβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο δεν είναι 
αναγκαίως και δηµόσιας τάξης (ΟλΑΠ 15/2000). Τέλος, ισχυρισµοί που αφορούν τη 
δηµοσία τάξη είναι, µεταξύ άλλων, η έλλειψη ή υπέρβαση δικαιοδοσίας (ΑΠ 
98/2005, ΑΠ 1562/2005, ΑΠ 339/2006), η καθ' ύλην αρµοδιότητα (ΑΠ 51/2004, ΑΠ 
1331/2008, ΑΠ 245/2009), η εµπρόθεσµη άσκηση ενδίκου µέσου (ΑΠ 1705/2005) 
και η αναστολή των ατοµικών διώξεων στη πτώχευση (ΑΠ 808/1990), σε αυτούς δε 
δεν περιλαµβάνεται και ο ισχυρισµός για απόρριψη της αιτήσεως προσδιορισµού 
οριστικής µονάδος αποζηµιώσεως, συνεπεία παρέλευσης της εξάµηνης προθεσµίας 
από τη γνώση της συντέλεσης της απαλλοτριώσεως [άρθρ. 9 παρ.4, 21 παρ.1 Ν. 
2882/2001 (ΚΑΑΑ)].  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 562, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 9,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1685 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισµός αποζηµίωσης. Πολεοδοµικές 
απαλλοτριώσεις. ∆ικηγορική αµοιβή. Προσεπίκληση και παρεµπίπτουσα αγωγή. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2882/2001 Κώδικας Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ) ενδιαφερόµενοι, οι οποίοι δύνανται να 
ζητήσουν δικαστικώς τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισµό της αποζηµιώσεως 
είναι: α) ο υπόχρεος να καταβάλει την αποζηµίωση, β) ο υπερού κηρύχθηκε η 
αναγκαστική απαλλοτρίωση και γ) όποιος αξιώνει κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο 
δικαίωµα στο απαλλοτριούµενο (ΑΠ 1671/2006). Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι 
ο υπόχρεος προς καταβολή της αποζηµιώσεως δεν ταυτίζεται αναγκαίως προς τον 
υπέρ ου κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Τέτοια περίπτωση, µε υπόχρεο 
καταβολής της αποζηµιώσεως το Ελληνικό ∆ηµόσιο, δυνάµενο, εποµένως, να 
καταστεί διάδικο κατά τον καθορισµό αυτής, δι' αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ 
∆ήµου ή Κοινότητος, προβλέπει η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν∆ 632/1970 
"περί αναλήψεως υπό του ∆ηµοσίου των εκ της εφαρµογής των πολεοδοµικών 
σχεδίων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των ∆ήµων και Κοινοτήτων". Κατά την 
διάταξη αυτή, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν∆ 1143/1972 "περί 
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τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν∆ 632/1970 κλπ.", και µάλιστα ίσχυσε 
αναδροµικώς (άρθρον 3 Ν∆ 1143/1972 ... "Το ∆ηµόσιον επισπεύδον την διάνοιξιν 
οδών, πλατειών, αλσών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, προβλεποµένων υπό των 
εγκεκριµένων σχεδίων των πόλεων, αναλαµβάνει τα κατά την διαδικασίαν της 
απαλλοτριώσεως δικαιώµατα και υποχρεώσεις των κατά τόπον αρµοδίων δήµων ή 
κοινοτήτων διεξάγον τας σχετικάς προς την απαλλοτρίωσιν δίκας. Η τοιαύτη υπό του 
δηµοσίου επίσπευσις εκδηλούται δια της παρακαταθέσεως της αποζηµιώσεως και 
αφορά µόνον εις τα ακίνητα δι' α η παρακατάθεσις διατάξεις της παρούσης 
παραγράφου έχουν εφαρµογήν και επί απαλλοτριώσεων, αίτινες επεσπεύθησαν από 
1ης Ιανουαρίου 1947. Τυχόν καταβληθείσαι υπό των δήµων ή κοινοτήτων 
αποζηµιώσεις δια τοιαύτας απαλλοτριώσεις θεωρούνται καλώς γενόµεναι και δεν 
δηµιουργούν υπέρ του οικείου δήµου ή κοινότητος δικαίωµα αναζητήσεως των 
καταβληθέντων εις βάρος του ∆ηµοσίου, βάσει του παρόντος". Κατά δε το άρθρο 2 
του δευτέρου των ανωτέρω νοµοθετικών διαταγµάτων "επί των ερήµην των οικείων 
δήµων ή κοινοτήτων εκδοθεισών αποφάσεων εις τας περιπτώσεις του Ν∆ 632/1970, 
ως τούτο τροποποιείται δια του προηγουµένου άρθρου, δύναται το ∆ηµόσιον να 
ασκήσει ανακοπήν εντός εννεαµήνου από της δηµοσιεύσεως του παρόντος. ∆ια τας 
µετά την δηµοσίευσιν του παρόντος κοινοποιουµένας εις το ∆ηµόσιον και 
οποτεδήποτε εκδοθείσας ως άνω ερήµην αποφάσεις, η ανακοπή δύναται να ασκηθεί 
εντός µηνός από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως". Τα ανωτέρω άρθρα 
αποδίδονται στο άρθρο 294 (µε τίτλο: "Επίσπευση της εφαρµογής του σχεδίου πόλης 
από το ∆ηµόσιο") του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.), που 
κυρώθηκε µε το από 14/27.7.1999 π.δ/γµα (∆' 580), στον οποίο ως ορίζεται στο 
άρθρο "µόνο" αυτού: "Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο µε τίτλο "Κώδικας 
βασικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας" νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που 
ίσχυαν την 13.6.1997 (έναρξη ισχύος του Ν. 2508/1997). Το παρόν διάταγµα 
συνοδεύεται από Παράρτηµα µε απαρίθµηση υπουργικών αποφάσεων και δύο 
Πίνακες µε την αντιστοιχία των άρθρων της κωδικοποίησης και των πηγών". Από την 
πρώτη δε εκ των ως άνω διατάξεων σαφώς συνάγεται ότι το ∆ηµόσιο όταν επισπεύδει 
τις πολεοδοµικές απαλλοτριώσεις για τη διάνοιξη οδών κ.λ.π. κατά τη διαδικασία της 
απαλλοτρίωσης αναλαµβάνει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των κατά τόπο 
αρµοδίων δήµων και κοινοτήτων και το ίδιο στο όνοµα του και για λογαριασµό του 
διεξάγει τις δίκες απαλλοτρίωσης και καθίσταται διάδικος σ' αυτές. Αυτό µόνο 
νοµιµοποιείται ενεργητικά ή παθητικά, αφού µε τον τρόπο αυτό επέρχεται στερητική 
αναδοχή αλλότριου χρέους από το νόµο (ΑΠ 1917/2005). Όπως δε, ρητώς ορίζεται, 
στην ως άνω διάταξη η υπό του ∆ηµοσίου ανάληψη των κατά την διαδικασία της 
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, υποχρεώσεων των οικείων ∆ήµων και Κοινοτήτων, 
και της διεξαγωγής των σχετικών δικών, προϋποθέτει επίσπευση υπό του ∆ηµοσίου, 
εκδηλούµενη αποκλειστικά δια της παρακαταθέσεως της αποζηµιώσεως και 
αφορώσα µόνον εις τα ακίνητα δια τα οποία έγινε η παρακατάθεση. Εποµένως, εφ' 
όσον δια συγκεκριµένο ακίνητο το ∆ηµόσιο δεν προήλθε σε παρακατάθεση της 
αποζηµιώσεως, δεν αναλαµβάνει ουδεµία υποχρέωση και δεν νοµιµοποιείται 
παθητικώς και συνεπώς δεν τυγχάνει υπόχρεο προς καταβολή της δια την 
αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου τούτου οφειλοµένης αποζηµιώσεως, έστω 
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και εάν είχε προέλθει το ∆ηµόσιο στην παρακατάθεση της αποζηµιώσεως για άλλο 
ακίνητο δια της αυτής απαλλοτριωτικής πράξεως, ως τµήµα του αυτού ευρύτερου 
ακινήτου ιδίου ιδιοκτήτου, απαλλοτριωθέν (ΑΠ 1934/1984). Άλλωστε όπως ρητά 
ορίζεται στην ανωτέρω διάταξη, στην περίπτωση που ο οικείος δήµος ή η κοινότητα 
καταβάλει αποζηµιώσεις για τις εν λόγω απαλλοτριώσεις δεν έχει δικαίωµα να 
στραφεί κατά του ∆ηµοσίου και να αναζητήσει τις καταβληθείσες αποζηµιώσεις και 
αντιστοίχως το τελευταίο δεν έχει τέτοια υποχρέωση έναντι του δήµου ή της 
κοινότητας και θεωρείται ότι καλώς έγινε η καταβολή των αποζηµιώσεων απ' αυτούς. 
Περαιτέρω, από τη δευτέρα των ανωτέρω διατάξεων, την αναγκαιότητα της οποίας 
επέβαλε, κατά την οικεία εισηγητική έκθεση επί του ν.δ. 1143/1972, η προστασία των 
συµφερόντων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, προκύπτει ότι το τελευταίο επισπεύδοντας 
την διάνοιξη οδών πλατειών κ.λπ. έχει το δικαίωµα να ασκήσει κατά των αποφάσεων 
που εκδόθηκαν ερήµην των δήµων και κοινοτήτων και καθόρισαν την οφειλοµένη για 
την απαλλοτρίωση λόγω ρυµοτοµίας αποζηµίωση, ανακοπή µέσα στην κατά 
περίπτωση οριζόµενη προθεσµία, ώστε να ερευνηθεί εκ νέου η υπόθεση µε την 
παρουσία του και καθορισθεί, αφού ακουστούν και οι απόψεις αυτού, η προσήκουσα 
αποζηµίωση (ΑΠ 563/1990). Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 91 παρ.1 του 
Κώδικα των ∆ικηγόρων προκύπτει ότι υπόχρεος προς πληρωµή της αµοιβής του 
δικηγόρου είναι εκείνος που έδωσε την εντολή προς διεξαγωγή ή υπεράσπιση της 
υπόθεσης για την οποία αφορά η αµοιβή και όχι ο κύριος της υπόθεσης όταν αυτός 
δεν είναι ο εντολέας (ΑΠ 140/2007, ΑΠ 1167/2007).  
- Από την ως άνω διάταξη καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 2, 38, 39, 46, 
49, 92, 94, 170 και 248 παρ. 1 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ν.δ. 3026/1954), σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. και 713 επ. ΑΚ προκύπτει, ότι ο 
δικηγόρος, ενεργώντας ελεύθερα έναντι του πελάτη του και µη διατελώντας σε σχέση 
εξαρτήσεως, είναι άµισθος δηµόσιος λειτουργός, ενώ η µεταξύ των σχέση 
χαρακτηρίζεται ως αµειβοµένη εντολή και δικαιούται να λάβει από τον εντολέα του 
αµοιβή για κάθε εργασία δικαστική ή εξώδικη. Η αµοιβή του δικηγόρου για τις 
υπηρεσίες, που προσέφερε, καθορίζεται µε συµφωνία µεταξύ αυτού του εντολέα του, 
ο οποίος οφείλει την αµοιβή, εφόσον έδωσε εντολή επ' ονόµατι και για λογαριασµό 
του, ανεξαρτήτως του αν είναι διάδικος. Αν δεν υπάρχει ειδική συµφωνία, το 
ελάχιστο της αµοιβής του δικηγόρου ορίζεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. 
του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ΑΠ 2073/2007). Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 18 
παρ. 4 του Ν. 2882/2001, (όπως ήδη ισχύει µετά την αντικατάσταση του πρώτου 
εδαφίου της µε την περ. ε' , άρθρ.31 Ν. 3130/2003, ΦΕΚ Α 76/28.3.2003), "Η 
δικαστική δαπάνη µετά της αµοιβής των πληρεξουσίων δικηγόρων βαρύνει τον 
υπόχρεο προς αποζηµίωση, επιδικάζεται από το ∆ικαστήριο µε την ίδια απόφαση, 
εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόµο αυτόν και παρακατατίθεται στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Τ.Π.& ∆.) υπέρ του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου. Η 
εκκαθάριση της δικαστικής δαπάνης γίνεται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις που 
ισχύουν κάθε φορά. Προκειµένου περί απαλλοτριώσεων δεν εφαρµόζεται το άρθρο 
22 του ν. 3693/1957", που αναφέρεται στους δικηγόρους των δικαιούχων της 
αποζηµιώσεως, και όχι στους δικηγόρους που διορίζονται από νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου όπως τα ΟΤΑ, για υπεράσπιση των συµφερόντων τους, όταν η 
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απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί υπέρ αυτών και µε δαπάνες τους, δηλαδή στους 
δικηγόρους των υπόχρεων για πληρωµή της αποζηµιώσεως. Περαιτέρω, µε το άρθρο 
9 παρ. 1 του ν. 1093/1980 ορίστηκε ότι "η ως άνω διάταξη της παραγράφου 7 του 
άρθρου 161 του ∆ικηγορικού Κώδικα εφαρµόζεται και επί των δικηγορικών αµοιβών 
εξ αναγκαστικών απαλλοτριώσεων κατά την ειδικήν διαδικασίαν προσδιορισµού 
τιµής µονάδος. Εφόσον η δικηγορική αµοιβή έχει καθορισθεί κατά την παράγραφον 3 
του άρθρου 92 του ν.δ 3026/1954, αύτη δεν δύναται να είναι κατωτέρα των υπό των 
άρθρων 100 και επόµ. προβλεποµένων ελαχίστων ορίων". Στη συνέχεια η διάταξη της 
παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 1093/1980 ορίζει ότι "αι διατάξεις των άρθρων 
178 και 179 του Κωδικός Πολιτικής ∆ικονοµίας δεν εφαρµόζονται επί δικών 
διεξαγόµενων κατά την ειδικήν διαδικασίαν περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Η 
δικαστική δαπάνη επιβάλλεται πάντοτε πλήρης, αποκλειστικώς δε εις βάρος του 
υπόχρεου προς αποζηµίωσιν, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του ν.δ. 446/1974. Το 
δικαστήριον εν πάση περιπτώσει προσδιορίζει την αµοιβήν του παραστάντος 
δικηγόρου εκατέρου των µερών διακεκριµένως, υπολογιζοµένην βάσει του κατά την 
παράγραφον 3 του άρθρου 92 του ν.δ. 3026 /1954 καταρτισθέντος συµφωνητικού, ή 
εν ελλείψει τούτου κατά τας διατάξεις των άρθρων 100 επόµ. του αυτού νοµοθετικού 
διατάγµατος". Σύµφωνα µε το άρθρο 114 παρ. 5 του Κώδικα ∆ικηγόρων προκειµένου 
για αίτηση προσδιορισµού αποζηµιώσεως απαλλοτριουµένων για δηµόσια ανάγκη ή 
ωφέλεια ακινήτων, το ελάχιστο όριo της αµοιβής κανονίζεται από το άρθρο 100 µε 
βάση την αξία των ακινήτων. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του 
ν. 1093/1980, που προστέθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 10 του ν. 1868/1989, της παρ.5 
του ίδιου άρθρου του ν. 1093/1980 και της παρ.6 του ίδιου άρθρου, ο προσδιορισµός 
της αµοιβής των δικηγόρων που παραστάθηκαν στη δίκη αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης είναι ανεξάρτητος της δικαστικής δαπάνης και δεν αποτελεί 
επιδίκαση υπέρ του διαδίκου που νίκησε, ούτε καταδίκη στη δαπάνη αυτή του 
υπόχρεου στην καταβολή της αποζηµιώσεως, αλλά συνιστά απλό καθορισµό της 
αµοιβής των δικηγόρων που παρέστησαν για το σκοπό της υπαγωγής της αµοιβής 
αυτής στο καθεστώς της παρακράτησης ορισµένου ποσοστού προς κάλυψη των 
εξόδων και ενίσχυση του ειδικού λογαριασµού του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου 
(ΑΠ 2073/2007, ΑΠ 1291/2006, ΑΠ 1254/1998). Από τις διατάξεις των άρθρων 91, 
92 επ. και 98 επ. του Κώδικα περί δικηγόρων και τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 
και 189 Κ.Πολ.∆. προκύπτει ότι, άλλη είναι η αµοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου 
και άλλη η στον διάδικο επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, στην καταβολή της οποίας 
καταδικάζεται ο αντίδικος του µε τη δικαστική απόφαση. Τούτο διότι η πρώτη, η 
αµοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου, ανάγεται στην εσωτερική εκ της εντολής 
σχέση, η οποία συνδέει τον πληρεξούσιο δικηγόρο µε τον πελάτη του και καθορίζεται 
κατά την µεταξύ τους συµφωνία (άρθρο 92 του Κωδ. δικηγόρων), εφόσον αυτή είναι 
έγκυρη, εν ελλείψει δε τέτοιας έγκυρης συµφωνίας κατά τις ισχύουσες εκάστοτε 
διατιµήσεις αµοιβής των δικηγόρων (άρθρο 98 παρ.1 Κωδ. ∆ικ.) Αντίθετα η δεύτερη, 
ήτοι η αποδοτέα δικαστική δαπάνη καθορίζεται κατά τις περί αυτής διατάξεις του 
άρθρου 189 Κ.Πολ.∆., κατά την οποία αποδίδονται µόνο τα αναγκαία προς διεξαγωγή 
και υπεράσπιση της δίκης δικαστικά έξοδα και περιλαµβάνει τα δαπανήµατα που 
καθορίζονται σ' αυτή. Με βάση τα παραπάνω, πρέπει να γίνεται σαφώς διάκριση 
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µεταξύ της δικηγορικής αµοιβής, η οποία πάντοτε είναι πληρωτέα από τον εντολέα 
του δικηγόρου µε βάση τη σχέση έµµισθης εντολής και της δικαστικής δαπάνης που 
επιδικάζεται από το δικαστήριο, στην οποία περιλαµβάνεται και η δικηγορική αµοιβή 
και αποτελεί βέβαια το µεγαλύτερο µέρος αυτής, η οποία εντούτοις ανήκει στο 
διάδικο και όχι στο δικηγόρου του. Ο µη καθορισµός της αµοιβής των πληρεξουσίων 
δικηγόρων αµφοτέρων των διαδίκων στη δίκη περί καθορισµού προσωρινής ή 
οριστικής µονάδος αποζηµίωσης ένεκα απαλλοτριώσεως, δεν επηρεάζει την 
εσωτερική σχέση (έµµισθη εντολή) πληρεξουσίου δικηγόρου και πελάτη, η οποία 
ρυθµίζεται σε περίπτωση ύπαρξης έγκυρης συµφωνίας από τους όρους αυτής, άλλως 
ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Κωδ. ∆ικηγόρων καθόσον η επιδίωξη της αµοιβής 
µε βάση την εσωτερική σχέση πληρεξουσίου δικηγόρου και εντολέα του είναι 
ανεξάρτητη από αυτή. Ο δικηγόρος µπορεί να επιδιώξει την αµοιβή του αυτή, 
ασκώντας σχετική αγωγή, που εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 
677 επ. Κ.Πολ.∆. (ΑΠ 2073/2007). Συνακόλουθα τούτων, στην περίπτωση κατά την 
οποία, το ∆ηµόσιο, αναλάβει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.δ. 
632/1970, την επίσπευση πολεοδοµικής απαλλοτρίωσης για τη διάνοιξη οδών κ.λπ., 
παρακαταθέτοντας την δικαστικώς καθορισθείσα αποζηµίωση µαζί µε την 
προσδιορισθείσα δικαστική δαπάνη µετά της αµοιβής των πληρεξουσίων δικηγόρων 
των δικαιούχων της αποζηµίωσης µε αποτέλεσµα να υπεισέλθει στα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η απαλλοτρίωση ∆ήµου, δεν έχει υποχρέωση 
απορρέουσα εκ του ως άνω νόµου να καταβάλει στον τελευταίο ούτε την τυχόν 
καταβληθείσα από αυτόν αποζηµίωση προς τους δικαιούχους, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω και ούτε την αµοιβή του δικηγόρου του εν λόγω ∆ήµου, όταν ο 
τελευταίος, αναλαµβάνει ο ίδιος τη διεξαγωγή των δικών περί προσωρινού και 
οριστικού καθορισµού αποζηµίωσης, δίνοντας σχετική εντολή σε δικηγόρο της 
επιλογής του προς διεξαγωγή στο όνοµα του και για λογαριασµό του των εν λόγω 
δικών, παρά τα οριζόµενα στην ως άνω διάταξη περί διεξαγωγής των δικών 
απαλλοτριώσεως από το ∆ηµόσιο και ανεξαρτήτως του ότι καίτοι δεν ήταν διάδικος 
στις ως δίκες, µη νοµιµοποιούµενος ενεργητικά ή παθητικά σ' αυτές, εκδόθηκαν οι 
σχετικές δικαστικές αποφάσεις στο όνοµα του (του ∆ήµου) και αντιµωλία τούτου, 
καθορίζοντας την αποζηµίωση και τη δικαστική δαπάνη µετά της αµοιβής των 
Πληρεξουσίων ∆ικηγόρων των δικαιούχων της αποζηµίωσης, που τελικώς κατ' 
εφαρµογή του ως άνω νόµου, παρακατέθεσε το επισπεύδον την πολεοδοµική 
απαλλοτρίωση ∆ηµόσιο. Άλλωστε κατά τα προαναφερθέντα, υπόχρεος προς 
πληρωµή της αµοιβής του δικηγόρου του ∆ήµου είναι ο ίδιος ∆ήµος που έδωσε την 
εντολή προς διεξαγωγή και υπεράσπιση των δικών της απαλλοτρίωσης και όχι το 
∆ηµόσιο, το οποίο δεν ήταν ο εντολέας, αλλά µε βάσει την επερχόµενη εκ του ως άνω 
νόµου στερητική αναδοχή αλλότριου χρέους ήταν ο αναδοχέας του χρέους του 
∆ήµου, ήτοι της αποζηµιώσεως για τα απαλλοτριούµενα, έναντι των ιδιοκτητών 
τούτων και δικαιούχων της αποζηµίωσης. Η δε καθορισθείσα µε τις δικαστικές 
αποφάσεις προσδιορισµού της αποζηµιώσεως, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 18 
παρ. 4 του Ν. 2882/2001, δικαστική δαπάνη µετά της αµοιβής των πληρεξουσίων 
δικηγόρων, την οποία το ∆ηµόσιο έχει υποχρέωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 
632/1970 να παρακαταθέσει, αναφέρεται στους δικηγόρους των δικαιούχων της 
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αποζηµιώσεως, και όχι στους δικηγόρους του συµµετέχοντος στις δίκες 
απαλλοτρίωσης, ∆ήµου µε την ιδιότητα του υπόχρεου προς καταβολή της 
αποζηµίωσης. Εποµένως, το ∆ηµόσιο, επισπεύδον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 
632/1970, πολεοδοµική απαλλοτρίωση, δεν είναι εκ του νόµου δικονοµικός εγγυητής 
του διεξάγοντος τις δίκες απαλλοτριώσεως ∆ήµου για την υποχρέωση καταβολής υπό 
του τελευταίου της δικηγορικής αµοιβής στον εντολοδόχο δικηγόρο του και στη 
σχετική δίκη δεν έχει δικαίωµα ο εναγόµενος ∆ήµος να προσεπικαλέσει το ∆ηµόσιο 
για να παρέµβει υπέρ του και να απαιτήσει αποζηµίωση σε περίπτωση ήττας του (ΑΠ 
1778/2011). 
- Όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 2882/2001, ο 
προβλεπόµενος από αυτή καθορισµός υπό του ∆ικαστηρίου της δικαστικής δαπάνης 
µετά της αµοιβής των πληρεξουσίων δικηγόρων των δικαιούχων της αποζηµίωσης επί 
της οριστικώς προσδιορισθείσης αποζηµιώσεως, αναφέρεται στους δικηγόρους των 
δικαιούχων της αποζηµιώσεως, και όχι στους δικηγόρους που διορίζονται από τους 
συµµετέχοντες στη δίκη καθορισµού αποζηµιώσεως µε την ιδιότητα του υπόχρεου 
για την πληρωµή της αποζηµίωσης. Εξάλλου, η ως άνω δικαστική δαπάνη που 
επιδικάζεται από το δικαστήριο, στην οποία περιλαµβάνεται και η δικηγορική αµοιβή 
του δικηγόρου του δικαιούχου της αποζηµίωσης που αποτελεί βέβαια το µεγαλύτερο 
µέρος αυτής, ανήκει στο διάδικο (δικαιούχο της αποζηµίωσης) και όχι στο δικηγόρο 
του. Είναι δηλαδή, άλλη η εις το δικαιούχο της αποζηµίωσης διάδικο επιδικασθείσα 
δικαστική δαπάνη, στην καταβολή της οποίας καταδικάζεται µε τη δικαστική 
απόφαση ο υπόχρεος προς αποζηµίωση αντίδικος του, η οποία αποτελεί 
παρακολούθηµα της αποζηµίωσης, προσαυξάνει το ποσό της, βαρύνει τον υπόχρεο 
αυτής και πρέπει να επιδικάζεται σε βάρος του (υπόχρεου) και περιέρχεται στο 
δικαιούχο ώστε να µη επέρχεται φαλκίδευση της πλήρους αποζηµίωσης και άλλη η 
αµοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του υπόχρεου της αποζηµίωσης, η οποία 
ανάγεται στην εσωτερική εκ της εντολής σχέση, που συνδέει τον πληρεξούσιο 
δικηγόρο µε τον πελάτη του και καθορίζεται κατά την µεταξύ τους συµφωνία (άρθρο 
92 του Κωδ. δικηγόρων), εφόσον αυτή είναι έγκυρη, εν ελλείψει δε τέτοιας έγκυρης 
συµφωνίας κατά τις ισχύουσες ως άνω διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
- Από το συνδυασµό των άρθρων 69 παρ. 1 περ. ε' , 88 και 283 του ΚΠολ∆ προκύπτει 
ότι είναι παραδεκτή η άσκηση της προσεπίκλησης και της ενωµένης σ' αυτήν 
παρεµπιπτούσης αγωγής εκ µέρους του δια της κυρίας αγωγής εναγοµένου εναντίον 
του απλού οµοδίκου του, δικονοµικού εγγυητή του, πρέπει, όµως, για να είναι 
νόµιµη, µεταξύ του εναγοµένου - παρεµπιπτόντως ενάγοντος και του δικονοµικού του 
εγγυητή - παρεµπιπτόντως εναγοµένου να υπάρχει, δυνάµει του νόµου ή συµβάσεως, 
έννοµη σχέση, η οποία σε περίπτωση ήττας του εναγοµένου στην κυρία δίκη - 
παρεµπιπτόντως ενάγοντος, του παρέχει δικαίωµα αποζηµιώσεως κατά του 
παρεµπιπτόντως εναγοµένου δικονοµικού εγγυητή. Απαιτείται δηλαδή να υπάρχουν 
δύο έννοµες σχέσεις, η µία ως επίδικη στην εκκρεµή δίκη και η άλλη που στηρίζει 
την παρεµπίπτουσα αγωγή και εξαρτάται από την πρώτη, υπό την έννοια ότι µόνο αν 
ο εναγόµενος-παρεµπιπτόντως ενάγων ηττηθεί ως προς αυτή αποκτά δικαίωµα 
αποζηµιώσεως κατά του δικονοµικού εγγυητή. Έτσι δεν µπορεί να ασκηθεί 
παρεµπίπτουσα αγωγή εναντίον του απλού οµοδίκου, αλλ' ούτε και εναντίον εκείνου 
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που δεν ενέχεται σε αποζηµίωση σε περίπτωση ήττας του παρεµπιπτόντως ενάγοντος, 
αλλά είναι ο κύριος υπόχρεος και έπρεπε να ασκηθεί αγωγή απευθείας εναντίον του. 
(ΑΠ 4/2010, ΑΠ 1188/2007). Από αυτά έπεται ότι στοιχείο απαραίτητο του νόµω 
βασίµου της προσεπικλήσεως και της ενουµένης σε αυτή παρεµπίπτουσας αγωγής, 
είναι να διαλαµβάνεται σ' αυτήν η ύπαρξη µεταξύ του προσεπικαλούντος και 
προσεπικαλούµενου εννόµου σχέσεως, δυνάµει του νόµου ή συµβάσεως από την 
οποία απορρέει υποχρέωση του δευτέρου να καταβάλει στον πρώτο την αξιούµενη 
παρ' αυτού από τον κυρίως ενάγοντα αποζηµίωση. (ΑΠ 1040/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 69, 88, 178, 179, 189, 283, 677 
ΑΚ: 648 επ., 713 επ.,  
Κ∆∆: 1, 2, 38, 39, 46, 49, 91, 92 επ., 94, 98 επ.,114, 161, 170, 248, 
Ν∆: 632/1970, άρθ. 1,  
Ν∆: 1143/1972, άρθ. 1, 3, 
Νόµοι: 1093/1980, άρθ. 9,  
Νόµοι: 2730/1999, άρθ. 9,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 14, 18, 
Νόµοι: 3130/2003, άρθ. 31,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ιδιαίτερη αποζηµίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 869 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 4 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ) "εάν 
απαλλοτριωθεί τµήµα ακινήτου µε αποτέλεσµα "άξιο του τµήµατος που αποµένει 
στον ιδιοκτήτη να µειωθεί ή το τίµηµα αυτού να γίνει άχρηστο για τη χρήση που 
προορίζεται, µε την απόφαση προσδιορισµού της αποζηµίωσης για το 
απολλοτριούµενο τµήµα προσδιορίζεται και ιδιαίτερη αποζηµίωση για το τµήµα που 
αποµένει στον ιδιοκτήτη, η οποία καταβάλλεται µαζί µε την αποζηµίωση για το 
απαλλοτριούµενο". Κατά τις διατάξεις δε του άρθρου 20§2 και 4 του ίδιου κώδικα 
"µέσα σε τριάντα ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου κάθε ενδιαφερόµενος δικαιούται και αν ακόµη δεν υπήρξε διάδικος 
στη δίκη για τον προσωρινό καθορισµό της αποζηµίωσης να ζητήσει τον οριστικό 
προσδιορισµό αυτής. Εάν η απόφαση του µονοµελούς Πρωτοδικείου δεν επιδόθηκε η 
προθεσµία για την άσκηση της αίτησης οριστικού προσδιορισµού της αποζηµιώσεως 
είναι σε κάθε περίπτωση εξ' µήνες από τη δηµοσίευση της απόφασης. Εάν η 
προθεσµία για την άσκηση της αίτησης παρήλθε άπρακτη η αποζηµίωση που 
προσδιορίσθηκε προσωρινά καθίσταται οριστική για τον ενδιαφερόµενο που δεν 
άσκησε αίτηση". Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτουν τα εξής: α) 
για να είναι πλήρης η αποζηµίωση η οποία οφείλεται ως αντάλλαγµα για τη στέρηση 
της ιδιοκτησίας, πρέπει να περιλαµβάνει όχι µόνο την αξία του απαλλοτριούµενα 
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τµήµατος του ακινήτου αλλά και τη ζηµία που υφίσταται ο ιδιοκτήτης γιατί το τµήµα 
που του αποµένει µετά την απαλλοτρίωση γίνεται άχρηστο ή µειώνεται η αξία του 
(ΟλΑΠ 8/1999, ΟλΑΠ 714/1979), β) στην περίπτωση αυτή που το εναποµένον τµήµα 
υφίσταται σηµαντική µείωση της αξίας του ή καθίσταται άχρηστο ο ιδιοκτήτης του 
δικαιούται να ζητήσει τον καθορισµό και την παροχή ιδιαίτερης αποζηµίωσης γ) αν 
αυτός δεν ζήτησε τον καθορισµό και την παροχή τέτοιας αποζηµίωσης κατά τη δίκη 
του προσωρινού προσδιορισµού που οφείλεται για το απαλλοτριωθέν τµήµα του 
ακινήτου µπορεί να ζητήσει τον καθορισµό αυτής (ιδιαίτερης αποζηµίωσης) 
απευθείας από το εφετείο είτε µε την αίτηση, µε την οποία ζητεί τον οριστικό 
προσδιορισµό της αποζηµίωσης που οφείλεται για το απαλλοτριωθέν τµήµα του 
ακινήτου, είτε και µε ιδιαίτερη αίτηση, η οποία πάντως πρέπει να υποβληθεί σε τέτοιο 
χρόνο ώστε να καταστεί δυνατός ο ενιαίος καθορισµός της ιδιαίτερης αποζηµίωσης 
για το απαλλοτριωθέν και το τµήµα που απέµεινε µε την ίδια απόφαση που θα 
καθορίζει την οριστική αποζηµίωση για το τµήµα που απαλλοτριώθηκε και δ) στην 
περίπτωση κατά την οποία ο καθορισµός της ιδιαίτερης αποζηµίωσης επιδιώκεται µε 
αίτηση απ' ευθείας από το εφετείο η σχετική αίτηση µπορεί να υποβληθεί και µετά 
την πάροδο της εξάµηνης προθεσµίας που προβλέπεται από το παραπάνω άρθρο 20 § 
2 του ΚΑΑΑ, για την περίπτωση που δεν έχει επιδοθεί η απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου η οποία καθόρισε προσωρινώς την αποζηµίωση για το τµήµα που 
απαλλοτριώθηκε αφού στη δίκη ενώπιον του µονοµελούς Πρωτοδικείου δεν είχε 
επιδιωχθεί ο προσδιορισµός προσωρινής ιδιαίτερης αποζηµίωσης για το τµήµα που 
απέµεινε, το οποίο έτσι δεν αποτέλεσε αντικείµενο της δίκης εκείνης. Η άποψη δε ότι 
αίτηση για τον καθορισµό ιδιαίτερης αποζηµίωσης µπορεί να υποβληθεί ως άνω και 
µετά την πάροδο της πιο πάνω εξάµηνης προθεσµίας είναι σύµφωνη και µε την 
ανωτέρω συνταγµατική επιταγή, ότι η αποζηµίωση του ιδιοκτήτη του 
απαλλοτριωθέντος ακινήτου πρέπει να είναι πλήρης περιλαµβάνουσα κατά τα 
ανωτέρω και τη ζηµία από την µείωση της αξίας του εναποµένοντος τµήµατος ή γιατί 
τούτο είναι άχρηστο. Είναι δε σύµφωνη και µε το σκοπό της παρατεθείσας διάταξης 
του άρθρου 13 παρ. 4 του ΚΑΑΑ που έγκειται στον καθορισµό µε την ίδια απόφαση 
και της ιδιαίτερης αποζηµίωσης για το τµήµα που απέµεινε αφενός για να έχει ο υπέρ 
ου η απαλλοτρίωση σαφή αντίληψη της εκτάσεως των υποχρεώσεων του απ' αυτήν 
και αφετέρου να περατώνεται µε ταχύτητα η όλη διαδικασία της απαλλοτριώσεως και 
να εκκαθαρίζει η κατάσταση που δηµιουργείται από αυτή, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η συντέλεση της απαλλοτριώσεως µε την καταβολή ή παρακατάθεση της 
πλήρους αποζηµιώσεως και να µην τίθεται αυτή σε αµφιβολία µε την προβολή των 
αξιώσεων (ΟλΑΠ 67/74, σχολ ΑΠ 125/2002 ΑΠ 1227/2003).  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13, 20,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 153 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. προσδιορισµός αποζηµίωσης. Καταψηφιστική αγωγή. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.Αποζηµίωση για την απωλεσθείσα πρόσοδο 
του ακινήτου από την µετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης κατάληψη µέχρι την 
είσπραξη της αποζηµίωσης. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 εδ. α' του Κώδικα Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ), η αποζηµίωση του απαλλοτριωµένου, καθώς 
και η τυχόν κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 ιδιαίτερη 
αποζηµίωση, προσδιορίζεται κατά την ειδική διαδικασία του παρόντος άρθρου και 
των αµέσως εποµένων 19 έως 20. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, 
ερµηνευοµένης σε συνδυασµό µε αυτή του άρθρου 17 του Συντάγµατος καθώς και 
του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, το οποίο σύµφωνα 
µε το άρθρο 28 του Συντάγµατος έχει αυξηµένη έναντι των κοινών νόµων ισχύ, ορίζει 
δε ότι "πάν φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται σεβασµού της περιουσίας του ...", 
αντικείµενο της δίκης προσδιορισµού αποζηµιώσεως είναι η αποζηµίωση εν συνόλω 
λαµβανοµένη, δηλαδή η χορήγηση αποζηµιώσεως σε σχέση µε την αξία του 
απαλλοτριωθέντος ακινήτου, ο προσδιορισµός της ωφελείας του ιδιοκτήτη αυτού 
όπου η ύπαρξη της επηρεάζει τις εκ της απαλλοτριώσεως αξιώσεις του, κάθε άλλο 
θέµα συναφές µε την απαλλοτρίωση και τη δικαστική δαπάνη. Ο δε προβλεπόµενος 
στη διάταξη αυτή περιορισµός της αρµοδιότητας του Εφετείου σε µόνο τον 
προσδιορισµό της αποζηµιώσεως είναι ανίσχυρος ως προσκρούων στην ως άνω 
διάταξη του άρθρου 1 Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, υπό την άποψη 
ότι οι δυσµενείς για τον καθ' ού η απαλλοτρίωση συνέπειες της αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης, πρέπει να εκτιµώνται συνολικά στο πλαίσιο της ενιαίας διαδικασίας. 
Εποµένως υποβαλλοµένου αιτήµατος στα πλαίσια του οριστικού προσδιορισµού της 
αποζηµιώσεως, περί αναγνωρίσεως του δικαιούχου της αποζηµίωσης και περί 
αναγνωρίσεως του ιδιοκτήτη του απαλλοτριουµένου ακινήτου, που αποκτά πρόσωπο 
σε διανοιγόµενη εθνική οδό ότι δεν ήταν οφελούµενος και συνεπώς δεν υποχρεούταν 
σε αποζηµίωση τρίτων ιδιοκτητών, ούτε σε αυτοαποζηµίωση, το Εφετείο είναι 
αρµόδιο να εξετάσει ενιαίως κατά τη διαδικασία αυτή α) το προσδιορισµό της 
αποζηµιώσεως σε σχέση µε την αξία του απαλλοτριωµένου ακινήτου, β) την 
ιδιαίτερη αποζηµίωση για το τµήµα που αποµένει στον ιδιοκτήτη, γ) την αναγνώριση 
δικαιούχων της αποζηµιώσεως, δ) την ύπαρξη ή όχι ωφελείας του ιδιοκτήτη 
απαλλοτριωµένου ακινήτου που αποκτά πρόσωπο σε διανοιγόµενη εθνική οδό και ε) 
το αίτηµα περί δικαστικής δαπάνης. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 7, 9, 
11 και 12 παρ. 1 του ΚΑΑΑ, προκύπτει ότι, µε τη κήρυξη της απαλλοτριώσεως 
γεννάται απευθείας από το νόµο η ενοχή (άρθρ. 287 ΑΚ) από την απαλλοτρίωση 
µεταξύ του υπερ ού η απαλλοτρίωση και του καθ' ού, δυνάµει της οποίας ο καθ' ού 
δανειστής δικαιούται να απαιτήσει από τον οφειλέτη υπέρ ού η απαλλοτρίωση την 
καταβολή της πλήρους αποζηµιώσεώς του. Από τις ως άνω διατάξεις συνάγονται και 
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τα ακόλουθα: Μετά τον οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης για την 
αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας για δηµόσια ωφέλεια και την αναγνώριση 
του δικαιούχου της αποζηµίωσης αυτής είναι επιτρεπτή η άσκηση από αυτόν της 
αγωγής επιδίκασης της από την ανωτέρω αιτία αποζηµίωσης και µάλιστα µε το 
νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Η απαίτηση αυτή του ιδιοκτήτη του 
απαλλοτριωθέντος είναι γεννηµένη και απαιτητή αµέσως από τη δηµοσίευση της 
τελεσίδικης περί προσδιορισµού της αποζηµίωσης δικαστικής απόφασης και δεν τελεί 
υπό την προθεσµία των δέκα οκτώ (18) µηνών, η οποία αναφέρεται στη µη 
συντέλεση της απαλλοτρίωσης από τη µη καταβολή ή τη µη παρακατάθεση της 
προσωρινώς ή οριστικώς προσδιορισθείσας αποζηµίωσης και την εκ του λόγου αυτού 
αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης.  
Συνεπώς, ο αναγνωρισθείς δικαιούχος της αποζηµιώσεως, η οποία προσδιορίσθηκε 
τελεσιδίκως για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου του, µπορεί µε 
καταψηφιστική αγωγή, η οποία δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία από το 
αρµόδιο καθ' ύλην, λόγω ποσού, δικαστήριο, να ζητήσει από τον υπόχρεο την 
καταβολή της, καθώς και τους νόµιµους τόκους από την επίδοση της αγωγής. Για την 
νοµιµοποίηση του δικαιούχου ως ενάγοντος έναντι του υποχρέου για καταβολή της 
αποζηµίωσης δεν ερευνάται ούτε η δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου, το οποίο 
αφορά η απαλλοτρίωση, ούτε η υπαιτιότητα του υπόχρεου προς καταβολή (ΑΠ 
1476/2003). Εν όψει τούτων και εφόσον η άσκηση της καταψηφιστικής αγωγής είναι 
παραδεκτή µετά τη δηµοσίευση της τελεσίδικης περί προσδιορισµού της 
αποζηµίωσης δικαστικής απόφασης οπότε είναι γεννηµένη κα απαιτητή η απαίτηση 
του ιδιοκτήτη του απαλλοτριωθέντος για την καταβολή της προσδιορισθείσης 
αποζηµίωσης, η εκδίκαση αυτής εκφεύγει της δικαιοδοσίας του Εφετείου στα πλαίσια 
του οριστικού προσδιορισµού της αποζηµιώσεως απαλλοτριωθέντος ακινήτου, 
καθόσον δεν περιλαµβάνεται στα αναφερόµενα ως άνω αιτήµατα των οποίων η 
εκδίκασή τους γίνεται σε ενιαία διαδικασία και έτσι σωρευόµενη µε τα ως άνω 
αιτήµατα, για τα οποία επιβάλλεται η προαναφερόµενη ενιαία διαδικασία ενώπιον 
του Εφετείου, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη. Η ως άνω ρύθµιση δεν προσκρούει 
στη διάταξη του άρθρου 17 του Συντάγµατος, αλλά ούτε και στις διατάξεις των 
άρθρων 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α και 6 παρ. 1 της Ε∆∆Α 
µε τις οποίες θεσπίζεται η ως άνω αρχή κατά την οποίαν οι συνέπειες της 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης θα πρέπει να εκτιµώνται συνολικά στο πλαίσιο ενιαίας 
διαδικασίας µε το κριτήριο της "εύλογης και δίκαιης ισορροπίας" µεταξύ των 
απαιτήσεων του γενικού συµφέροντος του κοινωνικού συνόλου της προστασίας των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων των ιδιωτών και την εναρµονισµένη µε τον εν λόγω κανόνα 
αρχή που διέπει τη νοµολογία του Ε∆∆Α. Η επιβαλλόµενη δε σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω ενιαία εκδίκαση των ως άνω θεµάτων, προϋποθέτει αναγκαίως, ότι τα εν 
λόγω αιτήµατα θα υποβληθούν ενώπιον του Εφετείου κατά τρόπο παραδεκτό και 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες δικονοµικούς κανόνες. Και τούτο διότι, το ΕΣ∆Α δεν 
υποκαθιστά τον εθνικό νοµοθέτη στη θέσπιση του εφαρµοστέου δικονοµικού 
συστήµατος, αλλά µόνο ελέγχει, µε τα προβλεπόµενα µέσα, αν οι κανόνες αυτού 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινοτικής έννοµης τάξης. Έτσι εφόσον το 
δικαίωµα του δικαιούχου της αποζηµίωσης καθίσταται υπαρκτό µε την τελεσιδικία 
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της απόφασης προσδιορισµού της αποζηµίωσης της απαλλοτριώσεως, δεν µπορεί να 
εισαχθεί ενώπιον του Εφετείου στα πλαίσια της ως άνω ενιαίας διαδικασίας 
προσδιορισµού της οριστικής τιµής αποζηµίωσης του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, 
λόγω µη συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων παραδεκτού αυτού. Εξ άλλου, η ως 
άνω ρύθµιση, που καθιστά παραδεκτή την άσκηση της καταψηφιστικής αγωγής από 
τη δηµοσίευση της τελεσίδικης περί προσδιορισµού της αποζηµίωσης δικαστικής 
απόφασης οπότε είναι γεννηµένη και απαιτητή η σχετική απαίτηση, δεν δύναται εκ 
των πραγµάτων να επηρεάσει την ουσία του δικαιώµατος αποζηµιώσεως, αντίθετα 
όµως αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει την ασφαλή διάγνωση αυτού, εναρµονιζόµενη, 
έτσι, απολύτως µε τις προαναφερόµενες σχετικές διατάξεις του Συντάγµατος και της 
υπερνοµοθετικής ισχύος διατάξεις της ΕΣ∆Α. Περαιτέρω, η προαναφερόµενη 
ρύθµιση, δεν πλήττει, ούτε την αρχή της εκδικάσεως των συνεπειών της 
απαλλοτρίωσης εντός ευλόγου χρόνου στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, διότι δεν 
πρόκειται για παραποµπή, ως αποτέλεσµα θεσµικών δυσλειτουργιών του ισχύοντος 
δικονοµικού συστήµατος που επιτρέπουν παρελκυστικές συµπεριφορές των διαδίκων 
ή ανοχής φαινοµένων καθυστερήσεων που υποβάλλουν πρακτικές αρνησιδικίας, 
αλλά έρχεται ως συνέπεια νοµοθετικών επιλογών µε σκοπό την πληρέστερη και 
ασφαλέστερη διερεύνηση της διαφοράς η οποία άλλωστε, µε τη θέσπιση των νόµων 
2915/2001 και 3043/2002 µε τους οποίους επιταχύνθηκε η εκδίκαση των υποθέσεων 
που υπάγονται στη τακτική διαδικασία. 
- Ο από τις διατάξεις 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 εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν 
εφαρµοστεί, ενώ δεν έπρεπε, καθώς κι αν εφαρµοστεί εσφαλµένα (ΟλΑΠ 4/2005), η 
δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή 
µε εσφαλµένη υπαγωγή.  
- Κατά το άρθρο 17 παρ. 2 του Συντάγµατος (2001) "κανένας δεν στερείται την 
ιδιοκτησία του, παρά µόνο για δηµόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί µε τον 
προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόµος ορίζει και πάντοτε αφού προηγηθεί 
πλήρης αποζηµίωσης, 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 της αποζηµίωσης, τότε για τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης 
λαµβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της συζήτησης για τον οριστικό 
προσδιορισµό". Κατά την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου "η ενδεχόµενη µεταβολή 
της αξίας του απαλλοτριουµένου µετά τη δηµοσίευση της πράξης απαλλοτρίωσης και 
µόνο εξ αιτίας 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 µε το ν.2985/2002 που εφαρµόζεται από 1.1.2002, όπου 
επιπλέον, χωρίς αντίθεση µε τις προηγούµενες διατάξεις, ορίζεται και ότι "ως 
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κριτήριο για την εκτίµηση της αξίας του απαλλοτριουµένου ακινήτου λαµβάνεται 
υπόψη και η αξία που έχουν κατά τον κρίσιµο χρόνο παρακείµενα και οµοειδή 
ακίνητα, καθώς και η πρόσοδος του απαλλοτριουµένου µε 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.δ. 53/1974 και έχει αυξηµένη έναντι των 
κοινών νόµων ισχύ (άρθρ. 28 παρ. 1 του Συντ/τος), ορίζεται ότι "κάθε φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο δικαιούται σεβασµού της περιουσίας του. Κανένας δεν µπορεί να 
στερηθεί της περιουσίας του, ειµή για λόγους δηµόσιας ωφέλειας και υπό τους 
προβλεπόµενους από το νόµο και τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου όρους. Οι 
προαναφερόµενες διατάξεις δε θίγουν το δικαίωµα κάθε κράτους να θέσει σε ισχύ 
νόµους τους οποίους ήθελε κρίνει αναγκαίους για ρύθµιση χρήσεως αγαθών σύµφωνα 
µε το δηµόσιο συµφέρον ή για εξασφάλιση της καταβολής φόρων ή άλλων ή 
προστίµων". Τέλος, κατά το άρθρο 25 του "ΚΑΑΑ", ο ιδιοκτήτης µπορεί να ζητήσει 
την αποζηµίωση για την απωλεσθείσα πρόσοδο του ακινήτου από την µετά τη 
συντέλεση της απαλλοτρίωσης κατάληψη µέχρι την είσπραξη της αποζηµίωσης. Από 
τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι σε απαλλοτρίωση ακινήτου για δηµόσια ωφέλεια 
για τον προσδιορισµό της "πλήρους αποζηµίωσης" λαµβάνεται υπόψη η αξία του 
απαλλοτριουµένου ακινήτου κατά το χρόνο της πρώτης συζήτησης ενώπιον του 
δικαστηρίου της αίτησης προσδιορισµού (προσωρινού ή οριστικού, σε περίπτωση 
παράλειψης του προσωρινού) της αποζηµιώσεως αυτής, καθώς και η δαπάνη του 
ιδιοκτήτη του απαλλοτριουµένου ακινήτου, η οποία, ναι µεν δεν συνδέεται άµεσα µε 
την αξία του ακινήτου, όµως είναι συνέπεια της απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας 
(ΟλΑΠ 8/1999). Η αποζηµίωση για την αξία της επιχείρησης που ασκείται στο 
ακίνητο που απαλλοτριώνεται κατά τις ίδιες διατάξεις δεν περιλαµβάνεται στην 
έννοια της "πλήρους αποζηµίωσης" αλλά λαµβάνεται υπόψη η συνδεόµενη µε το 
ακίνητο που απαλλοτριώθηκε πρόσοδος, σε σχέση µε την ασκούµενη σε αυτό 
επιχειρηµατική δραστηριότητα, κατά την εκτίµηση της αξίας του απαλλοτριουµένου 
ακινήτου (ΟλΑΠ 8/2002). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 εδ.α του Συντάγµατος 1975 (2001) "Η 
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του 
Κράτους και δικαίωµα του καθενός" κατά δε την παρ. 6 του ιδίου άρθρου "Τα 
µνηµεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από 
το Κράτος. Νόµος θα ορίσει τα αναγκαία για την πραγµατοποίηση της προστασίας 
αυτής περιοριστικά µέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς και τον τρόπο και το είδος της 
αποζηµίωσης των ιδιοκτητών". Με τις διατάξεις αυτές καθιερώνεται η υποχρέωση 
του Κράτους προς διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµίας της χώρας. Η 
καθιερούµενη προστασία περιλαµβάνει τη διατήρηση στο διηνεκές των ανωτέρω 
πολιτιστικών στοιχείων και τη δυνατότητα επιβολής γενικών περιορισµών ή 
ιδιαιτέρων µέτρων για την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης, αλλοιώσεως ή 
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υποβαθµίσεως του χώρου, ο οποίος τα περιέχει ή τα περιβάλλει. Παράλληλα 
επιβάλλεται υποχρέωση αποζηµιώσεως των θιγοµένων ιδιοκτητών. Η προστασία 
καθώς και η υποχρέωση αποζηµιώσεως που αναφέρθηκαν ισχύουν ευθέως από το 
Σύνταγµα και το Ν. 3028/2002 "Προστασία Αρχαιοτήτων-Πολιτιστικής 
Κληρονοµίας". Περαιτέρω, κατά το άρθρο 19 παρ. 3α του ως άνω νόµου σε 
περίπτωση ουσιώδους οριστικού περιορισµού ή οριστικής στέρησης της κατά 
προορισµό χρήσης του όλου ακινήτου καταβάλλεται πλήρης αποζηµίωση. Κατά την 
παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, που 
εκδίδεται ύστερα από γνώµη επιτροπής, διαπιστώνεται εάν συντρέχει περίπτωση 
καταβολής αποζηµίωσης κατά τις παραγράφους 1 έως 5, καθώς και το ύψος της. 
Τέλος, κατά την παράγραφο 7 του αυτού ως άνω άρθρου σε περίπτωση κατά την 
οποία το ποσό που έχει ή προβλέπεται να καταβληθεί ως αποζηµίωση λόγω στέρησης 
ή περιορισµού χρήσης ακινήτου, προσεγγίζει την αξία του ακινήτου τότε αυτό 
κηρύσσεται απαλλοτριωτέο. Βάσει των ανωτέρω ανακύπτει ευθέως υποχρέωση 
αποζηµιώσεως του πληττόµενου ιδιοκτήτη, η οποία είναι άσχετη µε την 
προβλεπόµενη από την παράγραφο 7 του ως άνω άρθρου ευχέρεια του ιδιοκτήτη να 
ζητήσει από τη διοίκηση των απαλλοτρίωση του ακινήτου. Η αποζηµίωση αυτή 
πρέπει να καλύπτει τη βλάβη που υφίσταται από τον περιορισµό ο ιδιοκτήτης. Αυτό 
συνάγεται και από το ότι µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Πολιτισµού καθορίζεται, εκτός των άλλων, το είδος και ο τρόπος 
καταβολής της αποζηµίωσης, η οποία µπορεί να διαφέρει από τη ρύθµιση του άρθρου 
17 του Συντάγµατος, όχι όµως και να καθορίσει µειωµένη αποζηµίωση. Εποµένως, σε 
περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτου, που βαρύνθηκε µε τέτοιους 
περιορισµούς, η αποζηµίωση πρέπει να είναι πλήρης, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 
παρ.2 του Συντάγµατος (2001), για τη διάγνωση δε της πραγµατικής αξίας του 
απαλλοτριουµένου κατά τον κρίσιµο χρόνο, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ.1-2 του Ν. 
2882/2001 (ΚΑΑΑ), θα συγκριθεί αυτό µε όµορα οµοειδή ακίνητα που δεν 
βαρύνονται µε τέτοιους περιορισµούς, ή αν βαρύνονται, θα εκτιµηθούν αυτά σαν 
ελεύθερα, αφού παρακολουθούνται από ισόποση αξίωση αποζηµιώσεως για τον 
περιορισµό που θα βαρύνει (ΟλΑΠ 3/1996).  
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Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1833 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αίτηση αναίρεσης. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 319 του ΚΠολ∆ και 18 παρ.1 εδ. β' και 22 του Ν. 
2882/2001 (ΚΑΑΑ) προκύπτει ότι η απόφαση του Εφετείου που εκδίδεται επί 
αιτήσεως διορθώσεως, κατά τα άρθρα 315 επ. του ΚΠολ∆, αποφάσεως του ίδιου 
δικαστηρίου, η οποία είχε εκδοθεί κατά το άρθρο 20 του ΚΑΑΑ επί αιτήσεως για 
οριστικό προσδιορισµό αποζηµιώσεως από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, 
υπόκειται στο ένδικο µέσο της αναιρέσεως. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και 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 ανωτέρω διάταξης ο προβλεπόµενος από αυτήν λόγος 
αναιρέσεως ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού, το 
αναγκαίο περιεχόµενο της οποίας προσδιορίζεται από το πραγµατικό του εκάστοτε 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά 
περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα 
στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου στη 
συγκεκριµένη περίπτωση κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας 
που απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν 
µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). Ελλείψεις που ανάγονται µόνο στην ανάλυση 
και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αν τούτο διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς 
αιτιολογίες, ενώ τα επιχειρήµατα του δικαστηρίου, που σχετίζονται µε την εκτίµηση 
των αποδείξεων, δεν συνιστούν παραδοχές βάσει των οποίων διαµορφώνεται το 
αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης 
ώστε να ελέγχεται αναιρετικώς κατά την εξεταζόµενη διάταξη του άρθρου 559 αρ.19 
του ΚΠολ∆ για ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα, ο αναιρετικός λόγος της οποίας 
(διάταξης) δεν δηµιουργείται επίσης όταν το δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και 
διεξοδικά τα επιχειρήµατα των διαδίκων που δεν αποτελούν αυτοτελείς ισχυρισµούς 
(ΑΠ 1363/2008). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315 επ., 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 18, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 47 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αποζηµίωση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 17 παρ.4 του Συντάγµατος και των 
άρθρων 7 παρ. 1, 9 παρ.3, 10 παρ.1, 2, 17 παρ. 1 και 27 παρ. 4 Ν∆ 797/1971 (πρβλ. 
παρόµοιες διατάξεις των άρθρων 7, 9, 11 και 12 παρ. 1 του Ν. 2882/2001), 
προκύπτει, ότι µε την κήρυξη της απαλλοτρίωσης γεννάται απευθείας από το νόµο 
(ex lege) η ενοχή (αρθρ. 287 ΑΚ) από την απαλλοτρίωση µεταξύ του υπερού η 
απαλλοτρίωση και του καθού, δυνάµει της οποίας ο καθού δανειστής δικαιούται να 
απαιτήσει από τον οφειλέτη υπέρου η απαλλοτρίωση την καταβολή της πλήρους 
αποζηµιώσεως του. Η επιδίωξη ικανοποίησης της αξίωσης αυτής η οποία γεννάται 
απευθείας από το νόµο µε την κήρυξη της απαλλοτρίωσης και δεν έχει χωρίς άλλο, 
τον χαρακτήρα αποζηµίωσης µε βάση την διάταξη του άρθρου 105 του ΕισΝΑΚ, 
υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων στα οποία έχει 
επιφυλαχθεί(άρθ.94 παρ.3,και ανωτέρω διατάξεις) η δικαιοδοσία του προσδιορισµού 
της καταβλητέας αποζηµιώσεως καθώς και της αναγνώρισης των δικαιούχων αυτής 
,ως συνδεόµενη στενά µε τα θέµατα αυτά (ΑΠ 1611/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 287, 
ΕισΝΑΚ: 105, 
Σ: 17, 94, 
Ν∆: 797/1971, άρθ. 7, 9, 10, 17, 27,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελλ∆νη 2013. 404 
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1675 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αποζηµίωση. Αµοιβή δικηγόρου. Επικουρική 
ανταίτηση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 219§ 1 ΚΠολ∆ αγωγή υπό αίρεση δεν επιτρέπεται 
µπορεί όµως ο αιτών την δικαστική προστασία να σωρεύσει επικουρικά αιτήµατα επί 
περισσοτέρων αντικειµένων δικαστικής προστασίας. Ενόψει αυτών, η επικουρική 
ανταγωγή που εξαρτάται από το παραδεκτό και την αποδοχή της κύριας αγωγής 
ασκείται παραδεκτά, γιατί πρόκειται για άλλη αίτηση που στηρίζεται στην απόρριψη 
του κυρίως προβληθέντος ισχυρισµού του αντενάγοντος για το απαράδεκτο της 
κύριας αγωγής. Τα προαναφερθέντα εφαρµόζονται και στην ανταίτηση που ασκείται 
κατά την διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του Ν. 2882/2001 επικουρικά για την 
περίπτωση που η κύρια αίτηση κριθεί παραδεκτή.  
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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 βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και 
τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, 
αν η αγωγή, ένσταση κλπ ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση 
ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή 
κατ' ουσίαν (ΟλΑΠ 27 και 28/1998).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 9 του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ Α/25) µε την οποία ορίζεται 
ότι στις δίκες προσδιορισµού της αποζηµιώσεως των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων 
για την εκτέλεση των Ολυµπιακών Έργων του άρθρου 2§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 δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες 
χιλιάδες (2.500.000) δρχ., συνάγεται, ότι µε την εν λόγω διάταξη στην ουσία 
τροποποιήθηκαν οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 114§5, 100§1, 107§1 επ. του 
ν.δ. 3026/1954 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων 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 
οφειλοµένη αµοιβή µε τα ως άνω ποσά και ποσοστά βαρύνει τον υπόχρεο σε 
αποζηµίωση, δεν αντιστρατεύεται τη διάταξη του άρθρου 17§ 1 του Συντάγµατος, 
ούτε και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της συµβάσεως της 
Ρώµης, ούτε και εκείνη της ΕΣ∆Α (ΑΠ 915/2003), αλλά ούτε τις διατάξεις των 
άρθρων 100§1,107§1, 114§5 του ν.δ. 3026/1954 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. Και 
τούτο διότι µε τη ρύθµιση αυτή δεν θίγεται η πλήρης αποζηµίωση που δικαιούται να 
λάβει ο δικαιούχος, αλλά περιορίζεται επιτρεπτώς το ποσοστό υπολογισµού της 
αµοιβής του πληρεξουσίου ∆ικηγόρου (ΑΠ 754/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 219, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14, 
Κωδ∆ικ: 100, 107, 114,  
Νόµοι: 2598/1998, άρθ. 2, 
Νόµοι: 2730/1999, άρθ. 9,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 18, 19, 20,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αρραβώνας και Ποινική ρήτρα - Αρραβώνας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1320 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρραβώνας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 402 του ΑΚ " Αν κατά την κατάρτιση της σύµβασης δόθηκε 
αρραβώνας, εφόσον δεν ορίστηκε τίποτε άλλο, θεωρείται ότι δόθηκε για την κάλυψη 
της ζηµίας από τη µη εκτέλεση της σύµβασης". Κατά δε το άρθρο 403 εδ. α' του ιδίου 
κώδικα: "Ο υπαίτιος για τη µη εκτέλεση της σύµβασης χάνει τον αρραβώνα που 
έδωσε ή αποδίδει διπλάσιον αυτόν που έλαβε". Από τις διατάξεις αυτές, που είναι 
ενδοτικού δικαίου, προκύπτει ότι µε την πρώτη τίθεται ερµηνευτικός κανόνας, κατά 
τον οποίο σε περίπτωση αµφιβολίας, εάν δηλαδή δεν συµφωνήθηκε διαφορετικά, ο 
αρραβώνας θεωρείται ότι δόθηκε για τη κάλυψη της ζηµίας από τη µη εκτέλεση της 
σύµβασης, δηλαδή θεωρείται ποινικός και έχει ως συνέπεια κατά το άρθρο 403 την 
απώλεια του αρραβώνα αν υπαίτιος είναι αυτός που τον έδωσε ή την υποχρέωση 
απόδοσης του διπλασίου αυτού αν υπαίτιος είναι αυτός που τον έλαβε. Ο ισχυρισµός 
του εναγοµένου ότι ο ληφθείς απ' αυτόν αρραβώνας δεν συµφωνήθηκε ως ποινικός, 
αλλά ως επιτίµιο µεταµελείας, µε υποχρέωση απόδοσης µόνο του ληφθέντος ποσού 
και όχι του διπλασίου του, αποτελεί ένσταση.  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 1 εδαφ. α' ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος αναίρεσης 
ιδρύεται αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου 
παραβιάζεται, αν εφαρµοσθεί µολονότι κατά τις παραδοχές της αποφάσεως δεν 
υπάρχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αντίθετα, όταν αυτός δεν 
εφαρµοσθεί µολονότι κατά τις παραδοχές της αποφάσεως υπάρχουν οι πραγµατικές 
προϋποθέσεις εφαρµογής του, καθώς και όταν εφαρµόζεται εσφαλµένα (ΟλΑΠ 
7/2006, ΑΠ 1594/2008).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 402, 403 και 405 του ΑΚ προκύπτει ότι ο ισχυρισµός 
του εναγόµενου για απόδοση του ποινικού αρραβώνα, ότι η καθυστέρηση 
εκπλήρωσης της παροχής του για την οποία συµφωνήθηκε ο αρραβώνας δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητά του, αποτελεί ένσταση (AΠ 1980/2008).  
- Για να είναι ορισµένος και παραδεκτός ο από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγος 
αναίρεσης πρέπει να γίνεται στο αναιρετήριο επίκληση ότι ο αυτοτελής ισχυρισµός 
που δεν έλαβε υπόψη του το δικαστήριο προτάθηκε παραδεκτά στο δικαστήριο που 
εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, εκτός αν πρόκειται για ισχυρισµό που 
αφορά τη δηµόσια τάξη.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 201, 281, 361, 402, 403,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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∆άνειο - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1833 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆άνειο. Εκχώρηση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά το άρθρο 806 του 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 πράµατα της 
ίδιας ποσότητας και ποιότητας". Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασµό µε εκείνες των 
άρθρων 361, 455, 460, 466 και 470 του ΑΚ συνάγεται, ότι δεν απαγορεύεται να 
διαπλάσουν το δάνειο οι συµβαλλόµενοι ως σύµβαση µε µόνη τη συναίνεση 
καταρτιζόµενη, µεταθέτοντας σε µεταγενέστερο χρόνο τη λήψη του δανείσµατος και 
προσδιορίζοντας ως λήπτη τούτου τρίτο πρόσωπο, στο οποίο µπορεί και χωρίς 
συγκατάθεση του δανειστή να εκχωρήσει το δάνεισµα ο δανειζόµενος, αν δεν υπάρχει 
αντίθετη συµφωνία των µερών για το ανεκχώρητο, σε αµφότερες τις περιπτώσεις 
όµως ο λήπτης δεν καθίσταται οφειλέτης του δανείσµατος αλλά εξακολουθεί να έχει 
αυτή την ιδιότητα ο αντισυµβαλλόµενος του δανειοδότη.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
έλλειψη νόµιµης βάσης της αποφάσεως ιδρύεται, όταν από τις αιτιολογίες της δεν 
προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για να κριθεί, αν στη 
συγκεκριµένη περίπτωση συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της ουσιαστικής διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, καθώς και 
όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το νοµικό 
χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 1/1999, 28/1997, 12/1995).  
- Κατά δε το άρθρο 559 αριθ. 8 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και όταν το 
δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε 
υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της 
δίκης. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, ως "πράγµατα" θεωρούνται οι 
αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, οι θεµελιωτικοί, καταλυτικοί ή διακωλυτικοί 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, ενώ δεν ιδρύεται ο ως άνω λόγος 
αναιρέσεως, όταν το δικαστήριο αντιµετώπισε και απέρριψε στην ουσία εκ των 
πραγµάτων προβληθέντα ισχυρισµό, µε την παραδοχή ως αποδειχθέντων γεγονότων 
αντίθετων προς αυτά που τον συγκροτούν (ΟλΑΠ 11/1996).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 455, 460, 466, 470, 806,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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∆άνειο - Γενικά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 198 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆άνειο. Νέοι ισχυρισµοί στην κατ΄έφεση δίκη.Στην κατ΄ έφεση δίκη επιτρέπεται να 
προβληθεί ένσταση παραγραφής, η οποία συµπληρώθηκε σε επιδικία, δηλαδή µετά 
την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης, διότι αποτελεί οψιγενή ισχυρισµό. 
- Όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 806 ΑΚ, για τη σύναψη δανείου 
απαιτείται να υπάρχει σύµβαση, καταρτισµένη σύµφωνα µε τους όρους των άρθρων 
185-195 ΑΚ, και µεταβίβαση της κυριότητας των πραγµάτων. Τα στοιχεία αυτά και 
µόνο είναι αναγκαία, για να στηριχθεί η αγωγή προς απόδοση του δανείου. Ο σκοπός 
χρησιµοποίησης του δανείσµατος από τον δανειζόµενο και, µάλιστα, µε εξουσία 
ανάλωσής του, αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της έννοιας του δανείου, νοείται όµως 
γενικά και αφηρηµένα και όχι ως ο σκοπός, για τον οποίο ο δανειζόµενος πρόκειται 
να χρησιµοποιήσει το δάνεισµα στη συγκεκριµένη περίπτωση. Ο τελευταίος αυτός 
σκοπός όχι µόνο δεν είναι ουσιώδες στοιχείο του δανείου, αλλά, συνήθως, δεν έχει 
καµιά νοµική σηµασία. Περαιτέρω, η παράδοση του δανείσµατος προς τον οφειλέτη 
γίνεται, συνήθως, από τον δανειστή στα χέρια του οφειλέτη προσωπικά, είναι όµως 
πιθανό να γίνει η παράδοση του δανείσµατος διαµέσου τρίτου προσώπου, το οποίο 
ενεργεί ως εντολοδόχος είτε του δανειστή είτε του οφειλέτη. Η αγωγή, στην οποία 
δεν προσδιορίζεται αν η δόση του δανείσµατος έγινε από τον δανειστή προς τον 
εναγόµενο αυτοπροσώπως ή διαµέσου άµεσου αντιπροσώπου, δεν παρουσιάζει 
έλλειψη στοιχείου, αναγκαίου για την πληρότητά της, αφού σε καθεµία αντίστοιχη 
περίπτωση τα αποτελέσµατα της σύµβασης επέρχονται αµέσως στο πρόσωπο του 
αντιπροσωπευόµενου εναγοµένου. Απόρροια αυτού του γεγονότος είναι το ότι ο 
µεταγενέστερος ισχυρισµός του ενάγοντος ότι η δόση του δανείσµατος έγινε προς 
τρίτο πρόσωπο, το οποίο κατονοµάζεται, ως άµεσο αντιπρόσωπο του εναγοµένου και 
µέσα στα όρια της αντιπροσώπευσης, δεν αποτελεί µεταβολή της βάσης της αγωγής, 
αλλά αποτελεί διευκρίνιση αυτής και γι΄ αυτό προτείνεται παραδεκτά έως την πρώτη 
συζήτηση της αγωγής ενώπιον του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου. Ο ισχυρισµός αυτός, 
εφόσον προταθεί µε τον πιο πάνω τρόπο, θεωρείται ότι περιέχεται στην αγωγή ευθύς 
εξαρχής, (βλ. ΑΠ 1802/2007 Ελ∆νη 49.145).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 527 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι στην κατ΄ έφεση δίκη είναι 
απαράδεκτη η προβολή πραγµατικών ισχυρισµών που δεν προτάθηκαν στην 
πρωτοβάθµια δίκη, εκτός αν: ι) προτείνονται από τον εφεσίβλητο ενάγοντα, 
εναγόµενο ή εκείνον που είχε παρέµβει, ως υπεράσπιση εναντίον της έφεσης και δεν 
µεταβάλλεται µε τους ισχυρισµούς αυτούς η βάση της αγωγής ή της παρέµβασης ή 
προτείνονται από εκείνον που παρεµβαίνει µε κύρια παρέµβαση για πρώτη φορά στην 
κατ΄ έφεση δίκη ή παρεµβαίνει µε πρόσθετη παρέµβαση, θεωρείται όµως ως 
αναγκαίος οµόδικος του αρχικού διαδίκου, ιι) γεννήθηκαν µετά την τελευταία 
συζήτηση στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, ιιι) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 
269 ΚΠολ∆. Το απαράδεκτο αυτό λαµβάνεται υπόψη ακόµη και αυτεπάγγελτα.  
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Στην κατ΄ έφεση δίκη επιτρέπεται να προβληθεί ένσταση παραγραφής, η οποία 
συµπληρώθηκε σε επιδικία, δηλαδή µετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης, διότι 
αποτελεί οψιγενή ισχυρισµό, (βλ. ΑΠ 930/1975 ΝοΒ 24.247, ΕφΑθ 5473/1991 
ΕΕµπ∆ 43.565), ή εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως, (βλ. ΑΠ 42/1976 ΝοΒ 25.197, 
ΕφΘεσ 1860/1990 Αρµ 44.448), ή εφόσον αποδεικνύεται µε δικαστική οµολογία του 
αντιδίκου, (βλ. ΕφΑθ 4418/2001 Ε∆Π 2001/360, ΕφΘεσ 1860/1990 Αρµ 44.448).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 185 - 195, 806, 
ΚΠολ∆: 106, 269, 527, 
∆ηµοσίευση: ∆ικογραφία 2011.477 
 
∆άση - Καθορισµός ορίων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 550 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αντιρρήσεις κατά του προσωρινού φύλλου καταγραφής (κτηµατικού χάρτου) και 
µητρώου ιδιοκτησιών (κτηµατολογικού πίνακος) των δασικών εκτάσεων. 
Αρµοδιότητα Ειρηνοδικείου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- ∆ιά των διατάξεων των άρθρων 1. επ. του Ν. 248 της 10/12.1.76 (Α6) " περί φύλλου 
καταγραφής, Μητρώου Ιδιοκτησίας και οριοθεσίας των δασικών εκτάσεων και 
Προστασίας των ∆ηµοσίων ∆ασικών Εκτάσεων" εθεσπίσθη η ειδική διοικητική 
διαδικασία για την καταγραφή και οριοθεσία των δασικών εκτάσεων και την τήρηση 
του φύλλου καταγραφής (κτηµατικού χάρτου) και του µητρώου ιδιοκτησίας αυτών. 
Εξάλλου, κατά το άρθρο 14 του ιδίου νόµου (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 82 
του ν. 998/1979), προς εκδίκαση των κατά τα άρθρα 12 και 13 του νόµου αυτού 
αντιρρήσεων κατά του συντασσοµένου, κατά τον νόµο αυτό, προσωρινού φύλλου 
καταγραφής (κτηµατικού χάρτου) και µητρώου ιδιοκτησιών (κτηµατολογικού 
πίνακος) των δασικών εκτάσεων, αρµόδιο καθίσταται το Ειρηνοδικείο, στην 
περιφέρεια του οποίου ευρίσκεται η προς κτηµατογράφηση περιοχή, το οποίο 
εφαρµόζει την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Κατά δε το άρθρο 15 παρ. 2 
του ιδίου νόµου 248/1976, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 83 του νόµου 
998/1979, κατά των αποφάσεων του Ειρηνοδικείου χωρεί έφεση εκ µέρους των 
ενδιαφεροµένων ενώπιον του κατά τόπου αρµοδίου Πολυµελούς Πρωτοδικείου, 
εκδικαζοµένη κατά την ίδια διαδικασία. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι 
καθορίζεται, ειδικώς και εξαντλητικώς, ο τρόπος παροχής εννόµου προστασίας στους 
θιγοµένους από την ως άνω κτηµατογράφηση. Στα πλαίσια της παροχής της εν λόγω 
προστασίας η αρµοδιότητα του εις πρώτο βαθµό δικάζοντος Ειρηνοδικείου και του 
εις δεύτερο βαθµό δικάζοντος Πολυµελούς Πρωτοδικείου, περιορίζεται στα πλαίσια 
της διαδικασίας της εκουσίας δικαιοδοσίας προς διαπίστωση πραγµατικών και µόνο 
γεγονότων, όπως ο δασικός ή µη χαρακτήρας της συγκεκριµένης εκτάσεως, χωρίς να 
έχει την δικαιοδοτική εξουσία να καταφάσκει, µε δύναµη δεδικασµένου κατά την 
έννοια των διατάξεων των άρθρων 321 επ. ΚΠολ∆, και περί της υπάρξεως 
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εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί του στον κτηµατολογικό χάρτη περιληφθέντος 
ακινήτου. ∆ια των ανωτέρω διατάξεων υπήχθη, όπως τούτο προσήκει στην φύση της 
εκουσίας δικαιοδοσίας, στην διαδικασία αυτή η διαπίστωση πραγµατικών και µόνο 
καταστάσεων, και ειδικότερα η άρση της µεταξύ του δηµοσίου και διοικουµένου 
αναφυείσης αµφισβητήσεως περί του δασικού ή µη χαρακτήρος µιας εδαφικής 
εκτάσεως, όχι όµως και η αυθεντική διάγνωση µε δύναµη δεδικασµένου, ιδιωτικών 
(εµπραγµάτων) δικαιωµάτων επ' αυτής, για την οποία αρµοδιότητα έχουν τα τακτικά 
πολιτικά δικαστήρια. Αντικείµενο όµως του δεδικασµένου, κατά την έννοια των άνω 
διατάξεων του ΚΠολ∆, τόσο κατά την θετική, όσο και κατά την αρνητική του 
λειτουργία, δεν αποτελεί η διαπίστωση νοµικών ή πραγµατικών καταστάσεων, αλλ' η 
διάγνωση εννόµων σχέσεων ή δικαιωµάτων, απορρεόντων από αυτές, που γεννώνται 
από συµβάντα της εµπειρικής πραγµατικότητος. Βεβαίως, ο κοινός νοµοθέτης 
δύναται να υπαγάγει την εκδίκαση ιδιωτικών διαφορών στην εκουσία δικαιοδοσία, 
ώστε και η στα πλαίσια αυτής εκδιδοµένη απόφαση να παράγει δεδικασµένο κατά την 
ανωτέρω έννοια, πλην όµως τούτο δεν συµβαίνει στην ανωτέρω περίπτωση, αφού 
αντικείµενο της διά της προαναφεροµένης προσφυγής ανοιγοµένης δίκης, είναι η 
διαπίστωση πραγµατικών καταστάσεων. Εποµένως, η δεσµευτικότητα της 
αποφάσεως που εκδίδεται επί της προσφυγής αυτής περιορίζεται µόνο στα υπό της 
ειδικής διατάξεως του άρθρου 778 του ΚΠολ∆ διαγραφόµενα όρια. ∆ιαφορετικό 
είναι το ζήτηµα της αποδεικτικής δυνάµεως της ανωτέρω αποφάσεως, ως προς το 
πραγµατικό ζήτηµα της φύσεως της εκτάσεως, της σχετικής παραβάσεως δυναµένης 
ενδεχοµένως να ελεγχθεί από τον αριθµό 12 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, όχι όµως και 
από τον αριθµό 16. Η ανωτέρω άποψη, περί µη παραγωγής δεδικασµένου, ενισχύεται 
και από την διάταξη του άρθρου 22 παρ. 1 του ιδίου νόµου 248/1976 (όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 62 παρ. 3 του Ν. 998/1976), ορίζουσα, ότι όσοι 
αξιώνουν εµπράγµατα δικαιώµατα επί δασικής εκτάσεως, φεροµένης ως δηµοσίας 
στον κηρυχθέντα οριστικό κτηµατικό χάρτη και κτηµατολογικό πίνακα, µπορούν να 
επιδιώξουν την αναγνώριση των δικαιωµάτων τους µε έγερση τακτικής αγωγής. 
Βεβαίως τα άνω δικαστήρια, επιλαµβανόµενα της προσφυγής του ενδιαφεροµένου 
σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 14 του ν. 248/ 1976, δύνανται, παρεµπιπτόντως, 
κατά την επίλυση των αναφυοµένων άνω αµφισβητήσεων, να ερευνήσουν και την 
ύπαρξη τυχόν ιδιωτικών δικαιωµάτων επί των ανωτέρω εκτάσεων, η οποιαδήποτε 
όµως επί του ζητήµατος αυτού κρίση δεν παράγει δεδικασµένο κατά την ανωτέρω 
έννοια. Σε αντίθετη από την ανωτέρω άποψη δεν οδηγεί η διάταξη του άρθρου 10 
παρ. 1 περ. θ' του Ν. 3208/2003 " Προστασία δασικών οικοσ/των, δασολόγιο, 
εµπράγµατα δικαιώµατα επί δασών", σύµφωνα µε την οποία το ∆ηµόσιο δεν 
προβάλλει δικαιώµατα σε δάση και δασικές εκτάσεις εν γένει που έχουν 
αναγνωριστεί µε τις διατάξεις του ν. 248/ 1976, σε ό,τι αφορά τις εκτάσεις που 
κρίθηκαν ότι δεν ανήκουν στο ∆ηµόσιο, ο δε χαρακτηρισµός των εκτάσεων που 
εµφανίζονται στον προσωρινό κτηµατικό χάρτη ως µη δασικές, καθώς και των 
εκτάσεων που κρίθηκε µε αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, κατά την ανωτέρω 
διαδικασία, ότι δεν αποτελούν δάσος ή δασική έκταση παραµένει ισχυρός και δεν 
επανεξετάζεται από τον οικείο δασάρχη ή τις, κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν 
998/1979 Επιτροπές Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων ή άλλο αρµόδιο όργανο, 
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προβλεπόµενο από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Τούτο δε διότι η ρύθµιση 
της τελευταίας διατάξεως αναφέρεται στην όλη διοικητική διαδικασία του ανωτέρου 
νόµου 248/1976 και στην επακολουθούσα αυτής διαδικασία ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου ή του Πολυµελούς Πρωτοδικείου κατά την εκουσία δικαιοδοσία, 
χωρίς µε αυτή να θεσπίζεται η δεσµευτικότητα των εκδιδοµένων αποφάσεων κατά τις 
περί δεδικασµένου διατάξεις του ΚΠολ∆. Εποµένως, ο τρίτος λόγος αναιρέσεως, 
όπως ορθώς εκτιµάται, δια του οποίου προβάλλεται η πληµµέλεια από τον αριθµό 16 
του άρθρου 559 ΚΠολ∆., διότι το Εφετείο δεν εδέχθη την ύπαρξη δεδικασµένου από 
την υπ' αριθµ. 207/1997 αµετάκλητη απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Χαλκιδικής, εκδοθείσα στα πλαίσια της άνω διαδικασίας, επί προσφυγής του 
αναιρεσείοντος κατά της εγγραφής του επιδίκου ως δασικής εκτάσεως στους οικείους 
κτηµατολογικούς πίνακες, δια της οποίας έγινε δεκτή η προσφυγή αυτή και εκρίθη ότι 
η επίδικη έκταση είναι αγροτική και όχι δασική, είναι αβάσιµος και απορριπτέος.  
 - Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αρ. 4 566 παρ. 1 και 577 παρ. 3 του ΚΠολ∆, 
προκύπτει ότι στο έγγραφο της αναιρέσεως πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή, 
ορισµένο και ευσύνοπτο η νοµική πληµµέλεια που αποδίδεται στην προσβαλλοµένη 
απόφαση, ώστε να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, αν και ποιο λόγο αναιρέσεως από 
τους περιοριστικώς αναφεροµένους στο άρθρο 559 του ΚΠολ∆ θεµελιώνει η 
προβαλλοµένη αιτίαση. Ειδικά, για να είναι ορισµένος και άρα παραδεκτός ο από το 
άρθρο 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆ προβλεπόµενος λόγος αναιρέσεως για εσφαλµένη 
εφαρµογή και ερµηνεία διατάξεως του ουσιαστικού δικαίου, πρέπει να καθορίζεται η 
συγκεκριµένη διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε και το 
αποδιδόµενο στην απόφαση νοµικό σφάλµα ως προς την ερµηνεία και εφαρµογή της. 
Αν δε το δικαστήριο ερεύνησε την υπόθεση στην ουσία της, πρέπει να εκτίθενται και 
οι κρίσιµες σχετικές παραδοχές, δηλαδή τα πραγµατικά περιστατικά που έγιναν 
δεκτά, υπό τα οποία συνετελέσθη η προβαλλοµένη παραβίαση του κανόνος του 
ουσιαστικού δικαίου.  
- Για να είναι ορισµένος και άρα παραδεκτός ο λόγος αναιρέσεως από τον αριθµό 19 
του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, πρέπει να αναφέρονται στο αναιρετήριο, εκτός από τις 
πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως, και σε τι συνίστανται οι ελλείψεις στην 
αιτιολογία, ποια δηλαδή επί πλέον περιστατικά έπρεπε να διαλάβει η απόφαση ή, αν 
πρόκειται για αντιφατικές αιτιολογίες, σε τι συνίσταται η αντιφατικότητα. Στην 
προκειµένη περίπτωση, µε τον πρώτο, κατά το τρίτο µέρος, και τον δεύτερο λόγο 
αναιρέσεως, προσάπτονται στην προσβαλλοµένη απόφαση οι πληµµέλειες από τους 
αριθµούς 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆. Πλην όµως στο αναιρετήριο δεν 
µνηµονεύονται ούτε οι πραγµατικές παραδοχές υπό τις οποίες συνετελέσθη η 
παραβίαση των στο αναιρετήριο µνηµονευόµενων ρητά ουσιαστικών διατάξεων, το 
υπαγωγικό σφάλµα του δικαστηρίου, καθώς και οι ελλείψεις ή η αντιφατικότητα στις 
αιτιολογίες, αλλ' υπό την επίκληση της ευθείας και εκ πλαγίου παραβιάσεως 
ουσιαστικών διατάξεων και της ελλείψεως νοµίµου βάσεως της αποφάσεως, 
πλήσσεται η ορθότητα του αποδεικτικού πορίσµατος και η εκτίµηση των αποδείξεων 
που αναιρετικώς είναι ανέλεγκτη. Εποµένως, οι άνω λόγοι αναιρέσεως είναι αόριστοι 
και απορριπτέοι. 
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- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11γ του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν. Για να είναι ορισµένος και άρα παραδεκτός ο λόγος αυτός αναιρέσεως, 
πρέπει στο αναιρετήριο να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα που το δικαστήριο δεν 
έλαβε υπόψη, το αποδεικτικό τους περιεχόµενο, η νόµιµη αυτών προσαγωγή και 
επίκληση, καθώς και ο ισχυρισµός, η βασιµότητα ή µη του οποίου θα αποδεικνυόταν 
µε το αποδεικτικό αυτό µέσο. Εξάλλου, για να είναι ορισµένος ο λόγος αναιρέσεως 
από τον αριθµό 10 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, γιατί το δικαστήριο της ουσίας παρά το 
νόµο δέχτηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως 
αληθινά χωρίς απόδειξη, πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο ποια πράγµατα 
δέχτηκε η προσβαλλοµένη απόφαση ως αληθινά χωρίς απόδειξη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 321, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 16, 559 αριθ. 19, 
778, 
Νόµοι: 248/1976, άρθ. 1 επ., 14, 15, 
Νόµοι: 998/1979, άρθ. 10, 82, 
Νόµοι: 3208/2003, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελλ∆νη 2013.103 
 
∆ηµόσια κτήµατα - Αποζηµίωση για αυθαίρετη χρήση δηµόσιου κτήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1409 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πρωτόκολλο αποζηµίωσης για αυθαίρετη χρήση δηµόσιου κτήµατος. 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. 
Αίτηση αναίρεσης κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων και των αποφάσεων των 
Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων Ειρηνοδικείων. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- 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 
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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∆ικονοµίας 
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∆ικονοµίας 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∆ικ, κατά τις οποίες "καταργούνται όλες οι διατάξεις που αφορούν 
θέµατα που ρυθµίζει ο ΚΠολ∆ικονοµίας, 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∆ικονοµίας, 
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.  
- 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 
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. Εποµένως πρέπει να αναιρεθεί και η υπ' 
αριθ. 197/2008 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χίου ως προς το µέρος της κατά το 
οποίο, µετά από παραδοχή της ανακοπής του αναιρεσιβλήτου η οποία αφορούσε το 
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ανωτέρω πρωτόκολλο καθαρισµού αποζηµιώσεως αυθαίρετης χρήσεως δηµοσίου 
κτήµατος (αιγιαλού), ακύρωσε το πρωτόκολλο αυτό (ΑΠ 1331/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 562, 579, 580, 686, 
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,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Αντίθετες αγωγές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1798 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Ισχυρός κλονισµός. Αντίθετες αγωγές. Έννοµο συµφέρον για την άσκηση 
αίτησης αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 1439 παρ. 1 ΑΚ καθένας από τους συζύγους µπορεί να ζητήσει 
διαζύγιο όταν οι µεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά από λόγο που 
αφορά στο πρόσωπο του εναγοµένου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιµα η 
εξακολούθηση της έγγαµης σχέσεως να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Με τη 
διάταξη αυτή καθιερώνεται ως λόγος διαζυγίου ο αντικειµενικός κλονισµός της 
έγγαµης σχέσεως, χωρίς να απαιτείται το στοιχείο της υπαιτιότητας για να µπορεί να 
ζητηθεί το διαζύγιο. Έτσι ο ενάγων για τη θεµελίωση και παραδοχή της αγωγής του 
θα πρέπει να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι ο γάµος έχει κλονισθεί από ορισµένα 
γεγονότα που αναφέρονται στο πρόσωπο του εναγοµένου ή και των δύο συζύγων µε 
την έννοια της υπάρξεως αιτιώδους συνδέσµου ανάµεσα στα αντικειµενικώς 
πρόσφορα κλονιστικά της έγγαµης σχέσεως γεγονότα αυτά και στο πρόσωπο του 
εναγοµένου συζύγου του ή και των δύο και ότι ο κλονισµός είναι τόσο ισχυρός ώστε 
βασίµως η εξακολούθηση της συµβιώσεως έχει καταστεί αφόρητη γι' αυτόν. Αν το 
κλονιστικό γεγονός αφορά και τους δύο συζύγους, το προς διάζευξη δικαίωµα 
γεννάται ανεξαρτήτως από το ποιον από τους δύο συζύγους βαρύνει περισσότερο η 
ύπαρξη του και από το εάν υπάρχει υπαιτιότητα στο πρόσωπο ενός µόνο. Αν όµως το 
κλονιστικό γεγονός συνδέεται αποκλειστικώς µε το πρόσωπο του ενάγοντος, δεν 
γεννάται υπέρ αυτού δικαίωµα διαζεύξεως µε βάση την πιο πάνω διάταξη του άρθρου 
1439 παρ.1 ΑΚ Το ότι για τη λύση του γάµου είναι πλέον αδιάφορο αν ο κλονισµός 
οφείλεται σε υπαίτιο ή ανυπαίτιο κλονιστικό γεγονός, συνεπάγεται ότι στη δίκη του 
διαζυγίου δεν δικαιολογείται σε καµιά πλευρά έννοµο συµφέρον για την έρευνα της 
υπαιτιότητας, το δε δεδικασµένο της διαπλαστικής αποφάσεως του διαζυγίου δεν 
εκτείνεται σε ζητήµατα υπαιτιότητας σε καµιά περίπτωση, ούτε και στη δίκη 
διατροφής µετά το διαζύγιο, όπως προβλέπει το άρθρο 1442 ΑΚ, ενόψει της 
διατάξεως του άρθρου 1444 παρ.1 ΑΚ Αντικείµενο δε της δίκης διαζυγίου είναι όχι η 
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δικαστική διάγνωση του λόγου που δικαιολογεί την απαγγελία του διαζυγίου, αλλά το 
διαπλαστικό αποτέλεσµα της λύσεως του γάµου. Εποµένως στην περίπτωση 
συνεκδικάσεως αντίθετων αγωγών διαζυγίου µε τις οποίες καθένας από τους 
συζύγους ζητεί τη λύση του γάµου για ισχυρό κλονισµό της έγγαµης σχέσεως από 
λόγο που αφορά το πρόσωπο του άλλου συζύγου, αν η µία από αυτές γίνει δεκτή και 
η άλλη απορριφθεί, ο διάδικος του οποίου η αγωγή απορρίφθηκε δεν έχει έννοµο 
συµφέρον κατά τα άρθρα 68, 516 παρ.2 και 556 παρ.2 Κ.Πολ.∆. να ασκήσει 
αντίστοιχα έφεση ή αναίρεση κατά της πρωτόδικης ή της τελεσίδικης αποφάσεως και 
να ζητήσει την εξαφάνιση της µε σκοπό να απορριφθεί η αγωγή του αντιδίκου του 
και να γίνει δεκτή η δική του αγωγή, καθόσον η έννοµη συνέπεια που και αυτός 
επιδίωξε µε την αγωγή του, δηλαδή η λύση του γάµου, στην οποία εµµένει, έχει ήδη 
επέλθει, και ως εκ τούτου το εκατέρωθεν υποβληθέν αίτηµα δικαστικής διαπλάσεως 
έχει ικανοποιηθεί µε την απαγγελία διαζυγίου, έστω και µε βάση διάφορα 
περιστατικά, που συγκροτούν όµως τον ίδιο λόγο, ήτοι τον αντικειµενικό κλονισµό 
του γάµου.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 68, 73, 532 και 577 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το έννοµο 
συµφέρον αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης και η συνδροµή του 
ερευνάται αυτεπαγγέλτως.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 1442, 1444, 
ΚΠολ∆: 68, 516, 556, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Αντίθετες αγωγές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 627 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Ισχυρός κλονισµός. Αντίθετες αγωγές. Έννοµο συµφέρον για την άσκηση 
αναίρεσης. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 68, 73 και 556  παρ. 1, 2 ΚΠολ∆, το έννοµο 
συµφέρον αποτελεί την προϋπόθεση του παραδεκτού της ασκήσεως αναιρέσεως, η 
έλλειψη του οποίου ερευνάται αυτεπαγγέλτως από τον Άρειο Πάγο και πρέπει να 
προκύπτει από την προσβαλλόµενη απόφαση, πρέπει δηλαδή να κρίνεται πρωταρχικά 
αν ο διάδικος που ασκεί την αναίρεση, έχει ηττηθεί εν όλω ή εν µέρει ή έχει νικήσει 
µε την προσβαλλόµενη απόφαση, και αν, στην τελευταία περίπτωση, βλάπτεται από 
τις αιτιολογίες της αποφάσεως από τις οποίες δηµιουργείται δεδικασµένο σε βάρος 
του για άλλη δίκη υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 322, 324, 325 ΚΠολ∆.  
- Με τη διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 1 ΑΚ, καθιερώνεται ως λόγος διαζυγίου ο 
αντικειµενικός κλονισµός της εγγάµου σχέσεως, χωρίς να απαιτείται το στοιχείο της 
υπαιτιότητας για να δύναται να ζητηθεί το διαζύγιο. Αν το κλονιστικό γεγονός αφορά 
και τους δύο συζύγους, το προς διάζευξη δικαίωµα γεννάται ανεξαρτήτως από το 
ποιον από τους δύο συζύγους βαρύνει περισσότερο η ύπαρξη του και από το εάν 
υπάρχει υπαιτιότητα στο πρόσωπο ενός µόνο. Το ότι για τη λύση του γάµου είναι 
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πλέον αδιάφορο αν ο κλονισµός οφείλεται σε υπαίτιο ή ανυπαίτιο κλονιστικό 
γεγονός, σηµαίνει ότι στη δίκη διαζυγίου, δεν δικαιολογείται σε καµία πλευρά έννοµο 
συµφέρον για την έρευνα της υπαιτιότητας, το δε δεδικασµένο της διαπλαστικής 
αποφάσεως του διαζυγίου δεν εκτείνεται σε ζητήµατα υπαιτιότητας σε καµία 
περίπτωση ούτε και στη δίκη διατροφής µετά το διαζύγιο, όπως προβλέπει το άρθρο 
1442 ΑΚ, ενόψει της διατάξεως του άρθρου 1444 παρ. 1 ΑΚ. Αντικείµενο δε της 
δίκης διαζυγίου είναι όχι η δικαστική διάγνωση του λόγου διαζυγίου, που δικαιολογεί 
την απαγγελία του διαζυγίου, αλλά το διαπλαστικό αποτέλεσµα της λύσεως του 
γάµου. Κατ' ακολουθίαν τούτων, αν ασκηθούν δύο αντίθετες αγωγές διαζυγίου για 
ισχυρό κλονισµό από λόγο που αφορά στο πρόσωπο του άλλου συζύγου και το 
δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε και τις δύο, τότε, ενόψει του, κατά τα προεκτεθέντα, 
αντικειµένου της δίκης περί διαζυγίου και του δεδικασµένου που παράγεται από την 
απόφαση αυτή, καθένας από τους συζύγους θεωρείται ότι νίκησε, διότι µε την 
παραδοχή και των δύο αγωγών, επήλθε η έννοµη συνέπεια που αµφότεροι οι διάδικοι 
επιδίωκαν µε το αίτηµα των αγωγών τους. Το γεγονός ότι η απόφαση περιέχει 
δυσµενείς για τον καθένα αιτιολογίες, δέχεται δηλαδή ότι ο ισχυρός κλονισµός της 
έγγαµης σχέσης επήλθε εξαιτίας γεγονότων που αφορούν και το πρόσωπό του, δεν 
ασκεί καµιά δυσµενή επιρροή στις έννοµες σχέσεις του, αφού από τις αιτιολογίες 
αυτές που δεν έχουν προσόντα διατακτικού, δεν ιδρύεται δεδικασµένο για ζητήµατα 
υπαιτιότητας, το οποίο να µπορεί να χρησιµεύσει, κατά τα προεκτεθέντα, σε άλλη 
δίκη. Συνεπώς, κανείς από τους διαδίκους συζύγους, δεν έχει στην περίπτωση αυτή, 
αν και νίκησε, έννοµο συµφέρον να ασκήσει το ένδικο µέσο της αναίρεσης κατά της 
τελεσίδικης απόφασης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 1442, 1444, 
ΚΠολ∆: 68, 73, 322, 324, 325, 556, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Αντίθετες αγωγές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 50 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Ισχυρός κλονισµός. Αντίθετες αγωγές. Έλλειψη εννόµου συµφέροντος 
εφέσεως ή αναιρέσεως. 
- Κατά το άρθρο 1439 παρ.1 ΑΚ καθένας από τους συζύγους µπορεί να ζητήσει 
διαζύγιο όταν οι µεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά από λόγο που 
αφορά στο πρόσωπο του εναγοµένου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιµα η 
εξακολούθηση της έγγαµης σχέσεως να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Με τη 
διάταξη αυτή καθιερώνεται ως λόγος διαζυγίου ο αντικειµενικός κλονισµός της 
έγγαµης σχέσεως, χωρίς να απαιτείται το στοιχείο της υπαιτιότητας για να µπορεί να 
ζητηθεί το διαζύγιο. Έτσι ο ενάγων, για τη θεµελίωση και παραδοχή της αγωγής του, 
πρέπει να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι ο γάµος έχει κλονισθεί από ορισµένα 
γεγονότα που αναφέρονται στο πρόσωπο του εναγοµένου ή και των δύο συζύγων µε 
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την έννοια της υπάρξεως αιτιώδους συνδέσµου ανάµεσα στα αντικειµενικώς 
πρόσφορα κλονιστικά της έγγαµης σχέσεως γεγονότα αυτά και στο πρόσωπο του 
εναγοµένου συζύγου του ή και των δύο και ότι ο κλονισµός είναι τόσο ισχυρός ώστε 
βασίµως η εξακολούθηση της συµβιώσεως έχει καταστεί αφόρητη γι' αυτόν. Αν το 
κλονιστικό γεγονός αφορά και τους δύο συζύγους, το προς διάζευξη δικαίωµα 
γεννάται ανεξαρτήτως από το ποιον από τους δύο συζύγους βαρύνει περισσότερο η 
ύπαρξή του και από το εάν υπάρχει υπαιτιότητα στο πρόσωπο ενός µόνο. Αν όµως το 
κλονιστικό γεγονός συνδέεται αποκλειστικώς µε το πρόσωπο του ενάγοντος, δεν 
γεννάται υπέρ αυτού δικαίωµα διαζεύξεως µε βάση την πιο πάνω διάταξη του άρθρου 
1439 παρ.1 ΑΚ. Το ότι για τη λύση του γάµου είναι πλέον αδιάφορο αν ο κλονισµός 
οφείλεται σε υπαίτιο ή ανυπαίτιο κλονιστικό γεγονός, συνεπάγεται ότι στη δίκη του 
διαζυγίου δεν δικαιολογείται σε καµιά πλευρά έννοµο συµφέρον για την έρευνα της 
υπαιτιότητας, το δε δεδικασµένο της διαπλαστικής αποφάσεως του διαζυγίου δεν 
εκτείνεται σε ζητήµατα υπαιτιότητας σε καµιά περίπτωση, ούτε και στη δίκη 
διατροφής µετά το διαζύγιο, όπως προβλέπει το άρθρο 1442 ΑΚ, ενόψει της 
διατάξεως του άρθρου 1444 παρ.1 ΑΚ. Αντικείµενο δε της δίκης διαζυγίου είναι όχι η 
δικαστική διάγνωση του λόγου που δικαιολογεί την απαγγελία του διαζυγίου αλλά το 
διαπλαστικό αποτέλεσµα της λύσεως του γάµου. Εποµένως στην περίπτωση 
συνεκδίκασεως αντίθετων αγωγών διαζυγίου µε τις οποίες καθένας από τους 
συζύγους ζητεί τη λύση του γάµου για ισχυρό κλονισµό της έγγαµης σχέσεως από 
λόγο που αφορά το πρόσωπο του άλλου συζύγου, αν η µία από αυτές γίνει δεκτή και 
η άλλη απορριφθεί, ο διάδικος του οποίου η αγωγή απορρίφθηκε δεν έχει έννοµο 
συµφέρον κατά τα άρθρα 68, 516 παρ.2 και 556 παρ.2 Κ.Πολ.∆. να ασκήσει 
αντίστοιχα έφεση ή αναίρεση κατά της πρωτόδικης ή της τελεσίδικης αποφάσεως και 
να ζητήσει την εξαφάνισή της µε σκοπό να απορριφθεί η αγωγή του αντιδίκου του 
και να γίνει δεκτή η δική του αγωγή, καθόσον η έννοµη συνέπεια που και αυτός 
επιδίωξε µε την αγωγή του, δηλαδή η λύση του γάµου, στην οποία εµµένει, έχει ήδη 
επέλθει, και ως εκ τούτου το εκατέρωθεν υποβληθέν αίτηµα δικαστικής διαπλάσεως 
έχει ικανοποιηθεί µε την απαγγελία διαζυγίου, έστω και µε βάση διάφορα 
περιστατικά, που συγκροτούν όµως τον ίδιο λόγο, ήτοι τον αντικειµενικό κλονισµό 
του γάµου.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 68, 73, 532 και 577 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το έννοµο 
συµφέρον αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης και η συνδροµή του 
ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, η δε έλλειψή του συνεπάγεται την 
απόρριψη του ενδίκου µέσου ως απαραδέκτου (ΑΠ 1242/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 1442, 1444,  
ΚΠολ∆: 68, 73, 226, 516, 532, 556, 575, 577, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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∆ιαζύγιο - Ισχυρός κλονισµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1797 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Ισχυρός κλονισµός. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώµατος. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το 1439 παρ. 1 ΑΚ, όπως ισχύει µετά το Ν. 1329/1983, καθένας από τους 
συζύγους µπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι µεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί 
τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγοµένου ή και των δύο 
συζύγων, ώστε βάσιµα η εξακολούθηση της έγγαµης συµβίωσης να είναι αφόρητη 
για τον ενάγοντα. Ο λόγος αυτός δηµιουργείται όταν συντρέξουν αντικειµενικώς 
πρόσφορα κλονιστικά της έγγαµης σχέσης γεγονότα, σχετιζόµενα µε το πρόσωπο του 
εναγοµένου συζύγου ή και των δύο συζύγων, ανεξάρτητα αν οφείλονται ή όχι σε 
υπαιτιότητα, τα οποία πράγµατι στη συγκεκριµένη περίπτωση επέφεραν ισχυρό 
κλονισµό της έγγαµης σχέσης, ώστε η εξακολούθηση της να είναι αφόρητη για τον 
ενάγοντα. Τα αντικειµενικώς πρόσφορα κλονιστικά της έγγαµης σχέσης γεγονότα, 
που κατέστησαν αφόρητη στη συγκεκριµένη περίπτωση την εξακολούθηση της για 
τον ενάγοντα θα πρέπει συνεπώς να συνδέονται αιτιωδώς µε το πρόσωπο του 
εναγοµένου ή και των δύο συζύγων. Αν τα κλονιστικά γεγονότα συνδέονται και µε 
τους δύο συζύγους, δεν έχει σηµασία ποιος από τους δύο συζύγους βαρύνεται 
περισσότερο µε τον κλονισµό του γάµου, εκτός αν εκείνο που αφορά τον εναγόµενο 
είναι µηδαµινό σε σχέση µε εκείνο που αφορά τον ενάγοντα.  
- Για τη θεµελίωση της από το άρθρο 281 ΑΚ ενστάσεως περί καταχρηστικής 
ασκήσεως του παρεχοµένου από το άρθρο 1439 παρ. 1 ιδίου Κώδικα δικαιώµατος 
προς διάζευξη, δεν αρκούν οποιεσδήποτε δυσµενείς επιπτώσεις του διαζυγίου σε 
βάρος του εναγοµένου συζύγου ή των τέκνων τους, αλλά απαιτείται οι επιπτώσεις να 
εκφεύγουν εκείνων που είναι συνήθεις και αυτονόητες και να οδηγούν λόγω του 
εξαιρετικού χαρακτήρα της σοβαρότητας τους, στη δηµιουργία καταστάσεως 
υπέρµετρης σκληρής για τον εναγόµενο ή τα τέκνα, ώστε εντεύθεν να επιβάλλεται η 
διατήρηση του γάµου για την αποτροπή αυτών των συνεπειών.  
- 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). 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.  
- 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 
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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. 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 αποδεικτικά πόρισµα και για το λόγο αυτό 
καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 1439, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1480 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Συµµετοχή στα αποκτήµατα. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την 
αοριστία της αγωγής. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραµόρφωση του περιεχοµένου 
εγγράφου. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 1400 παρ. 1 του ΑΚ (όπως έχει αντικατασταθεί µε το 
άρθρο 15 του ν. 1329/1983), η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ. 1 του ν. 
1329/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 1649/1986, έχει εφαρµογή 
και επί γάµων που τελέσθηκαν, καθώς και επί περιουσιακών στοιχείων που 
αποκτήθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του ν. 1329/1983, συνάγεται ότι η 
συµβολή του δικαιούχου στην αύξηση της περιουσίας του υποχρέου µπορεί να 
συνίσταται και στην παροχή υπηρεσιών αποτιµώµενων σε χρήµα, ακόµη και εκείνων 
που παρέχονται στον συζυγικό οίκο, όταν και κατά το µέτρο που αυτές δεν 
επιβάλλονται από την κατά τα άρθρα 1389 και 1390 του ΑΚ υποχρέωση συνεισφοράς 
στην αντιµετώπιση των οικογενειακών αναγκών. Ανάγκη εξάλλου χρηµατικής 
αποτίµησης στην αγωγή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον δικαιούχο στον 
συζυγικό οίκο υπάρχει µόνο κατά το µέρος που αυτές υπερβαίνουν το µέτρο το 
επιβαλλόµενο από την υποχρέωση συνεισφοράς στην αντιµετώπιση των 
οικογενειακών αναγκών, αφού µόνο κατά το µέρος αυτό οι εν λόγω υπηρεσίες 
αποτελούν συµβολή στην αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, η συνδεόµενη δηλαδή µε τη νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθρο 
559 αρ. 1 του ΚΠολ∆ εάν το δικαστήριο για τον σχηµατισµό της κρίσεώς του περί 
της νοµικής επάρκειας της αγωγής αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο 
νόµος για τη θεµελίωση του δικαιώµατος ή αρκέστηκε σε λιγότερα, ενώ αντίθετα η 
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ποσοτική (ή ποιοτική) αοριστία της αγωγής, η οποία υπάρχει όταν δεν αναφέρονται 
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται κατά νόµον για την θεµελίωση του αιτήµατος της 
αγωγής, ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθρο 559 αριθµ. 8 ή 14 του ΚΠολ∆. Σε 
κάθε όµως περίπτωση η αοριστία του δικογράφου της αγωγής πρέπει να προτείνεται 
στο δικαστήριο της ουσίας για να δηµιουργηθεί λόγος αναιρέσεως σύµφωνα µε το 
άρθρο 562 παρ. 2 ΚΠολ∆, αφού ο σχετικός ισχυρισµός δεν είναι από εκείνους οι 
οποίοι κατ' εξαίρεση λαµβάνονται υπόψη και χωρίς να προταθούν στο δικαστήριο της 
ουσίας και ειδικώς δεν αφορά την δηµόσια τάξη. Εποµένως για να είναι ορισµένος ο 
σχετικός λόγος αναιρέσεως πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι ο ισχυρισµός 
επί του οποίου στηρίζεται είχε νόµιµα προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας (ΟλΑΠ 
15/2000), και ο πρώτος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως, µε τον οποίο, υπό την 
επίκληση του άρθρου 559 αριθµ. 8 και 14 ΚΠολ∆, προβάλλεται πράγµατι η από το 
άρθρο 559 αριθµ. 14 του ΚΠολ∆ αιτίαση ότι το Εφετείο παρά τον νόµο δεν κήρυξε το 
δικόγραφο της αγωγής αόριστο, πρέπει να απορριφθεί προεχόντως ως αόριστος, αφού 
η αναιρεσείουσα δεν επικαλείται ότι τον ισχυρισµό αυτόν, που δεν εµπίπτει σε κάποια 
από τις εξαιρέσεις του άρθρου 562 παρ. 2 του ΚΠολ∆, πρότεινε µε ειδικό παράπονο, 
όπως όφειλε, στο δικαστήριο της ουσίας. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθµ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται ο λόγος 
αναιρέσεως της αποφάσεως λόγω ελλείψεως νόµιµης βάσης όταν από το αιτιολογικό 
της δεν προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση περί 
συνδροµής των νοµίµων όρων και προϋποθέσεων για την εφαρµογή της διατάξεως 
που εφαρµόσθηκε ή της µη συνδροµής των όρων αυτών που αποκλείει την εφαρµογή 
της, όπως και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το 
νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, όχι δε και όταν πρόκειται για ελλείψεις που 
ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση 
και αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, εφόσον τούτο εκτίθεται 
σαφώς (Ολοµ. ΑΠ 1/1999, 24/1992, ΑΠ 562/2000).  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται 
όταν το δικαστήριο της ουσίας υποπίπτει ως προς το έγγραφο σε σφάλµα 
διαγνωστικό, όταν δηλαδή αποδίδει στο έγγραφο περιεχόµενο καταδήλως 
διαφορετικό από αυτό που πραγµατικά έχει και στη συνέχεια µορφώνει την κρίση του 
στηριζόµενο αποκλειστικώς ή κυρίως στο κατ' αυτόν τον τρόπο παραµορφωθέν 
περιεχόµενο του εγγράφου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1389, 1390, 1400, 
ΚΠολ∆: 96, 226, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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∆ιαθήκη - Ακύρωση διαθήκης 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 25844 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακύρωση διαθήκης. Πλάνη. Πρόσθετη παρέµβαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1784 ΑΚ: "Η διάταξη της διαθήκης είναι ακυρώσιµη, 
αν υπήρξε αποτέλεσµα πλάνης από αίτια που µνηµονεύονται στη διαθήκη και 
ανάγονται στο παρελθόν, το παρόν ή το µέλλον, χωρίς τα οποία ο διαθέτης δεν θα 
διατύπωνε τη διάταξη". Από την ερµηνεία της προαναφερόµενης διάταξης σε 
συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 140-143 του ιδίου κώδικα προκύπτει ότι, σε 
αντίθεση µε τις δικαιοπραξίες εν ζωή, η πλάνη στα παραγωγικά αίτια της βούλησης 
είναι δυνατόν να καταλήξει σε ακύρωση της διαθήκης. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει: 
1) ο διαθέτης να οδηγήθηκε στην κατάρτιση της διαθήκης από άγνοια ή εσφαλµένη 
γνώση της πραγµατικής καταστάσεως, 2) το περιστατικό της πλάνης να αναφέρεται 
στο παρελθόν, το παρόν ή το µέλλον, 3) να ήταν τέτοιο που χωρίς αυτό ο διαθέτης 
δεν θα προέβαινε στη σύνταξη της διαθήκης και 4) το περιστατικό αυτό να 
µνηµονεύεται στη διαθήκη. Αν όλα αυτά τα στοιχεία συντρέχουν, είναι δυνατή η 
δικαστική κήρυξη της διαθήκης ως άκυρης µετά από (σχετικής ιστορικής βάσης) 
αγωγή εκείνου που έχει έννοµο συµφέρον, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα ότι η 
ακυρωθείσα διάταξη τελευταίας βουλήσεως εξοµοιώνεται µε εξαρχής άκυρη, δηλαδή 
εξαφανίζεται, χωρίς να είναι επιτρεπτό να αντικατασταθεί µε την εικαζόµενη 
βούληση του διαθέτη και επέρχεται κατά κανόνα η εξ αδιαθέτου διαδοχή, εκτός αν 
από το περιεχόµενο της διαθήκης προκύπτει ποιο θα ήταν το περιεχόµενο της 
ακυρωθείσας διάταξης της διαθήκης, αν δεν είχε εµφιλοχωρήσει το ελάττωµα (ΑΠ 
1706/2009, ΑΠ 350/2002, ΕφΛαρ 794/2008, ΕφΘεσ 2513/2005 στη ΝΟΜΟΣ, Απ. 
Γεωργιάδης, Κληρονοµικό ∆ίκαιο, 2010, σελ. 259-263, Ν. Παπαντωνίου, 
Κληρονοµικό ∆ίκαιο, 1985, σελ. 266 επ.). Επίσης, στοιχείο της βάσεως της αγωγής 
για ακύρωση διατάξεως διαθήκης λόγω απάτης είναι ότι η διάταξη τελευταίας 
βουλήσεως είναι προϊόν απάτης, χωρίς την οποία ο διαθέτης δεν θα προχωρούσε στη 
διάταξη, η οποία (απάτη) στοιχειοθετείται από τις ψευδείς και υποβολιµιαίες ή 
δελεαστικές παραστάσεις, που όταν γίνουν δολίως και τεχνηέντως καταπείθουν και 
παρασύρουν τον διαθέτη στην τελευταία διάταξη, την οποία χωρίς τις παραστάσεις 
αυτές δεν θα διατύπωνε (ΑΠ 1161/1990, ΕφΑθ 1570/1996, Παπαδόπουλος, Αγωγές 
Κληρονοµικού ∆ικαίου, τόµος Α΄, σελ. 294).  
Τέλος, απαραίτητο στοιχείο της βάσεως των αγωγών τόσο για ακύρωση διατάξεως 
της διαθήκης λόγω πλάνης του διαθέτη ως προς τα παραγωγικά αίτια της βουλήσεως, 
όσο και για ακύρωση διατάξεως της διαθήκης λόγω απάτης είναι, µεταξύ άλλων και ο 
τόπος και ο χρόνος θανάτου του διαθέτη, καθώς και η τελευταία διαµονή του 
(Παπαδόπουλος, ό.π., σελ. 278, 294, µε περαιτέρω παραποµπές στη νοµολογία).  
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 80, 81 παρ. 1 εδ. α΄ και 215 παρ. 1 εδ. 
α΄ του ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι η πρόσθετη παρέµβαση µπορεί να λάβει χώρα µέχρι 
περατώσεως της δίκης µε αµετάκλητη απόφαση, ασκείται δε κατά τις περί αγωγής 
διατάξεις και κοινοποιείται σε όλους τους διαδίκους, ήτοι µε κατάθεση αυτοτελούς 
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δικογράφου στην γραµµατεία και κοινοποίηση αυτού σε όλους τους µέχρι την 
άσκησή της διαδίκους. Εποµένως, εάν αυτή δεν κοινοποιηθεί στους αρχικούς 
διαδίκους, τότε θεωρείται ως προς άπαντες τους εν λόγω διαδίκους µη ασκηθείσα και 
εισαγοµένη προς συζήτησή της καθίσταται, σαν απαράδεκτη, απορριπτέα 
(∆εληκωστόπουλος - Σινανιώτης, Ερµ. Κ.Πολ.∆., Τοµ. Α΄, σελ. 234, Κεραµεύς, Αστ. 
∆ικον. ∆., 1986, σελ. 203 και 272, ΑΠ 1104/1980 ΝοΒ 29.503 επ., ΕφΠειρ 
672/1992).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 140 - 143, 1784, 
ΚΠολ∆: 80, 81, 215, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ιαθήκη - Ακύρωση διαθήκης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1198 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Άκυρη διαθήκη. Ανίκανοι για σύνταξη διαθήκης. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της 
έφεσης. παραίτηση από την αγωγή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
∆ιαγραφή από τα βιβλία διεκδικήσεων. 
- Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 1718 ΑΚ, διαθήκη για την οποία δεν τηρήθηκαν οι 
διατάξεις των άρθρων 1719 έως 1757, είναι άκυρη, εφόσον ο νόµος δεν ορίζει 
διαφορετικά, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 1719 αριθ. 3 του ίδιου Κώδικα, όπως 
ήδη ισχύει µετά την τροποποίησή της µε τη διάταξη του άρθρου 30 του Ν. 2447/1996, 
ανίκανοι να συντάσσουν διαθήκη είναι όσοι κατά το χρόνο της σύνταξης της 
διαθήκης δεν έχουν συνείδηση των πράξεών τους ή βρίσκονται σε ψυχική ή 
διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής 
τους. Στην αµέσως πιο πάνω 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 (όπως λ.χ. µέθη, ύπνωση κ.λ.π.) δεν 
έχει 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 διαθήκης, χωρίς να απαιτείται γενική και πλήρης έλλειψη συνείδησης 
του εξωτερικού κόσµου ή πλήρης έλλειψη λειτουργίας του νου και β) η ψυχική ή 
διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησης του 
διαθέτη. Σε αντίθεση, δηλαδή, µε την αρχική διάταξη του άρθρου 1719 αριθ. 4 ΑΚ, 
όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή της µε τη διάταξη του άρθρου 30 του N. 
2447/1996, που προπαρατέθηκε, η οποία, ως ανικανότητα προς σύνταξη διαθήκης, 
απαιτούσε, επίσης, τη στέρηση της χρήσης του λογικού από πνευµατική ασθένεια, 
δηλαδή, διανοητική ή ψυχική διαταραχή οφειλόµενη σε ασθένεια, επιφέρουσα, κατά 
το χρόνο σύνταξης της διαθήκης, αδυναµία λογικής στάθµισης και ελεύθερου 
προσδιορισµού της βούλησης του διαθέτη, ο οποίος µπορούσε µεν να έχει επαρκή 
αντίληψη για το τι έπραττε, συντάσσοντας τη διαθήκη του, αλλά, εξαιτίας ψυχικής ή 
διανοητικής διαταραχής, δεν ήταν η βούλησή του ελεύθερη στο βαθµό που είναι του 
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οµαλά ψυχικά ανθρώπου, δηλαδή δεν µπορούσε αυτός να προσδιορίσει µε λογικούς 
υπολογισµούς ελεύθερα τη βούλησή του και να αντισταθεί, έτσι, σε υποβολή 
προερχόµενη από άλλους, η ήδη ισχύουσα διάταξη απαιτεί απλά ψυχική ή διανοητική 
διαταραχή περιορίζουσα αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησης του διαθέτη, 
εξαιτίας προφανώς του ότι η στέρηση της χρήσης του λογικού λόγω πνευµατικής 
ασθένειας αποτελεί νοµικό όρο που δεν χρησιµοποιείται στην ιατρική, δηλαδή, όρο, ο 
οποίος µε δυσχέρεια µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια, αφού ως πνευµατική 
ασθένεια δεν νοείται µόνο η πάθηση της νόησης του πνεύµατος, αλλά γενικά κάθε 
ψυχική διαταραχή. Ως ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά 
τη λειτουργία της βούλησης του διαθέτη νοείται, ειδικότερα, κάθε διαταραχή που 
µειώνει σηµαντικά την ικανότητα για αντικειµενικό έλεγχο της πραγµατικότητας, 
όταν, δηλαδή, εξαιτίας της διαταραχής αυτής αποκλείεται, κατά το χρόνο σύνταξης 
της διαθήκης, ο ελεύθερος προσδιορισµός της βούλησης του διαθέτη µε λογικούς 
υπολογισµούς, καθόσον ο τελευταίος κυριαρχείται από παραστάσεις, αισθήµατα, 
ορµές ή επιρροές τρίτων. Οι ασθένειες που µπορούν να οδηγήσουν στην πιο πάνω 
διαταραχή είναι οι ίδιες, οι οποίες, σύµφωνα µε τη ρύθµιση της προϊσχύσασας 
διάταξης του άρθρου 1719 αριθ. 4 ΑΚ, προκαλούσαν έλλειψη της χρήσης του 
λογικού λόγω πνευµατικής ασθένειας, δηλαδή, οι γνήσιες ψυχώσεις, όπως λ.χ. η 
µανιοκατάθλιψη, η σχιζοφρένεια, οι παράνοιες, αλλά και οργανικοψυχικές παθήσεις, 
όπως λ.χ. η γεροντική άνοια, όταν απ' αυτή προκαλείται µόνιµη διαταραχή της 
λειτουργίας του νου, σε βαθµό που αποκλείει την ύπαρξη λογικής κρίσης η 
ολιγοφρένεια κ.ά. Η διακρίβωση πότε σε συγκεκριµένη περίπτωση αποκλείεται ο 
ελεύθερος προσδιορισµός της βούλησης του διαθέτη µε λογικούς υπολογισµούς, είναι 
έργο ιδιαίτερα λεπτό και δυσχερές, ενόψει και του ότι µια εξελικτική οργανική 
ασθένεια του εγκεφάλου καθιστά, κατά την εξέλιξή της, ανίκανο τον πάσχοντα για 
σύνταξη διαθήκης. Παρέπεται, ότι δεν αποκλείεται κατά νόµο η συνύπαρξη στο 
πρόσωπο του διαθέτη και των δύο περιπτώσεων ανικανότητας, που προβλέπονται στη 
διάταξη του άρθρου 1719 αριθ. 3 ΑΚ, δηλαδή, τόσο της έλλειψης συνείδησης των 
πράξεών του, όσο και της ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής του που περιορίζει 
αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του.  
- Όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 1719 αριθ. 3 ΑΚ, προς σύνταξη 
έγκυρης διαθήκης ο διαθέτης πρέπει να έχει ικανότητα προς τούτο, υπάρχουσα κατά 
το χρόνο σύνταξης της διαθήκης και καθόλη τη διάρκειά της. Αν όµως πρόκειται για 
πάθηση µη ιάσιµη ή για βαριά ψυχική ή διανοητική διαταραχή του διαθέτη, τότε δεν 
είναι αναγκαίο η απόδειξή της κατά το χρόνο της σύνταξης της διαθήκης, αφού 
τεκµαίρεται αυτή λόγω της διάρκειάς της. Εξάλλου, 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 
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εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της 
απόφασης, δηµιουργούνται αµφιβολίες, για το αν παραβιάστηκε ή όχι ορισµένη 
ουσιαστική διάταξη νόµου. Αναφέρεται ο λόγος αυτός σε πληµµέλειες αναγόµενες 
στη διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται, όταν υπάρχουν 
ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και, ειδικότερα, στην ανάλυση, 
στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο 
να εκτίθεται σαφώς, πλήρως και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα, τέλος, των οποίων η 
µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό, στερεί από την 
απόφαση τη νόµιµη βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, 
που τείνουν δηλαδή στη θεµελίωση ή κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε 
ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά 
επιχειρήµατα που συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για 
τα οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο 
αναίρεσης (ΟλΑΠ 24/1992).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 294, 295, 296, 297, 522 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι µε 
την άσκηση παραδεκτής εφέσεως κατά της πρωτόδικης αποφάσεως αναβιώνει η 
εκκρεµοδικία που δηµιουργήθηκε µε την έγερση της αγωγής, µέσα στα όρια που 
καθορίζονται από την έφεση και συνεπώς ο ενάγων έχει έκτοτε το δικαίωµα να 
παραιτηθεί, ολικά ή µερικά από το δικόγραφο της αγωγής του, είτε µε δήλωση 
καταχωριζοµένη στα πρακτικά είτε µε δικόγραφο επιδιδόµενο στον εναγόµενο, 
ακόµη και κατά το στάδιο της έκκλητης δίκης, εκτός αν προβάλλει αντίρρηση ο 
εναγόµενος και πιθανολογεί, ότι έχει συµφέρον να περατωθεί η δίκη µε την έκδοση 
οριστικής αποφάσεως. Η παραίτηση γίνεται µε δήλωση, που καταχωρίζεται στα 
πρακτικά ή µε δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουµένου, έχει δε ως 
αποτέλεσµα, ότι η αγωγή θεωρείται, ότι δεν ασκήθηκε και το δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο αποφαίνεται, ότι καταργήθηκε η δίκη εξαρχής, ήτοι και από τη διαδικασία 
του πρώτου βαθµού. Η κατά πιθανολόγηση κρίση του δικαστηρίου, από την ύπαρξη ή 
µη εννόµου συµφέροντος του αντιλέγοντος είναι ανέλεγκτη. Εποµένως, για την 
εγκυρότητα της ως άνω παραίτησης ολικά ή µερικά από το δικόγραφο της αγωγής, 
που είχε αίτηµα την αναγνώριση κληρονοµικού δικαιώµατος σε ακίνητα, δεν 
απαιτείται η τήρηση του τύπου του συµβολαιογραφικού εγγράφου, αφού δεν 
πρόκειται για εµπράγµατη σύµβαση για ακίνητο, στην οποία αναφέρεται η διάταξη 
του άρθρου 369 ΑΚ.  
- Κατά µεν το άρθρο 559 αριθ. 1, αναίρεση επιτρέπεται, αν παραβιάστηκε κανόνας 
του ουσιαστικού δικαίου, κατά δε τον αριθµό 14 του ίδιου άρθρου, αναίρεση 
επιτρέπεται και, αν το δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, 
έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο. Από το συνδυασµό των ως άνω διατάξεων 
προκύπτει, ότι ως απαράδεκτο, του οποίου η από το δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξη 
ή µη κήρυξη ιδρύει λόγο αναίρεσης, νοείται όχι το ουσιαστικό απαράδεκτο, αλλά 
εκείνο που είναι συνέπεια παραβιάσεως δικονοµικών διατάξεων, οι οποίες θέτουν 
ορισµένες προϋποθέσεις ως προς τη διαδικαστική πράξη, η µη τήρηση των οποίων 
αποκλείει εκ των προτέρων την πράξη (ΟλΑΠ 963/1985). Η έννοια του απαραδέκτου 
υπάρχει κυρίως στις διατάξεις εκείνες, στις οποίες καθιερώνεται οριστικός 
αποκλεισµός ορισµένης διαδικαστικής ενέργειας και στις οποίες επιπλέον η 
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επανόρθωση του ελαττώµατος της πράξεως δεν είναι δυνατή. Η δε καθιέρωση του 
απαραδέκτου γίνεται κατ' αρχήν ρητά, όταν ο νόµος χαρακτηρίζει ορισµένη 
διαδικαστική ενέργεια µε την έκφραση "απαράδεκτος", όπως στο άρθρο 220 ΚΠολ∆, 
στην πρώτη παράγραφο του οποίου ορίζεται ότι αγωγές στις οποίες περιλαµβάνονται 
και αναγνωριστικές ή ανακοπές εµπράγµατες, µικτές ή νοµής, εκτός από τα 
ασφαλιστικά µέτρα νοµής, οι οποίες αφορούν ακίνητα, εγγράφονται ύστερα από 
αίτηση του ενάγοντος ή ανακόπτοντος στα βιβλία διεκδικήσεων του γραφείου της 
περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο µέσα σε τριάντα ηµέρες από την κατάθεσή 
τους, διαφορετικά απορρίπτονται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτες. Όπως 
προκύπτει από την ανωτέρω διάταξη, στις επί ποινή απαραδέκτου εγγραφόµενες στα 
βιβλία διεκδικήσεων αγωγές, δεν περιλαµβάνεται και η αγωγή για την αναγνώριση 
της ακυρότητας ή για την κήρυξη άκυρης της διαθήκης, έστω και αν µε αυτή 
καταλείπεται ακίνητο ως κληρονοµιαίο, διότι η αγωγή αυτή, της οποίας αντικείµενο 
είναι αποκλειστικά το κύρος της προσβαλλόµενης διαθήκης, έχει ενοχική και όχι 
εµπράγµατη ενέργεια, η οποία εποµένως, αγωγή δεν εγγράφεται στα βιβλία 
διεκδικήσεων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 
ΚΠολ∆: 220, 294, 295, 296, 297, 522, 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαθήκη - Ακύρωση διαθήκης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 474 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Άκυρη διαθήκη. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου. 
Παραµόρφωση εγγράφου. Παρά το νόµο λήψη υπόψη πραγµάτων. ∆ιορισµός 
πραγµατογνωµόνων. 
- Ο από το άρθρο 559 αρ.19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν 
επαρκώς από τις παραδοχές της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης τα περιστατικά που 
είναι αναγκαία στη συγκεκριµένη περίπτωση για την κρίση του δικαστηρίου περί της 
συνδροµής των νόµιµων όρων και προϋποθέσεων της διάταξης που εφαρµόστηκε ή 
περί της µη συνδροµής τούτων, η οποία αποκλείει την εφαρµογή της, καθώς και όταν 
η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες σχετικά µε το χαρακτηρισµό 
των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της 
δίκης, όχι δε όταν υφίστανται ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων 
και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει 
εξαχθεί από αυτές, εφόσον το πόρισµα από την εκτίµηση αυτή εκτίθεται σαφώς 
(ΟλΑΠ 1/1999, ΟλΑΠ 24/1992).  
- 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 
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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 άρνηση της. Με τον παραπάνω, δηλαδή, λόγο ελέγχεται το 
σφάλµα στη µείζονα πρόταση ή στην υπαγωγή της ελάσσονος στη µείζονα, εφόσον 
υπάρχει σφάλµα και στο διατακτικό (ΑΠ 483/2001 ΝοΒ 50.520).  
- Ο προβλεπόµενος από τον αριθµό 20 του άρθρου 559 Κ.Πολ.∆. λόγος αναίρεσης 
για παραµόρφωση εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της απόδοσης από το 
δικαστήριο της ουσίας σε αποδεικτικό, µε την έννοια των άρθρων 339 και 432 
ΚΠολ∆, έγγραφο, περιεχοµένου καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας 
του οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει 
όµως και την περίπτωση που το δικαστήριο, από την εκτίµηση και αξιολόγηση του 
αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, έστω και εσφαλµένα, καταλήγει σε 
συµπέρασµα, αντίθετο από εκείνο που θεώρησε ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε 
πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται 
από τον Άρειο Πάγο. Πρέπει δε την παραπάνω επιζήµια κρίση του για τον 
αναιρεσείοντα να σχηµάτισε το δικαστήριο αποκλειστικά η' κατά κύριο λόγο από το 
έγγραφο που φέρεται ως παραµορφωµένο, προϋπόθεση, η οποία δεν συντρέχει, όταν 
το εν λόγω έγγραφο εκτιµήθηκε µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαίρεται η 
σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα για την αλήθεια ή αναλήθεια του γεγονότος που 
αποδείχθηκε, γιατί στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση 
της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του (ΑΠ 484/2001 ΝοΒ 50 520, ΑΠ 1062/1991 
Ελ∆νη 33.561).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης, 
όταν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα, υπό την έννοια της πιο πάνω διάταξης, 
θεωρούνται οι ασκούντες ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης αυτοτελείς 
ισχυρισµοί των διαδίκων, που, υπό την προϋπόθεση της νόµιµης πρότασης τους, 
θεµελιώνουν ιστορικώς το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης 
ουσιαστικού η δικονοµικού δικαιώµατος. (ΟλΑΠ 25/2003, 12/2000 και 3/1997), όχι 
δε και εκείνοι που συνέχονται µε την ιστορική βάση της αγωγής και αποτελούν 
άρνηση αυτής, ούτε και εκείνοι που δεν έχουν αυτοτέλεια και αποτελούν 
επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την 
εκτίµηση των αποδείξεων (ΟλΑΠ 469/1984, ΑΠ 1999/2009).  
- Κατά το άρθρο 368 παρ.1 ΚΠολ∆, το δικαστήριο µπορεί να διορίσει έναν ή 
περισσότερους πραγµατογνώµονες, αν κρίνει πως πρόκειται για ζητήµατα που 
απαιτούν για να γίνουν αντιληπτά ειδικές γνώσεις επιστήµης τέχνης. Από τη διάταξη 
αυτή συνάγεται ότι η συµπλήρωση των αποδείξεων µε τη διενέργεια 
πραγµατογνωµοσύνης απόκειται στην κυριαρχική και συνεπώς ανέλεγκτη κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο ελευθέρως εκτιµά την ανάγκη χρήσης του 
αποδεικτικού αυτού µέσου. Και στην περίπτωση όµως της παραγράφου 2 του 
παραπάνω άρθρου, κατά την οποία το δικαστήριο οφείλει να διορίσει 
πραγµατογνώµονες αν το ζητήσει κάποιος διάδικος και κρίνει πως χρειάζονται 
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ιδιάζουσες γνώσεις επιστήµης ή τέχνης η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί του 
αν για την αντίληψη του ζητήµατος, περί του οποίου ζητείται η ενέργεια 
πραγµατογνωµοσύνης απαιτούνται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήµης ή τέχνης, δεν 
υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. Εποµένως αν δεν υπάρχει παραδοχή του 
δικαστηρίου ότι πρόκειται για ζητήµατα που απαιτούν για να γίνουν αντιληπτά 
ιδιάζουσες γνώσεις επιστήµης ή τέχνης, η µη λήψη υπόψη ισχυρισµού του διαδίκου 
για ανάγκη διενέργειας πραγµατογνωµοσύνης ή η απόρριψη σχετικού αιτήµατος 
αυτού δεν δηµιουργεί λόγο αναίρεσης κατά το άρθρο 559 ΚΠολ∆.(ΑΠ 1512/2006 ∆ 
2006, 250, ΑΠ 1047/1993 Ελ∆νη 35,1574).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1718, 1724, 1730, 1733, 
ΚΠολ∆: 368, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαθήκη - ∆ιαθήκη υπέρ κοινωφελούς σκοπού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 13 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιαθήκη. ∆ωρεά για κοινωφελή σκοπό. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 109 παρ. 1 του Συντάγµατος δεν επιτρέπεται η 
µεταβολή του περιεχοµένου ή των όρων διαθήκης, κωδικέλου ή δωρεάς, ως προς τις 
διατάξεις τους υπέρ του δηµοσίου ή υπέρ κοινωφελούς σκοπού. Κατ' εξαίρεση 
επιτρέπεται η επωφελέστερη αξιοποίηση ή διάθεση για τον ίδιο ή άλλο κοινωφελή 
σκοπό, εκείνου που καταλείφθηκε ή δωρήθηκε, στην περιοχή που καθόρισε ο 
δωρητής ή διαθέτης ή στην ευρύτερη της περιφέρεια, όταν βεβαιωθεί µε δικαστική 
απόφαση ότι η θέληση του διαθέτη ή του δωρητή δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί, για 
οποιονδήποτε λόγο, καθόλου ή κατά το µεγαλύτερο µέρος του περιεχοµένου της 
καθώς και αν µπορεί να πραγµατοποιηθεί πληρέστερα µε τη µεταβολή της 
εκµετάλλευσης, όπως νόµος ορίζει. Εξάλλου, κατά το άρθρο 2 του εκτελεστικού της 
ως άνω συνταγµατικής διατάξεως ν. 455/1976, όταν η θέληση του διαθέτη ή του 
δωρητή δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο καθ' ολοκληρίαν ή 
κατά το µεγαλύτερο µέρος του περιεχοµένου της, επιτρέπεται η διάθεση του 
καταληφθέντος ή δωρηθέντος προς τον αυτό σκοπό, στην περιοχή που όρισε ο 
διαθέτης ή ο δωρητής ή στην ευρύτερη αυτής περιοχή. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 3 
του νόµου αυτού αρµόδιο για να βεβαιώσει τα ανωτέρω είναι το δικαστήριο που 
ορίζεται στο άρθρο 825 ΚΠολ∆, δηλαδή το Εφετείο Αθηνών κατά τη διαδικασία της 
εκούσιας δικαιοδοσίας, κατόπιν αιτήσεως του Υπουργού των Οικονοµικών, ή του 
αρµοδίου εκ του σκοπού Υπουργού ή του υπέρ η κοινωφελής περιουσία νοµικού 
προσώπου ή παντός έχοντος έννοµο συµφέρον. Με την ίδια δε απόφαση το 
δικαστήριο αποφαίνεται και για τον τρόπο της επωφελέστερης αξιοποιήσεως της 
περιουσίας ή του σκοπού για τον οποίο αυτή πρέπει να διατεθεί. Οι ειδικότεροι όροι 
και λεπτοµέρειες της επωφελέστερης αξιοποιήσεως ή διαθέσεως προς τον αυτόν ή 
άλλον κοινωφελή σκοπό του καταλειφθέντος ή δωρηθέντος ορίζονται µε απόφαση 
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του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµοδίου κατά περίπτωση Υπουργού, µετά 
γνώµη του Συµβουλίου Εθνικών Κληροδοτηµάτων, τηρουµένων των διατάξεων του 
AN 2039/1939. Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι υπόχρεος προς εκπλήρωση 
του κοινωφελούς σκοπού για τον οποίο διατέθηκε ή δωρήθηκε περιουσία είναι, 
σύµφωνα και µε τη θέληση του διαθέτη ή δωρητή, ο λήπτης της παροχής αυτής και 
κατά συνέπεια αλλαγή του λήπτη και κατ' επέκταση του υπόχρεου για την 
εκπλήρωση του κοινωφελούς σκοπού που ορίστηκε από τον διαθέτη ή δωρητή, δεν 
επιτρέπεται, ακόµη και όταν ο οριζόµενος κοινωφελής σκοπός δεν µπορεί στο σύνολό 
του ή κατά ένα µέρος να πραγµατοποιηθεί από τον λήπτη της παροχής. Πολύ 
περισσότερο δεν επιτρέπεται να παραχωρηθεί το περιουσιακό στοιχείο που δωρήθηκε 
στον ίδιο τον δωρητή προκειµένου αυτός πλέον να εκπληρώσει τον αρχικό, από τον 
ίδιο ορισθέντα, κοινωφελή σκοπό ή σε περίπτωση αδυναµίας εκπληρώσεως αυτού, 
άλλον παρεµφερή. Η κατά τον τρόπο αυτόν παραχώρηση (αναµεταβίβαση) του 
δωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου, συνεπάγεται την ταύτιση της ιδιότητας του 
δωρητή µε εκείνης του λήπτη της παροχής και κατ' επέκταση, την κατάργηση της 
δωρεάς προς κοινωφελή σκοπό.  
∆ιατάξεις: 
Σ: 109, 
ΚΠολ∆: 825, 
ΑΝ: 2039/1939,  
Νόµοι: 455/1976,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ιαθήκη - Ερµηνεία διαθήκης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1142 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ερµηνεία διαθήκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 173 και 1781 επ. ΑΚ, προκύπτει ότι 
στην ερµηνεία των διαθηκών, αναζητείται, χωρίς προσήλωση στις λέξεις η αληθινή 
βούληση του διαθέτη, σκοπούµενη από άποψη υποκειµενική και όχι αντικειµενική, 
κατά την έννοια της οποίας η βούληση αυτή θα προσδιοριζόταν κατά τις αντιλήψεις 
τρίτων, σύµφωνα µε τη συναλλακτική καλή πίστη, την προβλεπόµενη από το άρθρο 
200 του ίδιου Κώδικα, το οποίο όµως δεν έχει εφαρµογή στην ερµηνεία διαθηκών. 
Εξάλλου, έδαφος για τέτοια ερµηνεία, που θα αποβλέπει στην αναζήτηση βούλησης 
διαφορετικής από εκείνη, η οποία εκφράστηκε µε τις λέξεις που χρησιµοποίησε ο 
διαθέτης, δεν παρέχεται, όταν, κατά την κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, η 
διατύπωση που έγινε µε τις παραπάνω λέξεις είναι απόλυτα σαφής και αποδίδει µε 
πληρότητα αυτό που ο διαθέτης θέλησε. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί 
της ύπαρξης ή όχι ανάγκης προσφυγής στις αµέσως πιο πάνω ερµηνευτικές διατάξεις, 
καθώς και περί της αληθινής βούλησης του διαθέτη, ως αναγόµενη στην εκτίµηση 
πραγµάτων, δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. Τότε µόνο συγχωρείται η προσφυγή 
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σε γεγονότα και στοιχεία εκτός διαθήκης, όταν το πιο πάνω δικαστήριο κρίνει, ότι η 
δήλωση της τελευταίας βούλησης εµφανίζει ασαφή και αµφίβολα σηµεία, που 
χρειάζονται για την αποσαφήνισή τους ερµηνεία προς το σκοπό της εξεύρεσης της 
αληθινής βούλησης του διαθέτη.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση, όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και, έτσι, 
δεν µπορεί να ελεγχθεί, αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνέτρεχαν ή όχι οι όροι 
του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε. Αντίθετα, η απόφαση δεν 
στερείται νόµιµης βάσης, όταν οι πιο πάνω ελλείψεις αφορούν την εκτίµηση των 
αποδείξεων (άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆) και, ειδικότερα, αναφέρονται στην ανάλυση, 
αξιολόγηση και στάθµιση του πορίσµατος που εξάγεται από αυτές, αρκεί µόνο το 
πόρισµα να εκτίθεται µε σαφήνεια (ΟλΑΠ 24/1992).  
- Από τη διάταξη το 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. Για να είναι ορισµένος ο παραπάνω λόγος αναίρεσης 
πρέπει να καθορίζονται, µεταξύ άλλων, η συγκεκριµένη διάταξη του ουσιαστικού 
δικαίου που παραβιάστηκε και το αποδιδόµενο στο δικαστήριο νοµικό σφάλµα περί 
την ερµηνεία και εφαρµογή του ουσιαστικού νόµου, εφόσον δε το δικαστήριο έκρινε 
κατ' ουσίαν την υπόθεση, η ελάσσονα πρόταση του νοµικού του συλλογισµού, 
δηλαδή, τα πραγµατικά γεγονότα που αυτό δέχθηκε, υπό τα οποία και συντελέστηκε 
η προβαλλόµενη παραβίαση των κανόνων του ουσιαστικού δικαίου, καθώς και το 
αποδιδόµενο στο δικαστήριο νοµικό σφάλµα περί την ερµηνεία και εφαρµογή του 
ουσιαστικού νόµου (ΟλΑΠ 32/1996).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 1781 επ.,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ιαθήκη - Ερµηνεία διαθήκης 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 327 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ερµηνεία διαθήκης. Ίδρυµα. 
- Στο άρθρο 825 ΚΠολ∆ ορίζεται ότι «κάθε αµφιβολία ή αµφισβήτηση για την 
ερµηνεία διαθήκης ή άλλης πράξης µε την οποία διατίθενται περιουσιακά στοιχεία µε 
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κληρονοµιά, κληροδοσία, δωρεά υπέρ του κράτους ή κοινωφελών σκοπών, εφόσον 
αναφέρεται στον τρόπο της εκκαθάρισης και γενικά της διαχείρισης και της 
εκτέλεσης της περιουσίας που έχει διατεθεί για το κράτος ή για κοινωφελή σκοπό, 
υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εφετείου Αθηνών». Κατά την αληθή 
έννοια της διάταξης αυτής, η οποία συνάγεται από τη γραµµατική διατύπωση και από 
το σκοπό της θεσπίσεώς της, το Εφετείο Αθηνών καθίσταται αρµόδιο να κρίνει, κατά 
την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, όταν πρόκειται για ερµηνεία 
διαθήκης ή άλλης πράξης, µε την οποία έχει διατεθεί περιουσιακό στοιχείο για τους 
αναφερόµενους στο άρθρο 1 του ΑΝ 2039/1939 κοινωφελείς σκοπούς, 
αποκλειστικώς και µόνο όταν προκύπτει αµφιβολία ή αµφισβήτηση για ζητήµατα που 
έχουν σχέση µε τον τρόπο της εκκαθάρισης και γενικά της διαχείρισης 
καταλειφθέντος περιουσιακού στοιχείου για κοινωφελή σκοπό και όχι όταν αυτή 
ανάγεται σε άλλα θέµατα ερµηνείας της διαθήκης (ΑΠ 78/2005 Ελ∆νη 46. 1701), 
όπως, όταν υπάρχει αµφισβήτηση ή αµφιβολία, που πηγάζει από την πράξη 
διαθέσεως, έστω και αν αυτή αποτελεί προδικαστικό ζήτηµα της εφαρµογής του ΑΝ 
2039/1939 και ανάγεται στην αναγνώριση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων έναντι 
τρίτων, η οποία δεν έχει κάποια σχέση µε το σκοπό της εκκαθάρισης και της εν γένει 
διαχείρισης της καταληφθείσας περιουσίας (ΑΠ 106/1985 Ελ∆νη 26.1329, ΕφΑθ 
1199/2008 Ελ∆νη 49.246, ΕφΑθ 4131/1995 Ελ∆νη 37.1145, ΕφΑθ 5069/1998 Ελ∆νη 
41.185).  
- Κατά το άρθρο 108 του ΑΚ, αν µε ιδρυτική πράξη µια περιουσία ορίστηκε για να 
εξυπηρετηθεί ορισµένος σκοπός, το ίδρυµα αποκτά νοµική προσωπικότητα µε 
διάταγµα, που εγκρίνει τη σύστασή του. Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι για 
να αποκτήσει νοµική προσωπικότητα ένα σύνολο περιουσίας ως αυτοτελές ίδρυµα 
πρέπει να συντρέξουν αθροιστικά δύο προϋποθέσεις ήτοι αφενός η ιδρυτική πράξη 
και αφετέρου η σύµπραξη της πολιτείας µε τη µορφή εκδόσεως διατάγµατος που 
εγκρίνει τη σύσταση ιδρύµατος. ∆ηλαδή η έγκριση της συστάσεως του ιδρύµατος 
καταλείπεται στη διακριτική εκτίµηση της εκτελεστικής εξουσίας. Εφόσον δεν 
εκδοθεί το εγκριτικό διάταγµα η ιδρυτική πράξη δεν ολοκληρώνεται και συνεπώς δεν 
συνιστάται ίδρυµα µε ιδιαίτερη νοµική προσωπικότητα. Εποµένως µέχρι τότε η 
ταχθείσα περιουσία δεν µπορεί να καταστεί υποκείµενο δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων (βλ. Σηµαντήρα, Γεν. Αρχαί, εκδ. β'κριτ. Α' , παρ. 523, σελ. 285, Αθ. 
Κρητικό στον ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, άρθρο 108, αρθρ. 3 και εκεί 
παραποµπές).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 108, 
ΚΠολ∆: 825, 
ΑΝ: 2039/1939,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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∆ιαθήκη - Ιδιόγραφη διαθήκη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 743 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ιδιόγραφη διαθήκη. Ακυρότητα διαθήκης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1718, 1721 παρ. 1 εδ. α΄ και 180 του ΑΚ συνάγεται 
ότι η ιδιόγραφη διαθήκη, η οποία δεν έχει γραφτεί ολόκληρη, χρονολογηθεί και 
υπογραφεί µε το χέρι του διαθέτη αλλά µε το χέρι άλλου προσώπου, είναι άκυρη (ΑΠ 
1595/2006 Ελ∆νη 47.1673, ΑΠ 1520/2006 Ελ∆νη 48.483). Την ακυρότητα αυτής 
µπορεί να προτείνει καθένας που έχει έννοµο συµφέρον, το οποίο πρέπει να είναι 
άµεσο. Ο επικαλούµενος τη διαθήκη δεν αρκεί να αποδείξει τη γνησιότητα της 
υπογραφής σ΄ αυτή, αλλά πρέπει να αποδείξει ότι και όλο το περιεχόµενο γράφτηκε 
ιδιοχείρως από το διαθέτη. Η κήρυξη ως κυρίας της ιδιόγραφης διαθήκης δεν παράγει 
τεκµήριο γνησιότητας υπέρ εκείνου που την επικαλείται. Τότε µόνο αποτελεί 
τεκµήριο, µέχρις ανταποδείξεως, όταν από τη δηµοσίευση της διαθήκης παρήλθε 
πενταετία, χωρίς στο µεταξύ να αµφισβητηθεί η γνησιότητα της διαθήκης σε δίκη 
µεταξύ κάποιου που αντλεί δικαιώµατα απ΄ αυτή και κάποιου από τους βλαπτόµενους 
(άρθ. 1777 ΑΚ). Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση της αρνητικής αναγνωριστικής 
αγωγής για ακυρότητα της διαθήκης, λόγω της µη ιδιόχειρης γραφής και υπογραφής 
αυτής, κατά την οποία ο ενάγων δεν είναι υποχρεωµένος ν΄ αποδείξει την αναλήθεια 
των πραγµατικών περιστατικών που στηρίζουν το δικαίωµα (προβαλλόµενο από τη 
διαθήκη) του εναγοµένου, αλλά ο τελευταίος είναι υποχρεωµένος να αποδείξει την 
αλήθεια των περιστατικών αυτών, δηλαδή την ιδιόχειρη, από το διαθέτη, γραφή και 
υπογραφή της διαθήκης. Η προσβολή συγχρόνως της διαθήκης ως πλαστής δεν είναι 
αναγκαία, αφού αυτή είναι εξίσου άκυρη και όταν δεν είναι πλαστή. Στην περίπτωση, 
όµως, που προβληθεί αυτοτελής ισχυρισµός για πλαστότητα της ιδιόγραφης 
διαθήκης, τα πραγµατικά περιστατικά που τον στηρίζουν οφείλει να αποδείξει αυτός 
που τον προβάλλει.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 180, 1718, 1721, 1777,  
∆ηµοσίευση: Ελλ∆νη 2012, σελίδα 1449 
 
∆ιαθήκη - Ιδιόγραφη διαθήκη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 130 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ιδιόγραφη διαθήκη. Χρονολογία διαθήκης. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1721 του ΑΚ, η ιδιόγραφη διαθήκη γράφεται 
ολόκληρη µε το χέρι του διαθέτη, χρονολογείται και υπογράφεται απ' αυτόν. Από τη 
χρονολογία πρέπει να προκύπτει η ηµέρα, ο µήνας και το έτος. Ψευδής ή εσφαλµένη 
χρονολογία δεν επάγεται από µόνη της την ακυρότητα της ιδιόγραφης διαθήκης. 
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 1718 του ΑΚ, η διαθήκη, για τη σύνταξη της 
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οποίας δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1719 έως 1757 του ΑΚ, είναι άκυρη, 
εφόσον ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά. Από το συνδυασµό των ως άνω διατάξεων 
προκύπτει ότι η χρονολογία είναι στοιχείο απαραίτητο για το κύρος της ιδιόγραφης 
διαθήκης. Και τούτο διότι, εκτός των άλλων, από τη χρονολογία κρίνεται η 
δικαιοπρακτική ικανότητα του διαθέτη για τη σύνταξη της διαθήκης, καθώς και, σε 
περίπτωση περισσοτέρων διαθηκών, η χρονολογική σειρά αυτών. Όταν ελλείπει η 
χρονολογία της ιδιόγραφης διαθήκης, αυτή είναι άκυρη. Επιτρέπεται, όµως, ο 
καθορισµός της ελλείπουσας χρονολογίας από το περιεχόµενο της διαθήκης, ακόµα 
δε και µε τη χρησιµοποίηση γεγονότων εκτός αυτής κειµένων, που χρήζουν 
αποδείξεως, τούτο, όµως, µόνον προς το σκοπό αποσαφηνίσεως των περιεχοµένων 
στη διαθήκη από τα οποία πιθανολογείται η χρονολογία συντάξεώς της (ΟλΑΠ 
97/1979, ΑΠ 497/2009, ΑΠ 107/2000, ΑΠ 511/2000, ΕφΠειρ 19/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1718, 1719, 1721, 1757, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ιαθήκη - Ιδιόγραφη διαθήκη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 87 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ιδιόγραφη διαθήκη.Αν δεν είναι δυνατόν να καθορισθούν όλα τα στοιχεία της 
χρονολογίας της ιδιόγραφης διαθήκης και αυτή παραµένει ατελής ή ελλιπής, ως προς 
ένα ή περισσότερα στοιχεία, η ιδιόγραφη διαθήκη είναι άκυρη. 
- Κατά τις διατάξεις του αρθ. 1721 παρ. 1 και 3 ΑΚ η ιδιόγραφη διαθήκη γράφεται 
ολόκληρη µε το χέρι του διαθέτη, χρονολογείται και υπογράφεται από αυτόν. Από τη 
χρονολογία πρέπει να προκύπτει η ηµέρα, ο µήνας και το έτος. Κατά δε τη διάταξη 
του αρθ. 1718 του αυτού κώδικα, διαθήκη, για τη σύνταξη της οποίας δεν τηρήθηκαν 
οι διατάξεις των αρθ. 1719 έως 1757 ΑΚ, είναι άκυρη, εφόσον ο νόµος δεν ορίζει 
διαφορετικά. Από το συνδυασµό των διατάξεων των ως άνω άρθρων συνάγεται ότι η 
ατελής ή ελλιπής ως προς ένα ή περισσότερα από τα αναγκαία στοιχεία της 
χρονολογίας ιδιόγραφη διαθήκη εξοµοιώνεται προς την παντελώς ελλείπουσα και 
συνεπάγεται την ακυρότητα της διαθήκης. Εάν το στοιχείο, που λείπει, δεν µπορεί να 
αναπληρωθεί επιτρεπτώς από το όλο περιεχόµενο της διαθήκης καθεαυτό ή σε 
συνάρτηση µε άλλα εκτός αυτού στοιχεία, λαµβανόµενα υπόψη προς αποσαφήνιση 
εκείνων, που είτε αναφέρονται ως προς τη χρονολογία είτε συνάγονται από το 
κείµενο, η διαθήκη είναι άκυρη (ΑΠ 497/2009, ΑΠ 1811/2009, ΑΠ 107/2000 Ελ∆νη 
2000. 1021). Συνεπώς, αν µεν είναι εφικτός, µε τον τελευταίο τρόπο, ο προσδιορισµός 
της χρονολογίας της διαθήκης, κατά τρόπον ώστε να προκύπτουν όλα τα ως άνω 
απαιτούµενα για το κύρος αυτής στοιχεία, ήτοι η ηµέρα, ο µήνας και το έτος, η 
διαθήκη έχει πλήρη χρονολογία και θέµα ακυρότητας της λόγω ελλείψεως εκείνης 
(χρονολογίας, από την οποία να προκύπτει η ηµεροµηνία και το έτος) δεν τίθεται. Αν, 
όµως, τούτο δεν καθίσταται δυνατόν, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να καθορισθούν όλα 
τα ως άνω στοιχεία της µη, κατά τους άλλους αναφερθέντες τρόπους, εχούσης 



 

[108] 
 

προσδιορισθεί ή ατελώς εχούσης δηλωθεί χρονολογίας και αυτή παραµένει ατελής ή 
ελλιπής, ως προς ένα ή περισσότερα στοιχεία, η ιδιόγραφη διαθήκη είναι άκυρη (ΑΠ 
1028/2002, ΑΠ 511/2000, ΑΠ 107/2000 ό.π.).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1718, 1719, 1721, 1757, 
∆ηµοσίευση: ∆ικογραφία 2012.293 
 
∆ιαθήκη - Περιεχόµενο διαθήκης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 934 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Περιεχόµενο διαθήκης. Αίρεση που θεωρείται ότι έχει πληρωθεί. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού διακίου. 
- Κατά το άρθρο 1799 ΑΚ, το οποίο έχει εφαρµογή στις διατάξεις τελευταίας 
βούλησης, αν απαιτείται να συµπράξει τρίτος, για να πληρωθεί η αίρεση, µε την 
οποία έχει γραφεί ο τιµώµενος και ο τρίτος αρνείται να συµπράξει, η αίρεση σε 
περίπτωση αµφιβολίας θεωρείται, ότι έχει πληρωθεί. Το άρθρο αυτό καθιερώνει 
ερµηνευτικό κανόνα και έχει εφαρµογή µόνο, εφόσον από τη διαθήκη δεν συνάγεται 
αντίθετη βούληση του διαθέτη. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρµογή σε περίπτωση 
αίρεσης, που εξαρτάται απλά από τη βούληση τρίτου, αλλά µόνο σε περίπτωση 
µικτής αίρεσης, εξαρτώµενης δηλαδή και από τη βούληση του τιµωµένου και µόνο, 
αν ο τρίτος αρνείται να συµπράξει. Από τη διατύπωση της διάταξης αυτής επίσης 
συνάγεται, ότι η ρύθµισή της αναφέρεται µεν σε αναβλητική αίρεση, εφαρµόζεται 
όµως αναλογικά και σε περίπτωση διαλυτικής αίρεσης.  
- 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1799, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2012.741 
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∆ιατροφή - Μεταξύ ανιόντων-κατιόντων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1288 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιατροφή. Ικανότητα παράστασης στο δικαστήριο. ∆ιακοπή της δίκης συνεπεία 
µεταβολής στο πρόσωπο του διαδίκου. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης.Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Κατά το άρθρο 1516 παρ. 2 ΑΚ: "Στις περιπτώσεις διακοπής της συµβιώσεως των 
γονέων, διαζυγίου ή ακυρώσεως του γάµου τους ... τις αξιώσεις διατροφής που έχει 
το τέκνο κατά του γονέα ο οποίος δεν έχει την επιµέλεια του προσώπου του, µπορεί 
να τις ασκεί αυτός που έχει την επιµέλεια και, αν δεν την έχει κανείς, αυτός µε τον 
οποίο διαµένει το τέκνο". Εποµένως σε δίκη διατροφής ανήλικου τέκνου, αν την 
επιµέλειά του έχει η µητέρα, αυτή έχει την εξουσία να παρίσταται στο δικαστήριο και 
να το εκπροσωπεί (ΑΠ 416/2007).  
- Κατά το άρθρο 127 ΑΚ "Όποιος έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της 
ηλικίας του (ενήλικος) είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία".  
- Κατά άρθρο 63 παρ. 1 εδ. α ΚΠολ∆: "Όποιος είναι ικανός για οποιαδήποτε 
δικαιοπραξία µπορεί να παρίσταται στο δικαστήριο µε το δικό του όνοµα".  
- Από τις προαναφερθείσες διατάξεις σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 286 
ΚΠολ∆, η οποία εφαρµόζεται και στην αναιρετική διαδικασία (άρθρο 573 παρ.1 
ΚΠολ∆) και κατά την οποία η διακοπή της δίκης συνεπεία µεταβολής στο πρόσωπο 
του διαδίκου επέρχεται µόνο αν η µεταβολή αυτή συµβεί εωσότου τελειώσει η 
προφορική συζήτηση µετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση, προκύπτει ότι 
όταν ο ανήλικος ο οποίος εκπροσωπήθηκε στην κατ' έφεση δίκη περί διατροφής του 
από το γονέα που ασκούσε την επιµέλειά του, ενηλικιώθηκε µετά την έκδοση της 
εφετειακής αποφάσεως, η αναίρεση κατά της τελευταίας πρέπει να απευθύνεται 
προσωπικά κατ' αυτού που ήδη ενηλικιώθηκε και όχι κατά του γονέα που ασκούσε 
την επιµέλειά του, ο οποίος δεν νοµιµοποιείται πλέον παθητικά, εκτός αν ο 
αναιρεσείων αγνοούσε το γεγονός της ενηλικιώσεως (ΑΠ 181/2011).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.11 περ.γ ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως παρέχεται αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και 
προσκόµισαν. Εξάλλου κατά το άρθρο 270 παρ.2 ΚΠολ∆, όπως ίσχυε µετά την 
αντικατάστασή του µε το άρθρο 12 ν.2915/2001 και πριν από την εκ νέου 
αντικατάστασή του µε το άρθρο 28 ν.3994/2011 και έχει εφαρµογή στην προκειµένη 
περίπτωση διαχρονικώς, αποδεικτικό µέσο ιδιαίτερο από τους µάρτυρες και τα 
έγγραφα αποτελούν και οι ένορκες βεβαιώσεις τρίτων προσώπων ενώπιον ειρηνοδίκη 
ή συµβολαιογράφου ή προξένου, οι οποίες λαµβάνονται υπόψη µόνο αν έχουν δοθεί 
ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου δύο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη 
βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ τουλάχιστον ηµέρες 
πριν από αυτή (ΑΠ 24/2011). Αντίθετα οι ένορκες βεβαιώσεις που έχουν ληφθεί εξ 
αφορµής άλλης δίκης πριν από την άσκηση της αγωγής και προσκοµίζονται µε 
επίκληση κατά τη συζήτησή της, δεν αποτελούν ιδιαίτερα αποδεικτικά µέσα ώστε να 
απαιτείται ειδική µνεία αυτών στην απόφαση αλλά αποτελούν απλά έγγραφα που 
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συνεκτιµώνται για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, εφόσον βέβαια δεν 
λήφθηκαν για να χρησιµεύσουν ως αποδεικτικά µέσα στη συγκεκριµένη δίκη. Στην 
περίπτωση αυτή αρκεί να βεβαιώνεται στην απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα 
έγγραφα που προσκόµισαν και επικαλέστηκαν οι διάδικοι και να µην καταλείπεται 
οποιαδήποτε αµφιβολία ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και το έγγραφο της ένορκης 
βεβαιώσεως (ΑΠ 187/2010).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές 
ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ.20 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της 
αποδόσεως από το δικαστήριο της ουσίας σε αποδεικτικό, κατά την έννοια των 
άρθρων 339 και 432 του ίδιου κώδικα, έγγραφο, περιεχοµένου καταδήλως 
διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας του οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για 
τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει όµως και την περίπτωση που το δικαστήριο, 
από την εκτίµηση και αξιολόγηση του αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, έστω 
και εσφαλµένα, καταλήγει σε συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που θεώρησε ορθό ο 
αναιρεσείων, γιατί τότε πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, η 
οποία δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο. Πρέπει δε την παραπάνω επιζήµια για τον 
αναιρεσείοντα κρίση του να σχηµάτισε το δικαστήριο αποκλειστικά ή κατά κύριο 
λόγο από το έγγραφο που φέρεται ως παραµορφωµένο, προϋπόθεση η οποία δεν 
συντρέχει όταν το εν λόγω έγγραφο εκτιµήθηκε µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα χωρίς 
να εξαίρεται η σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα για την αλήθεια ή αναλήθεια του 
γεγονότος που αποδείχθηκε, γιατί, στην τελευταία αυτή περίπτωση, δεν είναι δυνατή 
η εξακρίβωση της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του (ΑΠ 828/2010). Εξάλλου 
για το ορισµένο του ανωτέρω λόγου αναιρέσεως πρέπει να αναφέρονται: α) το 
αληθινό περιεχόµενο του εγγράφου που φέρεται ότι παραµορφώθηκε, β) το από την 
προσβαλλόµενη απόφαση δεκτό γενόµενο, διαφορετικό από το αληθινό, περιεχόµενο, 
γ) το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξε το δικαστήριο για το ότι υπάρχουν ή όχι 
κρίσιµα γεγονότα και δ) ο ουσιώδης πραγµατικός ισχυρισµός για την απόδειξη ή 
ανταπόδειξη του οποίου χρησιµοποιήθηκε το έγγραφο (ΑΠ 969/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 127, 1516, 
ΚΠολ∆: 63, 286, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕφΑ∆ 2013.253 
 
∆ιαφυγόν κέρδος - Πότε υπάρχει 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1821 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Περιεχόµενο αποζηµίωσης. ∆ιαφυγόν κέρδος. Θέσεις στάθµευσης σε 
πολυκατοικία.Η συµφωνία των οροφοκτητών για κατάργηση του κοινόχρηστου 
χώρου της πιλοτής και η µεταβίβαση του χώρου της σε τρίτους κατά διηρηµένες 
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ιδιοκτησίες, έρχεται σε ευθεία αντίθεση προς τις ανωτέρω διατάξεις και είναι άκυρη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 174 του ΑΚ, και θεωρείται ως µη γενοµένη. Παραβίαση 
ερµηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. Παραµόρφωση του περιεχοµένου 
εγγράφου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
Αναιρείται εν µέρει. η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Η διάταξη του άρθρου 298 του ΑΚ, κατά την οποία η αποζηµίωση περιλαµβάνει τη 
µείωση της υπάρχουσας ζηµίας του δανειστή (θετική ζηµία) καθώς και το διαφυγόν 
κέρδος, ως τέτοιο δε λογίζεται εκείνο που προσδοκά κανείς µε πιθανότητα, σύµφωνα 
µε τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα 
προπαρασκευαστικά µέτρα που έχουν ληφθεί, έχει ουσιαστικό χαρακτήρα εφόσον 
καθορίζει τα στοιχεία της αξιώσεως αποζηµιώσεως, και δικονοµικό χαρακτήρα 
εφόσον επιτρέπει στον δικαστή να αρκεσθεί σε απλή πιθανολόγηση για την απόδειξή 
της, απόδειξη οπωσδήποτε δυσχερέστερη από εκείνην της θετικής ζηµίας. Εποµένως, 
τυχόν εσφαλµένη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς το αν συντρέχει ή δεν 
συντρέχει πιθανότητα, κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, για την ύπαρξη 
ή µη διαφυγόντος κέρδους δεν ελέγχεται αναιρετικά (ΑΠ 1306/03), από το άρθρο 559 
αρ.1 και 19 του ΚΠολ∆, για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή για έλλειψη 
νόµιµης βάσης, αντίστοιχα (ΑΠ 559/04).  
- Το κατά την προεκτεθείσα έννοια του άρθρου 298 του ΑΚ διαφυγόν κέρδος 
αποκαθίσταται (αποζηµίωση) και όταν θα προερχόταν από άκυρη σύµβαση, ως 
αξίωση από το άρθρο 904 του ΑΚ, αρκεί να υπήρχε πραγµατική δυνατότητα του 
ζηµιωθέντος προς πορισµό (απόκτηση) εισοδήµατος από τη σύµβαση αυτή και υπό 
την προϋπόθεση ότι ο πορισµός αυτός δεν οφείλεται σε αιτία παράνοµη ή ανήθικη, 
δηλαδή σε παραβίαση νόµιµης απαγόρευσης που αφορά αυτήν την ίδια την 
δραστηριότητα από την οποία θα προερχόταν το διαφυγόν κέρδος (βλ. ΟλΑΠ 3/2004, 
ΑΠ 1564/2004). Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 1§5 εδ. τελ. του Ν. 960/79 
"περί επιβολής υποχρεώσεων προς δηµιουργίαν χώρων σταθµεύσεως αυτοκινήτων 
δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων", όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 
1221/81, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 1002, 1117 του ΑΚ και 1,2,4 και 
13 του Ν. 3741/1929, προκύπτει ότι όταν η οικοδοµή ανεγείρεται µε άδεια και υπό το 
πολεοδοµικό σύστηµα της αφέσεως του ισόγειου χώρου ακαλύπτου (pilotis), ο 
ακάλυπτος αυτός χώρος δεν µπορεί να αποτελέσει διηρηµένες ιδιοκτησίες που να 
ανήκουν σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες, είτε αυτοί είναι οροφοκτήτες είτε 
τρίτοι, αλλά θα παραµένει κοινόχρηστος χώρος, επί του οποίου αποκτάται 
αυτοδικαίως συγκυριότητα, εφόσον υφίσταται οριζόντια ιδιοκτησία σε όροφο της 
οικοδοµής ή σε διαµέρισµα ορόφου, των οροφοκτητών κατ' ανάλογη µερίδα τους επί 
του κοινοχρήστου χώρου, που χρησιµεύει σε όλους τους οροφοκτήτες (κοινή χρήση). 
Εποµένως η συµφωνία των οροφοκτητών για κατάργηση του κοινόχρηστου χώρου 
της πιλοτής και η µεταβίβαση του χώρου της σε τρίτους κατά διηρηµένες ιδιοκτησίες, 
έρχεται σε ευθεία αντίθεση προς τις ανωτέρω διατάξεις και είναι άκυρη, σύµφωνα µε 
το άρθρο 174 του ΑΚ, και θεωρείται ως µη γενοµένη. Με συµφωνία όµως όλων των 
συνιδιοκτητών, που γίνεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται σε 
µεταγραφή, µπορεί εγκύρως κατά τα άρθρα 5 και 13 του Ν. 3741/1929, να 
παραχωρηθεί η χρήση του ακάλυπτου χώρου (πιλοτής) ή τµηµάτων του χώρου αυτού 
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αποκλειστικά σε έναν ή ορισµένους ιδιοκτήτες ορόφου ή διαµερίσµατος, αλλά µόνο 
της οικοδοµής στην οποία υπάρχει αυτός ο χώρος. Ο περιορισµός, µε το ανωτέρω 
περιεχόµενο, της χρήσης του χώρου αυτού από τους λοιπούς οροφοκτήτες, έχει 
απλώς τον χαρακτήρα δουλείας, κατά το άρθρο 13§3 του Ν. 3741/1929, χωρίς όµως 
να είναι πραγµατική δουλεία κατά την έννοια των άρθρων 1118 και 1119 του ΑΚ, και 
επιβάλλεται από τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 1§1,2 του Ν. 
960/79, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 1221/1981 (και το π.δ. 1340/81). Παρέπεται 
ότι δεν είναι επιτρεπτό στους συνιδιοκτήτες του οικοπέδου να µην εξασφαλίζουν, µε 
τη συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία ή µε οποιαδήποτε µεταγενέστερη, κατά 
τους νοµίµους τύπους, τροποποίησή της, στην κοινόκτητη πιλοτή της οικοδοµής 
θέσεις σταθµεύσεως των αυτοκινήτων των ιδιοκτητών των διαµερισµάτων µε την 
παραχώρηση των θέσεων αυτών σε αποθήκες, που εκ κατασκευής και λειτουργικώς 
βρίσκονται συνήθως στο υπόγειο της οικοδοµής, έστω και αν οι αποθήκες αυτές 
έχουν ορισθεί στη συστατική της οριζόντιας ιδιοκτησίας δικαιοπραξία ως αυτοτελείς 
ιδιοκτησίες, µε αποτέλεσµα οι ιδιοκτήτες των διαµερισµάτων να στερούνται τη 
δυνατότητα χρήσεως του κοινόκτητου και κοινόχρηστου χώρου της πιλοτής για τη 
στάθµευση των αυτοκινήτων τους. Η κατανοµή εποµένως των θέσεων σταθµεύσεως 
των αυτοκινήτων στον ακάλυπτο χώρο της οικοδοµής (πιλοτή) κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζεται θέση σταθµεύσεως αυτοκινήτου σε υπόγεια και χωρίς λειτουργική 
ανεξαρτησία αποθήκη, που αποτελεί βοηθητικό χώρο διαµερίσµατος, και να µην 
εξασφαλίζεται τέτοια θέση σταθµεύσεως στο διαµέρισµα, του οποίου ο ιδιοκτήτης να 
στερείται έτσι παντελώς της χρήσεως της πιλοτής, αντιβαίνει ευθέως στις 
προρρηθείσες διατάξεις και είναι για τον λόγο αυτό άκυρη, θεωρούµενη ως µη 
γενοµένη κατά το άρθρο 174 του ΑΚ (ΑΠ 818/2003), την ακυρότητα δε αυτή µπορεί 
να την προτείνει ο καθένας που έχει έννοµο συµφέρον, ακόµη και ο 
αντισυµβαλλόµενος (ΑΠ 1078/2000).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν παραβιάσθηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο ή έθιµο, ελληνικό ή 
ξένο, εσωτερικό ή διεθνούς δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν 
εφαρµοσθεί ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµοσθεί ενώ 
δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε 
µε ψευδή ερµηνεία είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7 
και 8/2006).  
- Ο λόγος αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ. 20 του ΚΠολ∆ για παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας υπέπεσε σε 
διαγνωστικό λάθος, που ανάγεται 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 
διέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο που ο αναιρεσείων 
θεωρεί ορθό. Στην τελευταία αυτή περίπτωση πρόκειται για παράπονο που 
αναφέρεται στην εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει από τον 
αναιρετικό έλεγχο (ΟλΑΠ 2/2008).  
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- Ο λόγος αναιρέσεως του αριθµού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ για έλλειψη 
νόµιµης βάσης της αποφάσεως, αναφερόµενος στην ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού (ΟλΑΠ 3/1997), ιδρύεται και όταν υπάρχουν ελλείψεις στις 
παραδοχές της αποφάσεως και δη αν τα περιστατικά που εκτίθενται στο αιτιολογικό 
της αποφάσεως καθιστούν αδύνατο τον αναιρετικό έλεγχο για την ορθότητα του 
υπαγωγικού συλλογισµού.  
- Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 11 περ.γ' του ίδιου άρθρου 559 του ΚΠολ∆ 
ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι 
διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν είτε προς άµεση απόδειξη είτε για τη 
συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων, αρκεί δε για την ίδρυση του λόγου αυτού και µόνη 
η ύπαρξη αµφιβολιών για την λήψη υπόψη από το δικαστήριο προσκοµισθέντων, µε 
επίκληση, αποδεικτικών µέσων, τα οποία το δικαστήριο υποχρεούται να λαµβάνει 
υπόψη κατά τις διατάξεις του άρθρου 335, 338, 339, 341 και 346 του ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 
2/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 174, 200, 297, 298, 361, 404, 407, 904, 1002, 1117,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
Νόµοι: 3741/1929, ;aru. 1 , 2, 4, 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕπισκΕ∆ 2012.355, σχολιασµός Κωνσταντίνος Γ. 
Παµπούκης  
 
∆ικαιοπραξία - Πλάνη κατά την κατάρτιση 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Κορίνθου 
Αριθµός απόφασης: 104 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω ουσιώδους πλάνης. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 140, 141, 154, 180 και 184 ΑΚ η ακύρωση 
δικαιοπραξίας λόγω ουσιώδους πλάνης επέρχεται δια δικαστικής αποφάσεως και 
δικαιούται να την ζητήσει, µε αγωγή ή ένσταση, εκείνος που πλανήθηκε (ή ο 
κληρονόµος του), η ακυρώσιµη δε δικαιοπραξία, όταν ακυρωθεί, εξοµοιώνεται προς 
άκυρη, εξ αρχής, και θεωρείται ως µη γενόµενη (µε επιφύλαξη των διατάξεων που 
αφορούν δικαιώµατα τα οποία τρίτος απέκτησε από σύµβαση που ακυρώθηκε). Στη 
περίπτωση που λόγος ανακοπής εναντίον διαταγής πληρωµής χρηµατικού ποσού, το 
οποίο φέρεται στη διαταγή αυτή οφειλόµενο από δικαιοπραξία, πλήττει τη 
δικαιοπραξία αυτή ως προϊόν πλάνης εις βάρος του ανακόπτοντος, το αίτηµα της 
ανακοπής για ακύρωση της διαταγής πληρωµής ενέχει και αίτηµα ενστάσεως περί 
κυρώσεως της δικαιοπραξίας ως προϊόντος πλάνης σύµφωνα µε το λόγο (της 
ανακοπής), που αποτελεί τη βάση της ενστάσεως. Αφού, σε τέτοια περίπτωση, 
ζητείται πραγµατικά και η ακύρωση της δικαιοπραξίας µε την έννοια των άρθρων 
140, 141 και 154 εδάφ. β΄ του ΑΚ, κατά την οποία η ενάσκηση του διαδικαστικού 
δικαιώµατος για πρόκληση της δικαστικής ακυρώσεως δικαιοπραξίας δεν 
προϋποθέτει λεκτική τυπικότητα, αλλά σαφή µόνον εκδήλωση αντίστοιχης 
βουλήσεως (ΑΠ 1096/2006, 77/1991).  
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 140, 141, 154, 180, 184, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαιοπραξία - Πλάνη κατά την κατάρτιση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1655 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ήλωση από πλάνη. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. 
- Κατά τα άρθρα 140 και 141 ΑΚ, αν κάποιος καταρτίζει δικαιοπραξία και η δήλωσή 
του δεν συµφωνεί, από ουσιώδη πλάνη, µε τη βούλησή του, έχει δικαίωµα να ζητήσει 
την ακύρωση, όταν αναφέρεται σε σηµείο τόσο σπουδαίο για την όλη δικαιοπραξία, 
ώστε αν το πρόσωπο γνώριζε την πραγµατική κατάσταση, δεν θα επιχειρούσε τη 
δικαιοπραξία. Η πλάνη αυτή µπορεί να αφορά ακόµη και στο περιεχόµενο της 
δηλώσεως, έστω και αν έχει σχέση µε το δίκαιο, δηλαδή µε το είδος της 
δικαιοπραξίας ή τη νοµική ενέργεια κάποιου όρου ή µε τις έννοµες συνέπειες της 
δηλώσεως. Εποµένως, πλάνη είναι η εσφαλµένη γνώση της απαιτουµένης για τον 
προσδιορισµό της βούλησης του δηλούντος πραγµατική κατάσταση, προς την πλάνη 
δε µε την παραπάνω έννοια εξοµοιώνεται και η έλλειψη γνώσης (άγνοια) της 
πραγµατικής κατάστασης, όταν δεν είναι συνειδητή εκ µέρους του δηλούντος, όταν 
δηλαδή αυτός δεν είναι εν γνώσει ότι αγνοεί την απαιτούµενη πραγµατική 
κατάσταση, διότι αν έχει πλήρη επίγνωση της αγνοίας του δεν πλανάται. Περαιτέρω, 
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 
προσκοµίστηκαν.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 εδάφ. β' του ΚΠολ∆, που ορίζει, ότι η 
παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναίρεσης µόνο, αν τα 
διδάγµατα αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των 
πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς, προκύπτει ότι ο λόγος αυτός αναίρεσης ιδρύεται, 
όταν το δικαστήριο εσφαλµένα χρησιµοποίησε ή παρέλειψε να χρησιµοποιήσει 
διδάγµατα της κοινής πείρας, προκειµένου να ανεύρει την αληθή έννοια κανόνα 
δικαίου ή να υπαγάγει σ' αυτόν τα πραγµατικά περιστατικά της διαφοράς και όχι, 
όταν παραβαίνει τα διδάγµατα αυτά κατά την εκτίµηση των αποδείξεων.  
- 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 
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ή δικονοµικού δικαιώµατος, το οποίο ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό (βάση αγωγής, 
ανταγωγής) είτε ως αµυντικό (ένσταση, αντένσταση) µέσο, αλλά όχι και οι 
ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση της αγωγής, ένστασης ή αντένστασης, ή 
επιχειρήµατα, νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την 
εκτίµηση των αποδείξεων. ∆εν θεµελιώνεται, όµως, ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε για 
οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, έστω και αν η απόρριψή του δεν είναι ρητή, 
αλλά συνάγεται από το περιεχόµενο της απόφασης (ΟλΑΠ 11/1996).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 140, 141, 142, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ουλεία - Παροχή διόδου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1523 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ουλεία διόδου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τα άρθρα 1012 και 1013 ΑΚ, αν το ακίνητο στερείται της αναγκαίας διόδου 
προς το δρόµο, έχει δικαίωµα ο κύριος αυτού να απαιτήσει δίοδο από τους γείτονες, 
έναντι ανάλογης αποζηµιώσεως. Η κατεύθυνση της διόδου και η έκταση του 
δικαιώµατος για τη χρήση της, καθώς και η αποζηµίωση που πρέπει να καταβληθεί 
καθορίζονται µε δικαστική απόφαση. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, ως 
ακίνητο στερούµενο της αναγκαίας διόδου προς το δρόµο θεωρείται όχι µόνο εκείνο 
το οποίο στερείται κάθε επικοινωνίας µε δηµόσιο, δηµοτικό ή κοινοτικό δρόµο, αλλά 
και εκείνο, το οποίο έχει µεν δίοδο προς τέτοιο δρόµο, πλην όµως αυτή δεν 
εξυπηρετεί επαρκώς τις ανάγκες του ιδιοκτήτη του, για την εκµετάλλευση ή τη 
χρησιµοποίηση αυτού σύµφωνα µε τον προορισµό του. Αν δεν υπάρχει καθόλου 
δίοδος ή αν η υπάρχουσα είναι επαρκής ή ανεπαρκής για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του ακινήτου κρίνεται όχι κατά τις υποκειµενικές αντιλήψεις του κυρίου του 
ακινήτου, αλλά αντικειµενικά σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες εκάστοτε συνθήκες που 
υπάρχουν κατά το χρόνο της ασκήσεως της αγωγής και ειδικότερα σύµφωνα µε τις 
ενεστώσες ανάγκες του ακινήτου, τη φύση του, την οικονοµική εκµετάλλευση 
(χρησιµότητα), τον προορισµό του, την θέση ή την περιοχή όπου βρίσκεται, τις 
εκάστοτε καιρικές συνθήκες κ.λ.π. µε κριτήρια δηλαδή την ωφέλεια του περίκλειστου 
ακινήτου και την ανάλογη θυσία του γειτονικού, ύστερα από στάθµιση των 
συµφερόντων των µερών, χωρίς το ∆ικαστήριο να έχει υποχρέωση να δεχθεί το 
αίτηµα του δικαιούχου ενάγοντος αναφορικά µε τη χάραξη ή την τυχόν διαπλάτυνση 
της διόδου αν κρίνει ότι ο τρόπος αυτός είναι επιζήµιος. Η σχετική αγωγή, ασκούµενη 
από τον κύριο του ακινήτου που στερείται επαρκούς διόδου, απευθύνεται κατά του 
κυρίου του ακινήτου, το οποίο µεσολαβεί µεταξύ του ακινήτου αυτού και του 
δηµοσίου, δηµοτικού ή κοινοτικού δρόµου, και, εφόσον µεταξύ του ακινήτου του 
ενάγοντος και του δρόµου αυτού µεσολαβούν περισσότερα από ένα ακίνητα, 
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απευθύνεται κατά των κυρίων όλων των ακινήτων αυτών. Αν όµως υπάρχουν 
περισσότεροι από ένας δηµόσιοι, δηµοτικοί ή κοινοτικοί δρόµοι, µε τους οποίους 
µπορεί να συνδεθεί το ακίνητο του ενάγοντος µε δίοδο παρεχοµένη κατά τις πιο πάνω 
διατάξεις, ο ενάγων δεν υποχρεούται να απευθύνει την αγωγή του κατά των κυρίων 
όλων των ακινήτων που παρεµβάλλονται µεταξύ του ακινήτου του και όλων αυτών 
των δρόµων, αλλά απόκειται στην υπεράσπιση του εναγοµένου να ισχυρισθεί και να 
αποδείξει ότι υπάρχει άλλο ακίνητο, από το οποίο µπορεί να παρασχεθεί δίοδος, 
λιγότερο επαχθής από αυτή που ζητείται µε την αγωγή. Με την απόδειξη δε αυτή η 
αγωγή απορρίπτεται ως κατ' ουσίαν αβάσιµη.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοστεί 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα, αντιστοίχως δε, όταν στην ελάσσονα 
πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά 
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του 
πραγµατικού κανόνα δικαίου για την επέλευση της απαγγελθείσας έννοµης συνέπειας 
ή την άρνηση της.  
- Κατά την έννοια του αριθ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ανεπαρκής ή αντιφατική 
αιτιολογία που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νοµίµου βάσεως, υπάρχει 
όταν από το αιτιολογικό της αποφάσεως δεν προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι αναγκαία 
για τη θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, όχι όµως και όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος 
που έχει εξαχθεί από αυτές, εφόσον τούτο εκτίθεται σαφώς. Ως "ζητήµατα" των 
οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί 
απ' την απόφαση τη νόµιµη βάση της, νοούνται µόνον οι ισχυρισµοί που έχουν 
αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που τείνουν στη θεµελίωση ή την κατάλυση 
δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα 
απλά πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα, που δεν συνέχονται µε την αξιολόγηση και 
στάθµιση των αποδείξεων, για την οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως.   
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1012, 1013, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Εγγύηση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 981 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εγγύηση. Έγγραφος τύπος. Πληρεξουσιότητα. Τύπος πληρεξουσιότητας. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 849 του ΑΚ "η εγγύηση είναι άκυρη, αν δεν δηλωθεί εγγράφως. Η 
έλλειψη του εγγράφου καλύπτεται, εφόσον ο εγγυητής εκπλήρωσε την οφειλή". Από 
τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 847, 160 και 185 του ΑΚ 
συνάγεται ότι, όταν ο νόµος ορίζει ως συστατικό τον έγγραφο τύπο για την κατάρτιση 
µιας δικαιοπραξίας, όπως είναι η δήλωση του εγγυητή σε σύµβαση εγγυήσεως, τότε 
πρέπει η επί του συστατικού εγγράφου δήλωση του υποχρέου να φέρει την ιδιόχειρη 
υπογραφή του, γιατί διαφορετικά είναι άκυρη (άρθρα 158 και 159 παρ. 1 του ΑΚ) και 
θεωρείται ως µη γενόµενη (άρθρο 180 του ΑΚ). Αν η δήλωση του εγγυητή γίνεται δι' 
αντιπροσώπου κατά το άρθρο 211 του ΑΚ, τότε η παροχή πληρεξουσιότητας στον 
αντιπρόσωπο πρέπει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 217 εδ. β' , 158, 159 παρ. 
α' και 180 του ΑΚ, να έχει περιβληθεί τον τύπο του εγγράφου, ακόµα και όταν αιτία 
της πληρεξουσιότητας είναι σύµβαση εντολής, αφού δεν δύναται να συναχθεί κάτι 
διαφορετικό από άλλες, εκτός του ΑΚ διατάξεις νόµου (ΑΠ 1925/2006). Σε 
περίπτωση δε ελλείψεως συναινέσεως, που λείπει και όταν η δικαιοπραξία εξαιτίας 
µη τηρήσεως του ως άνω απαιτούµενου έγγραφου συστατικού της τύπου είναι άκυρη 
και λογίζεται συνεπώς µη γενόµενη (ΑΚ 180), η έγκριση δηµιουργεί για τον 
εγκρίνοντα ευθύνη, αν η δήλωση περί εγκρίσεως γίνει εγγράφως (ΑΚ 236, 238, 217 
παρ. 2, συνδυαζόµενα), αφού στην ανωτέρω περίπτωση η έγκριση, ως 
αναπληρωµατική συναινέσεως ταυτιζόµενης προς πληρεξουσιότητα, υπόκειται στον 
έγγραφο τύπο ως συστατικό της (ΑΠ 859/1992).  
- 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, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε 
ψευδή ερµηνεία είτε µε εσφαλµένη εφαρµογή.  
- Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, ο λόγος αναίρεσης για 
έλλειψη νόµιµης βάσης της αποφάσεως ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το 
αιτιολογικό τα περιστατικά, που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου στη 
συγκεκριµένη περίπτωση περί της συνδροµής των νόµιµων όρων και προϋποθέσεων 
της διάταξης που εφαρµόστηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, που αποκλείει την 
εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες 
ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 30/1997, 28/1997).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 158, 159, 160, 1800, 185, 211, 217, 236, 847, 849, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Εγγύηση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1480 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εγγύηση. Αλληλόχρεος λογαριασµός. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Οι διατάξεις των άρθρων 361 και 454 ΑΚ ορίζουν ότι "για τη σύσταση ή την 
αλλοίωση ενοχής µε δικαιοπραξία απαιτείται σύµβαση, εφόσον ο νόµος δεν ορίζει 
διαφορετικά" (361) και "όταν ο δανειστής συµφωνήσει µε τον οφειλέτη την άφεση 
του χρέους, ή µε σύµβαση µαζί του αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει το χρέος, επέρχεται 
απόσβεση της ενοχής" (454 ΑΚ). Κατά τις διατάξεις δε των άρθρων 185, 189 και 192 
του ίδιου Κώδικα, η σύµβαση καταρτίζεται µε πρόταση του ενός των µερών για 
σύναψη συµβάσεως και αποδοχή της προτάσεως από τον άλλο, συντελείται δε µόλις 
περιέλθει στον προτείνοντα η δήλωση αποδοχής της προτάσεώς του.  
- Από την αναγκαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 849 εδ. α' ΑΚ, η οποία ορίζει 
ότι "η εγγύηση είναι άκυρη αν δεν δηλωθεί εγγράφως", συνάγεται ότι η δήλωση του 
εγγυητή, µε την οποία αυτός αναλαµβάνει υποχρεώσεις από την εγγύηση, πρέπει να 
είναι έγγραφη. Αντίθετα, δεν χρειάζεται έγγραφο για τις συµφωνίες εκείνες µεταξύ 
εγγυητή και δανειστή, τις ανεξάρτητες ή µεταγενέστερες της εγγύησης, που 
καταλύουν ή περιορίζουν την ευθύνη του εγγυητή.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 847, 848, 851 ΑΚ, 47 του ν.δ. της 17/7/13/8/1923 και 
112 ΕΝ. ΑΚ προκύπτει, ότι ο εγγυητής απαιτήσεως του δανειστή, για την καταβολή 
από µέρους του οφειλέτη, του καταλοίπου, που θα προκύψει από την λειτουργία 
συµβάσεως πιστώσεως µε ανοικτό λογαριασµό, κατά το οριστικό κλείσιµο αυτού, 
ευθύνεται, λόγω του παρεποµένου χαρακτήρα της εγγυήσεως, µέχρι του ποσού, για το 
οποίο εγγυήθηκε και όχι για τα κονδύλια του λογαριασµού, τα οποία αναφέρονται σε 
άλλη µεταγενέστερη σύµβαση παροχής πιστώσεως προς τον πρωτοφειλέτη, την 
εκπλήρωση της οποίας αυτός δεν εγγυήθηκε, εκτός αν η µεταγενέστερη σύµβαση δεν 
είναι αυτοτελής, αλλά πρόσθετη σύµβαση (συµπληρωµατική), µε την οποία απλώς 
αυξάνεται το ποσό της πιστώσεως, χωρίς να επέρχεται άλλη µεταβολή, οπότε ο 
εγγυητής ευθύνεται για την πληρωµή οποιουδήποτε χρεωστικού υπολοίπου από την 
λειτουργία του λογαριασµού και αν ακόµη δεν έλαβε µέρος (υπό την ιδιότητα του 
εγγυητή), στην πρόσθετη αυτή σύµβαση, µέχρι όµως, του ποσού της πιστώσεως της 
αρχικής βασικής συµβάσεως, ή και των προσθέτων στην συνέχεια συµβάσεων, 
εφόσον και αυτές τις εγγυήθηκε, δηλαδή, αποδέχθηκε να ευθύνεται για την καταβολή 
µεγαλύτερου, κάθε φορά, χρεωστικού καταλοίπου σε βάρος του πρωτοφειλέτη, που 
προέρχεται από τη λειτουργία της συµβάσεως (ΑΠ 1173/2001, 1399/1997, 
1265/1994).  
- 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. Η διάταξη αυτή, η οποία απαγορεύει την 
άσκηση δικαιώµατος όταν υπερβαίνει τα όρια που αναφέρει, έχει εφαρµογή όταν 
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πρόκειται να ασκηθεί το δικαίωµα από τον δικαιούχο του και όχι όταν ο διάδικος 
αρνείται απλά ή αιτιολογηµένα να δεχθεί την ύπαρξη δικαιώµατος του αντιδίκου του 
(ΑΠ 1434/1999).  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για ευθεία 
παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοσθεί ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς 
και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα.  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για ευθεία 
παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοσθεί ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς 
και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα. Εξάλλου, ως "ζητήµατα" των οποίων η µη 
αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την 
απόφαση τη νόµιµη βάση της και ιδρύει τον από τον άρθρο 559 αριθµ. 19 ΚΠολ∆ 
αναιρετικό λόγο, νοούνται µόνον οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή 
εκείνοι που τείνουν στη θεµελίωση ή την κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε 
είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο.  
- Ο λόγος αναιρέσεως του αριθµού 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, ιδρύεται όταν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως 
"πράγµατα" νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση 
ή παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος και όχι οι αρνητικοί της αγωγής ή ενστάσεως ισχυρισµοί 
και οι συνιστώντες επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου 
εκ της εκτιµήσεως των αποδείξεων.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 185, 189, 192, 281, 361, 454, 849,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Απρόοπτη µεταβολή συνθηκών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 806 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εµπορικές µισθώσεις µε εκµισθωτή ΝΠ∆∆. Μείωση µισθώµατος λόγω απρόοπτης 
µεταβολής των συνθηκών. Η διάταξη του άρθρου 288 του ΑΚ ισχύει και επί των 
εµπορικών µισθώσεων µε εκµισθωτή ΝΠ∆∆. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Ανωτέρα βία. Ερηµοδικία εκκαλούντος στις µισθωτικές διαφορές. 
- Oι διατάξεις του Ν. 813/1978 "περί εµπορικών και ετέρων τινών κατηγοριών 
µισθώσεων", όπως ισχύουν (µετά την ισχύ του Π∆ 34/10-2-1995 που κωδικοποίησε 
τις διατάξεις νόµων περί εµπορικών µισθώσεων), εφαρµόζονται και στις µισθώσεις 
ακινήτων, που καταρτίζονται µε ΝΠ∆∆, ως εκµισθωτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
µισθώσεις αυτές εµπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 αυτού (ήδη 1 και 2, 3 
του ανωτέρω Π∆), διότι ο Ν. 813/1978, σε σχέση µε τις προστατευόµενες µισθώσεις 
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επαγγελµατικής στέγης, περιέχει ρύθµιση ειδική, η οποία, ως τέτοια, επικρατεί της 
νοµοθεσίας που αναφέρεται στη διαχείριση της περιουσίας των ΝΠ∆∆. Ενόψει 
αυτών, στις µισθώσεις, που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 
813/1978, οι οποίες καταρτίζονται µε ΝΠ∆∆, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των 
άρθρων 40 παρ. 1 περίπτ. ζ' και 44 παρ. 4 του π.δ. 715/1979 "περί τρόπου ενεργείας 
υπό των ΝΠ∆∆ προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή 
εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και εκτελέσεως 
εργασιών", το οποίο εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 43 παρ.4 
του Ν∆ 496/1974, µε τις οποίες διατάξεις (των άρθρων 40 παρ.1 περ. ζ' και 44 παρ. 4 
του Π∆ 715/1979) ορίζονται, ότι "ο µισθωτής δεν δικαιούται εις µείωσιν του 
µισθώµατος από της κατακυρώσεως της µισθώσεως και εφεξής. Το ΝΠ∆∆ δεν 
ευθύνεται έναντι του µισθωτού δια την πραγµατικήν κατάστασιν εις ην ευρίσκεται το 
µίσθιο και ης ώφειλεν να λάβει γνώσιν ούτος και δεν υποχρεούται εκ του λόγου 
τούτου, εις επιστροφήν ή µείωσιν του µισθώµατος ούτε εις την λύσιν της 
µισθώσεως". Και τούτο, διότι οι διατάξεις του Ν. 813/1978 ως ειδικές, κατισχύουν 
των διατάξεων αυτών (ΑΠ 1744/1991).  
- Η διάταξη του άρθρου 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", εφαρµόζεται επί της εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων τόσο του οφειλέτη όσο και του δανειστή, που απορρέουν από 
οποιαδήποτε έγκυρη ενοχική σχέση, ασχέτως αν αυτή προέρχεται από σύµβαση 
ετεροβαρή ή αµφοτεροβαρή ή από άλλη δικαιοπραξία ή αν πηγάζει ευθέως από το 
νόµο, εκτός αν προβλέπεται άλλη ανάλογη ειδική προστασία ή αν συντρέχουν οι 
ειδικές προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 388 ΑΚ. Παρέχει η διάταξη αυτή στον 
δικαστή τη δυνατότητα, όταν λόγω συνδροµής ειδικών συνθηκών η εµµονή στην 
εκπλήρωση της παροχής είναι αντίθετη προς την ευθύτητα και εντιµότητα που 
επιβάλλονται στις συναλλαγές, να την επεκτείνει ή να την περιορίσει µε βάση 
αντικειµενικά κριτήρια στο µέτρο εκείνο, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
της συναλλακτικής καλής πίστης (ΑΠ 1487/2005, 1135/2005). Από τη διάταξη του 
άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 818/1978, η οποία προβλέπει την εφαρµογή του άρθρου 388 
ΑΚ, δεν προκύπτει ειδικώς, αν στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του άρθρου αυτού (ΑΚ 388), επιτρέπεται αναπροσαρµογή του µισθώµατος µε βάση 
το άρθρο 288 ΑΚ, εκ τούτου όµως δεν έπεται, ότι ο νοµοθέτης θέλησε να αποκλείσει 
την εφαρµογή της. Η αναφορά στο νόµο του άρθρου 388 ΑΚ, οφείλεται στο ότι η 
διάταξη αυτή αποτελεί τυπική περίπτωση εφαρµογής της καλής πίστης επί των 
αµφοτεροβαρών, όπως η µίσθωση, συµβάσεων, καθώς και στη θέληση του νοµοθέτη 
να άρει τις αµφισβητήσεις, που είχαν ανακύψει υπό το προϊσχύσαν νοµοθετικό 
καθεστώς εµπορικών µισθώσεων, ως προς την έκταση της εφαρµογής της και δεν 
υποδηλώνει βούληση αποκλεισµού αναπροσαρµογής του µισθώµατος υπό τις 
προϋποθέσεις της εφαρµοστέας, όπως προαναφέρθηκε, σε κάθε οφειλή, διατάξεως 
του άρθρου 288 του ΑΚ. Αν τέτοια βούληση υπήρχε, θα έπρεπε, ενόψει του 
χαρακτήρα της διάταξης αυτής ως γενικής και αναγκαίας για την περιστολή ή 
αποφυγή των ακυροτήτων, στις οποίες θα µπορούσε να καταλήξει το ανωτέρω 
σύστηµα αναπροσαρµογής του µισθώµατος, όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 



 

[121] 
 

εφαρµογής του άρθρου 288 ΑΚ, να δηλωθεί ρητώς (ΟλΑΠ 9/1997). Η διάταξη του 
άρθρου 288 ΑΚ είναι αναγκαστικού δικαίου και συνεπώς η εφαρµογή της καλής 
πίστης στην εκπλήρωση των ενοχικών σχέσεων δεν µπορεί να αποκλεισθεί γενικά εκ 
των προτέρων µε παραίτηση του ενός ούτε µε συµφωνία και των δύο µερών και, 
εποµένως, τέτοια παραίτηση ή συµφωνία είναι άκυρη. Περαιτέρω, βασική εκδήλωση 
της καλής πίστης µε αντίκτυπο στην κύρια παροχή είναι η αναπροσαρµογή του ύψους 
αυτής.  
Έτσι, µε βάση την ΑΚ 288, µπορεί να επιβάλλεται µείωση του ύψους της παροχής, 
όταν αυτή έγινε δυσβάστακτη για τον οφειλέτη εξαιτίας π.χ. µεταγενέστερης 
µεταβολής συνθηκών.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθµ. 1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται 
και για τις αποφάσεις του Εφετείου που εκδόθηκαν επί εφέσεως κατά αποφάσεων του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου οι οποίες εκδόθηκαν επί διαφορών που εκδικάσθηκαν 
κατά την ειδική διαδικασία των µισθωτικών διαφορών (άρθρα 647 έως 662 ΚΠολ∆), 
εκτός των λοιπών περιπτώσεων, 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 εφαρµοστεί εσφαλµένα.  
- Ο από το άρθρο 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 (ΟλΑΠ 36/1988, ΑΠ 1186/2009). Στην περίπτωση κατά την οποία το 
δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών περιστατικών που ανέλεγκτα 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).  
- Η έννοια της ανώτερης βίας του άρθρου 501 ΚΠολ∆ είναι νοµική έννοια εκ του 
ουσιαστικού δικαίου (ΑΠ 1686/1997). Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 501 
ΚΠολ∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 2145/1993, ανακοπή 
κατά απόφασης που έχει εκδοθεί ερήµην, επιτρέπεται αν εκείνος που δικάσθηκε 
ερήµην δεν κλητεύθηκε καθόλου ή δεν κλητεύθηκε νόµιµα ή εµπρόθεσµα ή αν 
συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας. Στην έννοια της ανωτέρας βίας συµπεριλαµβάνεται 
οποιοδήποτε γεγονός, εντελώς εξαιρετικής φύσεως, το οποίο δεν αναµενόταν, ούτε 
ήταν δυνατό να προβλεφθεί µε µέτρα άκρας επιµέλειας συνετού ανθρώπου. Τέτοιο 
γεγονός µπορεί να θεωρηθεί, µεταξύ άλλων και ή αιφνίδια ασθένεια του 
πληρεξουσίου δικηγόρου ή και, υπό ορισµένες περιστάσεις, η αιφνίδια ασθένεια του 
ίδιου του διαδίκου και η από αυτή αδυναµία παραστάσεως του και νοµιµοποιήσεως 
του πληρεξουσίου δικηγόρου του. Η έννοια της ανώτερης βίας ως λόγος ανακοπής 
συµπίπτει µε εκείνην του άρθρου 152 ΚΠολ∆, δηλαδή περιλαµβάνει οποιοδήποτε 
ανυπαίτιο γεγονός όπως αναφέρεται παραπάνω, ανεξάρτητα αν το γεγονός είναι 
εξωτερικό ή όχι (ΑΠ 518/2010, ΑΠ 1587-8/2009).  
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- Κατά µεν το άρθρο 553 παρ.1 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται µόνο κατά των 
οριστικών αποφάσεων που δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας 
και έφεση και περατώνουν όλη τη δίκη ή µόνο τη δίκη για την αγωγή ή την 
ανταγωγή, κατά δε το άρθρο 554 του ίδιου Κώδικα αν η ανακοπή ερηµοδικίας 
απορρίφθηκε, η αναίρεση απευθύνεται κατά της απόφασης που απέρριψε την 
ανακοπή, οπότε θεωρείται ότι η αναίρεση απευθύνεται και κατά της ερήµην 
απόφασης κατά της οποίας είχε απευθυνθεί η ανακοπή εφόσον δεν πέρασε η 
προθεσµία για την άσκηση αναίρεσης κατά της απόφασης αυτής.  
- Κατά το άρθρο 654 παρ.2 εδ.β' ΚΠολ∆, σε περίπτωση ερηµοδικίας του 
εκκαλούντος, σε υπόθεση που εκδικάσθηκε κατά τη διαδικασία των µισθωτικών 
διαφορών, η έφεση απορρίπτεται. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών 
προκύπτει, ότι η απόρριψη της έφεσης λόγω της ερηµοδικίας του εκκαλούντος γίνεται 
κατ' ουσίαν και όχι κατά τύπους και εποµένως στην περίπτωση αυτή αν απορρίφθηκε 
και η εν συνεχεία ασκηθείσα κατ' αυτής ανακοπή ερηµοδικίας, προσβλητή µε το 
ένδικο µέσο της αναίρεσης είναι και η εκδοθείσα ερήµην του εκκαλούντος εφετειακή 
απόφαση στην οποία ενσωµατώνεται η πρωτόδικη. Έτσι τυχόν σφάλµατα της 
απόφασης του πρώτου βαθµού, αφού επικυρώνονται από το Εφετείο, µπορούν να 
προταθούν µε την αίτηση αναιρέσεως ως σφάλµατα της δευτεροβάθµιας απόφασης, 
εφόσον συνιστούν και αναιρετικούς λόγους παραδεκτώς προσβαλλόµενους (ΟλΑΠ 
16/1990).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 388,  
ΚΠολ∆: 501, 509, 553, 559 αριθ. 1, 647, 654, 662,  
Νόµοι: 813/1978, άρθ. 1, 2, 
Π∆: 34/1995, 1, 2, 3, 40, 43, 44,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κάθετη ιδιοκτησία - ∆ικαιώµατα συνιδιοκτητών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1104 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κάθετη ιδιοκτησία. ∆ικαιώµατα συνιδιοκτητών. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. 
- Στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν∆ 1024/1971 "περί διηρηµένης ιδιοκτησίας 
επί οικοδοµηµάτων ανεγειροµένων επί ενιαίου οικοπέδου" ορίζεται ότι "εν τη έννοια 
του άρθρου 1 του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κωδικός 
δύναται να συσταθεί διηρηµένη ιδιοκτησία και επί πλειόνων αυτοτελών 
οικοδοµηµάτων ανεγειροµένων επί ενιαίου οικοπέδου ανήκοντος εις ένα ή πλείονας, 
ως και επί ορόφων ή µερών των οικοδοµηµάτων τούτων, επιφυλασσοµένων των 
πολεοδοµικών διατάξεων". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, προϋπόθεση για τη 
σύσταση της κατά τη διάταξη αυτή διαιρεµένης ιδιοκτησίας, της λεγοµένης κάθετης 
ιδιοκτησίας, είναι η ύπαρξη δύο ή περισσότερων αυτοτελών οικοδοµηµάτων είτε 
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ανεγερθέντων ή µελλόντων να ανεγερθούν σε ενιαίο οικόπεδο που ανήκει σε ένα ή 
περισσότερους κυρίους, οπότε µπορεί να συσταθεί τέτοια χωριστή ιδιοκτησία είτε σε 
ολόκληρο το αυτοτελές οικοδόµηµα (απλή κάθετη συνιδιοκτησία), είτε σε ορόφους ή 
διαµερίσµατα ορόφων των αυτοτελών τούτων οικοδοµηµάτων, οπότε συνυπάρχει 
κάθετη συνιδιοκτησία και οριζόντια ιδιοκτησία (σύνθετη κάθετη συνιδιοκτησία).  
Και στις δύο περιπτώσεις η κάθετη συνιδιοκτησία διέπεται κατά τα λοιπά από τις 
διατάξεις των άρθρων 1 επ. του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ, οι 
οποίες ισχύουν απαραλλάκτως και επί της κάθετης ιδιοκτησίας, διότι το ανωτέρω Ν∆ 
1024/1971 δεν επέφερε καµία µεταβολή στη νοµική κατασκευή του θεσµού της 
οριζόντιας ιδιοκτησίας, όπως διαµορφώθηκε µε τις ανωτέρω διατάξεις. Από το 
συνδυασµό δε των διατάξεων των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5 Ν. 3741/1929 και 
των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ προκύπτει ότι ιδρύεται κυρίως µεν χωριστή 
κυριότητα στο αυτοτελές οικοδόµηµα ή σε όροφο ή διαµέρισµα αυτού, παρεποµένως 
δε και αναγκαστική συγκυριότητα που αποκτάται αυτοδικαίως κατ' ανάλογη µερίδα 
στα κοινά µέρη του όλου ενιαίου οικοπέδου που χρησιµεύουν σε κοινή από όλους 
τους συνιδιοκτήτες χρήση, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και το έδαφος του 
ενιαίου οικοπέδου. Περαιτέρω, από την πιο πάνω διάταξη του ν.δ. 1024/1971 και τις 
διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 3, 4, 13 Ν.3741/1929, 1002, 1108 και 1117 ΑΚ, 
προκύπτει ότι, υπό τους όρους των άρθρων 4 και 13 του νόµου 3741/1929, όλοι οι 
ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτες αυτοτελών οικοδοµηµάτων, που υπάγονται στις 
διατάξεις της κάθετης καθώς και της οριζόντιας ιδιοκτησίας, µπορούν µε την αρχική 
συστατική πράξη (κανονισµός) ή µε ιδιαίτερες συµφωνίες µεταξύ όλων των 
συνιδιοκτητών να κανονίσουν τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις της συνιδιοκτησίας 
τόσο στα κοινά µέρη που θα καθορίσουν, όσο και στις διαιρεµένες ιδιοκτησίες κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων του νόµου αυτού που αποτελούν ενδοτικό δίκαιο. Αν δε 
µε τον κανονισµό απαγορεύεται η ενέργεια από τους συνιδιοκτήτες µεταβολής στα 
κοινά µέρη, η απαγόρευση αυτή δεσµεύει όλους τους συνιδιοκτήτες, ακόµη και αν 
από την απαγορευµένη ενέργεια δεν παραβλάπτεται η χρήση των άλλων 
συνιδιοκτητών ή των οικοδοµηµάτων, ούτε µεταβάλλεται ο συνήθης προορισµός 
τους.  
Έτσι και επί κάθετης συνιδιοκτησίας, καθώς και επί της οριζόντιας ιδιοκτησίας, κάθε 
συνιδιοκτήτης δικαιούται στην απόλυτη χρήση των κοινών πραγµάτων καθώς και στη 
χρήση σύµφωνα µε τον κανονισµό, σε περίπτωση δε που προσβάλλεται στη χρήση 
αυτή, δικαιούται να ζητήσει την άρση της προσβολής και την παράλειψη αυτής στο 
µέλλον.  
- Ακόµα, 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. ∆εν αποτελεί όµως κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ο κανονισµός της οροφοκτησίας, ο οποίος έχει συµβατική και 
δεν αποτελεί κανόνα ουσιαστικού δικαίου.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ.19 του ΚΠολ∆ λόγος για αναίρεση απόφασης 
επειδή δεν έχει νόµιµη βάση ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν επαρκώς από τις 
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παραδοχές της τα περιστατικά που είναι αναγκαία, στη συγκεκριµένη περίπτωση, για 
την κρίση του δικαστηρίου περί της συνδροµής των νόµιµων όρων και προϋποθέσεων 
της διάταξης που εφαρµόστηκε ή περί της µη συνδροµής τούτων, η οποία αποκλείει 
την εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές 
αιτιολογίες σχετικά µε το χαρακτηρισµό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και 
έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 1/1999). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, όταν πρόκειται για ελλείψεις, αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του 
συναγόµενου απ' αυτές συµπεράσµατος γιατί το δικαστήριο προβαίνει στην κρίση του 
αυτή, ανέλεγκτα (άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆), εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα και 
για το λόγο αυτόν είναι αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
- Ο λόγος αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ.8 ΚΠολ∆ για λήψη ή µη υπόψη 
προταθέντα πράγµατος, προϋποθέτει πράγµα παραδεκτώς προταθέν, αφού 
διαφορετικά το δικαστήριο της ουσίας δεν επιτρέπεται να το λάβει υπόψη. 
"Πράγµατα" δε θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων, που 
συγκροτούν την ιστορική βάση και εποµένως θεµελιώνουν το αίτηµα της αγωγής, 
ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως και όχι οι ισχυρισµοί που αποτελούν άρνηση 
της αγωγής ή επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά τα οποία αντλούνται από το νόµο ή 
την εκτίµηση των αποδείξεων. "Πράγµα", εποµένως, αποτελεί και ο λόγος εφέσεως, 
που περιέχει παράπονο κατά της κρίσης του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου (ΟλΑΠ 
11/1996). ∆εν στοιχειοθετείται όµως ο λόγος αυτός αναιρέσεως, αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη του τον προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο 
τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 25/2003, ΑΠ 474/2009).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 340 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι ο 
δικαστής προκειµένου να σχηµατίσει την κρίση του για τους πραγµατικούς 
ισχυρισµούς των διαδίκων που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης 
υποχρεούνται να λαµβάνει υπόψη του, όλα τα αποδεικτικά µέσα τα οποία νόµιµα 
επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής 
ιδρύει τον προβλεπόµενο από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 περ. β' ΚΠολ∆ λόγο 
αναίρεσης. Αυτός θεµελιώνεται όχι µόνο όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν 
βεβαιώνει ότι έλαβε υπόψη του και τα έγγραφα, τα οποία επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν οι διάδικοι, αλλά και όταν παρά τη βεβαίωση αυτή, από το περιεχόµενο 
της απόφασης δεν καθίσταται απολύτως βέβαιο, ότι λήφθησαν όλα ή ορισµένα από τα 
έγγραφα αυτά.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 914, 924, 1002, 1108, 1117,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19 
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 2, 4, 5, 13,  
Ν∆: 1024/1971, άρθ. 1, 2, 3, 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Κάθετη ιδιοκτησία - ∆ικαιώµατα συνιδιοκτητών 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1411 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κάθετη ιδιοκτησία. ∆ικαιώµατα συνιδιοκτητών. Στοιχεία αγωγής επί διαφοράς 
µεταξύ κυρίων αυτοτελών οικοδοµηµάτων. Αρµόδια δικαστήρια.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 4, 5 και 13 του Ν. 3741/1929, 1002, 1117 ΑΚ, 
που ισχύουν και επί κάθετης ιδιοκτησίας (ΑΠ 463/2003), δηλαδή χωριστής 
ιδιοκτησίας επί περισσοτέρων οικοδοµηµάτων, τα οποία ανεγείρονται σε ενιαίο 
οικόπεδο αλλά σε ορισµένο για κάθε συνιδιοκτήτη τµήµα του κοινού οικοπέδου, ο 
καθένας από τους συνιδιοκτήτες έχει δικαίωµα να προβεί σε ανέγερση οικοδοµής στο 
καθορισµένο γι’ αυτόν τµήµα του οικοπέδου, επί του οποίου έχει και την 
αποκλειστική χρήση (ΑΠ 25/1999 Ελ∆νη 1999.341, ΑΠ 35/1995 Ελ∆νη 37.139, 
ΕφΘεσ 2912/2005 Αρµ 2006.397). Ο κύριος του αυτοτελούς οικοδοµήµατος, εφόσον 
δεν υφίσταται κανονισµός ή δεν ορίζεται σε αυτόν διαφορετικά, έχει όλες τις εξουσίες 
που απορρέουν από την κυριότητα, µεταξύ των οποίων και αυτής της ενέργειας κάθε 
µεταβολής ή προσθήκης στο αυτοτελές οικοδόµηµα ή τµήµα του οικοπέδου του, 
αρκεί να µην παραβλάπτει τη χρήση άλλων ιδιοκτητών, όπως επίσης µπορεί να κάνει 
απόλυτη χρήση των κοινών πραγµάτων µε τον όρο να µη βλάπτει τα δικαιώµατα των 
λοιπών ιδιοκτητών. Επί διαιρεµένης κυριότητας επί αυτοτελών οικοδοµών, που 
ανεγείρονται επί ενιαίου οικοπέδου, το έδαφος των οικοδοµών, αλλά και ο ακάλυπτος 
χώρος (αυλή, κήπος κ.λπ) είναι αναγκαίως απ’ το νόµο κοινά, για όλους τους 
ιδιοκτήτες των αυτοτελών οικοδοµηµάτων, έστω κι αν µερικοί δεν εξυπηρετούνται µε 
αυτούς τους χώρους. Έτσι, κάθε συνιδιοκτήτης, εφόσον από τις ενέργειες άλλου 
συνιδιοκτήτη παραβλάπτεται στη χρήση της δικής του οικοδοµής ή των κοινών 
πραγµάτων, έχει το δικαίωµα να ζητήσει µε αγωγή την επαναφορά των πραγµάτων 
στην προηγούµενη κατάσταση (ΕφΑθ 4113/2009 Ελ∆νη 50.1513, ΕφΘεσ 2912/2005 
ο.π.). Το δικαίωµα δε αυτό ασκείται σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις του νόµου 
και δεν ασκείται καταχρηστικά (ΑΚ 281) ακόµη και αν πέρασαν πολλά έτη από τις 
βλαπτικές ενέργειες (ΑΠ 463/2003 ο.π.).  
- Επί κάθετης ιδιοκτησίας, η αγωγή επί διαφοράς µεταξύ κυρίων αυτοτελών 
οικοδοµηµάτων πρέπει, για να είναι ορισµένη, να διαλαµβάνει µόνον επίκληση της 
συστατικής πράξης της κάθετης ιδιοκτησίας και του τυχόν κανονισµού, ως και της 
µεταγραφής τους (πρβλ. ΑΠ 598/92 Ελ∆νη 34.1286) και των ενεργειών του άλλου 
συνιδιοκτήτη που παραβλάπτουν τη χρήση της δικής του οικοδοµής ή των κοινών 
µερών.  
- Αρµόδια δικαστήρια για την εκδίκαση των διαφορών µεταξύ ιδιοκτητών, που 
δηµιουργούνται από την ως άνω σχέση τους, δηλαδή είναι συναφείς µε την ερµηνεία 
και εφαρµογή του Ν. 3741/1929, του Ν∆/τος 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 
1117 ΑΚ και αποτελούν γενικώς διένεξη ως προς την ύπαρξη, την έκταση και τη 
διάρκεια των αντίστοιχων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων τους ως ιδιοκτητών 
αυτοτελών οικοδοµηµάτων, είναι το Μονοµελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του 
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ακινήτου (αρ. 17 παρ. 2, 29 ΚΠολ∆, ΑΠ 1672/1984 ΝοΒ 23.1018, ΕφΘεσ 2912/2005 
ο.π.).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 1002, 1117, 
ΚΠολ∆: 648 - 657, 
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 3, 4, 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταδολίευση ∆ανειστών - Αγωγή διαρρήξεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1815 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Στοιχεία αγωγής διάρρηξης. Αλληλόχρεος λογαρισµός. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 939, 941 παρ.2, 942 και 943 ΑΚ, 
προκύπτει ότι οι δανειστές έχουν το δικαίωµα να απαιτήσουν, κατά τους όρους των 
άρθρων 939 επ., την διάρρηξη κάθε απαλλοτριώσης που έγινε από τον οφειλέτη προς 
βλάβη τους, εφόσον η υπόλοιπη περιουσία δεν αρκεί για την ικανοποίησή τους. Η 
θεσπιζόµενη κατά τα άνω διάρρηξη των απαλλοτριώσεων, που έγιναν από τους 
οφειλέτες προς βλάβη των δανειστών τους, επέρχεται µόνο κατά το µέρος τους, κατά 
το οποίο ζηµιώνεται αυτός που προσβάλλει την πράξη της απαλλοτριώσεως, δηλαδή 
κατά το µέρος της που απαιτείται για να καλυφθεί η απαίτησή του, η οποία 
διαφορετικά δεν µπορεί να ικανοποιηθεί. Ενόψει δε του ότι η εξεύρεση αυτού του 
µέρους εξαρτάται από τη σχέση του ποσού της απαιτήσεως που πρέπει να 
ικανοποιηθεί προς το ποσό της αξίας του περιουσιακού στοιχείου που 
απαλλοτριώθηκε κατά την άσκηση της αγωγής, πρέπει, για το κατά το άρθρο 216 
ΚΠολ∆ ορισµένο της, τα ποσά αυτά να αναφέρονται σ' αυτήν. Ακόµη, µεταξύ των 
στοιχείων που πρέπει να περιέχει, για το ορισµένο της, η παραπάνω αγωγή 
διαρρήξεως περιλαµβάνεται και εκείνο της αφερεγγυότητας του οφειλέτη, ότι δηλαδή 
η υπόλοιπη περιουσία του δεν αρκεί για την ικανοποίηση του ενάγοντος δανειστή 
(ΟλΑΠ 15/2012).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 939, 941 παρ.2 και 942 ΑΚ, 
προκύπτει ότι οι δανειστές έχουν το δικαίωµα να απαιτήσουν, κατά τους όρους των 
άρθρων 939 επ., την διάρρηξη κάθε απαλλοτριώσης που έγινε από τον οφειλέτη προς 
βλάβη τους, εφόσον η υπόλοιπη περιουσία δεν αρκεί για την ικανοποίησή τους. Η 
πρόθεση βλάβης του δανειστή θεωρείται ότι υπάρχει όταν ο οφειλέτης γνωρίζει ότι µε 
την απαλλοτρίωση του περιουσιακού του στοιχείου θα περιέλθει σε τέτοια 
οικονοµική κατάσταση, ώστε η περιουσία που του αποµένει να µην επαρκεί για την 
ικανοποίηση του δανειστή. Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 939 ΑΚ, ως 
"υπόλοιπη περιουσία" του οφειλέτη θεωρείται η εµφανής περιουσία αυτού, της 
οποίας µπορούν να επιληφθούν οι δανειστές για ικανοποίησή τους, όχι δε η αφανής, η 
οποία είναι ανύπαρκτη γι' αυτούς. Αντίθετη εκδοχή θα οδηγούσε σε µαταίωση του µε 
τη διάρρηξη επιδιωκόµενου από το νόµο σκοπού της προστασίας των δανειστών από 
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την καταδολίευση αυτών από τον οφειλέτη (βλ. ΑΠ 637/2001 Ελ∆νη 43.1410). 
Εξάλλου, η απαλλοτρίωση υπόκειται σε διάρρηξη, αν αυτός υπέρ του οποίου έγινε 
(τρίτος) γνώριζε ότι ο οφειλέτης απαλλοτριώνει προς βλάβη των δανειστών του, σε 
περίπτωση, όµως, απαλλοτρίωσης από χαριστική αιτία, δεν απαιτείται τέτοια γνώση. 
Περαιτέρω, η γονική παροχή, που θεσµοθετείται µε το άρθρο 1509 του ίδιου Κώδικα, 
συνιστά επίδοση από ελευθεριότητα και, συνεπώς, η περί αυτής δικαιοπραξία είναι 
χαριστική. ∆εν συνάγεται δε το αντίθετο από το χαρακτηρισµό της, στο α' εδάφιο της 
τελευταίας διάταξης, ως δωρεάς, ως προς το ποσό που υπερβαίνει το µέτρο που 
επιβάλλουν οι περιστάσεις, αφού αυτό αποσκοπεί στο να αποκλείσει τη δυνατότητα 
ανάκλησης αυτής, ως προς το µέρος που αυτή δεν αποτελεί δωρεά και όχι να τη 
χαρακτηρίσει, εξ αντιδιαστολής, ως επαχθή δικαιοπραξία. Επιπρόσθετα, από τις 
διατάξεις των άρθ. 939 και επ. ΑΚ σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθ. 669 
ΕµπΝ, 874 ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ, 64-67 του ν.δ. της 17.7/ 13.8.1923 "περί ειδικών 
διατάξεων επί ανωνύµων εταιρειών" προκύπτει ότι εκείνος που ασκεί την από τα 
άρθα 939 επ. ΑΚ αγωγή για διάρρηξη της απαλλοτριωτικής πράξεως του οφειλέτη 
του, που έγινε προς βλάβη του, πρέπει να έχει την ιδιότητα του δανειστή κατά την 
ηµέρα της απαλλοτριώσεως, ώστε να φέρει την ιδιότητα αυτή κατά την επιχείρησή 
της. Κατά τη σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού, καθένας από τους 
συµβαλλοµένους, θεωρείται δανειστής του άλλου, ως προς το τυχόν κατάλοιπο του 
λογαριασµού, από τη σύναψη της συµβάσεως, το οποίο, όµως, είναι απαιτητό µόνο 
κατά το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού, όπως προκύπτει από το άρθ. 112§2 του 
ΕισΝΑΚ, δηλαδή, το κλείσιµο του λογαριασµού δεν συνιστά γενεσιουργό όρο της 
απαίτησης για το κατάλοιπο, αλλά αποτελεί προϋπόθεση για το απαιτητό 
(ληξιπρόθεσµο), του καταλοίπου. Ο συµβαλλόµενος µε σύµβαση αλληλόχρεου 
λογαριασµού προστατεύεται µε την αγωγή για την απαίτησή του για το τυχόν 
κατάλοιπο, αρκεί µόνο, µέχρι του χρόνου της απαλλοτριώσεως να έχει συναφθεί η 
δικαιοπαραγωγική της απαιτήσεως σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού και να έχει 
καταστεί ληξιπρόθεσµη η απαίτηση µε την επέλευση του κλεισίµατος του 
λογαριασµού µέχρι την πρώτη επ' ακροατήριω συζήτηση της αγωγής. Με τη 
σύµβαση, δε, του ανοικτού λογαριασµού, η οποία αποτελεί ειδικότερη µορφή του 
αλληλόχρεου λογαριασµού, η Τράπεζα ανοίγει πίστωση υπέρ πελάτη της, την οποία 
αυτός αναλαµβάνει σταδιακά, καταβάλλοντος ακολούθως τµηµατικώς, ανάλογα µε 
τους ειδικότερους όρους της συµβάσεως, ορισµένες δόσεις, έναντι κεφαλαίου και 
τόκων, οι αµοιβαίες, δε, καταβολές (πιστοδοτικές και εξοφλητικές) αποβάλλουν την 
αυτοτέλειά τους και καθίστανται κονδύλια του λογαριασµού, ώστε απαιτητό είναι 
µόνο το µετά το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού τυχόν κατάλοιπο. Και πριν όµως 
το κλείσιµο αυτό, από την αντιπαραβολή των πιστοχρεώσεων, προκύπτει η 
ενεργητική ή παθητική θέση εκατέρου, η οποία και συνιστά ενεργητικό ή παθητικό 
της περιουσίας του. Εποµένως, τα παραγωγικά της απαιτήσεως περιστατικά, ιδίως, η 
σύµβαση και η χορήγηση των πιστώσεων, έχουν ήδη συντελεσθεί, ώστε η απαίτηση 
να είναι γεγεννηµένη, έστω και αν δεν είναι, πριν από το οριστικό κλείσιµο του 
λογαριασµού, βέβαιη και κατά ποσό εκκαθαρισµένη. Εποµένως, η Τράπεζα είναι και 
πριν από το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού, δανείστρια, έχει, άρα, το δικαίωµα 
να προσβάλει ως καταδολιευτική, εφόσον συντρέχουν και οι λοιποί όροι του νόµου, 
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κάθε απαλλοτρίωση του πελάτη της, έστω και αν έλαβε χώρα πριν από το οριστικό 
κλείσιµο του λογαριασµού, αρκεί αυτό να γίνει έως την πρώτη συζήτηση της αγωγής. 
∆ιάφορη εκδοχή θα κατέληγε στο άτοπο να είναι ελεύθερος ο πιστούχος, γνωρίζοντας 
σε δεδοµένη στιγµή την παθητική σε βάρος του κατάσταση, που προκύπτει από την 
αντιπαραβολή των υπολοίπων πιστώσεως και χρεώσεως, να προβαίνει χωρίς κύρωση 
και χωρίς τον κίνδυνο διαρρήξεως, σε απαλλοτρίωση περιουσιακού του στοιχείου 
πριν το οριστικό κλείσιµο του λογαριασµού προς βλάβη του δανειστή του.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για ευθεία παράβαση 
ουσιαστικού κανόνα δικαίου, αν αυτός δεν εφαρµοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν 
εφαρµοσθεί εσφαλµένα.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παρ.3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος 
απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), 
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του 
πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννοµης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια 
αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Εξ 
άλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται 
από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το 
πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο 
αποδεικτικό της πόρισµα, και να µη καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες. ∆ηλαδή, µόνο το τι 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και 
σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε, Περαιτέρω, τα επιχειρήµατα του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε συνεκτίµηση των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ 
τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της 
ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ.19 ΚΠολ∆ να επιδέχεται αυτή µοµφή για 
αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του 
αριθ.19 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆, ούτε εξ αιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς 
επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 847, 939, 941, 942, 943, 1509, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
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ΕµπΝ: 669,  
ΕισΝΑΚ: 112, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταδολίευση ∆ανειστών - Αγωγή διαρρήξεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1824 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Αγωγή διάρρηξηςαπαλλοτρίωση. Αναγκαστική οµοδικία. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 939, 941, 942 και 943 ΑΚ, 
προκύπτει ότι οι δανειστές έχουν το δικαίωµα να απαιτήσουν τη διάρρηξη κάθε 
απαλλοτρίωσης που έγινε από τον οφειλέτη προς βλάβη τους, εφόσον η υπόλοιπη 
περιουσία δεν αρκεί για την ικανοποίηση τους. Προϋποθέσεις προστασίας των 
δανειστών είναι: 1) απαλλοτρίωση εκ µέρους του οφειλέτη. 2) απαλλοτρίωση µε 
πρόθεση βλάβης των δανειστών, η οποία πρόθεση θεωρείται ότι υπάρχει, όταν αυτός 
(οφειλέτης) γνωρίζει ότι µε την απαλλοτρίωση του περιουσιακού του στοιχείου θα 
περιέλθει σε τέτοια οικονοµική κατάσταση, ώστε η περιουσία που του αποµένει να 
µην αρκεί για την ικανοποίηση των δανειστών, αφού στην περίπτωση αυτή είναι 
προφανές ότι ο οφειλέτης γνωρίζει ότι συνέπεια της πράξεως του είναι η βλάβη των 
τελευταίων, την οποία αποδέχεται και 3) γνώση του τρίτου ότι ο οφειλέτης 
απαλλοτριώνει προς βλάβη των δανειστών, η οποία γνώση τεκµαίρεται, όταν ο τρίτος 
είναι, κατά την απαλλοτρίωση σύζυγος του οφειλέτη ή συγγενής σε ευθεία γραµµή ή 
σε πλάγια γραµµή εξ αίµατος έως και τον τρίτο βαθµό, ή από αγχιστεία έως το 
δεύτερο, το οποίο τεκµήριο δεν ισχύει αν πέρασε ένα έτος από την απαλλοτρίωση έως 
την έγερση της περί διαρρήξεως αγωγής, ενώ η ανωτέρω γνώση δεν απαιτείται αν η 
απαλλοτρίωση έγινε από χαριστική αιτία (ΟλΑΠ 6/2003, 891/2008, 1/2006). Η αγωγή 
διαρρήξεως, µπορεί να στρέφεται είτε µόνο κατά του οφειλέτη είτε µόνο κατά του 
τρίτου είτε και κατά των δύο, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση δηµιουργείται 
µεταξύ τους η σχέση της αναγκαστικής οµοδικίας (ΑΠ 1876/2009, 1736/2009, 
31/1993). 
- Αναγκαστική οµοδικία κατ' αρθρ. 76§1 ΚΠολ∆ δεν σηµαίνει αναγκαστική 
συµµετοχή όλων των οµοδίκων στο εισαγωγικό δικόγραφο της δίκης, µε την έννοια 
της εξάρτησης απ' αυτό του παραδεκτού της αγωγής, παρά µόνο όταν ρητά ο νόµος 
επιτάσσει, µε ποινή απαραδέκτου την κοινή νοµιµοποίηση όλων των αναγκαίων 
οµοδίκων (αρθρ. 478, 517§2, 543§2, 558§2, 588§1, 608 §1 και 2, 619 §1-5, 936 §2 
ΚΠολ∆). Αντίθετα, στις λοιπές περιπτώσεις, το δικόγραφο της αγωγής δεν είναι 
απαράδεκτο, από το λόγο ότι δεν απευθύνεται κατά όλων των οµοδίκων, αλλά απλώς 
χορηγείται δικαίωµα στον εναγόµενο να προσεπικαλέσει στη δίκη, τους µη 
εναχθέντες οµοδίκους του, το δε δικαστήριο, εάν κρίνει αναγκαία την παρέµβαση 
αυτών στη δίκη, έχει εξουσία να διατάξει και αυτεπαγγέλτως την προσεπίκληση τους 
(ΟλΑΠ 860/1984, ΑΠ 897/1986, 458/1985 ).  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Η ύπαρξη νόµιµης βάσης και η αντίστοιχη έλλειψη της, πρέπει να 
προκύπτουν αµέσως από την προσβαλλόµενη απόφαση (ΟλΑΠ 861/1984, ΑΠ 
356/2010, ΑΠ 1/2011). 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 αριθµ. 19 του 
άρθρου 559 ΚΠολ∆, να επιδέχεται αυτή µοµφή για έλλειψη, αντιφατικότητα ή 
ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης, ούτε εξαιτίας του ότι το 
δικαστήριο δεν αναλύει ειδικότερα ή διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισµούς επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος είναι απαράδεκτος. 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 10 του ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης ότι το δικαστήριο, παρά 
το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως 
αληθινά χωρίς απόδειξη, απορρίπτεται ως αβάσιµος όταν από την προσβαλλόµενη 
απόφαση προκύπτει ότι το δικαστήριο την κρίση του σχηµάτισε από τα 
µνηµονευόµενα σ' αυτήν (απόφαση) αποδεικτικά µέσα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 939, 941, 942, 943, 
ΚΠολ∆: 76, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταδολίευση ∆ανειστών - Αγωγή διαρρήξεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 36 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας. Παραβίαση 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. 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 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 
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είναι µερική και εκφράζεται σε ποσοστό αντίστοιχο µε την αξία της απαιτήσεως του 
δανειστή προς την αξία του απαλλοτριωθέντος (ΟλΑΠ 15/2012).  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής στηρίζει λόγο αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆), αν το δικαστήριο για τη θεµελίωση 
της αγωγής στο συγκεκριµένο κανόνα δικαίου αρκέσθηκε σε στοιχεία λιγότερα ή 
αξίωσε περισσότερα εκείνων που ο κανόνας αυτός απαιτεί για τη γένεση του 
δικαιώµατος. Αντίθετα το ορισµένο ή αόριστο της αγωγής ως προς την έκθεση σε 
αυτή των πραγµατικών περιστατικών που απαρτίζουν την ιστορική της αιτία 
(ποιοτική ή ποσοτική αοριστία ) εκτιµά κυριαρχικώς το δικαστήριο της ουσίας και 
δεν υπόκειται κατά τούτο η απόφαση του σε αναιρετικό έλεγχο, εκτός αν αυτό έκρινε 
ορισµένη την αγωγή ή λαµβάνοντας υπόψη γεγονότα µη διαλαµβανόµενα σε αυτή και 
ασκούντα ουσιώδη επιρροή στην περί του νόµω βασίµου της ή αντιθέτως έκρινε 
αόριστη την αγωγή επειδή δεν έλαβε υπόψη τέτοια γεγονότα, καίτοι διαλαµβάνονταν 
σε αυτή, οπότε µπορούν να θεµελιωθούν οι από το άρθρο 559 αριθ.8 και 14 ΚΠολ∆ 
λόγοι αναίρεσης. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 939, 942,  
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1526 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.Παρά το νόµο αποδοχή 
πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθή χωρίς 
απόδειξη. 
- 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 αληθή έννοια της διατάξεως αυτής, 
το δικαίωµα ασκείται καταχρηστικώς και όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου που 
προηγήθηκε της ασκήσεώς του, καθώς και η πραγµατική κατάσταση που 
διαµορφώθηκε κατά το διάστηµα που µεσολάβησε, δηµιούργησε στον οφειλέτη την 
εύλογη πεποίθηση ότι δεν θα ασκηθεί το δικαίωµα, εις τρόπον ώστε η µεταγενέστερη 
άσκησή του, η οποία θα έχει επαχθείς συνέπειες για τον οφειλέτη να µη 
δικαιολογείται επαρκώς και να υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή 
πίστη, τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή ο οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Μόνη 
η µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και όταν ακόµη δηµιούργησε στον οφειλέτη 
την πεποίθηση ότι δεν υπήρχε το δικαίωµα ή ότι δεν πρόκειται πλέον να ασκηθεί, δεν 
αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική τη µεταγενέστερη άσκηση αυτού αλλά 
απαιτείται να συντρέχουν και πρόσθετες ειδικές συνθήκες και περιστάσεις, 
προερχόµενες κυρίως από την προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου και του 
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οφειλέτη, ενόψει των οποίων, αλλά και της αδράνειας του δικαιούχου η 
επακολουθήσασα άσκηση του δικαιώµατος, η οποία τείνει σε ανατροπή της 
καταστάσεως που δηµιουργήθηκε υπό τις παραπάνω ειδικές συνθήκες και 
διατηρήθηκε επί µακρό χρόνο, να εξέρχεται των ορίων που επιβάλλει η διάταξη του 
άρθρου 281 ΑΚ Στην περίπτωση αυτή, η επιχειρούµενη από το δικαιούχο ανατροπή 
της ως άνω καταστάσεως δεν είναι απαραίτητο να προκαλεί αφόρητες ή 
δυσβάστακτες συνέπειες για τον οφειλέτη και να θέτει έτσι σε κίνδυνο την 
οικονοµική κατάστασή του, αλλά αρκεί να επέρχονται δυσµενείς απλώς για τα 
συµφέροντά του επιπτώσεις (ΟλΑΠ 8/2001, ΑΠ364/2011, ΑΠ9/2010,ΑΠ265/2009).  
- 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, Ολοµ.ΑΠ 28/1997). Αντίθετα, δεν 
υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσεως, όταν πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην 
εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και αξιολόγηση του 
εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, γιατί στην κρίση αυτή το δικαστήριο προβαίνει 
ανελέγκτως, κατ' άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, εκτός αν δεν είναι σαφές το αποδεικτικό 
πόρισµα και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 
1206/2008, ΑΠ 358/200, 36.1/2008, 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). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουµένου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 328/2008). ∆εν 
αποτελούν "πράγµατα" και άρα δεν ιδρύεται ο ως άνω λόγος αναιρέσεως αν δεν 
ληφθούν υπόψη οι ισχυρισµοί που αποτελούν απλή ή αιτιολογηµένη άρνηση της 
αγωγής, καθώς και οι ισχυρισµοί που συνιστούν επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 701/2008, ΑΠ 
625/2008, ΑΠ 558/2008). ∆εν ιδρύεται ο λόγος αυτός της αναιρέσεως, αν το 
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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. 10 ΚΠολ∆, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης 
ως αληθή χωρίς απόδειξη. Ο όρος "πράγµατα" είναι ταυτόσηµος του αντιστοίχου 
όρου του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, δηλαδή θεωρούνται ουσιώδεις για την έκβαση 
της δίκης νοµίµως προταθέντες πραγµατικοί ισχυρισµοί, θεµελιωτικοί αγωγής, 
ανταγωγής, ενστάσεως, αντενστάσεως κ.λ.π., όχι δε και οι αρνητικοί, των ουσιωδών 
κατά τα άνω ισχυρισµών, ισχυρισµοί του διαδίκου ή τα επιχειρήµατα των διαδίκων ή 
τα συµπεράσµατα του δικαστηρίου και των διαδίκων από την εκτίµηση των 
αποδείξεων (ΑΠ 1731/2008, ΑΠ 701/2008). Η πρακτική σηµασία του λόγου αυτού 
αναιρέσεως µειώθηκε µετά τον περιορισµό της προδικαστικής αποφάσεως µε τους Ν. 
2207/1994 και 2479/1997, αφού για την ίδρυσή του πρέπει το δικαστήριο να ήταν 
υποχρεωµένο να εκδώσει προδικαστική απόφαση (ΟλΑΠ 12/1991). Συνεπώς ο λόγος 
αυτός δεν ιδρύεται στις διαδικασίες των µονοµελών πρωτοδικείων. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 5325/1932, άρθ. 32,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1787 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Αγωγή περί κλήρου. Αναιρετικοί λόγοι 
σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Επαναφορά ισχυρισµών στο Εφετείο. Μη 
λήψη υπόψη πραγµάτων. Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται έφεση. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, το δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται 
καταχρηστικά, εκτός άλλων, όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου, που προηγήθηκε 
της άσκησης του και η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε, κατά το χρονικό 
διάστηµα που µεσολάβησε µέχρι τότε, δεν δικαιολογούν επαρκώς τη µεταγενέστερη 
ενάσκηση του, από την οποία, αντίθετα, προκύπτει προφανής υπέρβαση των ορίων 
της καλής πίστης ή των χρηστών ηθών ή του κοινωνικού ή οικονοµικού σκοπού του 
δικαιώµατος. Ειδικότερα, στην περίπτωση της µακροχρόνιας αδράνειας του 
δικαιούχου, υπάρχει τέτοια κατάχρηση, εφόσον, επιπρόσθετα, συντρέχουν 
περιστατικά αναγόµενα στον ίδιο χρόνο και στην όλη συµπεριφορά, τόσο αυτού, όσο 
και εκείνου που αποκρούει το δικαίωµα, από τα οποία γεννιέται στον τελευταίο 
(υπόχρεο) η πεποίθηση ότι το δικαίωµα δεν πρόκειται να ασκηθεί κατ' αυτού, έτσι 
ώστε η µε τη µεταγενέστερη άσκηση επιδίωξη ανατροπής της κατάστασης που 
δηµιουργήθηκε να συνεπάγεται επαχθείς για τον υπόχρεο συνέπειες (ΟλΑΠ 62/1990, 
ΟλΑΠ 56/1990, ΑΠ 1129/2002).  
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- Η νοµική αοριστία της αγωγής ή της ένστασης, δηλαδή εκείνη που συνδέεται µε τη 
νοµική εκτίµηση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που πρέπει να εφαρµοστεί, 
ελέγχεται ως παράβαση από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο της 
ουσίας, για την κρίση του ως προς το νόµω βάσιµο της αγωγής ή της ένστασης είτε 
αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα ο νόµος απαιτεί, για τη θεµελίωση του 
ασκούµενου δικαιώµατος, είτε αρκέστηκε σε λιγότερα από τα απαιτούµενα στοιχεία. 
Αντιθέτως, η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία του δικογράφου της αγωγής ή της 
ένστασης υπάρχει, αν ο ενάγων δεν αναφέρει στην αγωγή ή στην ένσταση µε 
πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την 
εφαρµογή του κανόνα δικαίου, στον οποίο στηρίζεται το αίτηµα αυτών. Στην 
περίπτωση αυτή η αγωγή ή η ένσταση απορρίπτεται ως αόριστη, η δε περί τούτου 
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ελέγχεται αναιρετικώς µε τους λόγους του άρθρου 
559 αρ. 8 ή 14 ΚΠολ∆. Περαιτέρω, για το παραδεκτό της ένστασης από το άρθρο 281 
ΑΚ, από άποψη χρόνου προβολής της, πρέπει τα περιστατικά που τη συγκροτούν να 
προβάλλονται µε τις προτάσεις του ενισταµένου κατά την πρώτη συζήτηση της 
υπόθεσης στον πρώτο βαθµό, οι οποίες (προτάσεις) εκτιµώνται συνολικά (ΑΠ 
1296/2006 Ελ∆νη 47,1080) και να επαναφέρονται νόµιµα στο δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο.  
- Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 520 παρ.2, 525 παρ.1 και 527 παρ.1 
του ΚΠολ∆, η επαναφορά στο Εφετείο των ισχυρισµών, που παραδεκτώς 
προβλήθηκαν στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο από τον εκκαλούντα, που ηττήθηκε, 
γίνεται µόνο µε λόγο της έφεσής του ή µε πρόσθετο λόγο αυτής και όχι µε 
επανυποβολή αυτών, µε τις ενώπιον του Εφετείου προτάσεις του, κατά τον οριζόµενο 
από τη διάταξη του άρθρου 240 του ΚΠολ∆ τρόπο.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.11 περίπτωση γ' του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος 
αναίρεσης και αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού 
αρκεί και η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν λήφθηκε υπόψη από το δικαστήριο της 
ουσίας συγκεκριµένο µέσο απόδειξης. ∆εν γεννάται, όµως ο λόγος αυτός, αν από τη 
γενική µνεία ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα κατ' είδος έστω αναφερόµενα αποδεικτικά 
µέσα, σε συνδυασµό µε το υπόλοιπο περιεχόµενο της απόφασης, καθίσταται βέβαιο 
ότι λήφθηκε υπόψη συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο που επικαλείται ο αναιρεσείων. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο 
παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από το δικαίωµα ή 
απαράδεκτο. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 513 παρ.1 του ίδιου Κώδικα, έφεση 
επιτρέπεται µόνο κατά των αποφάσεων που εκδίδονται στον πρώτο βαθµό και 
παραπέµπουν την υπόθεση στο αρµόδιο δικαστήριο, λόγω αναρµοδιότητας, ή κατά 
των οριστικών αποφάσεων που εκδίδονται στον πρώτο βαθµό και περατώνουν όλη τη 
δίκη ή µόνο τη δίκη για την αγωγή ή την ανταγωγή. Κατά των αποφάσεων που έχουν 
εκδοθεί ερήµην έφεση επιτρέπεται από τη δηµοσίευση τους. Αν η απόφαση είναι εν 
µέρει οριστική, δεν επιτρέπεται έφεση ούτε κατά των οριστικών διατάξεων πριν 
εκδοθεί οριστική απόφαση στη δίκη. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι επί απλής 
οµοδικίας, σε περίπτωση που η πρωτόδικη απόφαση είναι οριστική ως προς έναν ή 
περισσότερους από τους οµοδίκους περατώνει τη δίκη ως προς αυτούς και συνεπώς 
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προσβάλλεται µε το ένδικο µέσο της έφεσης πριν ακόµη εκδοθεί οριστική απόφαση 
και για τους λοιπούς οµοδίκους.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 240, 513, 520, 525, 527, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 
14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Καταχρηστικότητα στο εµπράγµατο 
δίκαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 180 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Κυριότητα. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Περιεχόµενο διεκδικητικής ή αναγνωριστικής 
αγωγής. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. 
- 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 διάταξης αυτής, το 
δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά και όταν η συµπεριφορά του 
δικαιούχου που προηγήθηκε ή η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το 
µεσολαβήσαν χρονικό διάστηµα δεν δικαιολογούν τη µεταγενέστερη άσκησή του 
κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου, αφού 
τείνει στην ανατροπή καταστάσεως που δηµιουργήθηκε από ορισµένες ειδικές 
συνθήκες και διατηρήθηκε για πολύ χρόνο, µε επακόλουθο να συνεπάγεται επαχθείς 
συνέπειες για τον υπόχρεο (ΟλΑΠ 17/1995). Μόνη όµως η αδράνεια επί µακρόν 
χρόνο του δικαιούχου και όταν ακόµα δηµιούργησε στον υπόχρεο την πεποίθηση, ότι 
δεν υπάρχει το δικαίωµα ή ότι δεν πρόκειται να ασκηθεί πλέον αυτό, δεν αρκεί να 
καταστήσει καταχρηστική τη µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλά απαιτείται να 
συντρέχουν επιπρόσθετα ειδικές συνθήκες και περιστάσεις, προερχόµενες κυρίως από 
την προηγηθείσα συµπεριφορά τόσο του δικαιούχου όσο και του υπόχρεου, εφόσον 
όµως η συµπεριφορά του τελευταίου τελεί σε αιτιώδη σχέση µε εκείνη του 
δικαιούχου, ενόψει των οποίων καθώς και της αδράνειας του δικαιούχου η 
επακολουθούσα άσκηση του δικαιώµατος, που τείνει σε ανατροπή της καταστάσεως 
που δηµιουργήθηκε από τις παραπάνω ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε επί µακρό 
χρόνο, να εξέρχεται των ορίων που τίθενται µε το άρθρο 281 ΑΚ (ΟλΑΠ 8/2001). 
Εξάλλου, η εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 281 ΑΚ, η οποία έχει 
έντονο χαρακτήρα κανόνα δηµοσίας τάξης, δεν αποκλείεται και επί ασκήσεως 
δικαιώµατος που πηγάζει από διατάξεις δηµοσίας τάξης, όπως είναι και εκείνες του 
Αγροτικού Κώδικα για παραχώρηση της κυριότητας γεωργικών κλήρων και 
οικοπέδων (ΟλΑΠ 7/1991).  
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 
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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).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι το δικόγραφο της 
αγωγής πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη νοµική 
θεµελίωσή της, ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς και ορισµένο 
αίτηµα. Η ακριβής περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς είναι συνηφασµένη µε 
την υποβολή αιτήµατος ορισµένου και όχι αορίστου. ∆ιαφορετικά το δικαστήριο 
βρίσκεται σε αδυναµία να εκδώσει απόφαση συγκεκριµένη και επιδεκτική εκτέλεσης. 
Προκειµένου, ειδικότερα, περί διεκδικητικής ή αναγνωριστικής περί κυριότητας 
ακινήτου αγωγής απαιτείται, για το ορισµένο αυτής, εκτός από τα απαιτούµενα κατά 
το άρθρο 1094 ΑΚ στοιχεία, και ακριβής περιγραφή του εν λόγω ακινήτου, δηλαδή ο 
προσδιορισµός του κατά θέση, έκταση, ιδιότητα και όρια, για να µην υπάρχει 
αµφιβολία ως προς την ταυτότητά του. ∆εν απαιτείται όµως για το ορισµένο της 
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αγωγής να αναφέρονται στο αγωγικό δικόγραφο οι πλευρικές διαστάσεις του 
ακινήτου και ο καθ' όρια προσανατολισµός του (ΑΠ 493/2007).  
- Η αοριστία της αγωγής η συνδεόµενη µε τη νοµική εκτίµηση του εφαρµοστέου 
κανόνα δικαίου, ελέγχεται ως πληµµέλεια από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αν το 
δικαστήριο για τον σχηµατισµό της κρίσεώς του σχετικά µε τη νοµική επάρκεια της 
αγωγής αξίωσε περισσότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόµος για την 
θεµελίωση του δικαιώµατος, ή αν αντιθέτως αρκέστηκε σε λιγότερα. Η ποσοτική 
όµως ή ποιοτική αοριστία της αγωγής ελέγχεται κατά τους αριθµούς 8 και 14 του 
ίδιου άρθρου, οι δε δικονοµικές της ελλείψεις που καθιστούν άκυρο ή απαράδεκτο το 
δικόγραφό της ελέγχονται κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 1094, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Καταχρηστικότητα στο ενοχικό δίκαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 69 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Είσπραξη 
αποζηµίωσης από ασφαλιστική εταιρεία. Συµβιβασµός. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο 
κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Για να θεωρηθεί η άσκηση 
δικαιώµατος ως καταχρηστική, κατά τη διάταξη αυτή, θα πρέπει η προφανής 
υπέρβαση των ορίων, που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός 
ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος να προκύπτει από την πραγµατική κατάσταση 
που δηµιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που µεσολάβησαν ή από άλλα περιστατικά, τα 
οποία, χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν την γένεση ή να επάγονται την απόσβεση του 
δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή την άσκηση του, κατά της περί δικαίου και ηθικής 
αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου.  
- 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 
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προκύπτουν τα πραγµατικά περιστατικά, που είναι αναγκαία για την δικαιολόγηση 
της εφαρµοσθείσας διάταξης ουσιαστικού δικαίου, καθιστώντας έτσι ανέφικτο τον 
αναιρετικό έλεγχο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 871, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελλ∆νη 2013.406, σχολιασµός Αθανάσιος Κρητικός  
 
Κληρονοµία - Αποδοχή κληρονοµίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1087 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Η αποδοχή της κληρονοµίας που συνάγεται από την παραµέληση της προθεσµίας 
αποποίησης της κληρονοµίας µπορεί να προσβληθεί από τον κληρονόµο λόγω 
πλάνης, όταν η αποδοχή που συνάγεται µε τον τρόπο αυτό κατά πλάσµα του νόµου, 
δεν συµφωνεί µε την βούλησή του. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής. Επαναφορά 
των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1847 παρ. 1 εδ. α' , 1850 εδ. β' , 
1857, 140 και 141 ΑΚ προκύπτει ότι η αποδοχή της κληρονοµίας που συνάγεται από 
την παραµέληση της προθεσµίας αποποίησης της κληρονοµίας µπορεί να προσβληθεί 
από τον κληρονόµο λόγω πλάνης, όταν η αποδοχή που συνάγεται µε τον τρόπο αυτό 
κατά πλάσµα του νόµου, δεν συµφωνεί µε την βούλησή του, όταν αυτή αναφέρεται 
σε σηµείο τόσο σπουδαίο για την αποδοχή της κληρονοµίας, ώστε αν ο κληρονόµος 
γνωρίζει την αληθινή κατάσταση, ως προς το σηµείο αυτό, δεν θα άφηνε να παρέλθει 
άπρακτη η προθεσµία αποποίησης. Η εσφαλµένη δε γνώση ή άγνοια που δηµιουργεί 
τη µεταξύ της βουλήσεως και δηλώσεως διάσταση, η οποία όταν είναι ουσιώδης 
θεµελιώνει δικαίωµα προσβολής της δηλώσεως λόγω πλάνης, µπορεί να οφείλεται σε 
άγνοια ή εσφαλµένη γνώση των νοµικών διατάξεων για την αποδοχή της 
κληρονοµίας. Υπάρχει δε πλάνη περί το δίκαιο της αποδοχής της κληρονοµίας και 
όταν ο κληρονόµος τελεί σε άγνοια που ανάγεται α) στο σύστηµα της κτήσεως της 
κληρονοµίας κατά τον ΑΚ που επέρχεται αµέσως µετά το θάνατο του 
κληρονοµούµενου οπότε η προθεσµία του άρθρου 1847 ΑΚ δεν αρχίζει γιατί η 
άγνοια αποκλείει την γνώση της επαγωγής της κληρονοµίας και β)σε άγνοια µόνο της 
υπάρξεως της προθεσµίας του άρθρου 1847 ΑΚ προς αποποίηση ή της κατά το άρθρο 
1850 ΑΚ νοµικής σηµασίας της παρόδου της προθεσµίας αυτής άπρακτης (ΟλΑΠ 
3/1989, ΑΠ 858/90). Έτσι ο κληρονόµος κατά την άνω διάταξη 1847 παρ.1 εδ α' ΑΚ 
µπορεί να αποποιηθεί την κληρονοµία µέσα σε προθεσµία τεσσάρων µηνών, που 
αρχίζει από τότε που έµαθε την επαγωγή και το λόγο της. Τέλος η αγωγή προς 
ακύρωση της αποδοχής της κληρονοµίας και η αντίστοιχη ένσταση είναι δυνατό να 
στραφεί και κατά του δανειστού της κληρονοµίας (ΑΠ 1211/2010, ΑΠ 338/04, ΑΠ 
426/02). Εξάλλου η προθεσµία αποποίησης της κληρονοµίας εφόσον ο νόµος δεν 
διακρίνει (αρθ. 1847, 1850 ΑΚ), τρέχει και κατά προσώπων ανίκανων προς 
δικαιοπραξία. Αναστέλλεται δε η προθεσµία αυτή κατά την ρητή διατύπωση του 
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άρθρου 1847 παρ. 3 ΑΚ εκ των αυτών λόγων, που αναστέλλεται και η παραγραφή, 
εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 255 και 258 παρ. 2 ΑΚ. Όπως 
δε προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 1526, 1647 εδαφ. α' ΑΚ και αρθρ 797 
ΚΠολ∆, επί προσώπων τελούντων υπό νόµιµον εκπροσώπηση η αποποίηση πρέπει να 
γίνει υπό του νοµίµου αντιπροσώπου, τηρουµένων των διατυπώσεων που ο νόµος 
επιτάσσει, προκειµένου δε περί αποποιήσεως κληρονοµίας για λογαριασµό ανηλίκου 
πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον εκπροσωπούντα αυτόν και να χορηγηθεί προς 
τούτο η σχετική άδεια. Κατά τον χρόνο αυτόν, δηλαδή από την υποβολή της αίτησης 
προς παροχήν άδειας για αποποίηση κληρονοµίας, που γίνεται για λογαριασµό 
ανηλίκου και µέχρι δηµοσιεύσεως της σχετικής απόφασης αναστέλλεται κατ'άρθρο 
255 εδαφ. α' ΑΚ η προθεσµία προς αποποίηση λόγω ανωτέρας βίας, αφού η 
αποποιήση της κληρονοµίας που θα γίνει από τον νόµιµο εκπρόσωπο του ανηλίκου, 
εξαρτάται από γεγονός µη δυνάµενο να αποτραπεί ακόµη, και µε την λήψη µέτρων 
άκρας επιµελείας και συνέσεως εκ µέρους του εκπροσώπου του ανηλίκου και δη από 
την παροχήν αδείας εκ µέρους του δικαστηρίου, της οποίας µη υπαρχούσης δεν χωρεί 
νοµοτύπως για τον ανήλικο αποποίηση κληρονοµίας (ΑΠ 338/2004).  
- Κατά το άρθρο 632 παρ. 3 ΚΠολ∆, αν η διαφορά από απαίτηση για την οποία έχει 
εκδοθεί διαταγή πληρωµής, δικάζεται σύµφωνα µε ειδική διαδικασία, η ανακοπή 
εκδικάζεται κατά τις διατάξεις της ειδικής αυτής διαδικασίας. 'Όπως προκύπτει από 
τη διάταξη αυτή, η ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής που εκδόθηκε βάση 
πιστωτικών τίτλων εκδικάζεται κατά τις διατάξεις της ειδικής διαδικασίας των 
διαφορών από πιστωτικούς τίτλους. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 640 Κ.Πολ.∆. που 
εφαρµόζεται στην ως άνω διαδικασία, ως την συζήτηση στο ακροατήριο πρέπει να 
προσάγονται υποχρεωτικά οι πιστωτικοί τίτλοι, διαφορετικά η αγωγή απορρίπτεται 
αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη. Η υποχρέωση αναφέρεται στην προσαγωγή του 
πρωτότυπου του πιστωτικού τίτλου και όχι απλώς κυρωµένου αντιγράφου της, γιατί 
έτσι µόνον αποδεικνύεται η κατοχή του τίτλου που αποτελεί τον αποκλειστικό τρόπο 
νοµιµοποιήσεως για την άσκηση του ενσωµατωµένου σ' αυτόν δικαιώµατος. Η 
υποχρέωση όµως αυτή της προαποδεικτικής προσαγωγής του πρωτοτύπου τίτλου, η 
οποία σε περίπτωση ανακοπής κατά διαταγής πληρωµής βάσει πιστωτικού τίτλου 
βαρύνει τον καθ' ου η ανακοπή δανειστή και η παράβαση της οποίας συνεπάγεται την 
άµεση παραδοχή της ανακοπής ως βάσιµου, υφίσταται όταν ο ανακόπτων προβάλλει 
ισχυρισµό που αναφέρεται σε ελαττώµατα του τίτλου, αποδεικνυόµενα από το σώµα 
του (έλλειψη νόµιµης χαρτοσήµανσης, υπογραφής κλπ) ή σχετιζόµενα µε την 
ιδιότητα του αντιδίκου ως νόµιµου κοµιστή του τίτλου, αφού σε κάθε άλλη 
περίπτωση η κατοχή του δεν αµφισβητείται, άρα δεν είναι αντικείµενο της δίκης της 
ανακοπής. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 579 παρ. παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι αν 
αναιρεθεί η απόφαση οι διάδικοι επανέρχονται στην από την αναιρεθείσα απόφαση 
κατάσταση, αν αποδειχθεί δε προαποδεικτικώς εκούσια ή αναγκαστική εκτέλεση της 
αποφάσεως αυτής, διατάσσεται, ύστερα από αίτηση του αναιρεσείοντος, η 
επαναφορά των πραγµάτων στην πριν από την εκτέλεση κατάσταση. Η πιο πάνω 
αίτηση µπορεί να υποβληθεί και µε τις προτάσεις, αρκεί να κατατεθούν µέχρι και της 
προηγουµένης της συζητήσεως ηµέρας. ∆εν απαιτείται για τη συζήτηση της 
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καταβολής τέλους δικαστικού ενσήµου επί της αξίας του αντικειµένου στο οποίο 
αναφέρεται. Τα παραπάνω εφαρµόζονται και επί εκουσίας ή αναγκαστικής 
εκτελέσεως της επικυρωθείσης αποφάσεως του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 140, 141, 255, 258, 340, 345, 346, 1526, 1647, 1847, 1849, 1850, 1857, 
ΚΠολ∆: 579, 632, 797, 
Νόµοι: 5325/1932, άρθ. 1, 2, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Κληρονοµία - Καταπίστευµα του περιλιµπανοµένου 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 1036 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Κληρονοµία. Καταπίστευµα. Ερµηνεία διαθήκης. Ακυρότητα διαθήκης. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 1923 ΑΚ, σύµφωνα µε την οποία ο διαθέτης µπορεί να 
υποχρεώσει τον κληρονόµο να παραδώσει έπειτα από ορισµένο γεγονός ή χρονικό 
σηµείο την κληρονοµιά που απέκτησε σε άλλον (καταπιστευµατοδόχο), προκύπτει ότι 
για τη σύσταση του καταπιστεύµατος δεν είναι ανάγκη να γίνει χρήση πανηγυρικών 
εκφράσεων, ούτε καν της λέξης «καταπίστευµα», αλλά µπορεί να γίνει και µε έµµεση 
δήλωση του διαθέτη, αρκεί πάντως να προκύπτει από τη διαθήκη η θέληση του 
διαθέτη να γίνει κάποιος κληρονόµος του για ορισµένο διάστηµα και µετέπειτα 
κληρονόµος του να γίνει άλλος. Η βούληση αυτή του διαθέτη µπορεί να διατυπώνεται 
και µε την µορφή ενοχικής υποχρέωσης µε την οποία επιβάλλεται στον βεβαρυµένο 
κληρονόµο να αποκαταστήσει την κληρονοµία ή ποσοστό της σε άλλον 
(καταπιστευµατοδόχο ΑΠ 16/2003, ΑΠ 490/1994, ΑΠ 524/86, ΕφΑθ 911/2006). 
Εφόσον υφίσταται ασάφεια ή αµέλεια στη δήλωση βουλήσεως του διαθέτη, 
αναζητείται µε ερµηνεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 173 ΑΚ, η αληθινή 
βούλησή του µε µοναδικό κριτήριο την υποκειµενική αυτού άποψη. Στην περίπτωση 
αυτή συγχωρείται η προσφυγή και σε γεγονότα που κείνται εκτός της διαθήκης. 
Έδαφος όµως για την αναζήτηση της βουλήσεως του διαθέτη µε ερµηνεία δεν 
υφίσταται όταν το κείµενο της διαθήκης είναι σαφές και αποδίδει αυτό που θέλησε ο 
διαθέτης (ΑΠ 175/2006, ΑΠ 1525/2005, ΑΠ 627/2005, ΑΠ 750/2000, ΑΠ 490/1994, 
ΕφΑθ 6136/1990).  
- από τις διατάξεις των άρθρων 1800, 1813, 1820, 1825, 1827, 1829, 1923, 1941 ΑΚ 
σαφώς προκύπτει ότι η µε διαθήκη συζύγου που πέθανε εγκατάσταση του συζύγου 
που επιζεί ως κληρονόµου επί ορισµένου κληρονοµιαίου στοιχείου υπό το βάρος 
καταπιστεύµατος υπέρ τρίτου, αποτελεί περιορισµό αυτού ως µεριδούχου. Ο 
περιορισµός αυτός θεωρείται σαν να µην έχει γραφεί κατά το µέρος κατά το οποίο 
βαρύνει τη νόµιµη µοίρα του, διότι η κατάληψη αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
εγκατάσταση υπό διαλυτική αίρεση. Έτσι το καταπίστευµα κατά το µέρος που 
βαρύνει τη νόµιµη µοίρα, δεν υπολογίζεται και ο µεριδούχος σύζυγος συντρέχει ως 
κληρονόµος κατά το ποσοστό της νόµιµης µοίρας το οποίο ανέρχεται στο µισό της εξ 
αδιαθέτου µερίδας του και θα το λάβει απαλλαγµένο του βάρους του 
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καταπιστεύµατος (ΑΠ 980/2002, ΑΠ 9/1994, ΑΠ 1832/99, ΕφΑθ 911/2006, ΕφΛαρ 
352/2006, ΕφΑθ 2238/2003, ΕφΑθ 1795/2005, ΕφΠατρ 1142/03). Η ακυρότητα της 
διαθήκης από παράβαση του δικαίου της νόµιµης µοίρας είναι σχετική, τάσσεται δε 
µόνο υπέρ του µεριδούχου και δεν επιβάλλεται σ΄ αυτόν. Ο µεριδούχος αν 
παραβιάσθηκε µε τη διαθήκη η νόµιµη µοίρα του, δικαιούται ακόµα και µετά την 
πάροδο της προθεσµίας προς αποποίηση της κληρονοµιάς, οπότε θεωρείται 
αµετακλήτως ότι έχει αποδεχθεί την κληρονοµία ως προς το µη καταβληθέν (ΑΠ 
824/1985 στην ΤΝΠ), να παραιτηθεί του δικαιώµατος της νοµίµου µοίρας ως προς το 
ελλείπον, εκτός αν εκδήλωσε προηγουµένως αντίθετη βούληση, και να λάβει έτσι 
αντί του θεσπιζόµενου µε το νόµο, µόνο ό,τι καταλήφθηκε σ΄ αυτόν µε τη διαθήκη, 
παραµένουσας ισχυρής της µε αυτήν εγκατάστασής του, παρόλο που αυτή 
προσβάλλει τη νόµιµη µοίρα του. Η παραίτηση αυτή η οποία δεν συνιστά αποποίηση 
της κληρονοµίας κατά την έννοια του άρθ. 1847 ΑΚ ή εκποίηση αυτής, αλλά 
αποτελεί παραίτηση από το δικαίωµα επίκλησης της σχετικής κατά τ΄ ανωτέρω υπέρ 
του µεριδούχου ακυρότητας της διαθήκης, µπορεί να γίνει εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά, µε άτυπη µονοµερή, µη απευθυντέα δήλωση βούλησης είτε ρητή είτε 
σιωπηρή η οποία συνάγεται συµπερασµατικά από πράξεις που φανερώνουν βούληση 
παραιτήσεως (ΟλΑΠ 935/1975, ΑΠ 1135/2002 Ελ∆νη 2004.462, ΑΠ 671/1999 
Ελ∆νη 2000.426, ΑΠ 1392/1980 ΝοΒ 29.687, ΑΠ 824/1985, ΕφΑθ 911/2006, ΕφΑθ 
1795/2005 ΕφΑθ 1795/2005). Το δικαίωµα του νόµιµου µεριδούχου για επίκληση της 
ακυρότητας της διαθήκης που παραβιάζει τη νόµιµη µοίρα του, µεταβαίνει στους 
κληρονόµους του νόµιµου µεριδούχου, οι οποίοι επίσης µπορούν, καθένας για τη 
µερίδα του, να επικαλεσθούν την ακυρότητα της διαθήκης που παραβίασε τη νόµιµη 
µοίρα του (ΑΠ 1135/2002, ΕφΑθ 911/06, ΕφΑθ 1795/05 ό.π.).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 1800, 1813, 1820, 1825, 1827, 1829, 1847, 1923, 1941, 
∆ηµοσίευση: ΝοΒ 2009.85. 
 
Κληρονοµία - Καταπίστευµα του περιλιµπανοµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1193 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κληρονοµικό καταπίστευµα. Αναίρεση. Θάνατος διαδίκου. Σε άσκηση αναίρεσης 
δικαιούται και φυσικό πρόσωπο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 556 παρ. 1 ΚΠολ∆ 
που είναι εν ζωή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 1923 παρ. 1 ΑΚ, ο διαθέτης µπορεί να υποχρεώσει τον κληρονόµο 
να παραδώσει έπειτα από ορισµένο γεγονός ή χρονικό σηµείο την κληρονοµία που 
απέκτησε ή ποσοστό της σε άλλον (καταπιστευµατοδόχο). Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι ο διαθέτης, εκτός από τον άµεσο κληρονόµο του, που αποκτά αµέσως 
µετά το θάνατό του την κληρονοµία, µπορεί να εγκαταστήσει έµµεσο καθολικό του 
διάδοχο, τον καταπιστευµατοδόχο, ο οποίος είναι κληρονόµος υπό αναβλητική 
αίρεση ή προθεσµία, που πληρώνεται µετά το θάνατο του διαθέτη και στην οποία 
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αντιστοιχεί διαλυτική αίρεση ή προθεσµία της εγκατάστασης του αρχικού αµέσου 
κληρονόµου. Επίσης, όπως προκύπτει από τη διάταξη της παραγράφου 2 του ίδιου 
άρθρου, η οποία ορίζει ότι "τέτοια υποχρέωση δεν µπορεί να επιβληθεί στον 
καταπιστευµατοδόχο", το καθολικό καταπίστευµα συνιστάται µόνο σε ένα βαθµό και 
δεν επαναλαµβάνεται πέραν του πρώτου καταπιστευµατοδόχου, δηλαδή 
καταπίστευµα σε βάρος του καταπιστευµατοδόχου δεν αναγνωρίζεται από τον 
Αστικό Κώδικα.  
- Όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 1809, 1810, 1923, 1933, 1935 παρ. 1 
και 1937 ΑΚ, κοινή υποκατάσταση υπάρχει όταν εγκατασταθεί κάποιος στη θέση του 
εγκαταστάτου, για την περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος εκπέσει είτε πριν από 
την επαγωγή είτε µετά την επαγωγή της κληρονοµίας. Ο υποκατάστατος κληρονόµος, 
σε περίπτωση αµφιβολίας, θεωρείται ότι έχει ταχθεί τόσο για την περίπτωση που 
εκείνος που καλείται πρώτος δεν µπορεί (π.χ. λόγω προαποβίωσης), όσο και για την 
περίπτωση που δεν θέλει (π.χ. λόγω αποποίησης) να είναι κληρονόµος. Έτσι, ως 
"έκπτωση", στο πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 1809 ΑΚ, νοείται η µαταίωση ή η 
ανατροπή της επαγωγής της κληρονοµίας σε εκείνον που καλείται πρώτος στην 
κληρονοµία. Πάντως, σε περίπτωση που συνιστάται µε τη διαθήκη καταπίστευµα, ο 
διαθέτης µπορεί ελεύθερα να διορίσει υποκατάστατο, όχι µόνο του βεβαρηµένου µε 
το καταπίστευµα κληρονόµου, αλλά και του καταπιστευµατοδόχου, για την 
περίπτωση που ο τελευταίος εκπέσει πριν από την αποδοχή του καταπιστεύµατος. Ο 
διορισµός δε από το διαθέτη υποκατάστατου του καταπιστευµατοδόχου, για την 
περίπτωση που ο τελευταίος εκπέσει πριν από την αποδοχή του καταπιστεύµατος, 
διαφέρει από τη σύσταση δευτέρου καταπιστεύµατος σε βάρος του πρώτου 
καταπιστευµατοδόχου, η οποία, σύµφωνα µε την προαναφερόµενη δηµοσίας τάξης 
διάταξη του άρθρου 1923 παρ.2 του ΑΚ, απαγορεύεται, αφού η µεν υποκατάσταση 
του καταπιστευµατοδόχου, κατ' άρθρο 1809 του ΑΚ, έχει ως προϋπόθεση ότι ο 
εγκατασταθείς ως καταπιστευµατοδόχος εξέπεσε της κληρονοµίας πριν από την 
αποδοχή του καταπιστεύµατος, ενώ η σύσταση καταπιστεύµατος σε βάρος του 
καταπιστευµατοδόχου προϋποθέτει ότι ο πρώτος καταπιστευµατοδόχος απέκτησε, µε 
αποδοχή, την κληρονοµία. Ακόµη, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 
1923 παρ. 1 και 1935 παρ.1 ΑΚ, προκύπτει ότι ο καταπιστευµατοδόχος από τότε που 
η κληρονοµία επάγεται στον κληρονόµο, από το θάνατο δηλαδή του διαθέτη και 
µέχρι την επαγωγή του καταπιστεύµατος έχει δικαίωµα προσδοκίας κληρονοµίας, το 
οποίο είναι κεκτηµένο, απαλλοτριωτό και όχι κληρονοµητό. Εφόσον το εν λόγω 
περιουσιακό δικαίωµα προσδοκίας είναι απαλλοτριωτό, ο καταπιστευµατοδόχος έχει 
το δικαίωµα να το εκποιήσει, ακόµη και στον ίδιο τον βεβαρηµένο µε το 
καταπίστευµα κληρονόµο κατά τις διατάξεις των άρθρων 1942 επ. ΑΚ. Ειδικότερα, 
µετά την επαγωγή στον κληρονόµο και πριν από την επαγωγή στον 
καταπιστευµατοδόχο είναι επιτρεπτή η διάθεση (απαλλοτρίωση µε ευρεία έννοια) του 
δικαιώµατος προσδοκίας από τον φορέα του, τον καταπιστευµατοδόχο, είτε µε 
παραίτηση του ίδιου του καταπιστευµατοδόχου από το δικαίωµα προσδοκίας κτήσης 
της κυριότητας επί επίδικου ακινήτου (απώλεια-απόσβεση του δικαιώµατος από τον 
έως τότε δικαιούχο, χωρίς να περιέλθει σε άλλον), είτε µε εκποίηση (απαλλοτρίωση 
µε στενή έννοια) του δικαιώµατος προσδοκίας, ώστε να περιέλθει σε άλλον, ακόµη 
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και στον ίδιο τον βεβαρηµένο. Το δικαίωµα αυτό προσδοκίας του 
καταπιστευµατοδόχου δεν έχουν και οι τυχόν υποκατάστατοί του, όσο δεν έχει 
εκπέσει ο καταπιστευµατοδόχος. Αν µαταιωθεί (για τους προαναφερθέντες λόγους) η 
επαγωγή της κληρονοµίας στον καταπιστευµατοδόχο, εφόσον δεν προκύπτει κάτι 
άλλο από την διαθήκη, η κληρονοµία παραµένει στον κληρονόµο (κατ' αναλογία της 
διάταξης του άρθρου 1936 παρ. 2 ΑΚ). Αν ο καταπιστευµατοδόχος δε ζει ούτε έχει 
συλληφθεί κατά το χρόνο που επάγεται σ' αυτόν η κληρονοµία, καθώς και αν αυτός 
εξέπεσε για οποιονδήποτε λόγο, το καταπίστευµα δεν µαταιώνεται, εφόσον ο 
διαθέτης έχει ορίσει υποκατάστατο του καταπιστευµατοδόχου, ο οποίος ζει ή 
τουλάχιστον έχει συλληφθεί κατά το χρόνο αυτόν. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τις 
διατάξεις των άρθρ. 156 και 454 ΑΚ, η δήλωση παραίτησης από δικαίωµα, φέρουσα 
τον χαρακτήρα άφεσης χρέους, µε την οποία επέρχεται απόσβεση της ενοχής, είναι 
επιτρεπτή όταν αφορά απαλλοτριωτό δικαίωµα και δεν απαγορεύεται από καµία 
διάταξη νόµου, ούτε αντιβαίνει σε τέτοια διάταξη. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 62 εδ. α' , 73, 159 αριθ. 2, 160 αριθ. 
1, 556 αριθ. 1 ΚΠολ∆ και της διάταξης του άρθρου 35 ΑΚ, η οποία ορίζει την παύση 
της ύπαρξης του φυσικού προσώπου µε το θάνατο αυτού, συνάγεται ότι σε άσκηση 
αναίρεσης δικαιούται και φυσικό πρόσωπο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 556 παρ. 
1 ΚΠολ∆ που είναι εν ζωή, πράγµα το οποίο βέβαια σηµαίνει ότι δικόγραφο 
αναίρεσης, που φέρει ως αναιρεσείοντα πρόσωπο που πέθανε πριν από το χρόνο 
κατάθεσής του -µε την οποία κατ' άρθρο 495 παρ. παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆ συντελείται η 
άσκηση της αναίρεσης- είναι άκυρο, ως τέτοιο, η δε ακυρότητά του αυτή, αναγόµενη 
σε έλλειψη της υπό του άρθρου 62 εδ. α' ΚΠολ∆ ικανότητας του προσώπου να είναι 
διάδικο, εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σύµφωνα µε το άρθρο 73 
ΚΠολ∆.  
- 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 τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 περ.β' ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης 
και όταν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα", 
κατά την έννοια της διάταξης αυτής, νοούνται οι νόµιµοι, παραδεκτοί, ορισµένοι και 
λυσιτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων που τείνουν στη θεµελίωση, αγωγής 



 

[144] 
 

ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, όχι δε και οι µη νόµιµοι, απαράδεκτοι, αόριστοι 
και αλυσιτελείς ισχυρισµοί, οι οποίοι δεν ασκούν επίδραση στην έκβαση της δίκης 
και το δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει σ' αυτούς (ΟλΑΠ 14/2004), ούτε οι 
αρνητικοί ισχυρισµοί που συνέχονται µε την ιστορική βάση της αγωγής, ένστασης ή 
αντένστασης και αποτελούν αιτιολογηµένη άρνηση καθεµιάς εξ αυτών, αφού αυτοί 
αποκρούονται µε την παραδοχή ως βασίµων των θεµελιωτικών τους γεγονότων 
(ΟλΑΠ 469/1984), ούτε τέλος τα επιχειρήµατα και συµπεράσµατα των διαδίκων.  
- Κατά την έννοια του αριθ. 19 του ιδίου άρθρου, ανεπαρκής ή αντιφατική αιτιολογία, 
που έχει ως συνέπεια την αναίρεση για έλλειψη νόµιµης βάσης, υπάρχει όταν από το 
αιτιολογικό της απόφασης δεν προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και χωρίς αντιφάσεις τα 
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για τη 
θεµελίωση του κανόνα δικαίου που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη περίπτωση, όχι 
όµως και όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και 
ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει 
εξαχθεί από αυτές, εφόσον τούτο εκτίθεται σαφώς. Μόνο τι αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε 
ή δεν αποδείχθηκε. Ως "ζητήµατα" των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση 
κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί απ' την απόφαση τη νόµιµη βάση της, 
νοούνται µόνον οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, δηλαδή εκείνοι που 
τείνουν στη θεµελίωση ή την κατάλυση δικαιώµατος, που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό 
είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα απλά πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα, που 
δεν συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για την οποία η 
έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 35, 361, 454, 1809, 1810, 1923, 1933, 1935, 1936, 1937, 1940, 1942, 
ΚΠολ∆: 62, 73, 101, 313, 159, 160, 495, 556, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κληρονοµία - Περί κλήρου αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 769 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αγωγή περί κλήρου. Παραγραφή. Χρησικτησία έναντι συγκυρίων. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1871 και 1872 αρ. 2 ΑΚ προκύπτει, 
ότι ο κληρονόµος µε την περί κλήρου αγωγή κατά του κατακρατούντος pro herede 
αντικείµενα της κληρονοµιάς δικαιούται να ζητήσει την αναγνώριση του 
κληρονοµικού του δικαιώµατος και την απόδοση των κληρονοµιαίων, ανεξαρτήτως 
του χρόνου που επελήφθη της νοµής, µετά δηλαδή την αυτοδικαίως διά του θανάτου 
του κληρονοµουµένου γενοµένη επαγωγή της εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου 
κληρονοµιάς ή µετά από αυτή. Εξάλλου, κατά το άρθρο 1879 ΑΚ, εφόσον δεν έχει 
παραγραφεί η περί κλήρου αγωγή, ο νοµέας της κληρονοµιάς δεν µπορεί να 
επικαλεσθεί κατά του κληρονόµου την χρησικτησία (τακτική ή έκτακτη) πράγµατος 
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που νέµεται ως ανήκον στην κληρονοµιά κατ'αντιποίηση κληρονοµικού δικαιώµατος. 
Με την διάταξη αυτή δεν θεσπίζεται αναστολή ή διακοπή της κτητικής παραγραφής, 
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 επί κληρονοµιαίων πραγµάτων, 
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 δε αγωγή 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.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 980 έως 984 και 994 ΑΚ, προκύπτει, ότι, εάν ο 
συγκύριος, συνεπώς, για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, και ο συγκληρονόµος, 
κατέχει ολόκληρο το κοινό πράγµα, θεωρείται ότι το κατέχει και για τους λοιπούς 
συγκυρίους ή τους συγκληρονόµους και δεν µπορεί να αντιτάξει κατ' αυτών 
αποσβεστική ή κτητική παραγραφή πριν τους γνωστοποιήσει ότι νέµεται µεγαλύτερο 
µέρος από την µερίδα του ή ολόκληρο ως κύριος (ΟλΑΠ 485/82). Η γνώση των 
λοιπών συγκυρίων ή συγκληρονόµων δεν απαιτείται να γίνει µε ορισµένο τρόπο. 
Τοιαύτη γνωστοποίηση δεν απαιτείται όταν οι λοιποί, µη ευρισκόµενοι στην κατοχή 
του κοινού συννοµείς, εξεδήλωσαν καθοιονδήποτε τρόπο την βούληση να µην είναι 
νοµείς (συννοµείς), πράγµα το οποίο συµβαίνει και επί εκούσιας αποξενώσεως από το 
επίκοινο. Από δε τις διατάξεις των άρθρων 974 και 1045 ΑΚ συνάγεται, ότι µε 
έκτακτη χρησικτησία γίνεται κύριος ακινήτου πράγµατος εκείνος που το έχει στη 
νοµή του επί συνεχή εικοσαετία. Και κατά τα άρθρα 974, 976 έως 979 ΑΚ, άσκηση 
νοµής επί ακινήτου, η οποία, κατά το άρθρο 983 του Κωδικός, µεταβιβάζεται στους 
κληρονόµους του νοµέως 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 της βουλήσεως 
του νοµέως να εξουσιάζει τούτο µε διάνοια κυρίου δηλαδή µε την θέληση να το έχει 
δικό του.  
- 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 
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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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 249, 261, 974, 976, 979, 980, 983, 984, 994, 1045, 1871, 1872, 1879,  
ΚΠολ∆: 286, 287, 291, 292, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κοινόχρηστα πράγµατα - Αιγιαλός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 104 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. 
Κοινόχρηστα πράγµατα. Αιγιαλός. Χρησικτησία έναντι του δηµοσίου. 
Γνωµοδοτήσεις. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα 
της έφεσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά το άρθρο 967 ΑΚ, µεταξύ των κοινής χρήσεως πραγµάτων περιλαµβάνεται 
και ο αιγιαλός. Είναι δε αιγιαλός, κατά τον ορισµό που δίνει το άρθρο 1 του ΑΝ 
2344/1940, που εφαρµόζεται διαχρονικούς στην προκειµένη περίπτωση σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 53 του Εισαγωγικού Νόµου του ΑΚ και 34 παρ. 2 του Ν. 
2971/2001, "η περιστοιχούσα την θάλασσαν χερσαία ζώνη η βρεχοµένη από τας 
µεγίστας πλην συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων". Από τον ορισµό αυτό προκύπτει 
ότι ο αιγιαλός είναι τµήµα της γης που περιβάλλει τη θάλασσα µε όριο προς την ξηρά 
το σηµείο εκείνο, µέχρι το οποίο φθάνουν τα συνήθως µεγαλύτερα κύµατα. Ο 
αιγιαλός ανήκει, κατά νοµική επιταγή στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, (άρθρα 968 ΑΚ και 1 
του ΑΝ 2344/1940). Μόνος δε ο καθορισµός του ορίου αυτού από τη διοικητική 
επιτροπή, που προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 του ΑΝ 2344/1940, µε απόφαση της, 
µε τη σύνταξη του εκεί αναγραφόµενου τοπογραφικού και υψοµετρικού 
διαγράµµατος, που συνοδεύεται από σχετική έκθεση, δεν είναι ικανός να προσδώσει 
την ιδιότητα του αιγιαλού σε τµήµα γης, το οποίο στερείται τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά, δηλαδή σε έδαφος µη βρεχόµενο όπως πιο πάνω από τα θαλάσσια 
ύδατα. Και αυτό διότι, υπό την αντίθετη εκδοχή, ο κύριος του εδάφους, που κατά 
πλάνη περιλήφθηκε στα όρια του αιγιαλού θα έχανε την ιδιοκτησία του µε απλή 
πράξη της διοίκησης, κατά παράβαση των προστατευτικών αυτής συνταγµατικών 
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ορισµών, ενόψει ακριβώς των οποίων και θεσπίστηκαν τα όσα στο άρθρο 4 του ίδιου 
α.ν. 2344/1940 διαλαµβάνονται, κατά τα οποία τµήµατα ιδιωτικών τµηµάτων, που 
χαρακτηρίστηκαν από την προαναφερόµενη επιτροπή ως τµήµατα που ανήκαν πλέον 
στον αιγιαλό, λογίζονται ότι κηρύχθηκαν απαλλοτριωτέα αναγκαστικώς υπέρ ου 
∆ηµοσίου συγχρόνως µε τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της 
έκθεσης και του διαγράµµατος της ίδιας επιτροπής, εφαρµοζόµενης, κατά τα λοιπά, 
ως προς την αποζηµίωση, της προβλεπόµενης στους ισχύοντες για τις 
απαλλοτριώσεις νόµους διαδικασίας. Έτσι η ιδιότητα του αιγιαλού προκύπτει από 
φυσικά και µόνο φαινόµενα και δεν δηµιουργείται µε πράξη της Πολιτείας και σε 
κάθε τοπική περίπτωση ο καθορισµός της έκτασης ως αιγιαλού ή παλαιού αιγιαλού, 
όταν δηµιουργείται νέος αιγιαλός δια προσχώσεως, ανήκει στην εκτίµηση του 
τακτικού δικαστή και όχι της διοίκησης. Ο αιγιαλός, ως κοινής χρήσεως πράγµα που 
ανήκει στο ∆ηµόσιο (ΑΚ 968, και για το προγενέστερο δίκαιο ν.93 βας.Ββ' ν.96, 112 
πανδ.50, 16 και άρθρο 15 του Β.∆. "περί διακρίσεως των δηµοσίων κτηµάτων" της 
10.7.1873) είναι εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτος χρησικτησίας, εκτός αν, λόγω 
προσχώσεων στην ακτή ή υποχώρησης του αιγιαλού στη θάλασσα, απέβαλε την 
ιδιότητά του αυτή, γιατί έπαυσε ο για την κοινή χρήση προορισµός του, οπότε 
εξακολουθεί και µετά την πρόσχωση να ανήκει στο δηµόσιο, περιερχόµενος όµως 
εφεξής στην ιδιωτική περιουσία αυτού (ΟλΑΠ 75/1987).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 369, 1033, 1192 αρ.1, 1194 και 
1198 προκύπτει, ότι η κυριότητα ακινήτου αποκτάται παραγώγως, ύστερα από 
συµφωνία, 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 τον τρόπο αυτό, της 
κυριότητας του ακινήτου, προϋπόθεση είναι εκείνος που συµφώνησε τη µεταβίβασή 
της να ήταν κύριος του ακινήτου. Από δε τις διατάξεις των άρθρων 974, 1041, 1042, 
1043, 1045, 1046 και 1051 ΑΚ προκύπτει, ότι για την κτήση της κυριότητας ακινήτου 
µε τακτική χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής µε καλή πίστη και µε νόµιµο τίτλο 
για µια δεκαετία, µε έκτακτη δε χρησικτησία απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή 
εικοσαετία, µε τη δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη νοµή αυτού µε καθολική ή 
ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει το δικό του χρόνο χρησικτησίας στο χρόνο 
χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου του. Και από τις διατάξεις των άρθρων 293, 294, 
295, 302 και 199 του ισχύσαντος στην Κρήτη από 23.7.1904 µέχρι 23.2.1946, 
Κρητ.ΑΚ προκύπτει, ότι ήταν δυνατή η κτήση κυριότητας µε τακτική χρησικτησία 
επί των κτηµάτων του δηµοσίου, όχι όµως και επί του έχοντος, κατά το άρθρο 199, 
την ιδιότητα του δηµόσιου κτήµατος αιγιαλού, εφόσον αυτή είχε συµπληρωθεί µέχρι 
τη 15.9.1915, σύµφωνα µε τις διατάξεις αφενός µεν του νόµου ∆ΣΗ/1912 και των 
αλλεπάλληλων διαταγµάτων περί δικαιοστασίου που εκδόθηκαν µε βάση το νόµο 
αυτό, αφετέρου δε του άρθρου 21 του ν.δ.της 22-4/16.5.1926 "περί διοικητικής 
αποβολής από των κτηµάτων της Αεροπορικής Αµύνης", µε τις οποίες απαγορεύτηκε 
εφεξής οποιαδήποτε παραγραφή των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου επί των κτηµάτων 
του, άρα και η χρησικτησία τρίτων επ'αυτών.  
- Εξάλλου, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα 
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πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται 
ανεπαρκώς ή αντιφατικός τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία το δικαστήριο της 
ουσίας στήριξε την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης, και, έτσι δεν µπορεί να ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν 
οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι 
εκείνου που δεν εφαρµόσθηκε. Αντίθετα δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης όταν 
πρόκειται για ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην 
ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγόµενου από αυτές πορίσµατος, εφόσον 
το τελευταίο διατυπώνεται στην απόφαση σαφώς. Ενόψει τούτων, για να µη στερείται 
από τη νόµιµη βάση της η απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας, µε την οποία γίνεται 
δεκτό ότι κάποια εδαφική έκταση αποτελεί αιγιαλό, πρέπει να αναφέρονται, ως 
παραδοχή του δικάσαντος δικαστηρίου, τα περιστατικά, που κατά την ως άνω 
διάταξη (άρθρο 1 α.ν.2344/1940) είναι αναγκαία για το χαρακτηρισµό της έκτασης 
αυτής ως αιγιαλού. Απλή επανάληψη της νοµικής έννοιας, η οποία προσδιορίζει την 
προϋπόθεση της εφαρµογής του νόµου δεν αρκεί (ΟλΑΠ 24/2000).  
- Kατά τη διάταξη του άρθρου 561 παρ.1 ΚΠολ∆, η εκτίµηση από το δικαστήριο της 
ουσίας πραγµατικών γεγονότων και ιδιαίτερα του περιεχοµένου εγγράφου δεν 
υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου εκτός αν παραβιάσθηκαν κανόνες δικαίου, 
στους οποίους περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 και 
200 ΑΚ. Οι κανόνες αυτοί εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση που, κατά την 
ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, διαπιστώνεται κενό ή αµφιβολία για 
την έννοια της βούλησης των µερών που δηλώθηκε. Παραβίαση δε των διατάξεων 
αυτών µπορεί να συντελείται και εκ πλαγίου, δηλαδή αν, µετά διαπίστωση της 
ύπαρξης κενού ή αµφιβολίας, εφαρµόσθηκαν κατά τρόπο που να µην καθιστά εφικτό 
τον έλεγχο του Αρείου Πάγου για την ορθή εφαρµογή τους, όπως όταν δεν εκτίθενται 
στην απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας µε σαφήνεια και πληρότητα όλα τα 
πραγµατικά περιστατικά που διαπιστώθηκαν για τους σκοπούς της ερµηνείας της 
δικαιοπραξίας, οπότε ιδρύεται ο εκ του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης 
για έλλειψη νόµιµης βάσης (ΑΠ 822/1998).  
- 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 
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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.  
 - Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αρ.4, 520 παρ.1 και 522 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι 
το έγγραφο της έφεσης πρέπει, µεταξύ των άλλων, να περιέχει αίτηση και τους 
λόγους αυτής. Και ως προς µεν την αίτηση, αυτή υπάρχει και είναι ορισµένη εάν 
ζητείται η εξαφάνιση ή µεταρρύθµιση της εκκαλούµενης απόφασης ως προς όλες ή 
µερικές από τις διατάξεις της, σχετικώς µε το αιτητικό της αγωγής, ανταγωγής κλπ, οι 
δε λόγοι έφεσης συνίστανται σε ορισµένες αιτιάσεις κατά της εκκαλούµενης 
απόφασης που αναφέρονται είτε σε παραδροµές του εκκαλούντος, είτε σε νοµικά ή 
πραγµατικά σφάλµατα του δικαστή. Στα τελευταία ανάγεται και η πληµµελής 
εκτίµηση των αποδείξεων, η οποία επαρκώς προσδιορίζεται εκ της µνείας ότι εξ 
αυτής οδηγήθηκε το δικαστήριο σε εσφαλµένο πόρισµα και διατακτικό, χωρίς να 
είναι αναγκαία η εξειδίκευση των σφαλµάτων περί την εκτίµηση των αποδείξεων, 
αφού το Εφετείο εξαιτίας του µεταβιβαστικού αποτελέσµατος της έφεσης (άρθρο 922 
ΚΠολ∆) επανεκτιµά εξ υπαρχής την ουσία της υπόθεσης και κρίνει την ορθότητα του 
διατακτικού, κατ' άρθρο 534 του ίδιου Κώδικα (ΑΠ 1183/1995 Ελλ∆νη 38.830-831). 
- Ο από τη διάταξη του αριθµού 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης 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. "Πράγµατα", κατά την έννοια της διάταξης αυτής, είναι 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 
(ΑΠ 2/2006). Ο λόγος αυτός δεν ιδρύεται, αν το δικαστήριο που δίκασε έλαβε υπόψη 
του προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή 
ουσιαστικό (ΟλΑΠ 12/1991 Ελλ∆νη 33.72), όπως, όταν λ.χ. τον αντιµετώπισε και τον 
απέρριψε εκ των πραγµάτων, µε την παραδοχή ως αποδειχθέντων γεγονότων 
αντίθετων προς αυτά που τον συγκροτούν.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 369, 967, 968, 974, 1041, 1042, 1043, 1045, 1046, 1051, 1192, 1194, 
1198,  
ΕισΝΑΚ: 53, 
ΚΠολ∆: 339, 390, 520, 522, 534, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 561, 922,  
Νόµοι: 2344/1940, άρθ. 1, 3, 4, 
Νόµοι: 2971/2001, άρθ. 34, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Κοινωνία - ∆ιανοµή κοινού πράγµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 619 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Στοιχεία αγωγής διανοµής. Κληρονοµική διαδοχή. Καταχρηστική άκηση 
δικαιώµατος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1113, 795, 798 και 799 ΑΚ, 478 επ., 
118 αριθ.4, 216 παρ. 1α και 224 εδαφ. β ΚΠολ∆, προκύπτει, ότι τα απαραίτητα κατά 
νόµο στοιχεία της βάσης της αγωγής µε την οποία ζητείται η διανοµή κοινού 
πράγµατος είναι η συγκυριότητα του ενάγοντος, η µεταξύ αυτού και του εναγοµένου 
κοινωνία, η ακριβής περιγραφή του διανεµητέου ακινήτου, η µη συµφωνία του 
εναγοµένου για εξώδικη διανοµή και σχετικό αίτηµα. Ειδικότερα, βάση της αγωγής 
διανοµής κοινού πράγµατος είναι η συγκυριότητα του ενάγοντα µε τους καθ' ων 
απευθύνεται αυτή, το στοιχείο δε αυτό αρκεί να περιέχεται στην αγωγή, χωρίς να 
είναι απαραίτητο να εκτίθεται σ' αυτή και ο τρόπος µε τον οποίο ο εναγόµενος έγινε 
συγκύριος του διανεµητέου πράγµατος. Η έρευνα ως προς αυτό γίνεται από το 
δικαστήριο παρεµπιπτόντως, µόνο εφόσον αµφισβητηθεί από τον εναγόµενο, οπότε 
και υποχρεούται ο ενάγων, µε τις προτάσεις του της πρώτης στο πρωτοβάθµιο 
δικαστήριο συζήτησης της αγωγής, να καθορίσει τον τρόπο µε τον οποίο έγινε αυτός-
εναγόµενος-συγκύριος, αλλιώς η αγωγή καθίσταται ενγενοµένως αόριστη και 
απορρίπτεται.  
- Κατά της συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 1710 παρ.1, 1193, 1195, 1198 και 
1199 ΑΚ, η κληρονοµική διαδοχή, είτε χωρεί εκ του νόµου, είτε εκ διαθήκης, 
αποτελεί παράγωγο τρόπο κτήσης της κυριότητας των κληρονοµιαίων κινητών και 
ακινήτων πραγµάτων, η κυριότητα όµως των ακινήτων που περιλαµβάνεται στην 
κληρονοµία, όπως και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα σ' αυτό, µεταβιβάζεται στον 
κληρονόµο αναδροµικώς από το χρόνο θανάτου του κληρονοµουµένου, µόνον 
εφόσον αυτός (κληρονόµος) αποδεχθεί µε δηµόσιο έγγραφο της κληρονοµία και η 
αποδοχή αυτή µεταγραφεί ή εκδοθεί κλρηονοµητήτιρο και µεταγραφή αυτό. Έτσι, επί 
αγωγής διανοµής κοινού πράγµατος, που η συγκυριότητα του ενάγοντος στο επίδικο 
ακίνητο στηρίζεται στην κληρονοµική διαδοχή, αποτελούν στοιχεία του κύρους 
αυτής, κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ.1 ΚΠολ∆, τόσο η αποδοχή της 
κληρονοµίας, όσο και η µεταγραφή της ή η έκδοση κληρονοµητηρίου και η 
µεταγραφή αυτού, η παράλειψη δε των στοιχείων αυτών στην αγωγή, καθιστά την 
τελευταία αόριστη, της αοριστίας αυτής µη δυναµένης να συµπληρωθεί µε τις 
προτάσεις της πρώτης συζήτησής της (αγωγής). Τα αµέσως πιο πάνω στοιχεία δεν 
είναι αναγκαία να µνηµονεύονται στην αγωγή στην περίπτωση ου ο θάνατος του 
κληρονοµουµένου επήλθε πριν από την εισαγωγή του ΑΚ (23-2-1946), εφόσον η 
κληρονοµία του, σύµφωνα µε το άρθρο 92 του Εισαγωγικού Νόµου του ΑΚ, διέπεται 
από τις διατάξεις του προϊσχύσαντος Βυζαντινορρωµαϊκού ∆ικαίου, που δεν 
απαιτούσαν την τήρηση των διατυπώσεων αυτών. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των ν. 12 πανδ. (28.7), ν.14 παρ.8 πανδ. (11.7) και ν.69 πανδ. (29.2) του 
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προϊσχύσαντος του ΑΚ Β.Ρ.∆., οι εκούσιοι ή εξωτικοί κληρονόµοι, στους οποίους 
περιλαµβάνονται η σύζυγος, καθώς οι µη υπεξούσιοι κατιόντες του 
κληρονοµουµένου, δηλαδή οι ενήλικοι κατιόντες, αποκτούν την κληρονοµία µε 
µονοµερή δήλωση της βούλησής τους για αποδοχή αυτής που αποτελεί δικαιοπραξία 
µη απευθυντέα (υπεισέλευση στην κληρονοµία). Η δήλωση αυτή µπορεί να είναι είτε 
ρητή (έγγραφή προφορική), είτε σιωπηρή, συναγόµενη από συµπεριφορά ή πράξεις 
που φανερώνουν την πρόθεση εκείνου, που καλείται στην κληρονοµία για ανάµειξη 
σ' αυτήν και απόκτησή της. Σύµφωνα, επίσης, µε τις διατάξεις των ν.2 Εισ. (2-19), 
3Εισ (3-1), 14 πανδ. (38-16), οι οικείοι (SUI), δηλαδή τα ανήλικα τέκνα του 
κληρονοµουµένου, που τελούσαν υπό την άµεση πατρική εξουσία του τελευταίου, 
κατά τον χρόνο του θανάτου του, αποκτούσαν αυτοδικαίως την κληρονοµία του 
εξουσιαστή πατέρα τους, χωρίς τη γνώση ή βούλησή τους, είτε επρόκειτο για 
κληρονοµική διαδοχή από το νόµο (εξ αδιαθέτου), είτε από διαθήκη. Επί 
κληρονοµικής, εποµένως, διαδοχής, που έλαβε χώραν υπό την ισχύ του Β.Ρ.∆., πρέπει 
για την πληρότητα, κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ.1 ΚΠολ∆, της αγωγής, να 
αναφέρονται σ' αυτή τα απαιτούµενα κατά νόµο στοιχεία για την επαγωγή της 
κληρονοµίας στον κληρονόµο, δηλαδή είτε το ότι ο τελευταίος ήταν, κατά το χρόνο 
του θανάτου του κληρνοµουµένου, ανήλικος και τελούσε υπό την άµεση πατρική 
εξουσία αυτού, οπότε η κληρονοµία επάγεται αυτοδικαίως σ' αυτόν, είτε ότι ο ίδιος 
υπεισήλθε στην κληρονοµία µε ρητή ή σιωπηρή δήλωσή του και αναµείχθηκε σ' 
αυτήν µε πρόθεση κληρονόµου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση απαιτείται η 
επίκληση στην αγωγή συγκεκριµένων υλικών πράξεων, από τις οποίες εµφαίνεται η 
βούληση του κληρονόµου να αποκτήσει την κληρονοµία, ενώ µόνη η επίκληση του 
γεγονότος ότι το κληρονοµιαίο ακίνητο περιήλθε στον κλρηονόµο από κληρονοµική 
διαδοχή, δεν αρκεί για το ορισµένο της αγωγής.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο 
κοινωνικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής το 
δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά και όταν η συµπεριφορά του 
δικαιούχου πριν από την άσκησή του καθώς και η πραγµατική κατάσταση που 
διαµορφώθηκε στο διάστηµα που µεσολάβησε, δεν δικαιολογούν την µεταγενέστερη 
άσκησή του και καθιστούν αυτή µη ανεκτή κατά τις περί δικαίου αντιλήψεις του 
µέσου κοινικού ανθρώπου. Μόνη η µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και όταν 
ακόµη δηµιούργησε στον υπόχρεο την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα ή ότι 
δεν πρόκειται πλέον να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική τη 
µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλ' απαιτείται να συντρέχουν προσθέτως ειδικές 
συνθήκες και περιστάσεις, προερχόµενες κυρίως από την προηγηθείσα συµπεριφορά 
του δικαιούχου και του υποχρέου, ενόψει των οποίων και της αδράνειας του 
δικαιούχου, η επακολουθούσα άσκηση του δικαιώµατος, που τείνει σε ανατροπή της 
κατάστασης που δηµιουργήθηκε υπό τις παραπάνω ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε 
επί µακρό χρόνο, να εξέρχεται των ορίων που επιβάλλει η διάταξη του άρθρου 281 
ΑΚ. Στην περίπτωση αυτή αρκεί να επέρχονται δυσµενείς (και όχι απαραίτητα 
αφόρητες ή δυσβάστακτες) για τα συµφέρονται του υπόχρεου οφειλέτη επιπτώσεις 
(ΟλΑΠ 33/205, ΟλΑΠ 7/2002, ΟλΑΠ 8/2001).  



 

[152] 
 

  
- Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ ιδρύεται, αν για την εφαρµογή 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή 
αρκέσθηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόµος, καθώς και αν το 
δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την 
αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσία την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας 
και της υπαγωγής αυτών στο νόµο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο 
εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχτηκαν 
δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και 
όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη στο 
πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, και έτσι 
δεν µπορεί να ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που 
δεν εφαρµόσθηκε.  
- Ο από τον αριθµό 11 περ. γ' του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν 
το δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν για την απόδειξη ισχυρισµού που νόµιµα προτάθηκε 
και που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Για να είναι όµως 
ορισµένος ο αµέσως πιο πάνω αναιρετικός λόγος πρέπει να εξειδικεύονται στο 
αναιρετήριο τα αποδεικτικά µέσα που δεν έλαβε υπόψη το δικαστήριο της ουσίας και 
να µνηµονεύεται, επίσης, στο ίδιο ότι έγινε σαφής και ορισµένη επίκληση των 
αποδεικτικών αυτών µέσων από τον αναιρεσείοντα µε τις προτάσεις του της 
συζήτησης µετά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 478 επ., 795, 798, 799, 1113, 1193, 1995, 1198, 1199, 1710,  
ΚΠολ∆: 94, 96, 97, 104, 118, 216, 287, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Αναγνώριση κυριότητας έναντι ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1210 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ικαιώµατα της "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ" σε δηµόσια κτήµατα. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Περιεχόµενο του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α. 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 39 παρ. 10 του Ν. 3105/2003 "Η διοίκηση και 
διαχείριση των δηµοσίων κτηµάτων, περιλαµβανοµένων του αιγιαλού και της 
παραλίας, που ευρίσκονται µεταξύ ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα ή κατά 
διοίκηση στην εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. και της ακτογραµµής, 
περιέρχεται στην εταιρεία αυτή έναντι ανταλλάγµατος, το οποίο καθορίζεται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονοµίας και Οικονοµικών. Το ανωτέρω 
δικαίωµα έχει η εταιρεία και ως προς τα δηµόσια κτήµατα τα οποία δηµιουργούνται 
από τη µετακίνηση της ακτογραµµής προς τη θάλασσα, συνεπεία φυσικών 
προσχώσεων ή τεχνικών έργων, ανεξαρτήτως του εάν εχώρησε επανακαθορισµός της 
οριογραµµής του αιγιαλού και της παραλίας". 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 εδ. α του ΚΠολ∆ δηµιουργείται λόγος αναιρέσεως και αν 
παραβιαστεί κανόνας ουσιαστικού δικαίου η παραβίαση αυτή συντελείται, είτε µε 
ψευδή ερµηνεία, η οποία υπάρχει όταν αποδίδεται στον κανόνα έννοια διαφορετική 
από την αληθινή, είτε µε µη ορθή εφαρµογή, η οποία εκδηλώνεται όταν εφαρµόζεται 
κανόνας, ενώ δεν συνετρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή όταν δεν 
εφαρµόζεται κανόνας, ενώ έπρεπε, ή όταν εφαρµόζεται εσφαλµένως.  
- κανόνες ουσιαστικού δικαίου αποτελούν και οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται 
από όργανα της διοικήσεως, όπως οι πράξεις του Υπουργικού Συµβουλίου, κατόπιν 
εξουσιοδοτήσεως, προκειµένου να ρυθµιστούν ειδικότερα θέµατα µε τοπικό 
ενδιαφέρον ή µε χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό. Περαιτέρω, 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 µη ορθή εφαρµογή η οποία 
συντελείται όταν εφαρµόζεται κανόνας, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής του, ή όταν δεν εφαρµόζεται κανόνας, ενώ έπρεπε, ή όταν εφαρµόζεται 
εσφαλµένως. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει νόµιµη 
βάση όταν στις αιτιολογίες της που συνιστούν την ελάσσονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισµού, δεν αναφέρονται διόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικός τα 
πραγµατικά περιστατικά στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του 
επί ζητήµατος µε ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και έτσι δεν µπορεί να 
ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόστηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν 
εφαρµόστηκε. Αντιθέτως, η απόφαση δεν στερείται από νόµιµη βάση, όταν οι 
ανωτέρω ελλείψεις αφορούν στα νοµικά ή πραγµατικά επιχειρήµατα των διαδίκων ή 
του δικαστηρίου ή ανάγονται στην αναιρετικώς ανέλεγκτη εκτίµηση των αποδείξεων 
(αρθρ. 561 παρ.1 ΚΠολ∆) και ειδικότερα, στην ανάλυση και αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αρκεί τούτο να εκτίθεται στη απόφαση σαφώς.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθµός 8 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, 
αν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Ως "πράγµατα" κατά την έννοια της διάταξης αυτής, θεωρούνται οι 
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αυτοτελείς ισχυρισµοί που υπό την προϋπόθεση της νόµιµης πρότασής τους, τείνουν 
στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούµενου µε την αγωγή, ανταγωγή, 
ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος. Εποµένως, δεν 
αποτελούν πράγµατα κατά την έννοια αυτή, η άρνηση της αγωγής ή ένστασης, 
αιτιολογηµένη ή όχι, τα επιχειρήµατα, ή συµπεράσµατα που το δικαστήριο άντλησε 
από την εκτίµηση των αποδείξεων.   
- Το άρθρο 6 παρ. 1 της συµβάσεως που υπογράφηκε στη Ρώµη την 4η Νοεµβρίου 
1950 "∆ια την προάσπισιν των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών 
ελευθεριών", η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του Ν∆ 53/1974 ορίζει ότι "πάν 
πρόσωπο έχει δικαίωµα όπως η υπόθεσίς του δικασθεί δικαίως, δηµοσία και εντός 
λογικής προθεσµίας υπό ανεξαρτήτου και αµερολήπτου δικαστήριον, νοµίµως 
λειτουργούντος, το οποίον θα αποφασίσει, είτε επί των αµφισβητήσεων επί των 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του, αστικής φύσεως είτε επί του βασίµου πάσης 
εναντίον του κατηγορίας ποινικής φύσεως ...". Με το ανωτέρω άρθρο, καθόσον µε 
αυτό θεσπίζεται όπως οι υποθέσεις δικάζονται από αµερόληπτα, ανεξάρτητα και 
νόµιµα λειτουργούντα δικαστήρια α) δίκαια β) δηµόσια και γ) εντός λογικής 
προθεσµίας, θεσπίζονται αντίστοιχα ουσιαστικά δικαιώµατα των προσώπων στα 
οποία αφορά η σύµβαση τα οποία πρόσωπα δικαιούνται να αξιώσουν να τύχουν της 
κατά τα ανωτέρω δικαστικής προστασίας. Με τη διάταξη αυτή δεν καθορίζεται το 
παραδεκτό και η αποδεικτική δύναµη των πραγµατικών ισχυρισµών και αποδεικτικών 
µέσων αλλά ποια δικαιώµατα δίδονται για την απονοµή της δικαιοσύνης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19 
ΕΣ∆Α: 6, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Κυριότητα - Αναγνώριση κυριότητας έναντι ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1738 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγνώριση κυριότητας έναντι του ∆ηµοσίου.Παρά το νόµο, αποδοχή πραγµάτων 
που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών, χωρίς απόδειξη. 
- Κατά το άρθρο 8 του ΑΝ 1539/1938, (που διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την 
εισαγωγή του ΚΠολ∆ µε το άρθρο 52 παρ.18 ΕισΝΚΠολ∆) και όπως τούτο ίσχυε 
πριν από την τροποποίησή του µε το άρθρο 24 του Ν. 2732/1999 "1. Πας αξιών 
δικαίωµα κυριότητας ή άλλο, πλην της νοµής εµπράγµατο δικαίωµα επί ακινήτου 
κατεχοµένου υπό του ∆ηµοσίου, οφείλει, πριν υποβάλλει σχετική αγωγή στο αρµόδιο 
∆ικαστήριο, να κοινοποιήσει διά δικαστικού κλητήρος, προς το ∆ηµόσιο αίτηση 
περιλαµβάνουσα τις αξιώσεις του, ήτοι το δικαίωµά του, το είδος, την έκταση, την 
ακριβή θέση ένθα κείται και τα όρια του αξιουµένου ακινήτου, τους τίτλους, επί των 
οποίων στηρίζει το δικαίωµά του και τα ονόµατα και την ακριβή διεύθυνση της 
κατοικίας των µαρτύρων, που µπορούν να καταθέσουν υπέρ αυτού. ... 4. Μόνο έξι 
µήνες µετά την επίδοση της ως άνω αιτήσεως ... δύνανται οι εν παραγράφω 1 του 
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παρόντος άρθρου µνηµονευόµενοι, αν δεν λάβουν ειδοποίησιν περί της αποδοχής των 
αξιώσεών των, εν όλω ή εν µέρει να εγείρουν αγωγή". Από τη διατύπωση της 
διατάξεως αυτής που αναφέρεται σε αξιούµενο µε την αγωγή δικαίωµα κυριότητας 
προκύπτει ότι η διαγραφόµενη µε αυτήν προδικασία απαιτείται και για το παραδεκτό 
αγωγής που επιδιώκει την αναγνώριση κυριότητας έναντι του ∆ηµοσίου, µόνο όµως 
εφόσον το επίδικον ακίνητον κατέχεται από το ∆ηµόσιο. Η µη κατοχή του επιδίκου 
από το ∆ηµόσιο, η οποία συνεπάγεται και την ανυπαρξία υποχρεώσεως του 
ενάγοντος προς τήρηση της προδικασίας αυτής, ως προϋποθέσεως παραδεκτού της 
αγωγής, η οποία (προϋπόθεση) ερευνάται και αυτεπαγγέλτως, αρκεί να προκύπτει 
από όσα αναφέρονται στην αγωγή, εφόσον αυτά δεν αµφισβητούνται από το 
∆ηµόσιο. Αν όµως αυτό αµφισβητεί την κατοχή του ενάγοντος επί του επιδίκου, 
πρέπει το περιστατικό αυτό να καθίσταται αντικείµενο αποδείξεως, γιατί από αυτό 
εξαρτάται το παραδεκτό της αγωγής στην περίπτωση που δεν έχει τηρηθεί η ανωτέρω 
προδικασία (ΑΠ 271/1980, ΑΠ 1547/1991, ΑΠ 301/1998).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ.10 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως "αν το δικαστήριο, 
παρά το νόµο, δέχθηκε πράγµατα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης ως αληθινά, χωρίς απόδειξη". Ο λόγος αυτός στηρίζεται στην παράβαση του 
καθιερούµενου µε το άρθρο 106 ΚΠολ∆ συστήµατος συζητήσεως, κατά το οποίο ο 
δικαστής αποφασίζει, µε βάση εκείνα που έχουν προταθεί να αποδειχθεί.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 106, 559 αριθ. 10, 
ΕισΝΚΠολ∆: 52, 
Νόµοι: 1539/1938, άρθ. 8,  
Νόµοι: 2732/1999, άρθ. 24, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Αναγνώριση κυριότητας έναντι ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1517 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιεκδίκηση κυριότητας ακινήτου από το ∆ηµόσιο. Προδικασία. 
- Το άρθρο 24 του Ν. 2732/1999, µε το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του 
άρθρου 8 του ΑΝ 1539/1938, ορίζει ότι: "οποιοσδήποτε αξιώνει δικαίωµα κυριότητας 
ή άλλο, εκτός της νοµής, εµπράγµατο δικαίωµα επί ακινήτου έναντι του Ελληνικού 
∆ηµοσίου, ανεξάρτητα αν αυτό κατέχεται από το ∆ηµόσιο ή τον ίδιο, οφείλει, πριν 
υποβάλλει σχετική αγωγή στο αρµόδιο, κατά τις κείµενες διατάξεις, δικαστήριο, να 
κοινοποιήσει µε δικαστικό επιµελητή προς το ∆ηµόσιο αίτηση, η οποία θα 
περιλαµβάνει τις αξιώσεις του, δηλαδή το δικαίωµα του, το είδος, την έκταση, την 
ακριβή θέση όπου κείται το ακίνητο, και τα όρια του, µετά τοπογραφικού 
διαγράµµατος, συνταγµένου από µηχανικό, και τους τίτλους στους οποίους στηρίζει 
το δικαίωµα του, ως και τα ονόµατα και την ακριβή διεύθυνση κατοικίας των 
µαρτύρων, οι. οποίοι, µπορούν να καταθέσουν υπέρ αυτού", καθώς και ότι: "αγωγή, 
που ασκείται χωρίς να έχει τηρηθεί η ως άνω προδικασία, κηρύσσεται. απαράδεκτη 
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από το αρµόδιο δικαστήριο". Γίνεται φανερό ότι µε το άρθρο αυτό, η ισχύς του 
οποίου άρχισε από τη δηµοσίευση του νόµου τούτου στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως (άρθρο 28 του ίδιου νόµου) στις 30.7.99 (ΦΕΚ Α' 154/99), 
καθιερώνεται, κατά τροποποίηση της σχετικής ρυθµίσεως του άρθρου 8 § 1 του ΑΝ 
1539/1938, η τήρηση της προδικασίας της αιτήσεως θεραπείας πριν από την άσκηση 
οποιασδήποτε κατά του ∆ηµοσίου διεκδικητικής ή αναγνωριστικής κυριότητας 
αγωγής, ανεξαρτήτως αν το ακίνητο κατέχεται ή όχι από το ∆ηµόσιο. Η νέα αυτή 
νοµοθετική ρύθµιση εναρµονίζεται, σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση του νόµου, 
πληρέστερα από την συνταγµατικώς επιβαλλόµενη προστασία των δασών και του 
περιβάλλοντος γενικότερα (άρθρα 24, 117 του Συντάγµατος). Έτσι, από τις 30.7.99 
και εφεξής η τήρηση της εν λόγω διοικητικής προδικασίας, αποτελούσα προϋπόθεση 
του παραδεκτού της σχετικής αγωγής και εξεταζόµενη αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση 
της δίκης, απαιτείται όχι µόνο όταν το ακίνητο κατέχεται από το ∆ηµόσιο, όπως 
γινόταν δεκτό από το προηγούµενο καθεστώς, αλλά και όταν δεν κατέχεται από το 
∆ηµόσιο. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 και 2 του 
ισχύοντος Συντάγµατος, οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου και οι Έλληνες και 
οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. ∆ηλαδή, µε την παρ. 1, 
καθιερώνεται η αρχή της νοµικής ισότητας, η οποία αναφέρεται στον τρόπο της 
νοµικής µεταχείρισης των ατόµων από τα κρατικά που έχουν την υποχρέωση, κατά 
την άσκηση της αρµοδιότητάς τους, που θα συνίσταται, είτε σε θέση κανόνος 
δικαίου, είτε σε εκτέλεση αυτού, να µην προβαίνουν σε διακρίσεις µεταξύ των 
ατόµων. Πρόκειται: α) για την αρχή της τυπικής ισότητας, ήτοι την ισότητα απέναντι 
στο νόµο, που έχει την έννοια πως τα εν γένει όργανα της ∆ιοίκησης αλλά και της 
δικαστικής λειτουργίας, οφείλουν να εφαρµόζουν οµοιόµορφα, µε ίσο τρόπο και 
χωρίς εξαιρέσεις τον κανόνα δικαίου έναντι εκείνων τους οποίους αφορά και β) για 
την αρχή της ουσιαστικής ισότητας ή ισότητας του νόµου, που σηµαίνει πως το 
νοµοθετικό όργανο κατά την ψήφιση του τυπικού νόµου και η διοίκηση, κατά την 
άσκηση της κανονιστικής της αρµοδιότητας µε βάση νοµοθετική εξουσιοδότηση ή 
ειδική διάταξη του Συντάγµατος, οφείλουν να θεσπίζουν κανόνες δικαίου που θα 
εισάγουν ίση ρύθµιση για όλους που τελούν υπό τις αυτές ή όµοιες συνθήκες. Άρα 
απαγορεύεται η άνιση ρύθµιση των ίσων προσωπικών και πραγµατικών καταστάσεων 
όπως και η ίση µεταχείριση άνισων και ανόµοιων καταστάσεων. Όµως, η αρχή της 
ισότητας, στην εφαρµογή της, δεν είναι άκαµπτη, αλλά επιδέχεται περιορισµούς, αν 
αυτοί δεν υπερβαίνουν τα ακραία όρια και τίθενται για λόγους που εξυπηρετούν το 
γενικό συµφέρον. Έτσι, ο νοµοθέτης, τυπικός ή κανονιστικός µπορεί να ρυθµίζει, 
κατά κανόνα, κατά τρόπο ενιαίο ή διαφορετικό τις ποικίλες προσωπικές ή 
πραγµατικές καταστάσεις ή σχέσεις, αφού λάβει υπόψη του τις εκάστοτε υφιστάµενες 
κοινωνικές, οικονοµικές, επαγγελµατικές, τοπικές κλπ. συνήθειες και συνθήκες, 
πάντοτε όµως µε βάση γενικά και αντικειµενικά κριτήρια. Αποκλείεται δε, τόσο η 
έκδηλη και ανεπίδεκτη δικαιολόγησης άνιση µεταχείριση είτε µε τη µορφή, καθαρά 
χαριστικού µέτρου, ή προνοµίου που δεν δικαιολογείται είτε µε τη µορφή θέσπισης 
αδικαιολόγητης επιβάρυνσης ή περιορισµού δικαιωµάτων κατ' εξαίρεση, από 
υφιστάµενου γενικού κανόνος, όσο και η αυθαίρετη εξοµοίωση και η µε βάση 
τυπικού ή συµπτωµατικού κριτηρίου ενιαία ρύθµιση ανόµοιων καταστάσεων ή 
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αντιµετώπιση προσώπων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες. Η τήρηση της 
παραπάνω αρχής, ελέγχεται από τα δικαστήρια, µέσα στον κύκλο της δικαιοδοσίας 
τους, ώστε να διασφαλίζεται η πραγµάτωση του κράτους δικαίου και η µε ίσους 
όρους διασφάλιση της αρχής της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του 
ατόµου (άρθ. 5 του Συντάγµατος). Ειδικότερα, έκφανση της παραπάνω αρχής, σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 20 παρ. 1 του Σ και 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α, αποτελεί και η 
υποχρέωση της ίσης µεταχείρισης των διαδίκων από τους δικονοµικούς νόµους που 
προσδιορίζουν τους όρους άσκησης του δικαιώµατος παροχής δικαστικής 
προστασίας. Με τα δεδοµένα αυτά είναι πρόδηλο, πως δεν παραβιάζονται µε την 
προπαρατεθείσα ρύθµιση του άρθρου 24 του ν. 2732/1999, οι πιο πάνω διατάξεις του 
Ελληνικού Συντάγµατος και της ΕΣ∆Α. Τούτο γιατί, αυτή καθ' εαυτή η θέσπιση της 
υποβολής της αίτησης θεραπείας, και ο ορισµός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών 
για την εξέτασή της, δεν δηµιουργεί πρόδηλα, αντίθεση στο κράτος δικαίου, ούτε 
δυσµενείς σε βάρος ιδιωτών, αναφορικά µε το ∆ηµόσιο, διακρίσεις, αφού, πρόκειται 
για θεµιτή διάκριση από µέρους του νοµοθέτη, που, απλά στόχο έχει την ευχέρεια 
συλλογής αποδεικτικού υλικού και στοιχείων, αλλά και την αµεσότητα και 
αποτελεσµατικότερη προστασία του περιβάλλοντος, εν γένει. Άλλωστε, υπέρ της 
παραπάνω παραδοχής συνηγορεί και το ότι, η µη υποβολή της αίτησης θεραπείας, δεν 
αποξενώνει τον διεκδικούντα δικαιώµατα κυριότητας έναντι του ∆ηµοσίου, απ' αυτά, 
αλλ' απλά, πλήττει το παραδεκτό της αγωγής, χωρίς να αποκλείει, την ουσιαστική 
εξέτασή της, αν τηρηθεί η πιο πάνω προδικασία. Γι' αυτό άλλωστε τίθεται και 
χρονικό περιθώριο για την εξέτασή της, έτσι ώστε, να µην υπάρξουν χρονοβόρες 
διαδικασίες ή να αποκλείεται "εν τοις πράγµασι", η δυνατότητα προσφυγής του 
ενδιαφερόµενου στα οικεία δικαστήρια σε περίπτωση µη απάντησης, για µακρό 
χρόνο, των αρµοδίων του ∆ηµοσίου.  
∆ιατάξεις: 
Σ: 24, 117,  
ΑΝ: 1539/1938, άρθ. 8,  
Νόµοι: 2732/1999, άρθ. 24, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Αρνητική αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1435 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναγνωριστικής της κυριότητας αγωγής, η οποία έχει σωρευθεί στο ίδιο δικόγραφο 
µε αρνητική αγωγή. Ακίνητο που βρίσκεται στη Ρόδο. Στοιχεία αγωγής. Αόριστη 
αγωγή. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του κτηµατολογικού κανονισµού 
∆ωδεκανήσου, που κυρώθηκε µε το διάταγµα 132/1929 του Ιταλού Κυβερνήτη 
∆ωδεκανήσου και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 8 παρ. 2 του νόµου 510/1947 
"περί της εν ∆ωδεκανήσω εφαρµοστέας ∆ικαστικής Νοµοθεσίας", τα ακίνητα που 
κείνται στη Ρόδο διακρίνονται σε α) δηµόσια (µιρί, εραζί-εµιριέ, µετρουκέ, µεβάτ), β) 
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ελεύθερης ιδιοκτησίας (µούλκ) και γ) βακουφικά, τα τελευταία δε διακρίνονται, α) σε 
γνήσια, ήτοι σε εκείνα τα οποία ήταν αρχικά κτήµατα ελεύθερης κυριότητας (µούλκ) 
και κατέστησαν βακουφικά µε αφιέρωση µετά την εκτέλεση των διατυπώσεων που 
προβλέπονται από το θρησκευτικό µουσουλµανικό νόµο και β) σε µη γνήσια, ήτοι σ' 
εκείνα τα οποία αφιερώθηκαν από το Σουλτάνο ή άλλον µε αυτοκρατορική άδεια 
υπερ ευαγούς σκοπού, χωρίς να αποβάλουν την ιδιότητα της δηµόσιας γης, αφού και 
µετά την αφιέρωση ανήκουν κατά ψιλή κυριότητα (ρεκαµπέ) στην πολιτεία. Με το 
σύστηµα αυτό του Κτηµατολογίου προβλέπεται η κατά την κατάρτισή του (αρχική) 
καταγραφή της κυριότητας και των λοιπών επί των ακινήτων δικαιωµάτων, ως και η 
καταχώρηση, στο κτηµατολόγιο και επί του τίτλου του ακινήτου και των 
µεταγενεστέρων πράξεων µεταβολής των επί του ακινήτου δικαιωµάτων, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 51 του Κανονισµού. Όπως προκύπτει από τα άρθρα 37 έως 40 
και 61 του αυτού Κανονισµού, οι εν λόγω εγγραφές αποτελούν απόδειξη για το 
δικαίωµα στο ακίνητο, κατ' αµάχητο µεν τεκµήριο, εφόσον πρόκειται περί της 
αρχικής και θεµελιώδους εγγραφής, κατά µαχητό δε τεκµήριο, εφόσον πρόκειται περί 
µεταγενέστερης εγγραφής (ΟλΑΠ 569/1975). Από τις αµέσως πιο πάνω διατάξεις σε 
συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 1108 ΑΚ και 70, 216 παρ. 1 ΚΠολ∆ περαιτέρω 
προκύπτει, ότι επί αναγνωριστικής της κυριότητας αγωγής, η οποία έχει σωρευθεί στο 
ίδιο δικόγραφο µε αρνητική αγωγή, µε αντικείµενο ακίνητο (και µάλιστα και 
βακουφικό), γνήσιο ή µη γνήσιο) που κείται στη Ρόδο, η για το οποίο κτήση της 
κυριότητας (πλήρους ή ωφέλιµης) στηρίζεται σε παράγωγο τρόπο, πρέπει ο ενάγων 
να αναφέρει στην αγωγή, προκειµένου να είναι αυτή ορισµένη, όσα περιστατικά 
απαιτούνται για τη µεταβίβαση του δικαιώµατος, δηλαδή το µεταβιβαστικό τίτλο και 
τη µεταγραφή του, και ότι ο δικαιοπάροχός του ήταν κύριος, και, αν το τελευταίο 
αµφισβητείται, δηλαδή ότι ο δικαιοπάροχός του ήταν κύριος, οφείλει, επίσης, να 
επικαλεστεί - έστω και µε τις προτάσεις του - και να αποδείξει τα γεγονότα που 
στηρίζουν την κτήση κάποτε του δικαιώµατος στο πρόσωπό του, καταφεύγοντας, αν 
υπάρξει ανάγκη και σε αναφορά της καταγραφής του δικαιώµατος στο κτηµατολόγιο, 
που αποτελεί απόδειξη του δικαιώµατος αυτού. Η έλλειψη των αµέσως πιο πάνω 
στοιχείων στην αγωγή καθιστά το δικόγραφό της αόριστο και ανεπίδεκτο δικαστικής 
εκτίµησης, η αοριστία δε αυτή δεν είναι νοµική, ως συνδεόµενη µε τη νοµική 
εκτίµηση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που πρέπει να εφαρµοστεί, οπότε η 
παραβίασή της ελέγχεται µε βάση τη διάταξη του άρθρου 555 αριθµός 1 ΚΠολ∆, 
αλλά είναι ποσοτική, εφόσον στο δικόγραφο της αγωγής δεν αναφέρονται µε 
πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποτελούν την προϋπόθεση 
εφαρµογής του κανόνα δικαίου στον οποίο στηρίζεται το αίτηµά της - αγωγής - , 
οπότε η παραβίασή της ελέγχεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 559 αριθ. 8 και 
14, αντίστοιχα, του άρθρου 559 ΚΠολ∆.  
- 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 



 

[159] 
 

µην είναι νοµική, αλλά ποσοτική ή ποιοτική, όταν στο δικόγραφο αυτής δεν 
αναφέρονται µε πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποτελούν την 
προϋπόθεση εφαρµογής του κανόνα δικαίου στον οποίο στηρίζεται το αίτηµα της 
αγωγής (ποσοτική αοριστία) ή όταν στο δικόγραφο γίνεται απλώς επίκληση των όρων 
του νόµου χωρίς να αναφέρονται τα περιστατικά που θεµελιώνουν την εφαρµογή του 
συγκεκριµένου κανόνα δικαίου (ποιοτική αοριστία). Στις περιπτώσεις αυτές της 
ποσοτικής ή ποιοτικής αοριστίας της αγωγής η απόφαση ελέγχεται µε βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 559 αριθ. 8 και 14 ΚΠολ∆, αντίστοιχα. Τέλος, η αοριστία της 
αγωγής εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας, για να µη 
δηµιουργηθεί όµως λόγος αναίρεσης, από τους παραπάνω, πρέπει να προτείνεται στο 
Εφετείο και να αναγράφεται η πρόταση αυτή στο σχετικό λόγο. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1033, 1108, 1173, 1710, 1711, 1813, 1820, 1846, 192, 1193, 1194, 1195, 1198, 
1199, 
ΚΠολ∆: 62, 216, 218, 286, 313, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 573, 947, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Κυριότητα - ∆ιεκδικητική αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1521 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Περιεχόµενο διεκδικητικής αγωγής ακινήτου. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. 
- Για να είναι πλήρης και ορισµένη η διεκδικητική αγωγή ακινήτου, κατά τα άρθρα 
118 εδαφ.4 και 216 παρ.1 ΚΠολ∆, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1094 ΑΚ, πρέπει, 
εκτός από άλλα στοιχεία, να περιέχει: α)σαφή έκθεση των γεγονότων που 
θεµελιώνουν κυριότητα του ενάγοντος στο πράγµα, β)ακριβή περιγραφή του 
αντικειµένου της διαφοράς-ακινήτου πράγµατος-γ)κατάληψη του ακινήτου από τον 
εναγόµενο και νοµή ή κατοχή από αυτόν, δ)αξία του πράγµατος και ε)ορισµένο 
αίτηµα για αναγνώριση της κυριότητας και απόδοση του πράγµατος. Η µη πλήρης 
αναφορά των στοιχείων αυτών καθιστά την αγωγή αόριστη και απορριπτέα λόγω της 
έλλειψης διαδικαστικής προϋπόθεσης. Εξάλλου, σε περίπτωση που η αγωγή 
στηρίζεται σε παράγωγο τρόπο κτήσης κυριότητας µε σύµβαση, πρέπει ο ενάγων να 
περιλάβει σ' αυτή τα απαιτούµενα από τα άρθρα 1033 και 1192 ΑΚ για την κτήση της 
κυριότητας ακινήτου περιστατικά, δηλαδή, να αναφέρει ότι µεταβιβάστηκε σ'αυτόν η 
κυριότητα του επίδικου ακινήτου για ορισµένη αιτία µε συµβολαιογραφικό έγγραφο 
και µεταγραφή και ότι ο άµεσος δικαιοπάροχος του ήταν κύριος του πράγµατος που 
µεταβίβασε. Αν ο εναγόµενος αµφισβητήσει µε τις προτάσεις της πρώτης συζήτησης 
την κυριότητα του άµεσου δικαιοπαρόχου του ενάγοντος, αυτός υποχρεούται, κατ' 
επιτρεπτή, σύµφωνα µε το άρθρο 224 ΚΠολ∆, συµπλήρωση της αγωγής, να 
καθορίσει µε τις προτάσεις του της πρώτης συζήτησης τον τρόπο της κτήσης της 
κυριότητας του άµεσου δικαιοπαρόχου του και αν είναι αναγκαίο και των απώτερων 
δικαιοπαρόχων του, εωσότου φθάσει σε εκείνον που απέκτησε την κυριότητα µε 
πρωτότυπο τρόπο (ΑΠ 1279/2005 Ελλ.∆νη 48.1019).  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 562§2 ΚΠολ∆ είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης 
που στηρίζεται σε ισχυρισµό, ο οποίος δεν προτάθηκε νόµιµα στο δικαστήριο της 
ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση που δεν µπορεί να προβληθεί στο 
δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλµα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση και 
γ) για ισχυρισµό που αφορά τη δηµόσια τάξη. Η διάταξη αυτή, η οποία αποτελεί 
εκδήλωση της θεµελιώδους αρχής, ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη νοµιµότητα της 
απόφασης του δικαστηρίου της ουσίας µε βάση την πραγµατική και νοµική 
κατάσταση που όφειλε να λάβει υπόψη του ο ουσιαστικός δικαστής, καθιερώνει 
ειδική προϋπόθεση του παραδεκτού των λόγων αναίρεσης, η συνδροµή της οποίας 
πρέπει να προκύπτει από το αναιρετήριο. Πρέπει, δηλαδή, να αναφέρεται στο 
αναιρετήριο, ότι ο ισχυρισµός που στηρίζει το λόγο αναίρεσης είχε προταθεί στο 
δικαστήριο, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση και µάλιστα ότι είχε 
προταθεί νόµιµα. Το γεγονός, εξάλλου, ότι ο ισχυρισµός έπρεπε να ληφθεί 
αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας δεν έχει σηµασία, γιατί, στην 
περίπτωση αυτή το δικαστήριο παραβίασε µεν το νόµο, λόγος, όµως, αναίρεσης δεν 
µπορεί να ιδρυθεί, αν ο σχετικός ισχυρισµός δεν είχε προταθεί νόµιµα από το διάδικο, 
εκτός αν συντρέχει κάποια από τις εξαιρέσεις του άρθρου 562 § 2 ΚΠολ∆. 
Ειδικότερα, αν ο αναιρεσείων είχε ηττηθεί στον πρώτο βαθµό, η νόµιµη επαναφορά 
του εν λόγω ισχυρισµού στο Εφετείο, πριν από την εξαφάνιση της εκκαλουµένης, 
πρέπει να γίνεται µόνο µε λόγο έφεσης ή πρόσθετο λόγο έφεσης. Με τα δεδοµένα 
αυτά, πρέπει ο ισχυρισµός να παρατίθεται στο αναιρετήριο, όπως προτάθηκε στο 
δικαστήριο της ουσίας, να αναφέρεται δε και ο χρόνος και τρόπος πρότασης του ή 
επαναφοράς του στο ανώτερο δικαστήριο, ώστε να µπορεί να κριθεί µε βάση το 
αναιρετήριο, αν ήταν παραδεκτός και νόµιµος. Όπως δε περαιτέρω προκύπτει από την 
αµέσως πιο πάνω διάταξη, το καθιερούµενο απαράδεκτο αναφέρεται σε όλους τους 
προβλεπόµενους από τη διάταξη του άρθρου 559 Κ.Πολ.∆ λόγους αναίρεσης, ακόµη 
και σε εκείνους των αριθµών 1 και 19, αντίστοιχα, του εν λόγω άρθρου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 984, 987, 1033, 1192, 
ΚΠολ∆: 224, 559 αριθ. 20, 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - ∆ιεκδικητική αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1702 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιεκδικητική αγωγή. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης.Παραµόρφωση εγγράφου. 
- 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 
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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.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, στηρίζει λόγο -αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆), συντρέχει δε αν το δικαστήριο για 
τη θεµελίωση της αγωγής στο συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου αρκέστηκε 
σε στοιχεία λιγότερα ή αξίωσε περισσότερα από εκείνα που ο κανόνας αυτός απαιτεί 
για τη γένεση του οικείου δικαιώµατος, κρίνοντας αντιστοίχως νόµιµη ή µη 
στηριζόµενη στο νόµο την αγωγή. Αντίθετα η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της 
αγωγής, η οποία υπάρχει, όταν δεν εκτίθενται στην αγωγή όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται κατά νόµο για τη στήριξη του αιτήµατος της αγωγής, τα πραγµατικά, 
δηλαδή, περιστατικά που απαρτίζουν την ιστορική βάση της αγωγής και 
προσδιορίζουν το αντικείµενο της δίκης, δηµιουργεί λόγους αναίρεσης από το άρθρο 
559 αριθ. 8 και 14 του ΚΠολ∆. Ο από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγος ιδρύεται, 
αν το δικαστήριο έκρινε ορισµένη και νόµιµη την αγωγή, λαµβάνοντας υπόψη 
αναγκαία για τη θεµελίωση της και την περιγραφή του αντικειµένου της δίκης 
γεγονότα που δεν εκτίθενται σε αυτή ή εάν απέρριψε ως αόριστη ή µη νόµιµη την 
αγωγή, παραγνωρίζοντας εκτιθέµενα για τη θεµελίωση της και την περιγραφή του 
αντικειµένου της δίκης γεγονότα, που µε επάρκεια εκτίθενται σε αυτήν, ενώ ο από το 
άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται, αν το δικαστήριο, παρά την µη 
επαρκή έκθεση σε αυτήν των στοιχείων που είναι αναγκαία για τη στήριξη του 
αιτήµατος της αγωγής, την έκρινε ορισµένη, θεωρώντας ότι αυτά εκτίθενται µε 
επάρκεια ή αν παρά την επαρκή έκθεση των στοιχείων αυτών την απέρριψε ως 
αόριστη. Εξάλλου, όπως προκύπτει από το άρθρο 216 παρ. Ι του ΚΠολ∆, για να είναι 
ορισµένη η αγωγή, πρέπει να περιέχει, εκτός των άλλων αναγκαίων στοιχείων, και 
ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς, ώστε να µη δηµιουργείται 
αµφιβολία για την ταυτότητα του. Προκειµένου για αγωγή αναγνωριστική ή 
διεκδικητική της κυριότητας ακινήτου απαιτείται για το ορισµένο αυτής, από 
απόψεως περιγραφής του αντικειµένου της διαφοράς, ο καθορισµός κατά τρόπο σαφή 
της θέσεως, στην οποία κείται το ακίνητο, και οπωσδήποτε των ορίων του, ώστε να 
µη γεννάται αµφιβολία περί της ταυτότητας του. Όµως δεν προσαπαιτείται για το 
ορισµένο της ως άνω αγωγής να αναφέρονται στο αγωγικό δικόγραφο οι πλευρικές 
διαστάσεις του επίδικου ακινήτου, ούτε ο προσανατολισµός αυτού. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ιδρύεται λόγος αναίρεσης αν η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές 
η ανεπαρκείς αν ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Κατά 
την έννοια της διάταξης αυτής, έλλειψη νόµιµης βάσης, λόγω ανεπαρκών η 
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 
συµφωνά 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 
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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). 
- Ο προβλεπόµενος από τον αριθµό 20 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης για 
παραµόρφωση εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της απόδοσης από το 
δικαστήριο της ουσίας σε αποδεικτικό, µε την έννοια των άρθρων 339 και 432 
ΚΠολ∆ έγγραφο, περιεχοµένου καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας 
του οποίου καταλήγει σε πόρισµα επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα. ∆εν περιλαµβάνει 
όµως και την περίπτωση που το δικαστήριο, από την εκτίµηση και αξιολόγηση του 
αληθινού περιεχοµένου του εγγράφου, έστω και εσφαλµένα, καταλήγει σε 
συµπέρασµα αντίθετο από εκείνο που θεώρησε ως ορθό ο αναιρεσείων, γιατί τότε 
πρόκειται για αιτίαση σχετική µε την εκτίµηση πραγµάτων, η οποία δεν ελέγχεται 
από τον Άρειο Πάγο. Πρέπει δε την παραπάνω επιζήµια κρίση του για τον 
αναιρεσείοντα να σχηµατίσει, το δικαστήριο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από το 
έγγραφο που φέρεται ως παραµορφωµένο, προϋπόθεση, η οποία δεν συντρέχει, όταν 
το εν λόγω έγγραφο εκτιµήθηκε µαζί µε άλλα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαιρείται 
η σηµασία του σε σχέση µε το πόρισµα για την αλήθεια ή αναλήθεια του γεγονότος 
που αποδείχθηκε, γιατί, στην τελευταία αυτή περίπτωση, δεν είναι δυνατή η 
εξακρίβωση της ιδιαίτερης αποδεικτικής σηµασίας του. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1033, 
ΚΠολ∆: 216, 553, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1455 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κυριότητα. Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αοριστία λόγων 
αναίρεσης. Πραγµατογνωµοσύνη. 
- 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 µεταβίβασή της. Συνακόλουθα επί 
διεκδικητικής αγωγής που έχει ως βάση τον παράγωγο αυτό τρόπο κτήσεως της 
κυριότητας, πρέπει το επίδικο να ταυτίζεται µε το ακίνητο που περιγράφεται στο 
µεταβιβαστικό τίτλο. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 974, 1045, 1051 ΑΚ, 
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συνάγεται ότι για την κτήση της κυριότητας ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία 
απαιτείται η επί εικοσαετία νοµή του πράγµατος, δηλαδή η µε διάνοια κυρίου φυσική 
εξουσίαση αυτού, µε δυνατότητα του νοµέα να συνυπολογίσει το δικό του χρόνο 
χρησικτησίας στο χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου του. Ο τρόπος απόκτησης 
της νοµής του πράγµατος δεν έχει σηµασία. Αυτή µπορεί να αποκτήθηκε 
αυτογνωµόνως ή µε παράδοσή της από τον προηγούµενο νοµέα, µε κάποιον από τους 
προβλεπόµενους στα άρθρα 976, 977 και 979 ΑΚ τρόπους. Φυσική εξουσίαση του 
πράγµατος αποτελεί η άσκηση πράξεων που προσιδιάζουν στη φύση και στον 
προορισµό του πράγµατος, ώστε κατά την αντίληψη των συναλλαγών, να θεωρείται 
ότι αυτό βρίσκεται κατά τρόπο σταθερό στη διάθεση του νοµέα.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η απόφαση 
δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, λόγω 
ανεπαρκών ή αντιφατικών αιτιολογιών, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που 
συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν, κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, 
σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι 
συντρέχουν οι όροι εφαρµογής της διάταξης που εφαρµόστηκε ή ότι δεν συντρέχουν 
οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές 
της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν ορθώς εφαρµόστηκε ή όχι 
ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. Αναφέρεται σε πληµµέλειες αναγόµενες στη 
διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις 
αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση 
και αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται 
σαφώς, πλήρως και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα δε, των οποίων η µη αιτιολόγηση 
ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη 
νόµιµη βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν, 
δηλαδή, στη θεµελίωση ή την κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως 
επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα 
που συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για την οποία η 
έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης.  
- Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ.4, 566 παρ.1 και 577 παρ.3 
ΚΠολ∆, για να είναι ορισµένος ο λόγος αναίρεσης από τη διάταξη του άρθρου 559 
αριθ.8 περ.α' ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, πρέπει στο 
αναιρετήριο να αναφέρονται, εκτός των άλλων, τα "πράγµατα", ήτοι οι αυτοτελείς 
πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση και 
εποµένως θεµελιώνουν το αίτηµα αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, ή οι 
λόγοι έφεσης, που παρά τον νόµο το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη, µολονότι 
δεν προτάθηκαν ή προτάθηκαν απαράδεκτα, καθώς και τα στοιχεία εκείνα, από τα 
οποία θα κρινόταν, αν τα "πράγµατα" ήταν ουσιώδη για την έκβαση της δίκης. 
Επίσης από τις ίδιες διατάξεις προκύπτει ότι για να είναι ορισµένοι οι λόγοι που 
προβλέπονται από τους αριθ.11 περ.8 και 12 του ίδιου άρθρου πρέπει, στην πρώτη 
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περίπτωση (αριθ.11 περ. 8), να εξειδικεύονται στο αναιρετήριο τα αποδεικτικά µέσα 
που παρά το νόµο λήφθηκαν υπόψη και να προσδιορίζεται το περιεχόµενό τους και 
στη δεύτερη περίπτωση (αριθ.12) να εξειδικεύεται το αποδεικτικό µέσο και να 
αναφέρεται στο αναιρετήριο, για την απόδειξη ποιου συγκεκριµένου ισχυρισµού 
προσκοµίσθηκε το αποδεικτικό µέσο, ποια επίδραση θα ασκούσε ο ισχυρισµός αυτός 
στην έκβαση της δίκης, ποία αποδεικτική δύναµη προσδόθηκε σ' αυτό από το 
δικαστήριο της ουσίας και ποίο είναι το σχετικό σφάλµα της απόφασης.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 270 παράγραφο 4 ΚΠολ∆, το δικαστήριο, αν είναι αναγκαίο, 
διατάσσει αυτοψία ή πραγµατογνωµοσύνη µε προφορική ανακοίνωση που 
καταχωρίζεται στα πρακτικά. Στην ανακοίνωση αυτή προσδιορίζεται ο τόπος, ο 
χρόνος, τα ονόµατα των πραγµατογνωµόνων, το θέµα της πραγµατογνωµοσύνης, η 
προθεσµία για την κατάθεση της γνωµοδότησης των πραγµατογνωµόνων, που δεν 
µπορεί να είναι µεγαλύτερη από εξήντα ηµέρες, καθώς και κάθε άλλο χρήσιµο 
στοιχείο. Στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η συζήτηση και η 
διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε µία δικάσιµο, ενώ στην παράγραφο 6 
ορίζεται ότι έως τη δωδεκάτη ώρα της ογδόης εργάσιµης ηµέρας από τη συζήτηση ή 
από την αυτοψία ή από τη λήξη της προθεσµίας για την κατάθεση της γνωµοδότησης 
των πραγµατογνωµόνων οι διάδικοι µπορούν να καταθέσουν προσθήκη στις 
προτάσεις τους, η οποία περιορίζεται στην αξιολόγηση των αποδείξεων κατά την 
αντίκρουση των ισχυρισµών που προβλήθηκαν οψίµως κατά το άρθρο 269 παρ.2. 
Εξάλλου, µετά την κατάργηση του άρθρου 389 ΚΠολ∆, δυνάµει του άρθρου 14 του 
ν. 2915/2001, δε τίθεται πλέον ζήτηµα προθεσµίας συζητήσεως της υποθέσεως (µετά 
την πραγµατογνωµοσύνη), αφού η πραγµατογνωµοσύνη διατάσσεται και η διεξαγωγή 
της ολοκληρώνεται στο πλαίσιο της ίδιας συζητήσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 976, 977, 979, 1033, 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 118, 240, 269, 270, 389, 566, 577, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 12, 
559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1703 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Αίτηση αναίρεσης κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, 
καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων. 
- Προϋπόθεση της κτήσης κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 1045 ΑΚ, είναι η άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε τη 
δυνατότητα αυτού που χρησιδεσπόζει να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του 
νοµής και την όµοια νοµή του δικαιοπαρόχου του (άρθρ. 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 



 

[165] 
 

ακινήτου αποτελούν οι εµφανείς υλικές πράξεις επ' αυτού που είναι δηλωτικές της 
βούλησης του νοµέα να εξουσιάζει τούτο και οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα µε τον 
κατά τη βούληση του νοµέα προορισµό του πράγµατος.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 560 ΚΠολ∆, κατά των αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων, που εκδίδονται σε 
εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση µόνο 1) αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο η έθιµο, 
ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Η παράβαση των διδαγµάτων της 
κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναίρεσης µόνο αν τα διδάγµατα αυτά αφορούν την 
εφαρµογή των κανόνων του δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' 
αυτούς ο λόγος αυτός αναίρεσης δεν µπορεί να προβληθεί σε µικροδιαφορές, 2) αν το 
δικαστήριο δεν συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο νόµος ή δίκασε ειρηνοδίκης του οποίου 
είχε γίνει δεκτή η εξαίρεση, 3) αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των 
πολιτικών δικαστηρίων ή δεν είχε καθ' ύλην αρµοδιότητα και 4) αν παράνοµα 
αποκλείστηκε η δηµοσιότητα της διαδικασίας. Οι, κατά την ανωτέρω διάταξη, 
τέσσερις λόγοι αναιρέσεως αντιστοιχούν προς τους λόγους των αριθµ. 1, 2, 4, 5 και 7 
του άρθρου 559 ΚΠολ∆, προς τους οποίους, όµως, µερικοί δεν ταυτίζονται απολύτως 
Η απαρίθµηση των προαναφερόµενων λόγων αναιρέσεως είναι περιοριστική όπως 
συνάγεται από τη λέξη "µόνον", και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να προβληθεί 
οποιοσδήποτε άλλος λόγος αναιρέσεως κατά των ως άνω αποφάσεων. Ειδικότερα, 
από τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι λόγος αναίρεσης για 
ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν εφαρµοστεί 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα, αντιστοίχως δε, όταν στην ελάσσονα 
πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά 
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του 
πραγµατικού κανόνα δικαίου για την επέλευση της απαγγελθείσας έννοµης συνέπειας 
ή την άρνησή της.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1198 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μεταβίβαση κυριότητας µε κληρονοµική διαδοχή. Έκτακτη χρησικτησία. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1710 παρ.1, 1712, 1721, 1724, 1738, 1812 επ., 1846, 
1193, 1195, 1198 και 1199 ΑΚ, συνάγεται ότι η κυριότητα ακινήτου αποκτάται 
παραγώγως, µε κληρονοµική διαδοχή, από το θάνατο του κληρονοµουµένου, εφόσον 
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ο κληρονόµος αποδεχθεί την κληρονοµία µε δηµόσιο έγγραφο και µεταγράψει την 
περί αποδοχής δήλωσή του. Για τη µεταβίβαση µε τον τρόπο αυτό της κυριότητας του 
ακινήτου, προϋπόθεση είναι ο αποβιώσας να ήταν κύριος του ακινήτου.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 974, 1045, 1051 ΑΚ, συνάγεται, ότι για την κτήση 
της κυριότητας ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία απαιτείται άσκηση νοµής επί 
συνεχή εικοσαετία, µε τη δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη νοµή µε καθολική ή 
µε ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής και το χρόνο 
νοµής του δικαιοπαρόχου του. 'Ασκηση 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.  
- Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 560 αριθ.1 ΚΠολ∆ ιδρύεται, αν για την εφαρµογή 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή 
αρκέσθηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόµος, καθώς και αν το 
δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την 
αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ'ουσία την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και 
της υπαγωγής αυτών στο νόµο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο 
εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχτηκαν 
δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχτηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και όταν προέβη σε 
εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη στο πραγµατικό της 
οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1045, 1051, 1710, 1712, 1721, 1724, 1738, 1812 επ., 1846, 1193, 1195, 
1198, 1199, 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1417 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Για την κτήση κυριότητος επί ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται κατά 
µεν τις διατάξεις των ν.8 παρ.1 και 1παρ.1 κωδ. (7.39), 9 παρ.1 (βασ. 50.14), 
αδιάλειπτος νοµή του πράγµατος µε καλή πίστη επί τριακονταετία, την οποία (καλή 
πίστη), όπως συνάγεται από τις διατάξεις των ν. 20 παρ. 12 πανδ. (5.8), 27 πανδ. 
(18.1), 10, 17 και 48 πανδ .(41.3), 3 πανδ. (41.10) και 109 πανδ. (50.16),αποτελεί η 
ειλικρινής πεποίθηση ,ότι δια της κτήσεως της νοµής του πράγµατος δεν 
προσβάλλεται κατ' ουσίαν δικαίωµα κυριότητος άλλου, κατά δε την διάταξη του 
άρθρου 1045 του ΑΚ ο χρόνος αυτός περιωρίσθη στην εικοσαετία, 
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συνυπολογιζοµένου, κατ' αµφότερα τα δίκαια, και του χρόνου νοµής χρησικτησίας 
του προκατόχου του νοµέως. Προκειµένου δε περί εκτάκτου χρησικτησίας που 
άρχισε υπό το κράτος του προϊσχύσαντος δικαίου και συµπληρώθηκε υπό τον Αστικό 
Κώδικα, που δεν απαιτεί το στοιχείο της καλής πίστεως του νοµέως, είναι απαραίτητη 
η ύπαρξη της καλής πίστεως για τον µέχρι της ενάρξεως της ισχύος του (ΑΚ) χρόνο 
(23/2/1946). Την συνδροµή του στοιχείου της καλής πίστεως συνάγει ο δικαστής εκ 
του πράγµατος και η κρίση αυτού ότι η νοµή ασκήθηκε µε καλή πίστη είναι πλήρης 
και ορισµένη, εµπεριέχουσα καθεαυτή και χωρίς άλλη επεξήγηση την κατά τις 
προµνηµονευθείσες διατάξεις, κοινώς δε κρατούσα, έννοιά της. Κατά δε τις διατάξεις 
των άρθρων 64 και 65 του ΕισΝΑΚ, οι περί χρησικτησίας διατάξεις του ΑΚ 
εφαρµόζονται από της εισαγωγής του και επί προαρξαµένης χρησικτησίας, µη 
συµπληρωθείσης µέχρι τότε. Στην περίπτωση αυτή η απαιτουµένη εικοσαετία προς 
συµπλήρωση του χρόνου της εκτάκτου χρησικτησίας αρχίζει από της εισαγωγής του 
ιδίου κώδικος, εκτός εάν ο µακρότερος του προϊσχύσαντος δικαίου χρόνος 
συµπληρώνεται ενωρίτερα, οπότε η χρησικτησία συµπληρώνεται µε την παρέλευση 
του χρόνου αυτού του προϊσχύσαντος δικαίου. Περαιτέρω, και µέχρι της εισαγωγής 
του ΑΚ, κατά τις διατάξεις του προϊσχύσαντος βυζαντινορωµαϊκού δικαίου [ν. 7 κωδ. 
(3.31), ν.44 πανδ. (7.34.), ν.26, Κωδ. (3.32), ν. 46 πανδ. (46.3), ν.1 πρ. πανδ. (41.9), 
ν.30 πανδ. (29.4) ν.2 πανδ. (20.5), ν.13 παρ.1, πανδ. (5.3)], και, µετά την εισαγωγή 
του ΑΚ., κατά το άρθρο 1041 αυτού, προς επέλευση της τακτικής χρησικτησίας 
απαιτείται άσκηση νοµής επί του ακινήτου µε καλή πίστη επί συνεχή δεκαετία και 
νόµιµος τίτλος (ή και νοµιζόµενος), του οποίου ελλείποντος δεν είναι δυνατή η κτήση 
κυριότητος µε τον τρόπο αυτό, ο οποίος πρέπει να υποβληθεί σε µεταγραφή, 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν.14/1856 και 1033 του ΑΚ. Κατά δε τα άρθρα 974, 976 
έως 979 ΑΚ, άσκηση νοµής επί ακινήτου που οδηγεί στην κτήση της κυριότητος 
αυτού µε τακτική ή έκτακτη 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. Εξάλλου, προκειµένου περί 
ακινήτων του ∆ηµοσίου, τα οποία σύµφωνα µε τις διατάξεις των ν. 18, 24 παρ. 1 
πανδ.(41.3), 9 εισ.(2.9),2 κωδ. (7.30) και 2 βασ (50.10), που εφαρµόζονται εν 
προκειµένω διαχρονικώς κατά το άρθρο 51 του ΕισΝΑΚ και µη τροποποιηθείσες από 
τα άρθρα 18 και 21 του από 21 Ιουνίου 1837 νόµου "περί διακρίσεως κτηµάτων", δεν 
εξαιρούνταν αυτά της εκτάκτου χρησικτησίας και, εποµένως, µπορούσε κάποιος να 
χρησιδεσπόσει και επί δηµοσίου κτήµατος και να αποκτήσει επ' αυτού την κυριότητα 
πρωτοτύπως, ήτοι µε έκτακτη χρησικτησία, δια της επί συνεχή τριακονταετία 
ασκήσεως επ' αυτού νοµής µε καλή πίστη. Η τριακονταετής όµως νοµή έπρεπε να 
είχε συµπληρωθεί µέχρι την 11 Σεπτεµβρίου 1915, καθόσον µεταγενεστέρως τα 
δηµόσια κτήµατα εξηρέθησαν και της εκτάκτου χρησικτησίας, όπως προκύπτει από 
τις διατάξεις του νόµου ∆ΞΗ/1912 και των βάσει αυτού εκδοθέντων διαταγµάτων 
περί δικαιοστασίου, που ίσχυσαν έκτοτε µέχρι και πέραν του έτους 1926, διά των 
οποίων ανεστάλη κάθε παραγραφή και κάθε νόµιµη και δικαστική προθεσµία επί 
αστικών διαφορών, και του άρθρου 21 του από 2.4/16.5.1926 ν.δ. "περί διοικητικής 
αποβολής από των κτηµάτων της Αεροπορικής Αµύνης κ.λ.π.", διατηρηθέντος σε 
ισχύ µε το άρθρο 53 του ΕισΝΑΚ. Από δε την διάταξη του άρθρου 1 του β.δ. από 16 
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Νοεµβρίου 1836 "περί ιδιωτικών δασών", σε συνδυασµό προς εκείνες των άρθρων 2 
και 3 του ιδίου διατάγµατος, προκύπτει ότι αναγνωρίζεται η κυριότητα του ∆ηµοσίου 
σε κάθε έκταση, η οποία πριν από την έναρξη της ισχύος του, αποτελούσε δάσος, µε 
εξαίρεση εκείνες για τις οποίες υπήρχε έγγραφη απόδειξη Τουρκικής Αρχής ότι προ 
του αγώνος ανήκαν σε ιδιώτες και υπό την προϋπόθεση ότι υπεβλήθησαν στην επί 
των Οικονοµικών Γραµµατεία οι σχετικοί της ιδιοκτησίας τίτλοι εντός της υπό του 
άρθρου 3 παρ. 1 του ιδίου β.δ/τος οριζοµένης ανατρεπτικής προθεσµίας. Μετά δε την 
κατά τον τρόπο αυτό αναγνώριση της κυριότητος του ∆ηµοσίου σε κάθε εδαφική 
έκταση, η οποία πριν από την έναρξη ισχύος του άνω β.δ/τος είχε δασικό χαρακτήρα, 
αρκεί η υπό του ∆ηµοσίου επίκληση και απόδειξη, προς θεµελίωση της ιστορικής 
βάσεως αγωγής, ή ενστάσεως ιδίας κυριότητος, της υπάρξεως της ιδιότητος του 
δάσους προ της ενάρξεως ισχύος του άνω διατάγµατος. Τέλος, από τις διατάξεις των 
άρθρων 369, 1033 και 1192 ΑΚ, συνάγεται ότι για την µεταβίβαση της κυριότητος 
επί ακινήτου απαιτείται συµφωνία µεταξύ του κυρίου και αυτού που αποκτά, 
υποκειµένη στον έγγραφο συστατικό τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου, ότι για 
κάποια νόµιµη αιτία µεταβιβάζεται σε αυτόν η κυριότητα και καταχώριση του εν 
λόγω συµβολαίου στα οικεία βιβλία µεταγραφών.  
- 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 (ΟΛ ΑΠ 12-
13/95).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 1033, 1045, 1192, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
ΕισΝΑΚ: 53, 64, 65, 974, 976, 979, 1033, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
 
 
 
 



 

[169] 
 

Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1530 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Θάνατος διαδίκου. 
- Κατά το άρθρο 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µία εικοσαετία πράγµα 
κινητό ή ακίνητο γίνεται κύριος µε έκτακτη χρησικτησία, κατά δε το άρθρο 974 του 
ίδιου Κώδικα όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα (κατοχή) είναι 
νοµέας, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις 
αυτές για την κτήση της κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία απαιτείται άσκηση 
νοµής επί συνεχή εικοσαετία. Αποτελούν δε πράξεις νοµής, όταν πρόκειται για 
ακίνητο, οι υλικές και εµφανείς πάνω σ' αυτό πράξεις που προσιδιάζουν στη φύση και 
τον προορισµό του, µε τις οποίες φανερώνεται η βούληση του νοµέα να έχει το 
πράγµα για δικό του.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο 
κοινωνικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής το 
δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά και όταν η συµπεριφορά του 
δικαιούχου πριν από την άσκησή του καθώς και η πραγµατική κατάσταση που 
διαµορφώθηκε στο διάστηµα που µεσολάβησε, δεν δικαιολογούν τη µεταγενέστερη 
άσκησή του και καθιστούν αυτή µε ανεκτή κατά τις περί δικαίου αντιλήψεις του 
µέσου κοινωνικού ανθρώπου. Μόνη η µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου και 
όταν ακόµη δηµιούργησε στον υπόχρεο την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα ή 
ότι δεν πρόκειται πλέον να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική τη 
µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλ' απαιτείται να συντρέχουν προσθέτως ειδικές 
συνθήκες και περιστάσεις, προερχόµενες κυρίως από την προηγηθείσα συµπεριφορά 
του δικαιούχου και του υποχρέου, ενόψει των οποίων και της αδράνειας του 
δικαιούχου, η επακολουθούσα άσκηση του δικαιώµατος, που τείνει σε ανατροπή της 
κατάστασης που δηµιουργήθηκε υπό τις παραπάνω ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε 
επί µακρό χρόνο, να εξέρχεται των ορίων που επιβάλλει η διάταξη του άρθρου 281 
ΑΚ. Στην περίπτωση αυτή, 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, αλλ' 
αρκεί να έχει δυσµενείς απλώς επιπτώσεις στα συµφέροντά του (ΟλΑΠ 33/2005, 
ΟλΑΠ 7/2002, ΟλΑΠ 8/2001).  
- Ο λόγος αναίρεσης από το όρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ ιδρύεται, αν για την εφαρµογή 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή 
αρκέσθηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόµος, καθώς και αν το 
δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την 
αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσία την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας 
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και της υπαγωγής αυτών στο νόµο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο 
εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχτηκαν 
δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και 
όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη στο 
πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του όρθρου 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 πραγµατικό περιστατικό 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.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 62, 313 παρ.1 εδάφ. δ, 286 επ. και 
573 παρ.1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι, αν ο διάδικος είναι στη ζωή κατά την έναρξη της 
δίκης και πέθανε χωρίς ο θάνατός του να γνωστοποιηθεί νόµιµα, η δίκη δεν 
διακόπτεται, αλλά συνεχίζεται µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης και τα 
ασκούµενα κατά της απόφασης αυτής ένδικα µέσα, άρα και η αίτηση αναίρεσης, 
πρέπει να απευθύνονται, σύµφωνα µε το άρθρο 558 ΚΠολ∆, κατά των καθολικών 
διαδόχων του αποβιώσαντος, υπό την προϋπόθεση όµως ότι ο αναιρεσείων διάδικος 
είχε λάβει µε οιονδήποτε τρόπο γνώση του θανάτου του αντιδίκου του, διαφορετικά η 
αναίρεση που απευθύνεται κατά του αποβιώσαντος, χωρίς όµως να γνωρίζει το 
θάνατόν του ο αναιρεσείων, δεν είναι άκυρη και χωρεί νόµιµα η συζήτηση αυτής µεν 
τους κληρονόµους του αποβιώσαντος, οι οποίοι καλούνται, µε την ιδιότητα αυτή στη 
συζήτηση (ΟλΑΠ 27/1987).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 974, 1045, 
ΚΠολ∆: 62, 286, 313, 558, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1476 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Κοινωνία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη συµµόρφωση προς την αναιρετική απόφαση. 
Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 368, 1192, 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, επί ακινήτων δια την επ' αυτών κτήση της κυριότητος µε 
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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 δηλαδή µε την θέληση να το έχει 
δικό του. Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 1045, 787, 980, 981, 982 και 994 
και 1884 ΑΚ συνάγεται, ότι ο συγκοινωνός που κατέχει ολόκληρο το κοινό πράγµα 
λογίζεται νεµόµενος αυτό στο όνοµα και των λοιπών κοινωνών και εποµένως δεν 
µπορεί να αντιτάξει κατ' αυτών κτητική ή αποσβεστική παραγραφή πριν καταστήσει 
σ αυτούς γνωστή την βούλησή του να νέµεται ποσοστό µεγαλύτερο από την µερίδα 
του ή ολόκληρο το κοινό αποκλειστικώς για δικό του λογαριασµό. Η αρχή όµως 
αυτή, προϋποθέτουσα νοµίµως υφισταµένη κοινωνία κατά τον χρόνο ενάρξεως της 
νοµής εκ µέρους ενός εκ των συγκοινωνών που προβάλλει την κτητική ή 
αποσβεστική παραγραφή, δεν εφαρµόζεται, όταν οι κοινωνοί προβαίνουν σε άτυπη 
διανοµή επί επικοίνου ακινήτου, αφού έκτοτε έκαστος εξ αυτών µε γνώση των 
λοιπών νέµεται αποκλειστικώς για τον εαυτό του το περιελθόν σε αυτόν εκ της 
ατύπου διανοµής, καθώς και όταν κάποιος εκ των κοινωνών εξωτερίκευσε την 
βούλησή του να µην είναι συννοµέας του επικοίνου. Και κατά την διάταξη του 
άρθρου 983 του ΑΚ, η νοµή µεταβιβάζεται αυτοδικαίως στους κληρονόµους του 
νοµέως.  
- 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).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 18 ΚΠολ∆, επιτρέπεται αναίρεση αν το δικαστήριο της 
παραποµπής δεν συµµορφώθηκε προς την αναιρετική απόφαση. Ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως, όπως προκύπτει από την αµέσως πιο πάνω διάταξη, που τον προβλέπει, 
αφορά κάθε παράλειψη του δικαστηρίου της παραποµπής να συµµορφωθεί προς την 
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αναιρετική απόφαση σχετικά µε το νοµικό ζήτηµα που κρίθηκε µε την απόφαση 
αυτήν, ανεξάρτητα από το αν το νοµικό αυτό ζήτηµα ανάγεται στο ουσιαστικό ή στο 
δικονοµικό δίκαιο. Και αυτό για να αποφευχθεί, για την ασφάλεια του δικαίου, να 
δοθεί από το δικαστήριο της παραποµπής λύση που δεν έδωσε ο Άρειος Πάγος ως 
Ακυρωτικό ∆ικαστήριο.  
- Ο ΚΠολ∆ ορίζει: α) Στο άρθρο του 579 παρ. 1 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 αυτήν ακυρώνεται µόνο εφόσον 
στηρίζεται στην παράβαση για την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση. Κάθε απόφαση που 
στηρίζεται σ' αυτήν που αναιρέθηκε αναιρείται, εφόσον οι λόγοι της αναίρεσης 
αναφέρονται και σ' αυτήν", β) Στο άρθρο του 580 παρ. 3, ότι "αν ο Άρειος Πάγος 
αναιρέσει την απόφαση για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός από εκείνους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 (δηλαδή για υπέρβαση δικαιοδοσίας ή για 
παράβαση των διατάξεων των σχετικών µε την αρµοδιότητα, αντίστοιχα), παραπέµπει 
την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση σε άλλο δικαστήριο ισόβαθµο και οµοειδές 
προς εκείνο το οποίο εξέδωσε την απόφαση που αναιρέθηκε ή στο ίδιο, αν είναι 
δυνατή η σύνθεσή του από άλλους δικαστές", γ) Στο άρθρο του 581 παρ. 2 ότι "η 
υπόθεση συζητείται (στο δικαστήριο της παραποµπής) µέσα στα όρια που 
διαγράφονται µε την αναιρετική απόφαση... ". Από το συνδυασµό των παραπάνω 
διατάξεων προκύπτει ότι µετά την παραδοχή της αιτήσεως αναιρέσεως οι διάδικοι 
επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από τη συζήτηση µετά την οποία 
εκδόθηκε η απόφαση που αναιρέθηκε, δηλαδή αναβιώνει η αίτηση παροχής έννοµης 
προστασίας (έφεση, αγωγή). Η απόφαση αναιρείται κατά το µέτρο παραδοχής της 
αναιρέσεως, δηλαδή ως προς τα κεφάλαια της που προσβλήθηκαν µε την αναίρεση, 
όχι δε ως προς άλλα κεφάλαιά της, εκτός αν τα τελευταία συνάπτονται αρρήκτως µε 
τα κεφάλαιά ως προς τα οποία χώρησε αναίρεση της αποφάσεως, οπότε 
συναναιρούνται. Τα παράπονα που είχαν διατυπωθεί ως λόγοι εφέσεως και ως 
αναιρετικοί λόγοι κατ' αρχήν (όχι όµως και πάντοτε) καλύπτονται από το 
δεδικασµένο της αναιρετικής αποφάσεως. Και στην περίπτωση αυτήν, αν είχαν γίνει 
δεκτά ως αναιρετικοί λόγοι, τότε το δικαστήριο της παραποµπής δεσµεύεται να τα 
δεχτεί και ως βάσιµους λόγους της εφέσεως, ενώ αν είχαν απορριφθεί ως αναιρετικοί 
λόγοι είναι ως λόγοι εφέσεως απαράδεκτοι.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 368, 787, 974, 976, 979, 980, 981, 982, 994, 1033, 1041, 1045, 1051, 1192, 
1884,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 18, 579, 580, 581,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1513 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων. Λήψη υπόψη πραγµάτων που δεν προτάθηκαν. Επίδοση σε αντίκλητο 
πληρεξούσιο δικηγόρο. 
- Όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 1045, 1046 και 974 ΑΚ, για την 
απόκτηση της κυριότητας ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται η επί 
εικοσαετία νοµή του πράγµατος, δηλαδή η µε διάνοια κυρίου φυσική εξουσίαση του 
πράγµατος. Ο τρόπος απόκτησης της νοµής του πράγµατος δεν έχει σηµασία. Αυτή 
µπορεί να αποκτήθηκε αυτογνωµόνως ή µε παράδοσή της από τον προηγούµενο 
νοµέα, µε κάποιον από τους προβλεπόµενους στα άρθρα 976, 977 και 979 ΑΚ 
τρόπους. Φυσική εξουσίαση του πράγµατος αποτελεί η άσκηση πράξεων που 
προσιδιάζουν στη φύση και στον προορισµό του πράγµατος, ώστε κατά την αντίληψη 
των συναλλαγών, να θεωρείται ότι αυτό βρίσκεται κατά τρόπο σταθερό στη διάθεση 
του νοµέα.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ.19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, ιδρύεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, υπάρχει έλλειψη νόµιµης 
βάσης, λόγω ανεπαρκών ή αντιφατικών αιτιολογιών, όταν από το αιτιολογικό της 
απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν 
προκύπτουν, κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά 
περιστατικά, τα οποία, σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση στη 
συγκεκριµένη περίπτωση ότι συντρέχουν οι όροι εφαρµογής της διάταξης που 
εφαρµόστηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο 
λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για 
το αν ορθώς εφαρµόστηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. Αναφέρεται σε 
πληµµέλειες αναγόµενες στη διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και δεν 
ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και 
ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει 
εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται σαφώς, πλήρως και χωρίς αντιφάσεις. Ως 
ζητήµατα δε, των οποίων η µη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή 
αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη νόµιµη βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί 
που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν, δηλαδή, στη θεµελίωση ή την κατάλυση 
του δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως 
και τα πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα που συνέχονται µε την αξιολόγηση και 
στάθµιση των αποδείξεων, για την οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο.  
- Στην περίπτωση που το διατακτικό της αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης στηρίζεται 
αυτοτελώς σε δύο ή περισσότερες επάλληλες αιτιολογίες και µε τους λόγους της 
αναίρεσης πλήττεται η µία µόνον από αυτές, οι λόγοι αυτοί της αναίρεσης είναι 
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απορριπτέοι ως αλυσιτελείς, αφού οι µη πληττόµενες αιτιολογίες στηρίζουν επαρκώς 
το διατακτικό της προσβαλλόµενης απόφασης. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση 
που µε τους λόγους της αναίρεσης πλήττονται όλες οι αιτιολογίες, αλλά η προσβολή 
της µίας από αυτές δεν τελεσφορεί (ΟλΑΠ 25/2003).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης της 
απόφασης και όταν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα 
που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού 
αναίρεσης αρκεί και µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν το δικαστήριο της ουσίας 
έλαβε υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι 
διάδικοι, τα οποία ήταν υποχρεωµένο να λάβει υπόψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 335 και 338 έως 340 ΚΠολ∆, υπό την προϋπόθεση ότι το πραγµατικό 
γεγονός που επικαλείται ο διάδικος προς απόδειξη µε το αποδεικτικό µέσο ασκεί 
επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 2/2008), επιδρά δηλαδή στο διατακτικό της 
απόφασης. Καµία, ωστόσο, διάταξη δεν επιβάλλει την ειδική µνεία και τη χωριστή 
αξιολόγηση καθενός από τα αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν 
οι διάδικοι, αλλ' αρκεί η γενική µνεία των κατ' είδος αποδεικτικών µέσων που 
λήφθηκαν υπόψη. Μόνο αν από τη γενική αυτή αναφορά, σε συνδυασµό µε το 
περιεχόµενο της απόφασης, δεν προκύπτει κατά τρόπο αναµφίβολο ότι λήφθηκε 
υπόψη κάποιο συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο, στοιχειοθετείται ο αναιρετικός αυτός 
λόγος. Εξάλλου, ο λόγος αυτός δεν ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν προσέδωσε στο 
αποδεικτικό µέσο την αποδεικτική βαρύτητα που υποστηρίζει ο αναιρεσείων ότι αυτό 
έχει, αφού η σχετική εκτίµηση δεν υπόκειται, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 
561 παρ. 1 ΚΠολ∆, στον έλεγχο του Αρείου Πάγου.  
- Ο από τη διάταξη του αριθ. 8 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται και 
όταν το δικαστήριο, κατ' εσφαλµένη εκτίµηση των διαδικαστικών εγγράφων, που 
ελέγχονται παραδεκτώς από τον Άρειο Πάγο (άρθρο 561 § 21 ΚΠολ∆), παρά το νόµο 
και κατά παράβαση της κρατούσας στην πολιτική δίκη αρχής της συζήτησης (άρθρο 
106 ΚΠολ∆), έλαβε υπόψη πράγµατα, που δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, ως πράγµατα δε θεωρούνται οι αυτοτελείς 
πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων, οι οποίοι τείνουν στη θεµελίωση ή την 
κατάλυση ή την παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, που έχει 
ασκηθεί µε την αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση (ΟλΑΠ 3/1997, ΟλΑΠ 
13/1995). Προς τους µη προταθέντες ισχυρισµούς εξοµοιώνονται και οι ισχυρισµοί, 
τους οποίους οι διάδικοι δεν είχαν προβάλλει παραδεκτά και νόµιµα στο δικαστήριο 
της ουσίας.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 143 παρ.3, 104 και 96 παρ.1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι η 
επίδοση της κλήσης για τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης µπορεί να γίνει εγκύρως 
και στον δικηγόρο που υπογράφει την αίτηση, ως πληρεξούσιο του αναιρεσείοντος 
και ο οποίος τεκµαίρεται ότι τυγχάνει αντίκλητός του για την υπόθεση για την οποία 
υπέγραψε το σχετικό δικόγραφο και έχει, ως εκ τούτου, την κατά το άρθρο 142 του 
ίδιου Κώδικα εξουσία. να παραλαµβάνει δηλαδή τα προς τον διάδικο που τον διόρισε 
απευθυνόµενα και αφορώντα στην υπόθεση δικόγραφα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 976, 977, 979, 1045, 1046,  
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ΚΠολ∆: 96, 104, 142, 143, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 775 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.Παραµόρφωση εγγράφου. 
- Κατά µεν το άρθρο 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µία εικοσαετία 
πράγµα κινητό ή ακίνητο γίνεται κύριος µε έκτακτη χρησικτησία, κατά δε το άρθρο 
974 του ίδιου Κώδικα, όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα 
(κατοχή) είναι νοµέας, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Σύµφωνα µε τις 
διατάξεις αυτές για την κτήση της κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία απαιτείται 
άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία. Αποτελούν δε πράξεις νοµής, όταν πρόκειται 
για ακίνητο, οι ολικές και εµφανείς πάνω σ' αυτό πράξεις που προσιδιάζουν στη φύση 
και τον προορισµό του, µε τις οποίες φανερώνεται η βούληση του νοµέα να έχει το 
πράγµα για δικό του. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 976 εδ.α' του ΑΚ, σε 
πράγµα που βρίσκεται στη νοµή άλλου η νοµή αποκτάται µε παράδοση που γίνεται 
µε τη βούληση του νοµέα. Από τη διάταξη αυτή, η οποία καθιερώνει παράγωγο τρόπο 
κτήσης της νοµής, µε ειδική διαδοχή, η οποία συντελείται µε απλή παράδοση της 
νοµής, σύµφωνα µε τη βούληση του µέχρι τη µεταβίβαση νοµέα, προκύπτει ότι 
προϋποθέσεις για την κτήση της νοµής µε παράδοση είναι: α) η ύπαρξη της ιδιότητας 
του νοµέα, κατά το χρόνο παράδοσης της νοµής, σ' αυτόν που µεταβιβάζει τη νοµή, 
β) η κτήση της φυσικής εξουσίας του πράγµατος από τον αποκτώντα και γ) η 
µετάθεση της φυσικής εξουσίας από τον µέχρι τώρα νοµέα στον αποκτώντα να 
γίνεται µε τη θέληση και των δύο, δηλαδή και εκείνου που µεταβιβάζει τη νοµή και 
του αποκτώντα. Το στοιχείο αυτό της θέλησης του µεταβιβάζοντος νοµέα υπάρχει, 
όχι µόνο όταν αυτός παραδίδει στον αποκτώντα το πράγµα, αλλά και όταν επιτρέπει ή 
εγκρίνει την κατάληψη του πράγµατος από αυτόν.  
- Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ ιδρύεται αν, για την εφαρµογή 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή 
αρκέσθηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόµος, καθώς και αν το 
δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την 
αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσία την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας 
και της υπαγωγής αυτών στο νόµο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο 
εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι 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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- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφασης 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. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.8 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, 
όταν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν 
προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης. Πράγµατα, υπό την έννοια της πιο πάνω διάταξης, 
θεωρούνται οι ασκούντες ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης αυτοτελείς 
ισχυρισµοί των διαδίκων, που υπό την προϋπόθεση της νόµιµης πρότασής τους, 
θεµελιώνουν ιστορικώς το αίτηµα της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης 
ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος (ΟλΑΠ 25/2003, 12/2000 και 3/1997), όχι 
δε και εκείνοι που συνέχονται µε την ιστορική βάση της αγωγής και αποτελούν 
άρνηση αυτής, ούτε και εκείνοι που δεν έχουν αυτοτέλεια και αποτελούν 
επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την 
εκτίµηση των αποδείξεων (ΟλΑΠ 469/1984).  
- 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 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 (ΟλΑΠ 2/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 976, 981, 1033, 1045, 1046,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 569,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1662 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1045 ΑΚ, για τη κτήση της κυριότητας µε έκτακτη 
χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε δυνατότητα αυτού 
που χρησιδεσπόζει να συνυπολογίσει το χρόνο τη 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 
εµφανείς υλικές πράξεις επ' αυτού που είναι δηλωτικές της βούλησης του νοµέα να 
εξουσιάζει τούτο και οι οποίες ποικίλουν ανάλογα µε τον κατά τη βούληση του νοµέα 
προορισµό του πράγµατος.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ.19 του ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης αν η απόφαση 
δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, έλλειψη νόµιµης βάσης, λόγω ανεπαρκών 
ή αντιφατικών αιτιολογιών, υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που 
συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, 
σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση ότι 
συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της 
εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές 
της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν εφαρµόσθηκε ορθώς ή όχι 
ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. Αναφέρεται σε πληµµέλειες αναγόµενες στη 
διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις 
που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, 
στάθµιση και αξιολόγηση αυτών και στην αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει 
εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται πλήρως, σαφώς και χωρίς αντιφάσεις 
(ΟλΑΠ 24/1992).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1175 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία σε κοινό πράγµα. Κοινωνία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Ένσταση ιδίας κυριότητας. Λήψη υπόψη πραγµάτων που δεν προτάθηκαν. Αναιρείται 
η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά µεν το άρθρο 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µία εικοσαετία 
πράγµα κινητό ή ακίνητο γίνεται κύριος µε έκτακτη χρησικτησία, κατά δε το άρθρο 
974 του ίδιου Κώδικα, όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα 
(κατοχή) είναι νοµέας, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Σύµφωνα µε τις 
διατάξεις αυτές, για την κτήση της κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία απαιτείται 
άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε τη δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη 
νοµή του πράγµατος µε καθολική ή µε ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο 
της δικής του νοµής και το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου του (άρθρο 1051 ΑΚ). 
Άσκηση νοµής, προκειµένου για ακίνητο, συνιστούν οι εµφανείς υλικές ενέργειες 
επάνω σ' αυτό, που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισµό του, µε τις οποίες 
εκδηλώνεται η βούληση του νοµέα να το εξουσιάζει.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 785-787, 974, 980, 981, 982, 983, 984, 994, 1113 και 
1884 ΑΚ, συνάγεται, ότι ο συγκοινωνός, όπως είναι και ο εξ αδιαθέτου 
συγκληρονόµος, αν κατέχει ολόκληρο το κοινό πράγµα, θεωρείται ότι κατέχει αυτό 
και στο όνοµα των λοιπών κοινωνών και δεν µπορεί να αντιτάξει κατ' αυτών 
αποσβεστική ή κτητική παραγραφή (έκτακτη χρησικτησία), προτού καταστήσει 
γνωστό σ' αυτούς ότι αποφάσισε να νέµεται ολόκληρο το κοινό πράγµα ή µεγαλύτερο 
από τη µερίδα του µέρος αποκλειστικώς στο όνοµά του ως κύριος και από τη 
γνωστοποίηση αυτήν πρέπει να έχει παρέλθει η απαιτούµενη για την χρησικτησία 
εικοσαετία. Όµως, η παραπάνω γνωστοποίηση δεν απαιτείται, στην περίπτωση 
εκούσιας παράδοσης της νοµής µετά από άτυπη διανοµή ή δωρεά µεταξύ των 
συγκυρίων, εφόσον έκτοτε ο κατέχων το κοινό σαφώς εκδηλώνει τη βούλησή του να 
νέµεται αποκλειστικά αυτό για δικό του λογαριασµό, οι δε λοιποί που µετείχαν στη 
συµφωνία αυτή αποδέχθηκαν την βούλησή του (βλ ΑΠ 485/1982).  
- 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 
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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).  
- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, όταν 
το δικαστήριο, παρά το νόµο, έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν 
έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης. Ως πράγµατα, 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. Εποµένως, πράγµα, κατά την έννοια της 
άνω διάταξης αυτής, είναι και ο ισχυρισµός του συγκληρονόµου που κατέχει το όλο 
ακίνητο, ότι από κάποιο χρονικό σηµείο και µετά νέµεται µόνο για τον εαυτό του και 
ότι αυτό το γνωστοποίησε στους συγκληρονόµους του ή ότι οι τελευταίοι µε άλλο 
τρόπο έλαβαν γνώση αυτού. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 785-787, 974, 980, 981, 982, 983, 984, 994, 1045, 1051, 1113, 1884, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1735 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου. Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. 
- 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.  
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- Σύµφωνα µε το άρθρο 1045 ΑΚ, για τη κτήση της κυριότητας µε έκτακτη 
χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε δυνατότητα αυτού 
που χρησιδεσπόζει να συνυπολογίσει το χρόνο τη 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 
εµφανείς υλικές πράξεις επ' αυτού που είναι δηλωτικές της βούλησης του νοµέα να 
εξουσιάζει τούτο και οι οποίες ποικίλουν ανάλογα µε τον κατά τη βούληση του νοµέα 
προορισµό του πράγµατος.  
- Κατά το άρθρο 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 
αρκέσθηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόµος: καθώς και αν το 
δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την 
αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας 
και της υπαγωγής αυτών στο νόµο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο 
εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχτηκαν 
δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και 
όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη στο 
πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1033, 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1729 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1045 ΑΚ, για την κτήση της κυριότητας µε έκτακτη 
χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε 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 το 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 
εµφανείς υλικές πράξεις επ' αυτού που είναι δηλωτικές της βούλησης ου νοµέα να 
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εξουσιάζει τούτο και οι οποίες ποικίλουν ανάλογα µε τον κατά τη βούληση του νοµέα 
προορισµό του πράγµατος. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 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 
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: 974, 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1516 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησισκτησία. ∆ιεκδικητική αγωγή. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση 
διδαγµάτων της κοινής πείρας.Παρά το νόµο, λήψη υπόψη πραγµάτων που δεν 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Αδίκαστη αίτηση. 
Αντιφατικές διατάξεις της απόφασης στο διατακτικό. Απόδοση σε ορισµένα 
αποδεικτικά µέσα δύναµης αποδείξεως µικρότερης ή µεγαλύτερης από εκείνη που, 
δεσµευτικά γι' αυτό, καθορίζει ο νόµος. 
- Όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 1045, 1046 και 974 ΑΚ, για την 
απόκτηση της κυριότητας ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται η επί 
εικοσαετία νοµή του πράγµατος, δηλαδή η µε διάνοια κυρίου φυσική εξουσίαση του 
πράγµατος. Ο τρόπος απόκτησης της νοµής του πράγµατος δεν έχει σηµασία. Αυτή 
µπορεί να αποκτήθηκε αυτογνωµόνως ή µε παράδοσή της από τον προηγούµενο 
νοµέα, µε κάποιον από τους προβλεπόµενους στα άρθρα 976, 977 και 979 ΑΚ 
τρόπους. Φυσική εξουσίαση του πράγµατος αποτελεί η άσκηση πράξεων που 
προσιδιάζουν στη φύση και στον προορισµό του, ώστε κατά την αντίληψη των 
συναλλαγών, να θεωρείται ότι αυτό βρίσκεται κατά τρόπο σταθερό στη διάθεση του 
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νοµέα. Περαιτέρω από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1033, 1045 ΑΚ και 
262 παρ.1 ΚΠολ∆ συνάγεται, ότι ο κατά της διεκδικητικής αγωγής ακινήτου 
προβαλλόµενος από τον εναγόµενο ισχυρισµός ότι απέκτησε αυτός την κυριότητα 
του επιδίκου µε έκτακτη χρησικτησία, αποτελεί ένσταση µεν αν η αγωγή στηρίζεται 
σε παράγωγο τρόπο κτήσεως της κυριότητας ή και σε πρωτότυπο τρόπο, εφόσον 
όµως τα περιστατικά που προτείνονται, αληθινά υποτιθέµενα, προσπορίζουν στον 
προτείνοντα την κυριότητα και είναι µεταγενέστερα αυτών της αγωγής, ή ο χρόνος 
της νοµής που περιέχεται σ' αυτά είναι επαρκής για τη συµπλήρωση διπλής 
χρησικτησίας, άρνηση δε της αγωγής αν τα περιστατικά αυτά συµπίπτουν ή είναι 
προγενέστερα εκείνων που περιέχονται στην αγωγή.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η απόφαση 
δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, λόγω 
ανεπαρκών ή αντιφατικών αιτιολογιών, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που 
συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν, κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία, 
σύµφωνα µε το νόµο, είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση ότι 
συντρέχουν οι όροι εφαρµογής της διάταξης που εφαρµόστηκε ή ότι δε συντρέχουν οι 
όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές 
της απόφασης δηµιουργούνται αµφιβολίες για το αν ορθώς εφαρµόστηκε ή όχι 
ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. Αναφέρεται σε πληµµέλειες αναγόµενες στη 
διατύπωση του αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις 
αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση 
και αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται 
σαφώς, πλήρως και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα δε, των οποίων η µη αιτιολόγηση 
ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη 
νόµιµη βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν, 
δηλαδή, στη θεµελίωση ή την κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε είτε ως 
επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά επιχειρήµατα 
που συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για την οποία η 
έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης.  
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 559 αριθ.1 εδ. β ΚΠολ∆, η παράβαση των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναίρεσης µόνον αν αυτά αφορούν την 
ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την σε αυτούς υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων. 
Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ιδρύεται λόγος αναίρεσης, όταν το δικαστήριο 
εσφαλµένως χρησιµοποίησε ή παρέλειψε να χρησιµοποιήσει διδάγµατα από την 
κοινή πείρα για την ανεύρεση της αληθινής έννοιας κανόνος δικαίου ή για την 
υπαγωγή σε αυτόν των πραγµατικών γεγονότων και όχι όταν παραβαίνει τα 
διδάγµατα αυτά κατά την εκτίµηση των αποδείξεων.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 περ. α' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης 
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 
διάταξης αυτής, θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί των διαδίκων, οι 



 

[183] 
 

οποίοι ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και τείνουν στη θεµελίωση, 
ή στην κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος, που έχει 
ασκηθεί µε την αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση και όχι οι ισχυρισµοί που 
αποτελούν άρνηση της αγωγής.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆ επιτρέπεται αναίρεση αν το δικαστήριο 
επιδίκασε κάτι που δε ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα ζητήθηκαν ή 
άφησε αίτηση αδίκαστη. Ο όρος "επιδίκασε" πρέπει να νοηθεί υπό ευρεία έννοια, ενώ 
ως αίτηµα νοείται κάθε αίτηµα που εισάγεται µε αυτοτελή αίτηση των διαδίκων µε 
την οποία ζητείται η παροχή έννοµης προστασίας και η οποία δηµιουργεί αντίστοιχη 
εκκρεµότητα δίκης, όπως είναι η αγωγή, η ανταγωγή, η κύρια παρέµβαση, η 
αυτοτελής πρόσθετη παρέµβαση, κάθε ένδικο µέσο, η ανακοπή και η τριτανακοπή, 
όχι όµως κατά κανόνα η ένσταση και η αντένσταση, η λήψη ή µη λήψη υπόψη των 
οποίων καλύπτεται από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆. 
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 17 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν η απόφαση 
περιέχει αντιφατικές διατάξεις στο διατακτικό, ώστε να καθίσταται αδύνατη η 
εκτέλεσή της ή να δηµιουργείται αβεβαιότητα ως προς τη διάπλαση ή τη διάγνωση 
που έλαβε χώρα και όχι όταν η αντίφαση υπάρχει στις αιτιολογίες της απόφασης, 
εκτός αν αυτές επέχουν θέση διατακτικού ή όταν η αντίφαση υπάρχει µεταξύ του 
διατακτικού και του αιτιολογικού της απόφασης. 
- Ο λόγος αναίρεσης του άρθρου 559 αριθ. 12 ΚΠολ∆ ιδρύεται όταν το δικαστήριο 
της ουσίας, κατά την εκτίµηση των αποδείξεων, αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά 
µέσα δύναµη αποδείξεως µικρότερη ή µεγαλύτερη από εκείνη που, δεσµευτικά γι' 
αυτό, καθορίζει ο νόµος και δε στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο, 
εκτιµώντας ελεύθερα τις αποδείξεις, όπως έχει δικαίωµα από το νόµο (άρθρο 340 
ΚΠολ∆), αποδίδει σε ορισµένα αποδεικτικά µέσα, που κατά το νόµο έχουν την ίδια 
αποδεικτική δύναµη µε άλλα, µεγαλύτερη βαρύτητα ή αξιοπιστία από τα τελευταία. 
Με τον τέταρτο λόγο αναίρεσης, από τον αριθ.12 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, η 
αναιρεσείουσα προσάπτει στο Εφετείο την αιτίαση, ότι εσφαλµένως θεώρησε 
περισσότερο αξιόπιστες τις καταθέσεις των µαρτύρων των αναιρεσιβλήτων από 
εκείνες των δικών της µαρτύρων. Ο λόγος αυτός είναι απαράδεκτος, διότι, από την ως 
άνω διάταξη του άρθρου 340 ΚΠολ∆, µε την οποία καθιερώνεται η αρχή της 
ελεύθερης εκτίµησης των αποδείξεων από το δικαστή, σε συνδυασµό µε εκείνη του 
άρθρου 409 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, συνάγεται ότι η αξιοπιστία των µαρτύρων και η 
εκτίµηση των όσων καταθέτουν ανήκει στην κυριαρχική και ανέλεγκτη εξουσία του 
δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο, εκτιµώντας τις αποδείξεις, µπορεί να αποδώσει 
στις καταθέσεις των µαρτύρων των αναιρεσιβλήτων µεγαλύτερη βαρύτητα και 
αξιοπιστία, από τις καταθέσεις των µαρτύρων της αναιρεσείουσας και δεν 
υποχρεούται να εκθέσει στην απόφασή του τους λόγους που το οδήγησαν σε τέτοια ή 
άλλη εκτίµησή του. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 976, 977, 979, 1033, 1045, 1046,  
ΚΠολ∆: 262, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1520 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κτήση κυριότητας µε κληρονοµική διαδοχή. Έκτακτη χρησικτησία. παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 1710 παρ.1, 1711, 1712, 1721, 1846, 
1813 έως 1824, 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 κληρονοµιά µε δηµόσιο 
έγγραφο και µεταγράψει την περί αποδοχής δήλωσή του, µε συµφωνία δε, µεταξύ του 
κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι µετατίθεται σ' αυτόν η κυριότητα για κάποια 
νόµιµη αιτία, η οποία γίνεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο που υποβάλλεται σε 
µεταγραφή. Για τη µεταβίβαση, µε τους τρόπους αυτούς, της κυριότητας του 
ακινήτου, προϋπόθεση είναι ο αποβιώσας ή εκείνος που συµφώνησε τη µεταβίβασή 
της να ήταν κύριος του ακινήτου.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 974, 1045, 1051 ΑΚ, συνάγεται ότι, για την κτήση 
της κυριότητας ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί 
συνεχή εικοσαετία, µε τη δυνατότητα, εκείνου που απέκτησε τη νοµή αυτού µε 
καθολική ή µε ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής και 
το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου του. Άσκηση νοµής, προκειµένου για ακίνητο, 
συνιστούν 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. Εκείνος δε που έχει στη νοµή του το πράγµα κατά την έναρξη και τη 
λήψη ορισµένης χρονικής περιόδου, τεκµαίρεται ότι το νέµεται και κατά τον 
ενδιάµεσο χρόνο.  
- Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ ιδρύεται, αν για την εφαρµογή 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή 
αρκέσθηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόµος, καθώς και αν το 
δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την 
αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσία την υπόθεση, η 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγµατικών 
περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας 
και της υπαγωγής αυτών στο νόµο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο 
εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχτηκαν 
δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε αρκούσαν για την εφαρµογή του, καθώς και 
όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών σε διάταξη στο 
πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του 
δικανικού συλλογισµού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
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την κρίση του επί ζητήµατος µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, και έτσι 
δεν µπορεί να ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που 
δεν εφαρµόσθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1033, 1045, 1051, 1193, 1195, 1198, 1199, 1710,, 1711, 1712, 1721, 1846, 
1813 -1824, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1608 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κυριότητα. Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 1033, 1192 και 1198 ΑΚ, συνάγεται 
ότι η κυριότητα ακινήτου αποκτάται παραγώγως, µε συµφωνία 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 τον τρόπο αυτόν, της κυριότητας του ακινήτου, 
προϋπόθεση είναι εκείνος που συµφώνησε τη µεταβίβασή της να ήταν κύριος του 
ακινήτου. Περαιτέρω, από µεν τις διατάξεις των άρθρων 974, 1041, 1042, 1043, 
1045, 1051 ΑΚ, προκύπτει ότι, για την κτήση της κυριότητας ακινήτου, µε τακτική 
χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής µε καλή πίστη και νόµιµο ή νοµιζόµενο τίτλο 
για µια δεκαετία, και µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή 
εικοσαετία, µε τη δυνατότητα, και στις δύο περιπτώσεις, εκείνου που απέκτησε τη 
νοµή αυτού µε καθολική ή µε ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής 
του νοµής και το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου του, από δε τις διατάξεις των 
νόµων 8 παρ.1 Κωδ. (7.39), 9 παρ.1 Πανδ. (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 β.ρ. 
∆ικαίου, οι οποίες, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του ΕισΝΑΚ, έχουν εφαρµογή για την 
απόκτηση της κυριότητας, εφόσον τα δικαιογόνα γεγονότα έγιναν κατά το χρόνο που 
αυτές ίσχυαν, συνάγεται ότι ήταν επιτρεπτή η κτήση κυριότητας ακινήτου µε έκτακτη 
χρησικτησία µε την άσκηση νοµής πάνω στο ακίνητο µε διάνοια κυρίου και µε καλή 
πίστη επί µία συνεχή τριακονταετία, µε τη δυνατότητα 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. Ως νοµή, 
κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, συνιστούν οι εµφανείς υλικές ενέργειες επάνω 
στο ακίνητο που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισµό του, µε τις οποίες 
εκδηλώνεται η βούληση του νοµέα να έχει το ακίνητο για δικό του.  
- 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 
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περιλαµβάνονται στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού της και 
αποτελούν το αιτιολογικό της, δεν προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του για ζήτηµα µε ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, µε 
αποτέλεσµα έτσι να µην µπορεί να ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε ή δεν 
συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρµόσθηκε (ΟλΑΠ 1/1999). Ειδικότερα, 
αντιφατικές αιτιολογίες έχει η απόφαση, όταν τα πραγµατικά περιστατικά που 
στηρίζουν το αποδεικτικό πόρισµά της για κρίσιµο ζήτηµα, δηλαδή για ζήτηµα 
αναφορικά µε ισχυρισµό των διαδίκων που τείνει στη θεµελίωση ή στην κατάλυση 
του επίδικου δικαιώµατος, συγκρούονται µεταξύ τους και αλληλοαναιρούνται, 
αποδυναµώνοντας έτσι την κρίση της απόφασης για την υπαγωγή ή µη της ατοµικής 
περίπτωσης στο πραγµατικό συγκεκριµένου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που 
συνιστά και το νοµικό χαρακτηρισµό της ατοµικής περίπτωσης. Αντίστοιχα 
ανεπάρκεια αιτιολογίας υπάρχει όταν από την απόφαση δεν προκύπτουν σαφώς τα 
περιστατικά που είτε είναι κατά το νόµο αναγκαία για τη στοιχειοθέτηση, στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που εφαρµόσθηκε είτε 
αποκλείουν την εφαρµογή της.  
  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 974, 1033, 1041, 1042, 1043, 1045, 1051, 1192, 1198,  
ΚΠολ∆: 81, 82, 83, 110, 558, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 92 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1045 ΑΚ για την κτήση κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία, 
απαιτείται άσκηση της φυσικής εξουσίας πάνω στο πράγµα, µε διάνοια κυρίου, επί 
συνεχή εικοσαετία, µε δικαίωµα εκείνου, που απέκτησε τη νοµή του πράγµατος, µε 
καθολική ή ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο δικό του χρόνο χρησικτησίας και το 
χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου του (αρθρ.1051 ΑΚ). Η ειδική διαδοχή στη 
νοµή επέρχεται µε άτυπη αναιτιώδη σύµβαση, η οποία έχει την έννοια ότι στον 
αποκτώντα µεταβιβάζεται η ίδια η νοµή του είχε εκείνος, ο οποίος µεταβιβάζει και 
παραδίδει το πράγµα, νοµέας δε κατά το άρθρο 974 του ιδίου κώδικα, είναι όποιος 
απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε 
διάνοια κυρίου. Πράξεις νοµής όταν πρόκειται για ακίνητα αποτελούν οι υλικές και 
εµφανείς, πάνω σ' αυτό, πράξεις, που προσιδιάζουν στην φύση και τον προορισµό 
του, µε τις οποίες φανερώνεται η βούληση του νοµέα να είναι το πράγµα δικό του. 
Τέτοιες δε πράξεις είναι και η εποπτεία η επίβλεψη, η επίσκεψη, η παραχώρηση σε 
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τρίτον µε ή χωρίς αντάλλαγµα, η φύλαξη και η οριοθέτηση και καταµέτρηση των 
διαστάσεων του, η ανάθεση σύνταξης τοπογραφικών διαγραµµάτων, οι ενέργειες για 
ένταξή του στο σχέδιο πόλης και στο κτηµατολόγιο και εφόσον πρόκειται για 
κληρονοµιαίο ακίνητο, η αποδοχή της κληρονοµιάς και η µεταγραφή της, η καταβολή 
του φόρου κληρονοµιάς κ.α. χωρίς παράλληλα να απαιτείται και ο ηµερολογιακός 
προσδιορισµός των επί µέρους πράξεων, µέσα στο χρόνο της χρησικτησίας (ΑΠ 
210/2011, ΑΠ 1418/2010, ΑΠ 1613/2010, ΑΠ 157/2009). Εξάλλου οι µη εµφανείς 
πράξεις που γίνονται χωρίς σωµατική επενέργεια στο πράγµα δεν θεωρούνται πράξεις 
ασκήσεως νοµής, αλλά προπαρασκευή αυτής (ΑΠ 1418/2010, ΑΠ 2195/2009).  
- 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 (ΟλΑΠ 8/2005) και χρησιµοποιούνται από το 
δικαστήριο για την εξειδίκευση των αορίστων νοµικών εννοιών και για έµµεση 
απόδειξη κρισίµων γεγονότων ή την εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των 
αποδεικτικών µέσων που προσκοµίστηκαν. Όµως η παραβίαση των διδαγµάτων της 
κοινής πείρας, τα οποία πρέπει να καθορίζονται (ΑΠ 60/2004) ιδρύει τον από τον 
αριθµό 1 εδ.β του άρθρου 559 ΚΠολ∆ λόγο αναίρεσης, ΜΟΝΟ αν τα διδάγµατα αυτά 
αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων 
σ'αυτούς. Εποµένως ο λόγος αναίρεσης ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας 
χρησιµοποιεί εσφαλµένα ή παραλείπει να χρησιµοποιήσει διδάγµατα της κοινής 
πείρας, προκειµένου να ανεύρει την αληθή έννοια κανόνα δικαίου ή να υπαγάγει 
σ'αυτόν τα πραγµατικά περιστατικά της διαφοράς (ΑΠ 208/2011). Ο λόγος αυτός 
πάντως δεν ιδρύεται όταν τα διδάγµατα της κοινής πείρας χρησίµευσαν προς έµµεση 
απόδειξη για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων (ΑΠ 208/2011), καθώς και όταν 
χρησιµοποιούνται για την υπό του δικαστηρίου εξακρίβωση της ύπαρξης 
πραγµατικών περιστατικών ή την αξιολόγηση των αποδεικτικών µέσων και τη 
συναγωγή πραγµατικών επιχειρηµάτων, γιατί στις περιπτώσεις αυτές πρόκειται για 
εκτίµηση πραγµάτων, εκφεύγουσα του ακυρωτικού ελέγχου, κατά το άρθρο 561 
παρ.1 ΚΠολ∆.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 11 περ.γ του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα, που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν. Από τη διάταξη αυτή, συνδυαζόµενη µε εκείνες των άρθρων 335, 338 
έως 340 και 346 του ίδιου κώδικα, προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας, 
προκειµένου να σχηµατίσει δικανική πεποίθηση για τη βασιµότητα των πραγµατικών 
ισχυρισµών των διαδίκων, που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, 
οφείλει να λάβει υπόψη τα νοµίµως προσκοµισθέντα, είτε προς άµεση απόδειξη, είτε 
για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων αποδεικτικά µέσα, εφόσον γίνεται σαφής και 
ορισµένη επίκληση αυτών από τον διάδικο (ΑΠ 6/2012, ΑΠ 249/2012, ΑΠ 
254/2012). Η εν λόγω επίκληση µπορεί να γίνει είτε µε τις προτάσεις της συζήτησης, 
µετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση, είτε και µε αναφορά σε συγκεκριµένο µέρος 
των προσκοµιζοµένων προτάσεων προηγούµενης συζήτησης, όπου γίνεται σαφώς και 
ορισµένη επίκληση του αποδεικτικού µέσου. (ΟλΑΠ 23/2008). Καµιά ωστόσο 
διάταξη δεν επιβάλλει την ειδική µνεία και τη χωριστή αξιολόγηση καθενός από τα 
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αποδεικτικά µέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόµισαν οι διάδικοι, αλλά αρκεί η 
γενική µνεία των κατ' είδος αποδεικτικών µέσων που λήφθηκαν υπόψη. Μόνο αν από 
τη γενική ή και ρητή ακόµη αναφορά, σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο της 
απόφασης, δεν προκύπτει κατά τρόπο αναµφίβολο (ΟλΑΠ 2/2008) ή κατ'άλλη 
έκφραση αδιστάκτως βέβαιο (ΟλΑΠ 13-14-15/2005) ότι λήφθηκε υπόψη κάποιο 
συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο, στοιχειοθετείται ο αναιρετικός αυτός λόγος (ΑΠ 
240/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 72, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 561, 
ΕισΝΚΠολ∆: 24,  
Νόµοι: 3852/2010, άρθ. 58, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Κυριότητα - Κυριότητα δυνάµει Οθωµανικού ∆ικαίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1527 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κυριότητα δυνάµει Οθωµανικού δικαίου. Κυριότητα ∆ηµοσίου. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 122 του νόµου "περί γαιών" της 7 Ραµαζάν 
1274 (1858), στις µοναστηριακές γαίες ανήκαν, κατά µεν την παράγρ. 1 αυτού, οι 
ανέκαθεν προσαρτηµένες στις Ιερές Μονές µε πλήρη δικαιώµατα κυριότητας, αρκεί η 
"προσάρτησή" τους αυτή να ήταν καταχωρηµένη µε αντίστοιχη εγγραφή στο 
αυτοκρατορικό οθωµανικό κτηµατολόγιο (defterhane), που αποτελούσε συστατικό 
τύπο της επικαλούµενης κυριότητας, οπότε δεν εξουσιάζονταν µε τίτλο (ταπί) ούτε 
υπήρχε δυνατότητα αυτές να αγορασθούν ή να πωληθούν και γι' αυτές δεν ίσχυαν, 
ούτε εφαρµόζονταν, οι κοινές διατάξεις του ΟθνπΓαιών, κατά δε την παράγρ. 2, οι 
κοινές δηµόσιες γαίες, οι οποίες αποτελούσαν και αυτές "προσαρτήµατα" των Ιερών 
Μονών, εξουσιάζονταν µε τίτλο (ταπί) όχι απ' ευθείας στο όνοµα της Μονής, αλλά µε 
το όνοµα του µοναχού, εξακολουθούσαν δε να υπάγονται στην ίδια κατηγορία των 
δηµόσιων γαιών του άρθρου 3 του ΟθνπΓαιών (arazi-i emiriye), εφαρµόζονταν δε σ' 
αυτές οι διατάξεις οι σχετικές µε την εξουσίασή τους µε τίτλο (ταπί) του ΟθνπΓαιών. 
Από δε το άρθρο 78 του ίδιου νόµου "περί γαιών" συνάγεται, ότι για την κτήση του 
δικαιώµατος εξουσιάσεως αρκεί µόνον η πραγµατική κατάσταση της κατοχής και 
καλλιέργειας του αγρού από εκείνον που τον εξουσιάζει για χρονικό διάστηµα δέκα 
ετών, χωρίς δικαστική αµφισβήτηση και ότι το δικαίωµα αυτό εξουσιάσεως έχει 
εφαρµογή µόνον επί καλλιεργήσιµων γαιών και όχι επί βοσκοτόπων και δασών τα 
οποία εξουσιάζονται µόνον µε ταπί. Οι ανωτέρω περί γαιών διατάξεις της τουρκικής 
νοµοθεσίας, οι οποίες ρυθµίζουν τα σχετικά µε την κτήση σ' αυτές δικαιωµάτων 
ιδιωτικής φύσεως, ρητώς αναγνωρίσθηκαν από την ελληνική Πολιτεία και 
διατηρήθηκαν σε ισχύ στις Νέες Χώρες, οι οποίες διατελούσαν τέως υπό τη 
κυριαρχία του οθωµανικού κράτους, µε το άρθρο 2 του ν. 147/1914, όπως 
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συµπληρώθηκε µε το άρθρο 9 του ν. 262/1914. Στην κατηγορία των Νέων Χωρών 
ανήκει και η Μακεδονία, στην οποία από 1-2-1914 άρχισε να ισχύει, σύµφωνα µε το 
άρθρο 2 παρ. 3 του ίδιου πιο πάνω νόµου (147/1914), η ελληνική νοµοθεσία. Ενόψει 
δε του ότι το οθωµανικό δίκαιο αγνοούσε την έννοια του νοµικού προσώπου, και 
εποµένως, εκτός των άλλων, και οι Μονές δεν αναγνωρίζονταν ως υποκείµενα 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, µε το άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 2508/1920 "περί 
εξακριβώσεως και διαχειρίσεως των περιουσιακών πόρων των εν ταις Νέαις Χώραις 
από Τουρκοκρατίας Χριστιανικών Κοινοτήτων" ορίστηκε, ότι τα ακίνητα των οποίων 
τη διαχείριση, ως πραγµάτων που ανήκουν σ' αυτές είχαν, κατά τη διάρκεια της 
Τουρκοκρατίας, οι αρχές και επιτροπές των ορθόδοξων κοινοτήτων ή των επί µέρους 
ιδρυµάτων που υπάγονται σ' αυτές, στα οποία όπως είναι φανερό περιλαµβάνονται 
και τα παντός είδους νοµικά πρόσωπα, των οποίων ακινήτων τις προσόδους οι 
ανωτέρω αρχές, επιτροπές, ιδρύµατα και νοµικά πρόσωπα διέθεταν για την 
εξυπηρέτηση κάποιου από τους σκοπούς που µνηµονεύονται στο νόµο αυτό, µεταξύ 
των οποίων και οι κοινωφελείς, αναγνωρίζονται ως περιουσίες τους που έχουν 
αποκτηθεί νοµίµως, και αν ακόµη οι τίτλοι τους έχουν εκδοθεί στο όνοµα ιδιωτών ή 
αν εµφιλοχωρεί κάποια ακυρότητα κτήσεως κατά τον οθωµανικό νόµο, είτε λόγω 
ελλείψεως ικανότητας προς κτήση από το αποκτών νοµικό πρόσωπο, είτε λόγω του 
ανεπίδεκτου µεταβιβάσεως του ακινήτου µε πράξη αιτία θανάτου, είτε για µη τήρηση 
των νόµιµων διατυπώσεων κατά τη µεταβίβαση.  
Με τη διάταξη αυτή έπαψε να υπάρχει εξ υπαρχής η ανικανότητα των εν γένει 
χριστιανικών καθιδρυµάτων, εποµένως και των νοµικών προσώπων, να αποκτήσουν 
κυριότητα, η οποία υπήρχε στο παρελθόν σύµφωνα µε το καθεστώς το οποίο ίσχυε 
επί Τουρκοκρατίας (ανυπαρξία νοµικών προσώπων), η κτήση, όµως, αυτή της 
κυριότητας από τα πιο πάνω ιδρύµατα και νοµικά πρόσωπα δεν επερχόταν αµέσως 
από το νόµο, αλλά, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 εδάφ. β' 
και 6, 11 παρ. 1, 14 παρ. 1, 15 παρ. 1, 16, 19 παρ. 1 και 2 και 21 παρ. 1 του νόµου 
αυτού, µετά την τήρηση των διατυπώσεων που αναφέρονται στο νόµο αυτό και την, 
µετά από τη νόµιµη συλλογή και εξακρίβωση των αναγκαίων στοιχείων, αναγνώρισή 
της µε απόφαση των αρµοδίων κατά τη διάταξη του άρθρου 11 επιτροπών (ΟλΑΠ 
1741/1980). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 7 του Αγροτικού Κώδικα (2 του 
προϊσχύσαντος) εξαιρούνται της απαλλοτριώσεως οι εκτάσεις που χρησιµοποιούνται 
για την καλλιέργεια και είναι απαραίτητες για την κτηνοτροφική εκµετάλλευση. 
Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 89 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα (79 του προϊσχύσαντος), 
µετά την έκδοση της απόφασης της επιτροπής απαλλοτριώσεων, τριµελής επιτροπή 
από υπαλλήλους, που ορίζει ο Υπουργός Γεωργίας, µεταβαίνει επί τόπου και µετά 
από ακρόαση του ιδιοκτήτη και του συνεταιρισµού διαχωρίζει την εξαιρεθείσα από 
την απαλλοτρίωση έκταση οριοσηµαίνοντας αυτή. Από το συνδυασµό των διατάξεων 
των άρθρων αυτών συνάγεται, ότι η µε απόφαση της επιτροπής εξαίρεση από την 
απαλλοτρίωση έκτασης γίνεται απροσώπως υπέρ πάντων των ιδιοκτητών αυτής και 
ότι η επιτροπή απαλλοτριώσεων σε καµία περίπτωση δεν έχει αρµοδιότητα έστω και 
παρεµπιπτόντως να επιλύσει διαφορά ως προς την κυριότητα της εξαιρεθείσας 
εκτάσεως και ότι το πρωτόκολλο οριστικού διαχωρισµού της εξαιρεθείσας έκτασης 
δεν αποτελεί τίτλον κυριότητας και ούτε από αυτό αποκτά ο υπέρ ου η εξαίρεση 
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κυριότητα (ΟλΑΠ 677/1977). Έτσι, τα ακίνητα στις Νέες Χώρες, µε εξαίρεση εκείνα 
για τα οποία προβλέπει ο ν. 2074/1920 "περί των εν ταις νέαις χώραις κοινοτικών 
γαιών", εφόσον δεν ανήκουν ή δεν περιήλθαν σε φυσικά πρόσωπα (µούλκια-
τεσσαρούφ), ανήκουν οπωσδήποτε στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, στο οποίο περιήλθε η 
κυριότητά τους, κατά διαδοχή του Τουρκικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 60 
παρ. 1 της συνθήκης της Λωζάνης, η οποία κυρώθηκε µε το από 25/8/1923 ν.δ. 
Συνεπώς, στα κτήµατα αυτά, ως δηµόσια, χωρεί µεν έκτακτη χρησικτησία µε τις 
προϋποθέσεις των διατάξεων των ν. 8 παρ. 1 (7.39), ν. 9 παρ. 1, Πανδ. (50.14), ν. 2 
παρ. 20, Πανδ. (41-4), πρ. Πανδ. (44.3), ν. 76 παρ.1, Πανδ. (18.1) και 7 παρ. 3, Πανδ. 
(23.3) του βυζαντινορρωµαϊκού δικαίου, που ίσχυε πριν από τον Αστικό Κώδικα, 
δηλαδή ύστερα από την άσκηση νοµής σ' αυτά µε καλή πίστη και µε διάνοια κυρίου 
για χρονικό διάστηµα µιας συνεχούς τριακονταετίας, µε τη δυνατότητα του 
χρησιδεσπόζοντος να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής και εκείνον του 
δικαιοπαρόχου του, εφόσον είχε γίνει µε νόµιµο τρόπο καθολικός ή ειδικός διάδοχός 
του, αλλά η τριακονταετής νοµή, µε τα προαναφερόµενα προσόντα, πρέπει να έχει 
συµπληρωθεί µέχρι και τις 11 Σεπτεµβρίου 1915, όπως αυτό προκύπτει από το 
συνδυασµό των προπαρατιθέµενων διατάξεων µε εκείνες των άρθρων 18 και 21 του 
ν. της 21-6/3-7-1837, "Περί διακρίσεως δηµοσίων κτηµάτων", του ν. ∆ΞΗ/1912, των 
διαταγµάτων "Περί δικαιοστασίου", που εκδόθηκαν µε βάση αυτόν και του άρθρου 
21 του ν.δ. της 22-4/16-5-1926 "περί διοικητικής αποβολής από των κτηµάτων της 
Αεροπορικής αµύνης", που επαναλήφθηκε στο άρθρο 4 του αν. ν. 1539/1938 "περί 
προστασίας των δηµοσίων κτηµάτων" και διατηρήθηκαν σε ισχύ και µετά την 
εισαγωγή του ΑΚ µε το άρθρο 53 Εισ.Ν. αυτού, µε τις οποίες διατάξεις ανεστάλη 
κάθε παραγραφή ή δικαστική προθεσµία σε αστικές διαφορές και απαγορεύθηκε 
οποιαδήποτε παραγραφή των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου στα κτήµατα του, άρα και η 
χρησικτησία πάνω σ' αυτά. Κυριότητα, όµως, επί δηµοσίων γαιών, οι οποίες 
περιήλθαν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, ως διάδοχο του Οθωµανικού Κράτους και επί των 
οποίων δεν υπήρξε δικαίωµα εξουσίασης άλλου, που έχει ήδη µετατραπεί σε 
δικαίωµα πλήρους ιδιοκτησίας, δεν µπορούσε να αποκτηθεί µε χρησικτησία ούτε 
µετά την ισχύ της ελληνικής νοµοθεσίας στις νέες Χώρες, δυνάµει των άρθρων 1 και 
2 του ν. 147/1914. Εξάλλου, κατά τα άρθρα 1033, 369 και 1192 ΑΚ, για τη 
µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου απαιτείται συµφωνία µεταξύ του κυρίου και 
εκείνου που την αποκτά, ότι µετατίθεται σ' αυτόν η κυριότητα για κάποια νόµιµη 
αιτία. Η συµφωνία γίνεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται σε 
µεταγραφή. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι µεταξύ των προϋποθέσεων που 
απαιτούνται για την απόκτηση της κυριότητας ακινήτου µε σύµβαση είναι, ότι ο 
µεταβιβάσας ήταν κύριος του ακινήτου που µεταβιβάστηκε.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται µε 
βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που 
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απαγγέλθηκε ή την άρνησή της. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσία 
την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, 
αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 1033, 1192,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
ΑγρΚωδ: 89, 
Νόµοι: 261/1914, άρθ. 9,  
Νόµοι: 147/1914, άρθ. 1, 2,  
Νόµοι: 2508/1920, άρθ. 3,  
ΑΝ: 1539/1938, άρθ. 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Πρωτότυπος και παράγωγος τρόπος απόκτησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 657 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κυριότητα. Μεταβίβαση κυριότητας µε πλειστηρισµό. Έκτακτη χρησικτησία. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 369, 1033, 1192, 
1194 και 1198 ΑΚ, για τη µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου απαιτείται συµφωνία 
µεταξύ του κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι µετατίθεται σ' αυτόν η κυριότητα 
για κάποια νόµιµη αιτία. Η συµφωνία γίνεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και 
υποβάλλεται σε µεταγραφή. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι µεταξύ των 
προϋποθέσεων που απαιτούνται για την απόκτηση της κυριότητας ακινήτου µε 
σύµβαση είναι ότι ο µεταβιβάσας ήταν κύριος του ακινήτου που µεταβιβάσθηκε.  
- Κατά το άρθρο 1005 παρ. 1 ΚΠολ∆, από τη στιγµή που ο υπερθερµατιστής 
καταβάλει το πλειστηρίασµα, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού του δίνει περίληψη 
της κατακυρωτικής έκθεσης. Με την κατακύρωση και αφότου µεταγραφεί η 
περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, ο υπερθερµατιστής αποκτά το δικαίωµα, που 
είχε εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση. ∆ηλαδή, µε τη διάταξη αυτή 
καθιερώνεται ρητώς η αρχή, ότι ο πλειστηριασµός αποτελεί αιτία παράγωγου τρόπου 
κτήσεως κυριότητος και συνεπώς ο υπερθεµατιστής θεωρείται ειδικός διάδοχος του 
καθού η εκτέλεση, τον οποίο και διαδέχεται στο δικαίωµα. Ειδικότερα, ο 
υπερθεµατιστής αποκτά το δικαίωµα αυτό "δυνάµει συµβάσεως", όπως είναι η 
εκποίηση µε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό, που αποτελεί, όπως µε σαφήνεια 
συνάγεται από την άνω διάταξη (1005 παρ. 1 ΚΠολ∆), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 
των άρθρων 1017 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα και 199, 513, 1192 και 1198 του ΑΚ, 
ιδιόρρυθµη σύµβαση πωλήσεως, η οποία ενεργεί υπό το κύρος της Αρχής και 
τελειώνεται µε την κατακύρωση, που αποδέχεται την τελευταία προσφορά του 
υπερθερµατιστή. Έτσι, µε τον πλειστηριασµό δεν δηµιουργείται νέο δικαίωµα υπέρ 
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του υπερθερµατιστή, αλλά αυτός, ως ειδικός διάδοχος, παραλαµβάνει το πράγµα µε 
όσα δικαιώµατα σ' αυτό κατά το χρόνο του πλειστηριασµού είχε ο καθού η εκτέλεση.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 974 ΑΚ, µε την οποία ορίζεται, ότι όποιος απέκτησε τη 
φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα (κατοχή) είναι νοµέας του, αν ασκεί την εξουσία 
αυτή µε διάνοια κυρίου, συνάγεται, ότι η νοµή συγκροτείται από δύο στοιχεία, το 
σωµατικό και το πνευµατικό περί της συνδροµής των οποίων κρίνει το δικαστήριο µε 
βάση τις εµφανείς υλικές πράξεις επί του πράγµατος, οι οποίες προσιδιάζουν στη 
φύση και τον προορισµό του και µε τις οποίες εκδηλώνεται η θέληση εξουσίασης 
αυτού µε διάνοια κυρίου. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις του 
αµέσως πιο πάνω άρθρου (974 ΑΚ) προς εκείνες των άρθρων 1045 και 1051 ΑΚ, µε 
τον πρωτότυπο τρόπο της έκτακτης χρησικτησίας αποκτά την κυριότητα ακινήτου 
εκείνος, που έχει στη νοµή του το ακίνητο για µια εικοσαετία (ανεξάρτητα από καλή 
πίστη και νόµιµο τίτλο), µε τη δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη νοµή του 
ακινήτου µε καθολική ή ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει το δικό του χρόνο 
χρησικτησίας στο χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου του.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης, και, αν η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και, ιδίως, δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Έλλειψη νόµιµης βάσης, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση 
του δικανικού συλλογισµού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία σύµφωνα µε το νόµο είναι 
αναγκαία για την κρίση, στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι συντρέχουν οι όροι της 
διάταξης που εφαρµόσθηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρµογής της. Ιδρύεται, 
δηλαδή ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της απόφασης δηµιουργούνται 
αµφιβολίες για το αν παραβιάστηκε ή όχι ορισµένη ουσιαστική διάταξη νόµου. 
Αναφέρεται ο λόγος αυτός σε πληµµέλειες αναγόµενες στη διατύπωση του 
αποδεικτικού πορίσµατος και δεν ιδρύεται, όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόµενες 
στην εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και 
αιτιολόγηση του πορίσµατος που έχει εξαχθεί από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται 
σαφώς, πλήρως και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήµατα, τέλος, των οποίων η µη 
αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την 
απόφαση τη νόµιµη βάση, νοούνται µόνο οι ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, 
που τείνουν δηλαδή στη θεµελίωση ή κατάλυση του δικαιώµατος που ασκήθηκε, είτε 
ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο, όχι όµως και τα πραγµατικά ή νοµικά 
επιχειρήµατα που συνέχονται µε την αξιολόγηση και στάθµιση των αποδείξεων, για 
τα οποία η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο 
αναίρεσης (ΟλΑΠ 24/1992).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 199, 369, 513, 974, 1005, 1033, 1045, 1017, 1051, 1192, 1194, 1198,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕφΑ∆ 2013. 166 
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Κυριότητα - Χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 782 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Τακτική χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1044, 1042 και 1043 του ΑΚ, για να γίνει 
κάποιος κύριος σε ακίνητο µε τακτική χρησικτησία αρκεί και ο νοµιζόµενος τίτλος, 
εφόσον δικαιολογείται η καλή του πίστη, δηλαδή όταν χωρίς βαριά αµέλεια είχε την 
πεποίθηση ότι µε βάση νόµιµο τίτλο απέκτησε σ' αυτό (ακίνητο) την κυριότητα. Έτσι, 
νοµιζόµενος τίτλος υπάρχει και όταν ο αγοραστής, κατά την εφαρµογή του τίτλου 
του, από συγγνωστή πλάνη, υπολαµβάνει ότι ο τίτλος του καταλαµβάνει έκταση 
µεγαλύτερη από αυτή που του πωλήθηκε ή συνεχόµενο ακίνητο. Περαιτέρω από τη 
διάταξη του άρθρου 559 αριθ.1 Κ.Πολ.∆. προκύπτει, ότι λόγος αναίρεσης για ευθεία 
παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµοστεί ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του ή αν εφαρµοσθεί ενώ δεν έπρεπε 
καθώς και αν εφαρµοσθεί εσφαλµένα, αντιστοίχως δε, όταν στην ελάσσονα πρόταση 
του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά ή όταν τα 
εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάση του πραγµατικού 
κανόνα δικαίου νια την επέλευση της απαγγελθείσας έννοµης συνέπειας ή την 
άρνηση της.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 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 νωρίς 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 νια 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 νωρίς αντιφάσεις 
(ΟλΑΠ 24/1992).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1042, 1043, 1044, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Κυριότητα - Χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 948 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χρησικτησία. Κτήση κυριότητας µε κληρονοµική διαδοχή. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 974, 1041, 1042, 1044, 1045 και 1051 ΑΚ προκύπτει, 
ότι για τη κτήση της κυριότητας µε τακτική µεν χρησικτησία απαιτείται άσκηση 
νοµής µε καλή πίστη και νόµιµο τίτλο για µία δεκαετία, µε έκτακτη δε 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. Ειδικότερα, 
σε καλή πίστη βρίσκεται ο νοµέας όταν χωρίς βαριά αµέλεια έχει την πεποίθηση κατά 
το χρόνο απόκτησης της νοµής ότι απέκτησε την κυριότητα του πράγµατος. Άσκηση 
νοµής δε, 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 το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1710 παρ.1, 1712, 1721, 1846, 1192 
αρ.1, 1193, 1195, 1198, 1199 και 1033 ΑΚ προκύπτει, 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.  
- Για µε την ίδρυσή του από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγου αναίρεσης για 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, πρέπει το δικαστήριο να απαίτησε 
περισσότερα στοιχεία ή να αρκέστηκε σε λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο 
νόµος, ή να προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την 
αληθινή, ενώ 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.  
- Κατά τη διάταξη του όρθρου 559 αρ. 11 περ. γ ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναίρεσης 
και αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι 
διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόµισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού αρκεί και 
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µόνη η ύπαρξη αµφιβολιών για το αν λήφθηκε υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας 
συγκεκριµένο µέσο απόδειξης (ΑΠ 1911/2006). Μάλιστα όταν ο διάδικος, που 
προσκοµίζει περισσότερα έγγραφα για την απόδειξη διάφορων ισχυρισµών, 
επικαλείται ειδικά ορισµένο απ' αυτά είτε για άµεση είτε για έµµεση απόδειξη ενός 
συγκεκριµένου ουσιώδους ισχυρισµού του και το δικαστήριο απορρίπτει αυτόν ως 
αναπόδεικτο, έχει υποχρέωση αυτό να βεβαιώσει ότι στην κρίση του αυτή οδηγήθηκε, 
αν και εκτίµησε το έγγραφο αυτό, το οποίο και να µνηµονεύει και δεν αρκεί η γενική 
και αόριστη βεβαίωση ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα επικαλούµενα και 
προσκοµιζόµενα έγγραφα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1033, 1041, 1042, 1044, 1045, 1051, 1192, 1193, 1195, 1198, 1199, 1710, 
1712, 1846,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1072 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χρησικτησία. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Κοινοποίηση σε πρόσωπο άγνωστης διαµονής. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, το δικαίωµα θεωρείται, ότι ασκείται 
καταχρηστικά και, όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου που προηγήθηκε ή η 
πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το µεσολαβήσαν χρονικό διάστηµα, 
δεν δικαιολογούν τη 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. Οι συνέπειες που προκαλούνται για τον υπόχρεο δεν πρέπει 
αναγκαίως να είναι αφόρητες ή δυσβάστακτες, αλλά αρκεί να επέρχονται δυσµενείς 
απλώς για τα συµφέροντά του επιπτώσεις (ΟλΑΠ 17/1995). Επίσης, πρέπει οι πράξεις 
του υπόχρεου και η κατάσταση πραγµάτων που διαµορφώθηκε υπέρ αυτού, να τελούν 
σε αιτιώδη σχέση µε την προηγούµενη συµπεριφορά του δικαιούχου, αφού, κατά τους 
κανόνες της καλής πίστης, τις συνέπειες που απορρέουν από πράξεις άσχετες προς 
αυτή τη συµπεριφορά, δεν συγχωρείται να προβάλλονται προς απόκρουση του 
δικαιώµατος (ΟλΑΠ 62/1990).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης 
για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν 
εφαρµοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, αντίστοιχα δε, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά 
περιστατικά, ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
µε βάση το πραγµατικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννοµης συνέπειας, που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' 
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ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης 
αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση.  
- Κατά 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).  
- Κατά το άρθρο 135 παρ. 1 του ΚΠολ∆, αν είναι άγνωστος ο τόπος ή η ακριβής 
διεύθυνση διαµονής εκείνου προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση, εφαρµόζονται 
οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 134 και συγχρόνως δηµοσιεύεται σε δύο 
ηµερήσιες εφηµερίδες, από τις οποίες η µία πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα και η 
άλλη στην έδρα του δικαστηρίου, διαφορετικά και η άλλη πρέπει να εκδίδεται στην 
Αθήνα, ύστερα από υπόδειξη του εισαγγελέα στον οποίο γίνεται η επίδοση, περίληψη 
του δικογράφου που κοινοποιήθηκε. Κατά δε το άρθρο 134 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, 
η επίδοση γίνεται προς τον εισαγγελέα του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεµεί ή 
πρόκειται να εισαχθεί η δίκη ή σ' αυτό που εξέδωσε την επιδιδόµενη απόφαση και για 
δίκες στο ειρηνοδικείο, στον εισαγγελέα του πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του 
οποίου υπάγεται το ειρηνοδικείο. Όπως προκύπτει από τις άνω διατάξεις, η επίδοση 
της αιτήσεως αναιρέσεως και της κλήσεως για συζήτηση, προς άγνωστης διαµονής 
αναιρεσίβλητο, γίνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 1045, 1049, 1050,  
ΚΠολ∆: 104, 118, 134, 135, 226, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 19, 566, 575, 
577,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Κυριότητα - Χρησικτησία έναντι του ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1423 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κυριότητα δυνάµει κληρονοµικού δικαιώµατος. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε 
την αοριστία της αγωγής. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τις διατάξεις των ν. 12 πανδ. (28.7), 14 παρ.8 πανδ. (11.7) και ν. 69 πανδ. 
(29.2), του βυζαντινορωµαϊκού δικαίου οι οποίες εφαρµόζονται για τις κληρονοµιές 
όσων έχουν πεθάνει πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα (άρθρ. 92 
Εισ.ΝΑΚ), οι εξωτικοί κληρονόµοι, δηλαδή όλοι εκτός από τους οικείους (sui), που 
είναι τα υπό την πατρική εξουσία του κληρονοµουµένου τέκνα του (ν.2 Εισ. 2.19, 6.2 
Εισ.31, ν. 3 Κωδ. 6.30), για να αποκτήσουν την κληρονοµία και, συνεπώς, για να 
γίνουν κύριοι των ακινήτων των οποίων ήταν κύριος ο κληρονοµούµενος, έπρεπε για 
την επαγωγή της κληρονοµίας σ' αυτούς να υπεισέλθουν σ' αυτή (κληρονοµία) 
δηλαδή να την αποδεχθούν ρητώς ή σιωπηρώς δι' αναµίξεως, µε οποιεσδήποτε 
πράξεις που καταδηλώνουν τη βέβαιη πρόθεσή τους να είναι κληρονόµου. 
- Από τις έχουσες, κατ' άρθρο 51 ΕισΝΑΚ, εφαρµογή, για τον χρόνο πριν από την 
εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, διατάξεις του βυζαντινορωµαϊκού δικαίου και δη των 
νόµων 8 παρ.1 Κωδ (7.39), 9 παρ. 1 Πανδ.(50.14), 2§20 Πανδ. (41.4), 6 Πανδ. (44.3), 
76 παρ. 1 Πανδ. (18.1) , 7 παρ. 3 Πανδ. (23.3), 20 παρ. 12 Πανδ. (5.8), 27 Πανδ. 
(18.1), 10,18,48, Πανδ. (41.3), 3 Πανδ. (41.10) και 109 Πανδ. (50.16), σε συνδυασµό 
µε τις διατάξεις των άρθρων 18 και 21 του ν. της 21-6/10-7-1837 "περί διακρίσεως 
δηµοσίων κτηµάτων", του Ν. ∆ΞΗ/1912, των σε εκτέλεσή του εκδοθέντων 
διαταγµάτων "περί δικαιοστασίου" και του άρθρου 21 του ν.δ. της 22-4/6-5-1926 
"περί διοικητικής αποβολής από των κτηµάτων της Αεροπορικής Αµύνης", που 
επαναλήφθηκε στο άρθρο 4 του ΑΝ 1539/1938 "περί προστασίας των δηµοσίων 
κτηµάτων", προκύπτει ότι επί των δηµοσίων κτηµάτων ήταν επιτρεπτή η κτήση 
κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία από ιδιώτη, εφόσον αυτός είχε το ακίνητο στη 
νοµή του, δηλαδή υπό τη φυσική του εξουσία και µε διάνοια κυρίου, καλοπίστως, 
δηλαδή µε την ειλικρινή πεποίθηση ότι δεν προσέβαλε κατ' ουσίαν το δικαίωµα 
κυριότητας τρίτου, επί µία τριακονταετία, η οποία έπρεπε να είχε συµπληρωθεί έως 
τις 11.9.1915, µπορούσε δε να συνυπολογίσει (προσµετρήσει) στη δική του νοµή το 
χρόνο της νοµής του δικαιοπαρόχου του, υπό την προϋπόθεση ότι είχε γίνει µε νόµιµο 
τρόπο καθολικός ή ειδικός διάδοχος του τελευταίου. Έτσι, για τον συνυπολογισµό 
αυτόν απαιτείτο, επί µεν ειδικής διαδοχής, έγκριση εν ζωή µεταβιβαστική 
δικαιοπραξία, υποβαλλόµενη στον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου, σύµφωνα 
µε τον ν. τη' της 26-10/6-11-1856 "περί µεταγραφής κλπ" και το άρθρο 45 του Ν. 
4755/1931 "περί Κώδικος περί τελών χαρτοσήµου", επί δε καθολικής διαδοχής, είτε 
ιδιότητα του κληρονόµου ως οικείου, δηλαδή ως ανήλικου και τελούντος υπό την 
άµεση εξουσία του κληρονοµούµενου πατέρα του, είτε, προκειµένου για τη σύζυγο ή 
(και) για τον ενήλικο κατιόντα του κληρονοµούµενου, υπεισέλευση στην κληρονοµία 
µε ρητή ή σιωπηρή δήλωση του κληρονόµου και ανάµιξη του στην κληρονοµία µε 
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πρόθεση κληρονόµου και µε τη διενέργεια συγκεκριµένων υλικών πράξεων, 
δηλωτικών της εν λόγω προθέσεως. 
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, που πρέπει να εφαρµοστεί αποτελεί παράβαση που ελέγχεται µε 
τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο αξίωσε περισσότερα 
στοιχεία από τα απαιτούµενα από το νόµο προς θεµελίωση του ασκούµενου 
δικαιώµατος για να κρίνει νόµιµη την αγωγή ή αντίθετα αρκέστηκε σε λιγότερα από 
τα απαιτούµενα στοιχεία. Η αοριστία όµως του δικογράφου της αγωγής µπορεί να 
µην είναι νοµική, αλλά ποσοτική ή ποιοτική, όταν στο δικόγραφο αυτής δεν 
αναφέρονται µε πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποτελούν την 
προϋπόθεση εφαρµογής του κανόνα δικαίου στον οποίο στηρίζεται το αίτηµα της 
αγωγής (ποσοτική αοριστία) ή όταν στο δικόγραφο γίνεται απλώς επίκληση των όρων 
του νόµου χωρίς να αναφέρονται τα περιστατικά που θεµελιώνουν την εφαρµογή του 
συγκεκριµένου κανόνα δικαίου, (ποιοτική αοριστία). Στις περιπτώσεις αυτές της 
ποσοτικής ή ποιοτικής αοριστίας της αγωγής η απόφαση ελέγχεται µε βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 559 αριθ. 8 και 14 ΚΠολ∆, αντίστοιχα.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 559 αρ.19 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται (και) αν η απόφαση 
του ουσιαστικού δικαστηρίου δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου 
αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 34, 35,  
ΚΠολ∆: 62, 73, 286, 313, 558, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
573, 
ΕισΝΑΚ: 51, 92, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Κυριότητα - Χρησικτησία έναντι του ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1518 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κυριότητα έναντι του ∆ηµοσίου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Αδίκαστη αίτηση. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1, 2 του Ν. 3127/2003, σε ακίνητο που 
βρίσκεται µέσα σε σχέδιο πόλεως ή µέσα σε οικισµό που προϋφίσταται του έτους 
1923 ή µέσα σε οικισµό κάτω των 2.000 κατοίκων που έχει οριοθετηθεί ο νοµέας του 
θεωρείται κύριος έναντι του ∆ηµοσίου, εφόσον: α) νέµεται, µέχρι την έναρξη ισχύος 
του νόµου αυτού, αδιαταράκτως για δέκα (10) έτη το ακίνητο µε νόµιµο τίτλο από 
επαχθή αιτία, υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του, που έχει καταρτισθεί και 
µεταγραφεί µετά την 23.2.1945, εκτός εάν κατά την κτήση της νοµής βρισκόταν σε 
κακή πίστη, ή β) νέµεται, µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού το ακίνητο 
αδιαταράκτως για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ετών, εκτός εάν κατά την κτήση της 
νοµής βρισκόταν σε κακή πίστη. Στο χρόνο νοµής που ορίζεται στις περιπτώσεις α' 
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και β' προσµετράται και ο χρόνος νοµής των δικαιοπαρόχων που διανύθηκε µε τις 
ίδιες προϋποθέσεις. Σε κακή πίστη βρίσκεται ο νοµέας, εφόσον δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 1042 ΑΚ. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου 
εφαρµόζονται για ακίνητο εµβαδού µέχρι 2.000 τ.µ. Για ενιαίο ακίνητο εµβαδού 
µεγαλύτερου των 2.000 τ.µ. οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου 
εφαρµόζονται µόνο εφόσον στο ακίνητο υφίσταται κατά την 31.12.2002 κτίσµα που 
καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον 30% του ισχύοντος συντελεστή δόµησης την περιοχή. 
Περαιτέρω κατά το άρθρο 1042 ΑΚ, ο νοµέας βρίσκεται σε καλή πίστη, όταν χωρίς 
βαριά αµέλεια έχει την πεποίθηση ότι απέκτησε την κυριότητα. Από το συνδυασµό 
των διατάξεων αυτών προκύπτει, ότι για να αποκτηθεί η κυριότητα ακινήτου που 
ανήκει στο ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3127/2003, πρέπει ο 
νοµέας, µεταξύ άλλων να έχει την πεποίθηση, χωρίς να τον βαρύνει βαριά αµέλεια, 
ότι απέκτησε την κυριότητα του ακινήτου και η πεποίθησή του αυτή πρέπει να 
υφίσταται κατά τον χρόνο κτήσης της νοµής του ακινήτου. Ο νοµέας θεωρείται κακής 
πίστης µόνο αν γνωρίζει ότι δεν έγινε κύριος ή αγνοεί τούτο από βαριά αµέλεια. Αν 
µεσολάβησε διαδοχή στη νοµή, ο χρόνος νοµής που διανύθηκε, µε τις ίδιες 
προϋποθέσεις στο πρόσωπο του δικαιοπαρόχου, συνυπολογίζεται στον χρόνο νοµής 
του διαδόχου. (ΑΠ 1455/2008, Ελ∆νη 50 1356, ΑΠ 1120-1/2008 Ελ∆νη 51.1650).  
- Aπό 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 ή την 
άρνησή της.  
- Kατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθµός 19 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται, αν 
η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος 
απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού 
συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), 
ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του 
πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννοµης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν 
αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999, ΟλΑΠ 32/1996). 
∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές 
αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της 
ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις 
παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισµα και να µην καταλείπονται 
αµφιβολίες. Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των 
αποδεικτικών µέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού 



 

[200] 
 

πορίσµατος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες 
(ΟλΑΠ 661/1984).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 9 περ.γ' ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως "αίτηση" νοείται αυτή που αποτελεί κεφάλαιο της δίκης, 
δηλαδή το αίτηµα ή η βάση αγωγής, ανταγωγής, κύριας ή αυτοτελούς πρόσθετης 
παρέµβασης ενδίκου µέσου, αντέφεσης, ανακοπής ή τριτανακοπής (ΑΠ 1486/1997 
Ελ∆νη 40.48).  
- "Πράγµα" που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, κατά την έννοια του 
άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, η λήψη ή µη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας ιδρύει 
τον υπό της διατάξεως αυτής προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως, είναι και η βάση της 
αγωγής που δεν ερευνήθηκε. ∆εν στοιχειοθετείται όµως ο λόγος αυτός αναίρεσης αν 
το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον προταθέντα ισχυρισµό, εποµένως και τη βάση της 
αγωγής, και την απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 
12/1991).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1042, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 3127/2003, άρθ. 4, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Χρησικτησία έναντι του ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 4 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Χρησικτησία έναντι του ∆ηµοσίου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά τις διατάξεις του βυζαντινορωµαϊκού δικαίου, των νόµων 8 παρ.1 Κώδ (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 (23.3), κατά τις οποίες σύµφωνα µε το άρθρο 51 Εισ. ΝΑΚ, κρίνεται η 
απόκτηση κυριότητας, εφ' όσον τα δικαιογόνα γεγονότα έγιναν κατά το χρόνο που 
αυτές ίσχυαν, ήταν επιτρεπτή η απόκτηση κυριότητας µε χρησικτησία από ιδιώτη και 
συνεπώς και σε ακίνητα, έστω και αν αυτά ανήκαν στο δηµόσιο. Προϋπόθεση της 
χρησικτησίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές είναι η άσκηση φυσικής εξουσίας στο 
ακίνητο µε διάνοια κυρίου και µε καλή πίστη επί συνεχή τριακονταετία. Οι διατάξεις 
αυτές δεν καταργήθηκαν µε το νόµο της 21.6/3.7.1837 "περί διακρίσεως δηµοσίων 
κτηµάτων", στο άρθρο 21 του οποίου ορίζεται ότι "ως προς τον τρόπον κτήσεως και 
διατηρήσεως της ιδιοκτησίας των δηµοσίων κτηµάτων εφαρµόζονται αι εν των 
πολιτικώ νόµω διατάξεις". Η τριακονταετία έπρεπε να είχε συµπληρωθεί έως τις 
11.9.1915, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του ν. ∆ΞΗ/1912 και τα αλλεπάλληλα 
διατάγµατα "περί δικαιοστασίου" που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του σε συνδυασµό µε 
το άρθρο 21 του ν.δ. της 22.4/26.5.1926 "περί διοικητικής αποβολής από των 
κτηµάτων της Αεροπορικής Αµύνης" που επαναλήφθηκε στο άρθρο 4 του αν 
1539/1938 "περί προστασίας των δηµοσίων κτηµάτων" αφού έκτοτε ανεστάλη η λήξη 
κάθε παραγραφής δικαιωµάτων καθώς και τον χρόνον της χρησικτησίας, από δε τις 
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26.5.1926 που ακόµη ίσχυε η αναστολή αυτή απαγορεύτηκε η παραγραφή των 
εµπράγµατων δικαιωµάτων σε ακίνητα του ∆ηµοσίου και συνεπώς, δεν είναι δυνατή 
η απόκτηση από άλλον κυριότητας σε αυτά µε χρησικτησία. Εξ άλλου, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 3127/2003 "1. Σε ακίνητο 
που βρίσκεται µέσα σε σχέδιο πόλεως ή µέσα σε οικισµό που προϋφίσταται του έτους 
1923 ή µέσα σε οικισµό κάτω των 2.000 κατοίκων, που έχει οριοθετηθεί ο νοµέας του 
θεωρείται κύριος έναντι του ∆ηµοσίου, εφόσον: α) νέµεται, µέχρι την έναρξη ισχύος 
του νόµου αυτού, αδιαταράκτως για δέκα (10) έτη το ακίνητο µε νόµιµο τίτλο από 
επαχθή αιτία υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπαρόχου του που έχει καταρτισθεί και 
µεταγραφεί µετά την 23.2.1945, εκτός εάν κατά την κτήση της νοµής βρισκόταν σε 
κακή πίστη, ή β) νέµεται, µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού το ακίνητο 
αδιαταράκτως για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ετών, εκτός εάν κατά την κτήση της 
νοµής βρισκόταν σε κακή πίστη. Στο χρόνο νοµής που ορίζεται στις περιπτώσεις α 
και β προσµετράται και ο χρόνος νοµής των δικαιοπαρόχων που διανύθηκε µε τις 
ίδιες προϋποθέσεις. Σε κακή πίστη βρίσκεται ο νοµέας εφόσον δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 1042 ΑΚ. 2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου 
εφαρµόζονται για ακίνητο εµβαδού µέχρι 2.000 τ.µ. Για ενιαίο ακίνητο εµβαδού 
µεγαλύτερου των 2.000 τ.µ. οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου 
εφαρµόζονται µόνο εφόσον στο ακίνητο υφίσταται κατά 32.12.2002 κτίσµα, που 
καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον 30% του ισχύοντος συντελεστή δόµησης στην 
περιοχή".  
- Κατά το άρθρο 1042 ΑΚ ο νοµέας βρίσκεται σε καλή πίστη, όταν χωρίς βαριά 
αµέλεια έχει την πεποίθηση ότι απέκτησε την κυριότητα. Από τον συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών προκύπτει ότι για να αποκτηθεί η κυριότητα ακινήτου που ανήκει 
στο ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.1 του Ν. 3127/2003 πρέπει ο νοµέας, 
µεταξύ άλλων, να έχει την πεποίθηση, χωρίς να τον βαρύνει βαριά αµέλεια, ότι 
απέκτησε την κυριότητα του ακινήτου και η πεποίθησή του αυτή, πρέπει να 
υφίσταται κατά το χρόνο κτήσης της νοµής του ακινήτου. Ο νοµέας θεωρείται κακής 
πίστης µόνο αν γνώριζε ότι δεν έγινε κύριος ή αγνοεί τούτο, από βαριά αµέλεια. Αν 
µεσολάβησε διαδοχή στη νοµή, ο χρόνος νοµής που διανύθηκε µε τις ίδιες 
προϋποθέσεις, στο πρόσωπο του δικαιοπαρόχου, συνυπολογίζεται στο χρόνο νοµής 
του διαδόχου.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 εδ. α ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης για ευθεία 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρµόστηκε, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµόστηκε ενώ δεν έπρεπε 
καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα έννοια διαφορετική 
από την αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο "έκρινε κατ' ουσίαν την 
υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγµατικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόµο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης 
αν οι πραγµατικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση. 
Τούτο συµβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά για την εφαρµογή του ή 
δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε αρκούσαν για 
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την εφαρµογή του, καθώς και όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των πραγµατικών 
περιστατικών σε διάταξη στο πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1042,  
ΚΠολ∆: 226, 559 αριθ. 1, 575, 576, 
ΕισΝΑΚ: 51, 
Νόµοι: 1539/1938, άρθ. 4,  
Νόµοι: 3127/2003, άαθ. 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Μεσιτεία - Aµοιβή µεσίτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1639 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μεσιτική αµοιβή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 703 ΑΚ εκείνος που υποσχέθηκε αµοιβή σε κάποιον (µεσίτη) για 
την µεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας προς σύναψη µιας σύµβασης, έχει υποχρέωση 
να πληρώσει την αµοιβή, αν η σύµβαση καταρτισθεί ως συνέπεια αυτής της 
µεσολάβησης ή της υπόδειξης, από την διάταξη δε αυτή σαφώς προκύπτει ότι κύριες 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή της είναι α) η υπόσχεση αµοιβής για την 
µεσολάβηση ή την υπόδειξη ευκαιρίας προς σύναψη συµβάσεως και β) η κατάρτιση 
της σύµβασης ως συνέπεια της µεσολάβησης ή της υπόδειξης του µεσίτη. Επίσης, για 
να δικαιούται ο τελευταίος αµοιβή πρέπει, εκτός των ανωτέρω, να υπάρχει αιτιώδης 
συνάφεια µεταξύ της µεσιτικής δραστηριότητας και της κατάρτισης της πράξης, για 
την οποία δόθηκε η εντολή. Οι έννοιες της µεσολάβησης και της υπόδειξης δεν 
ορίζονται 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 σύµβασης και είναι δυνατόν, αλλά όχι και απαραίτητο, να 
περιλαµβάνει επιπλέον και την παρακολούθηση από τον µεσίτη των συνεννοήσεων 
των µερών, την µεταφορά ή γνωστοποίηση των προτεινοµένων από το ένα µέρος 
προς το άλλο όρων και την διαπραγµάτευση των όρων αυτών, ενώ υπόδειξη 
ευκαιρίας, που είναι κάτι λιγότερο από την µεσολάβηση, συνιστά η εκ µέρους του 
µεσίτη ενηµέρωση απλώς του ενός ή και των δύο ενδιαφερόµενων για την ύπαρξη 
συγκεκριµένης και άγνωστης προηγουµένως σε αυτούς δυνατότητας σύναψης της 
σύµβασης, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω προσωπικές ενέργειες αυτού, αφού αρκεί 
ότι έλαβε χώρα υπόδειξη ευκαιρίας και ότι η σύµβαση καταρτίσθηκε λόγω της 
υπόδειξης αυτής, µάλιστα δε η σύναψη της σύµβασης δεν απαιτείται να είναι 
αποκλειστικά και κύρια το προϊόν των ενεργειών του µεσίτη. Η εντολή προς τον 
µεσίτη µπορεί ν' αφορά µόνο την µεσολάβηση ή µόνο την υπόδειξη ή και αµφότερες 
(ΑΠ 90/2011). Περαιτέρω, η εφαρµογή της διάταξης του άρθ. 705 παρ. 1 ΑΚ, που 
ορίζει ότι "αµοιβή λογίζεται ότι συµφωνήθηκε σιωπηρά, αν η µεσολάβηση ή η 
υπόδειξη κατά τις συνηθισµένες περιστάσεις γίνεται µόνο µε αµοιβή ή ανατέθηκε σε 
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επαγγελµατία µεσίτη", προϋποθέτει κατάρτιση έγκυρης µεσιτικής σύµβασης ως προς 
όλα τα στοιχεία της εκτός από το στοιχείο της αµοιβής του µεσίτη.  
- Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθ. 560 αριθ.1 εδ. α' ΚΠολ∆, όµοια µε την διάταξη 
του άρθ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται και εάν παραβιάσθηκε κανόνας 
ουσιαστικού δικαίου. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής λόγος αναίρεσης για 
παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται, εάν αυτός εφαρµοσθεί, αν και κατά 
τις σχετικές παραδοχές της απόφασης του δικαστηρίου της ουσίας δεν υπάρχουν οι 
πραγµατικές προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αντίθετα, όταν δεν εφαρµοσθεί, 
µολονότι κατά τις παραδοχές αυτές, συντρέχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις 
εφαρµογής του ή εφαρµοσθεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή 
ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλ. µε εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 31/2009, 
7/2006, 4/2005). Εξάλλου, κατά το εδ. β' της ως άνω διάταξης ως παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ελέγχεται η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας, µόνο 
εάν αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή σ' αυτούς των 
πραγµατικών γεγονότων. Κατά την σαφή έννοια της τελευταίας αυτής διάταξης, η 
παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας, δηλ. των γενικών αρχών που 
συνάγονται επαγωγικά από την καθηµερινή παρατήρηση της εµπειρικής 
πραγµατικότητας, την συµµετοχή στις συναλλαγές και τις γενικές τεχνικές ή 
επιστηµονικές γνώσεις και που έχουν γίνει κοινό κτήµα και χρησιµοποιούνται από το 
δικαστήριο για την ερµηνεία των κανόνων δικαίου και δη την εξειδίκευση των 
περιεχοµένων σ' αυτούς αορίστων νοµικών εννοιών, καθώς και για την έµµεση 
απόδειξη κρίσιµων γεγονότων ή την εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των 
προσκοµισθέντων αποδεικτικών µέσων, ιδρύει λόγο αναίρεσης, µόνον εάν αυτά 
αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων 
σ' αυτούς, δηλ. όταν το δικαστήριο εσφαλµένα χρησιµοποιεί ή παραλείπει να 
χρησιµοποιήσει διδάγµατα της κοινής πείρας για την ανεύρεση της έννοιας κάποιου 
κανόνα δικαίου ή για την υπαγωγή σ' αυτόν των πραγµατικών περιστατικών της 
διαφοράς, και όχι όταν χρησιµεύουν για την εξακρίβωση από το δικαστήριο της 
ύπαρξης πραγµατικών περιστατικών ή για την εκτίµηση της αποδεικτικής αξίας των 
αποδεικτικών µέσων που προσκοµίσθηκαν, διότι στην περίπτωση αυτή πρόκειται για 
αναιρετικά ανέλεγκτη κατ' άρθ. 561§1 ΚΠολ∆ εκτίµηση πραγµάτων (ΑΠ 533/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 703, 705, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Μεσιτεία - Aµοιβή µεσίτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1647 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μεσίτης. Μεσιτική αµοιβή. Εταιρεία περιορισµένης. Ευθύνη νοµίµου εκπροσώπου 
από αδικοπραξία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
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- Κατά το άρθρο 1 του Π∆ 248/1993, µεσίτης αστικών συµβάσεων είναι το φυσικό 
πρόσωπο ή εµπορική εταιρία κάθε είδους που µεσολαβεί για τη σύναψη των αστικών 
συµβάσεων πωλήσεως, ανταλλαγής, µισθώσεως ακινήτων και παραχωρήσεως 
ακινήτων προς ανοικοδόµηση µε αντιπαροχή ή υποδεικνύει ευκαιρία για τη σύναψη 
τέτοιων συµβάσεων, ενώ κατά το άρθρο 2§1 του αυτού Π.∆/τος, για την άσκηση του 
επαγγέλµατος του µεσίτη αστικών συµβάσεων ο ενδιαφερόµενος πρέπει να εγγραφεί 
στο οικείο Επιµελητήριο της έδρας του. Η υποχρέωση εγγραφής αρχίζει στην 
περίπτωση των φυσικών προσώπων από την έναρξη της εµπορικής τους 
δραστηριότητας και στην περίπτωση των νοµικών προσώπων από τη σύστασή τους.  
- Κατά το άρθρο 15Α του ν. 2000/1991, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 70§2 του Ν. 
2065/1992 και το άρθρο 21 του Ν. 2081/1992, µε προεδρικά διατάγµατα που 
εκδίδονται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία έξι µηνών από τη δηµοσίευση αυτού του 
νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου 
που δηµοσιεύεται στην ίδια Εφηµερίδα, η οποία (προθεσµία) είναι δυνατό να 
παραταθεί για άλλους έξι µήνες, µπορεί να καταργηθούν όλες ή µερικές από τις 
ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που περιορίζουν τον ελεύθερο 
ανταγωνισµό, καθώς και εκείνες που προβλέπουν όρους και προϋποθέσεις 
συµπεριλαµβανοµένης της άδειας σκοπιµότητας, για την ίδρυση, επέκταση, βελτίωση 
και γενικά, µεταβολή ή λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης παραγωγής ή εµπορίου, 
κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο. Με τα ίδια 
προεδρικά διατάγµατα είναι δυνατόν να ρυθµίζονται θέµατα αναγκαίως συνεχόµενα 
µε τις καταργήσεις του προηγουµένου εδαφίου. Από το συνδυασµό των ανωτέρω 
διατάξεων, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 174, 180 και 703 ΑΚ, συνάγεται 
αφενός µεν ότι η µεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας έναντι αµοιβής για τη σύναψη 
αµφοτεροβαρών συµβάσεων που αφορούν ακίνητα, επιτρέπεται µόνο σε πρόσωπα, τα 
οποία έχουν τις νόµιµες προϋποθέσεις και επιπλέον έχουν εγγραφεί στο οικείο 
Επιµελητήριο, αφετέρου δε ότι η συµφωνία περί καταβολής µεσιτικής αµοιβής για τη 
µεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας προς πραγµατοποίηση µιας τέτοιας συναλλαγής σε 
πρόσωπο που δεν είναι επαγγελµατίας µεσίτης µε την προαναφερόµενη έννοια είναι 
άκυρη και δεν δηµιουργεί οποιαδήποτε απαίτηση.  
- Μετά την κατάργηση του νόµου 308/1976 "περί µεσιτών αστικών συµβάσεων" µε 
το Π∆ 248/1993, η σύµβαση µεσιτείας ρυθµίζεται πλέον από τις συνδυασµένες 
διατάξεις των άρθρων 703 έως 707 του ΑΚ και 1 εποµ. του άνω Π. ∆/τος. Κατά τη 
διάταξη του άρθρου 703§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 
αξίωσης µεσιτικής αµοιβής είναι: α) σύµβαση µεσιτείας, δηλαδή υπόσχεση αµοιβής 
για την ανατιθέµενη στο µεσίτη εντολή για µεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας για τη 
σύναψη συγκεκριµένης κύριας σύµβασης, β) µεσιτική δραστηριότητα µε τη µορφή 
µεσολάβησης ή υπόδειξης ευκαιρίας για τη σύναψη συγκεκριµένης κύριας σύµβασης, 
γ) σύναψη της σκοπούµενης αυτής (κύριας) σύµβασης και δ) αιτιώδης συνάφεια 
µεταξύ της µεσιτικής δραστηριότητας και της σύναψης της εν λόγω κύριας 
σύµβασης. Πότε υπάρχει µεσολάβηση και πότε υπόδειξη δεν ορίζεται στο νόµο και 
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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 δυνατόν, αλλά δεν απαιτείται, να περιλαµβάνει επιπλέον και την 
παρακολούθηση από τον µεσίτη των συνεννοήσεων των µερών, τη µεταφορά ή 
γνωστοποίηση των προτεινόµενων από το ένα µέρος στο άλλο όρων ή και τη 
διαπραγµάτευση των όρων αυτών, ενώ η υπόδειξη ευκαιρίας είναι κάτι λιγότερο από 
τη µεσολάβηση, διότι µε αυτήν ο µεσίτης ενηµερώνει απλώς τον εντολέα του για την 
ύπαρξη συγκεκριµένης και άγνωστης προηγουµένως σ' αυτόν δυνατότητα συνάψεως 
της συµβάσεως που τον ενδιαφέρει. Η εντολή προς τον µεσίτη µπορεί να αφορά µόνο 
στη µεσολάβηση ή µόνο στην υπόδειξη ευκαιρίας ή και στα δύο. Αν η εντολή και η 
υπόσχεση αµοιβής δόθηκαν για την υπόδειξη ευκαιρίας και η κύρια σύµβαση 
καταρτίσθηκε µε µεσολάβηση του µεσίτη, πληρούται ο σκοπός του νόµου και 
οφείλεται η αµοιβή, εκτός αν προκύπτει κάτι άλλο από τη σύµβαση µεσιτείας. Στην 
αντίστροφη περίπτωση, δηλαδή όταν η υπόσχεση αµοιβής δόθηκε αποκλειστικά και 
µόνο για τη µεσολάβηση του µεσίτη, η κατάρτιση της συµβάσεως µε απλή υπόδειξη 
του τελευταίου δεν αρκεί για το εναγώγιµο της αµοιβής του. Κατά την έννοια της 
διατάξεως αυτής, µεταξύ της ενέργειας του µεσίτη (υποδείξεως ή µεσολαβήσεως) και 
της πραγµατώσεως της συµβάσεως, πρέπει να υπάρχει σχέση αιτίου προς το 
αποτέλεσµα. Η ύπαρξη της αιτιώδους συνάφειας σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση 
αποτελεί ζήτηµα πραγµατικό που κρίνεται κυριαρχικά από το δικαστήριο της ουσίας. 
Ειδικά στην περίπτωση της διενέργειας δηµόσιου πλειστηριασµού δεν αποκλείεται η 
εφαρµογή της ως άνω διατάξεως, αφού υπόδειξη ευκαιρίας προς συµµετοχή σ' αυτόν 
µπορεί να γίνει όταν ο εντολέας αγνοεί τη διενέργεια τούτου, η δε ανάδειξή του σε 
υπερθεµατιστή κατ' αυτόν και η εντεύθεν κατάρτιση της σκοπούµενης σύµβασης, 
τελεί, ως αποτέλεσµα, σε αιτιώδη συνάφεια προς την ως άνω ενέργεια του µεσίτου, 
ως αιτία, χωρίς την οποία, παρά τις γενόµενες δηµοσιεύσεις, δεν θα εδίδετο η 
ευκαιρία συµµετοχής του εντολέα στον κρίσιµο πλειστηριασµό. Η κρίση αν τα 
διαπιστωθέντα από το δικαστήριο της ουσίας πραγµατικά περιστατικά επιτρέπουν το 
συµπέρασµα ότι ορισµένο γεγονός µπορεί αντικειµενικά να θεωρηθεί, η µη, ως 
πρόσφορη αιτία του παραχθέντος αποτελέσµατος, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου 
Πάγου για ευθεία ή εκ πλαγίου παράβαση της παραπάνω ουσιαστικής διατάξεως του 
άρθρου 703 ΑΚ. Εξάλλου η σύµβαση µεσιτείας λύεται, εκτός από τους γενικούς 
λόγους λύσεως των συµβάσεων, και µε την ανάκληση της µεσιτικής εντολής από τον 
εντολέα και το µεσίτη. Η ανάκληση είναι κατά κανόνα κατά πάντα χρόνο ελεύθερη 
και δεν απαιτείται να αιτιολογείται, επιφέρει δε την ανατροπή της συµβάσεως 
µεσιτείας για το µέλλον (ex nunc). Όµως, αν προγενέστερη της ανακλήσεως ενέργεια 
του µεσίτη υπήρξε η αιτία της µετά την ανάκληση πραγµατώσεως της συµβάσεως, ο 
µεσιτικός εντολέας έχει υποχρέωση να πληρώσει τη µεσιτική αµοιβή.  
- Κατά το άρθρο 70 ΑΚ, δικαιοπραξίες, που επιχείρησε µέσα στο όρια της εξουσίας 
του το όργανο που διοικεί το νοµικό πρόσωπο υποχρεώνουν το νοµικό πρόσωπο. Με 
τη διάταξη αυτή καθιερώνεται ως βασική αρχή του δικαίου των νοµικών προσώπων η 
περιουσιακή αυτοτέλεια του νοµικού προσώπου έναντι των µελών του και 
αντιστρόφως.  
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- Κατά τους ορισµούς του άρθρου 71 ΑΚ, το νοµικό πρόσωπο ευθύνεται για τις 
πράξεις ή τις παραλείψεις των οργάνων του, τα οποία αντιπροσωπεύουν αυτό, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 68 ΑΚ και εκφράζουν τη βούλησή 
του, εφόσον η πράξη ή παράλειψη έλαβε χώρα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων 
που τους έχουν ανατεθεί, και παράγει υποχρέωση αποζηµιώσεως για τον πράξαντα ή 
τον παραλείψαντα, που ευθύνεται και αυτός σε ολόκληρο µε το νοµικό πρόσωπο. 
Ειδικότερα, στην ανώνυµη εταιρία και στην εταιρία περιορισµένης ευθύνης ο νόµιµος 
αυτών εκπρόσωπος δεν έχει µεν προσωπική υποχρέωση για τα χρέη της εταιρίας, 
είναι, όµως, δυνατή η ευθύνη του από αδικοπραξία κατά τη διάταξη του άρθρου 914 
ΑΚ. Η αρχή, δηλαδή, της µη ευθύνης του νοµίµου εκπροσώπου δεν ισχύει, όταν 
υπάρχει ευθύνη αυτού από αδικοπραξία, κατά τις γενικές αρχές, οπότε θεµελιώνεται 
και ιδιαίτερη ευθύνη αυτού. Ειδικότερα και όσον αφορά την εταιρία περιορισµένης 
ευθύνης, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 61, 65, 68, 70 και 71 ΑΚ, µε 
εκείνες των άρθρων 6,8,9§1, 17§1 και 18§1 του Ν. 3190/1955 "περί εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης" προκύπτει ότι η ΕΠΕ από τη νόµιµη σύστασή της σε νοµικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µπορεί, µε το καταστατικό ή µε απόφαση της γενικής 
συνέλευσής της, να αναθέτει τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την 
εκπροσώπηση της και σε ένα µόνο πρόσωπο εταίρο της ή µη, αποκαλούµενο 
διαχειριστή, ο οποίος, µε την ιδιότητά του αυτή, την εκπροσωπεί και ενεργεί στο 
όνοµά της κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στο σκοπό της 
εταιρικής επιχείρησης, για κάθε δε αδικοπραξία που τελεί κατά την εκτέλεση των 
ανατεθειµένων σ' αυτόν καθηκόντων ευθύνεται έναντι των ζηµιωθέντων τρίτων εκτός 
από την εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και ο ίδιος εις ολόκληρον µε εκείνη. Την 
ύπαρξη όµως τέτοιας ευθύνης του δεν δηµιουργεί µόνη η ιδιότητά του ως διαχειριστή 
(εκπροσώπου) της εταιρείας. Περαιτέρω, η αθέτηση της συµβάσεως καθεαυτή δεν 
συνιστά αδικοπραξία κατά την έννοια του άρθρ. 914 ΑΚ. Η προσβολή εκ µέρους του 
αντισυµβαλλοµένου δικαιώµατος που πηγάζει από σύµβαση συνιστά µεν πράξη 
παράνοµη, οι έννοµες όµως συνέπειες της παραβάσεως ρυθµίζονται από τις διατάξεις 
του Αστικού Κώδικα για τη µη εκπλήρωση της παροχής και όχι από τις περί 
αδικοπραξιών διατάξεις, οι οποίες εφαρµόζονται µόνον σε περιπτώσεις συρροής 
ενδοσυµβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης, δηλαδή σε περιπτώσεις πράξεων οι 
οποίες και χωρίς τη συµβατική σχέση διαπραττόµενες θα ήταν καθαυτές παράνοµες.  
- 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 (αρθρ. 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. Εξάλλου, ο ίδιος λόγος αναιρέσεως, υπό αιτιάσεις παραβίασης των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας, ιδρύεται µόνον αν τα διδάγµατα αυτά αφορούν την 
ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγµατικών γεγονότων σ' αυτούς.  
- 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 
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αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. ∆εν υπάρχει όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση 
περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 65, 67, 68, 70, 71, 174, 178, 703, 914,  
Νόµοι: 3190/1955, άρθ. 6, 8, 9, 17, 18,  
Π∆: 248/1993, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Νοµή - Αγωγή αποβολής 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 79 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Νοµή. Περιεχόµενο αγωγής.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 974 του ΑΚ, κατά την οποία όποιος απέκτησε τη 
φυσική εξουσία επί του πράγµατος (κάτοχος) είναι νοµέας αυτού µε διάνοια κυρίου 
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 
νοµή δε αποκτάται πρωτοτύπως, είτε µε µονοµερή πράξη (κατάληψη –occupatio) είχε 
σύµφωνα µε το νόµο (απευθείας βάσει συγκεκριµένου κανόνα) και παραγώγως, είτε 
µε µονοµερή δικαιοπραξία (διαθήκη) είτε µε σύµβαση (ΕφΑθ 5379/2006 Ελ∆νη 
49.255). Η ταυτόχρονη κατά κανόνα συνύπαρξη των δύο προαναφεροµένων 
στοιχείων (βουλητικού- σωµατικού) είναι δηµιουργική του προστατευοµένου από το 
ισχύον δίκαιο δικαιώµατος νοµής. Ειδικότερα, η διάνοια κυρίου συνίσταται στην 
πρόθεση του έχοντος αυτήν προσώπου για διαρκή απεριόριστη εξουσίαση του 
πράγµατος, όµοια ή ανάλογη µε εκείνη που απορρέει από το δικαίωµα της πλήρους 
κυριότητας και που αναγνωρίζεται στο δικαιούχο αυτής. Εκδηλώνεται δε (η διάνοια 
κυρίου) µε τη µεταχείριση του πράγµατος µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο θα 
µπορούσε να το µεταχειρισθεί ο ιδιόκτητης, χωρίς ν’ απαιτείται και πεποίθηση ότι 
έχει κυριότητα (ΑΠ 733/2004). Το δεύτερο των ως άνω στοιχείων (corpus) 
εκδηλώνεται µε την άσκηση υλικών της εµφανών πράξεων πάνω σ’ αυτό (πράγµα) 
που προσιδιάζουν στη φύση και στον προορισµό του και δηλωτικών εξουσιάσεώς 
του. Περί της συνδροµής ή όχι των ανωτέρω στοιχείων (βουλητικού - σωµατικού) 
κρίνει το ∆ικαστήριο κατά την κοινή αντίληψη µε βάση τις ασκούµενες επί του 
πράγµατος εµφανείς υλικές πράξεις (ΑΠ 110/2005, ΑΠ 27/2003 Ελ∆νη 44.724). Το 
δικαίωµα αυτό (νοµή) είναι ένα ιδιόρρυθµο εµπράγµατο δικαίωµα, που πήγασε από 
την ανάγκη να εξασφαλιστεί η ειρηνική συµβίωση των ανθρώπων, η δηµόσια τάξη 
και να αποτραπεί η απότοµη διακοπή της οικονοµικής εκµετάλλευσης ενός αγαθού, 
πράγµα το οποίο δεν συνέφερε το κοινωνικό σύνολο. Προσβάλλεται δε είτε µε τη 
διατάραξη, είτε µε την αποβολή του νοµέα (άρθρο 984 εδ. α ΑΚ) εφόσον αυτές 
γίνονται παράνοµα και χωρίς τη θέλησή του (ΑΠ 572/2008 Ελ∆νη 49.1677) και 
προστατεύεται αυτοδυνάµως (άρθρο 985 ΑΚ) µε ασφαλιστικά µέτρα (άρθρα 733,734 
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ΚΠολ∆) και µε τις αγωγές αποβολής (άρθρα 987-988 ΑΚ) και της διατάραξης (άρθρα 
989, 990 ΑΚ) ανάλογα µε το είδος της προσβολής. Οι διατάξεις αυτές (προστασίας 
νοµής) παρέχουν προσωρινή ρύθµιση του εµπράγµατων σχέσεων του ατόµου ενώ οι 
διατάξεις για τα εµπράγµατα δικαιώµατα παρέχουν οριστική ρύθµιση των σχέσεων 
αυτών. Βάση της προσωρινής αυτής ρύθµισης, που παρέχουν οι διατάξεις περί νοµής 
αποτελεί η πραγµατική κατάσταση της εξουσίας του πράγµατος, η οποία 
προστατεύεται ανεξάρτητα από το άτοµο, που ασκεί την εξουσία, είναι φορέας 
αντίστοιχου εµπράγµατου δικαιώµατος. Κατά το άρθρο 993 ΑΚ το δικαίωµα από την 
προσβολή από τη νοµή έχει και εκείνος που νέµεται µέρος µόνο του πράγµατος. Ως 
µέρος πράγµατος µπορεί να είναι και κάτι συστατικό, εφόσον η χωριστή εξουσίασή 
του είναι υλικώς νοητή και οικονοµικώς δυνατή (δέντρο ξένου κήπου, δωµάτιο 
οικίας, εξωτερική επιφάνεια τοίχου κλπ) η δε νοµή επ’ αυτού είναι ικανή να 
θεµελιώσει την προστασία του νοµέα κατά προσβολών, όχι όµως να οδηγήσει σε 
κτήση κυριότητας συστατικού µε χρησικτησία (ΑΠ 1748/2005 ΝοΒ 2006.677 και 
Ελ∆νη 48.1692, ΑΠ 1866/1940 ΕΕΝ 1991. 768, ΕφΑθ 4326/2006 Ελ∆νη 49.917, 
ΕφΑθ 5951/1993 ΑρχΝοµ 1994.513).  
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 984 και 987 ΑΚ, ενάγων στην αγωγή περί 
προστασίας της νοµής, λόγω προσβολής αυτής µε αποβολή του νοµέα, µπορεί να 
είναι εκείνος που έχει τη νοµή του πράγµατος, τη φυσική δηλαδή εξουσία µε διάνοια 
κυρίου, κατά το χρόνο της αποβολής, χωρίς ν’ απαιτείται να είναι καλής πίστεως και 
χωρίς να ενδιαφέρει ο τρόπος που απέκτησε τη νοµή (ΑΠ 1141/2002 Ελ∆νη 45.471, 
ΑΠ 1202/1993 Ελ∆νη 36.187, ΑΠ 1349/1992 Ελ∆νη 36.369 ΕφΠειρ 455/1998 
Ελ∆νη 40.1178).  
- Στοιχεία της αγωγής αποβολής από τη νοµή, τα οποία, απαραιτήτως ο ενάγων 
πρέπει να επικαλεστεί και ν’ αποδείξει είναι α) ότι κατά το χρόνο αποβολής ήταν 
νοµέας του επιδίκου (ΑΠ 2002/2005 Ελ∆νη 47 σελ 503) και ειδικότερα τις 
διακατοχικές πράξεις, από τις οποίες συνάγεται η άσκηση της φυσικής εξουσίας πάνω 
στο πράγµα και η πραγµάτωση της θέλησής του να εξουσιάζει το πράγµα µε διάνοια 
κυρίου, β) το είδος του αντικειµένου στο οποίο προσβλήθηκε η νοµή του και, αν είναι 
ακίνητο, το είδος, την έκταση, τη θέση και τα όριά του, κατά τρόπο που να µη 
γεννάται αµφιβολία για την ταυτότητά του (ΑΠ 345/2007 ΝοΒ 2008 σελ. 901, ΑΠ 
1360/1996 Ελ∆νη 38.1837, ΕφΠειρ 330/1995 Ελ∆νη 37 σελ. 1427, ΕφΝαυπλ 
207/2008 ΕΠολ∆ 2008.710, ΕφΛαρ 95/2007 ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2007.65). Περιγραφή 
του επίδικου ακινήτου που να µην καταλείπει οιαδήποτε αµφιβολία ως προς την 
ταυτότητά του µπορεί να γίνεται και µε την αποτύπωσή του σε τοπογραφικό 
διάγραµµα υπό κλίµακα, από το οποίο να προκύπτει, πλην του σχήµατος των 
πλευρών του, η θέση του, ο προσανατολισµός του και το εµβαδόν του, εφόσον το 
τοπογραφικό αυτό διάγραµµα ενσωµατώνεται στο δικόγραφο της αγωγής (ΕφΛαµ 
55/2005 Αρµεν. 2007 σελ. 224), γ) οι ο εναγόµενος απέβαλε τον ενάγοντα 
παρανόµως και χωρίς τη θέλησή του από το πράγµα (ΑΠ 1995/2008 ΝοΒ 2009.932, 
AΠ 204/2008 NoB 2008.1574), δ) ο αποβολέας να διατηρεί τη νοµή του πράγµατος 
κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 984, 985, 987, 988, 989, 990, 993, 
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ΚΠολ∆: 733, 734,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Οροφοκτησία - Κοινόχρηστα και κοινόκτητα µέρη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 97 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Οριζόντια ιδιοκτησία. Κοινόκτητα και κοινόχρηστα µέρη. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 του Ν. 3741/1929 «περί οριζοντίου 
ιδιοκτησίας» και 1117 ΑΚ προκύπτει ότι κοινόχρηστα µέρη της οικοδοµής 
αποτελούντα µέρη του όλου ακινήτου, τα οποία χρησιµεύουν σε κοινή χρήση όλων 
των συγκυρίων όπως είναι ιδίως το έδαφος, τα θεµέλια, οι πρωτότοιχοι, η στέγη, η 
αυλή, οι φωταγωγοί κ.λπ. Από τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 2 και 5 παρ. 1 
του ίδιου νόµου προκύπτει περαιτέρω ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει ειδική 
συµφωνία µεταξύ όλων των συνιδιοκτητών για τον τρόπο χρήσης των κοινόχρηστων 
και κοινόκτητων µερών της οικοδοµής, κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται να προβαίνει 
σε απόλυτη χρήση των εν λόγω µερών, να ενεργεί επισκευές και ανανεώσεις αυτών, 
καθώς και µεταβολές και προσθήκες αυτών, µε τον όρο όµως ότι δεν θα παραβλάπτει 
τη χρήση και τα δικαιώµατα των άλλων συνιδιοκτητών, δεν θα µειώνει την ασφάλεια 
του οικοδοµήµατος και δεν θα µεταβάλλει τον συνήθη προορισµό τους. Μεταβολή ή 
προσθήκη των κοινών µερών της οικοδοµής νοείται ειδικότερα η βελτίωση που 
αποβλέπει στην αποδοτικότερη χρήση του κοινού µε τη συνδροµή των παραπάνω 
προϋποθέσεων υπέρ όλων κατ' αρχήν των συνιδιοκτητών, αν δε αυτή (βελτίωση) 
αφορά ένα ή µερικούς µόνο από τους συνιδιοκτήτες, πρέπει να µην καθιστά 
χειρότερη τη θέση των λοιπών. Το αν οι παραπάνω µεταβολές του κοινού µέρους 
είναι επιτρεπτές ή όχι, µε την παραπάνω έννοια, κρίνεται σε κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες της οροφοκτησίας, τις επιµέρους 
ανάγκες των διαιρετών ιδιοκτησιών και το σκοπό που εξυπηρετεί το κοινό µέρος που 
υφίσταται τη µεταβολή στη λειτουργία της όλης συνιδιοκτησίας. Εξάλλου οι κατά τις 
άνω διατάξεις επιχειρούµενες µεταβολές των κοινοχρήστων µερών της οικοδοµής 
είναι ισχυρές ακόµη και αν αυτές έρχονται σε ευθεία αντίθεση µε τις αναγκαστικού 
δικαίου ρητές διατάξεις της περί σχεδίου πόλεων νοµοθεσίας ή του Γενικού 
Οικοδοµικού Κανονισµού (ΟλΑΠ 380/1977, ΟλΑΠ 583/1983, ΟλΑΠ 7/1992), οι 
οποίες αποβλέπουν σε διάφορο σκοπό και των οποίων η παραβίαση συνεπάγεται τις 
σε αυτές κατά περίπτωση οριζόµενες διοικητικές κυρώσεις (ΑΠ 827/2005 Ελ∆νη 
2006.178).  
- Η ανωτέρω συµφωνία µεταξύ των εναγοµένων και του Ν. ∆. για την αποκλειστική 
χρήση του επιδίκου τµήµατος του ακάλυπτου χώρου, ενόψει του ότι δεν περιβλήθηκε 
τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου και δεν µεταγράφηκε στα οικεία δηµόσια 
βιβλία, δεσµεύει, (ΑΠ 71/1996 Ελ∆νη 37.1603, ΑΠ 329/1996 Ε∆Π 1996.203) µόνο 
τους ανωτέρω συµβληθέντες σε αυτήν και όχι την καθολική διάδοχο του Ν. ∆., την 
ενάγουσα, (ΑΠ 1584/2006, ΕφΑθ 5453/2005) η οποία δικαιούται να εκδηλώσει 
αντίθετη βούληση. Συνεπώς ο ισχυρισµός των εναγοµένων, περί δικαιώµατος 
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αποκλειστικής χρήσης του επίδικου χώρου δυνάµει συµφωνίας µε το Ν. ∆. και 
αποδοχής αυτής από την ενάγουσα πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιµος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 1117, 
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 2,  
∆ηµοσίευση: ∆ικογραφία 2012. 297 
 
Οροφοκτησία - Πυλωτή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1703 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κοινόκτητοι και κονόχρηστοι χώροι οικοδοµής. Πιλοτή. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- 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 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. Οι ως άνω βασικές αρχές του θεσµού της οριζόντιας 
ιδιοκτησίας προκύπτουν σαφώς οπό τις παραπάνω διατάξεις, οι οποίες όµως δεν 
προσδιορίζουν επαρκώς την έννοια του "ορόφου" και "διαµερίσµατος ορόφου". Από 
το πνεύµα, εντούτοις, των διατάξεων για την οροφοκτησία, και ιδίως από το σκοπό 
τους, που, όπως προκύπτει και από την εισηγητική έκθεση του Ν. 3741/1929, είναι η 
ευχερέστερη κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των πολιτών και η καθ' ύψος 
επέκταση των πόλεων, καθώς και από τα ερµηνευτικά πορίσµατα εκ της κοινής 
πείρας και από τις σχετικές διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας (άρθρο 11 του 
Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού των ετών 1929, 1955 και 1973) συνάγεται, ότι 
όροφος ή διαµέρισµα ορόφου είναι το αναποχώριστο τµήµα της οικοδοµής ή του 
ορόφου, µετά των συστατικών του και του εντός αυτού (κυβικού) χώρου, που 
περικλείεται τεχνικώς από κάτω, από τα πλάγια και από πάνω, µε τοίχους ή άλλα 
οικοδοµικά στοιχεία, ώστε να διαχωρίζεται σαφώς από τα λοιπά (διαιρετά ή 
αδιαίρετα) τµήµατα της οικοδοµής και να έχει αναχθεί σε συγκεκριµένο και 
ανεξάρτητο τµήµα αυτής, που είναι κατάλληλο προς χωριστή και αυτοτελή οικιστική 
εν γένει χρήση. 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 και 1 παρ. 2 του ν. 3741/1929) µπορούν 
να αποτελέσουν αντικείµενο οριζόντιας ιδιοκτησίας. Εποµένως δεν είναι δυνατό να 
συσταθεί διαιρεµένη ιδιοκτησία επί ανοικτού χώρου, εκτός αν προβλέπεται στην 
συστατική της οροφοκτησίας πράξη ή σε µεταγενέστερη συµφωνία όλων των 
οροφοκτητών, που έχει µεταγραφεί νόµιµα, ότι ο χώρος αυτός πρόκειται να 
οικοδοµηθεί, οπότε η σύσταση διαιρεµένης ιδιοκτησίας αναφέρεται ατούς 
µελλοντικούς ορόφους ή διαµερίσµατα και τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της 
κατασκευής τους (άρθρο 201 ΑΚ).  
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Εξάλλου, αν ληφθεί υπόψη, ότι η θεσπιζόµενη µε τα άρθρα 1002 ΑΚ και 1 του ν. 
3741/1929 αποκλειστική (χωριστή) κυριότητα επί ορόφου ή διαµερίσµατος ορόφου 
αποτελεί την εξαίρεση του κανόνα "surerficies solo cedit", που έχει περιληφθεί στο 
άρθρο 1001 εδ. Α' του ΑΚ, οποιοδήποτε µέρος του όλου ακινήτου, που δεν ορίστηκε 
ή δεν ορίστηκε έγκυρα, µε το συστατικό της οροφοκτησίας τίτλο, ότι αποτελεί 
αντικείµενο της αποκλειστικής κυριότητας κάποιου συνιδιοκτήτη, υπάγεται 
αυτοδικαίως από το νόµο, κατ' εφαρµογή του ανωτέρω κανόνα, στα αντικείµενα της 
αναγκαστικής συγκυριότητας επί του εδάφους και θεωρείται γι' αυτό κοινόκτητο και 
κοινόχρηστο µέρος του ακινήτου. Περαιτέρω, τα άρθρα 22 παρ.9 και 32 παρ. 4 του 
ν.δ/τος 8/1973 "περί Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού", όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις παραγράφους 22 και 33 του όρθρου 1 του Ν∆/τος 205/1974, πρόβλεψαν για 
πρώτη φορά την κατασκευή της οικοδοµής επί υποστηλωµάτων (PILLOTIS) για τη, 
δηµιουργία στο ισόγειο ανοικτού στεγασµένου χώρου, που αφήνεται εξ ολοκλήρου 
κενός και χρησιµεύει για την στάθµευση αυτοκινήτων. Ο κενός αυτός χώρος του 
ισογείου, που ονοµάσθηκε πιλοτή και αναφέρεται σε µεταγενέστερα νοµοθετήµατα 
ως "ΡΙLLΟΤΙS" (άρθρο 1 παρ.5 περ. γ' του Ν. 960/1979,άπως αντικαταστάθηκε µε το 
Ν. 1221/1981, 7 παρ.1 περ. Α' και 9 παρ. 10 ΓΟΚ/1985),είναι εξ ορισµού ανοικτός 
και συνεπώς ισχύουν γι' αυτόν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. ∆ηλαδή η συµφωνία 
των οροφοκτητών να συστήσουν, σε τµήµατα της πιλοτής, που θα παραµείνουν 
ανοικτά, αυτοτελείς (διαιρεµένες) ιδιοκτησίες θα είναι άκυρη, ως αντικείµενη στις 
αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, που καθορίζουν τις θεµελιακές αρχές του θεσµού 
της οριζόντιας ιδιοκτησίας (άρθρο 174 ΑΚ) και συνακόλουθα τα τµήµατα αυτά είναι 
κοινόχρηστα και κοινόκτητα. Αν, όµως, προβλέπεται στην άνω συµφωνία, ότι στα πιο 
πάνω τµήµατα της πιλοτής θα κατασκευαστούν κλειστοί χώροι, δηµιουργούνται 
έγκυρα διαιρεµένες ιδιοκτησίες στους περίκλειστους χώρους, που θα 
κατασκευασθούν, παρά το γεγονός, ότι η κατασκευή τους επάγεται τυχόν υπέρβαση 
του ορίου κάλυψης ή του συντελεστή δόµησης και είναι πάντως αντίθετη προς τις 
ανωτέρω διατάξεις του ΓΟΚ/1973, που ορίζουν, ότι ο χώρος της πιλοτής αφήνεται εξ 
ολοκλήρου κενός, αφού η παραβίαση των διατάξεων αυτών συνεπάγεται µόνο 
διοικητικές κυρώσεις και δεν θίγει το κύρος της µεταξύ των οροφοκτητών συµφωνίας 
(ΟλΑΠ 583/1983). Η δε προεκτεθείσα έννοια των διατάξεων, για την οροφοκτησία, 
δεν είναι αντίθετη, αλλά επιβεβαιώνεται ουσιαστικά από τις ειδικές ρυθµίσεις των ν. 
960/1979 και 1221/1981 για τις θέσεις σταθµεύσεως αυτοκινήτων. Πράγµατι, 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 σταθµεύσεως 
αυτοκινήτων που βρίσκονται σε στεγασµένους χώρους κτιρίου, το οποίο έχει υπαχθεί 
στο σύστηµα της διαιρεµένης ιδιοκτησίας, κάθε θέση σταθµεύσεως αποτελεί 
διαιρεµένη ιδιοκτησία, της οποίας επιτρέπεται η αυτοτελής µεταβίβαση και σε 
τρίτους, που δεν έχουν σχέση µε το κτίριο. Με τις διατάξεις αυτές, δηλαδή, 
αναγνωρίζεται χωριστή κυριότητα και επί των θέσεων σταθµεύσεως αυτοκινήτων, 
που δεν είναι περίκλειστοι, αλλ' απλώς στεγασµένοι, κατ' εξαίρεση του κανόνα, ότι 
αντικείµενο διαιρεµένης ιδιοκτησίας αποτελούν µόνον οι κλειστοί χώροι ορόφων ή 
διαµερισµάτων. Ειδικά όµως για την πιλοτή, το τελευταίο εδάφιο γ' της παρ.5 του 
άνω άρθρου ορίζει, ότι "αι τυχόν δηµιουργούµενοι θέσεις σταθµεύσεως εις τον 
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ελεύθερον ισόγειον χώρον του κτιρίου, όταν τούτο κατασκευάζεται επί 
υποστηλωµάτων (PILOTIS) κατά τις ισχύουσες διατάξεις, δεν δύνανται να 
αποτελέσουν διηρηµένας ιδιοκτησίας". Οι παραπάνω νεότερες ρυθµίσεις και ιδίως 
αυτές των εδαφίων α' και β' καθώς και εκείνη του εδαφίου γ' θα ήταν ασφαλώς 
περιττές, αν ήταν δυνατόν, µε βάση τις ισχύουσες µέχρι τότε διατάξεις, να συσταθεί 
οριζόντια ιδιοκτησία επί ορισµένων ανοικτών χωρών του κοινού ακινήτου για να 
χρησιµοποιηθούν ως θέσεις σταθµεύσεως αυτοκινήτων. Ετσι, ενόψει αυτών, γίνεται 
φανερό, ότι τα µεν κλειστά τµήµατα της πιλοτής και οι περίκλειστες θέσεις 
σταθµεύσεως αυτοκινήτων µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο διαιρεµένης 
ιδιοκτησίας και να µεταβιβαστούν αυτοτελώς και σε τρίτους, που δεν έχουν σχέση µε 
την πολυόροφη οικοδοµή, τα δε ανοικτά τµήµατα της πιλοτής και οι ανοικτές θέσεις 
σταθµεύσεως αυτοκινήτων στον "ελεύθερο ισόγειο χώρο" της πιλοτής δεν µπορούν 
να αποτελέσουν αντικείµενο διαιρεµένης ιδιοκτησίας.  
Συνεπώς οι ανοικτοί αυτοί χώροι: της πιλοτής ανήκουν στα κοινόκτητα και 
κοινόχρηστα µέρη της οικοδοµής, επί των οποίων µπορεί µόνο να παραχωρηθεί µε τη 
συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία, ή µε µεταγενέστερη συµφωνία µεταξύ 
όλων των συνιδιοκτητών, δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης σε ιδιοκτήτες ορόφων ή 
διαµερισµάτων της ίδιας οικοδοµής και όχι και σε τρίτους (άρθ. 4 παρ. 1 και 13 Ν. 
3741/1929, βλ. ΟλΑΠ 23/2000, ΑΠ 333/2002).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν ή 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγµατος, -προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση του (ανεπαρκής αιτιολογία) ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία (ΟλΑΠ 1/1999). ∆εν υπάρχει 
όµως ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 623/1983).  
Εξάλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες (ΑΠ 413/1993). 
Ελλείψεις δε αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων 
και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες (ΟλΑΠ 861/1984), 
∆ηλαδή, µόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην 
απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε (ΑΠ 
1547/1997 Ελ∆νη 1997.1573). Τα επιχειρήµατα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται 
µε την εκτίµηση των αποδείξεων, δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων 
διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" 
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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 
’ρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του 
οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές 
περιπτώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 43/1990, ΑΠ 2105/2009). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 174, 201, 1001, 1002, 1117, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 
Νόµοι: 960/1979, άρθ. 1,  
Νόµοι: 1221/1981, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Παραγραφή - Αξιώσεις κατά του ∆ηµοσίου και νπδδ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1839 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αδικαιολόγητος πλουτισµός κατά του ∆ηµοσίου. Παραγραφή. Παραβίαση 
ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους "οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ∆ηµοσίου 
παραγράφεται µετά πενταετία, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται 
βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής κατά δε το άρθρο 91 του ίδιου νόµου 
επιφυλασσοµένης κάθε άλλης ειδικής διατάξεως του παρόντος η παραγραφή 
οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του ∆ηµοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονοµικού 
έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής.  
Εξετέρου 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 
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παραβίαση εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε 
εσφαλµένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006 και ΟλΑΠ 4/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 904,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2362/1995, άρθ. 90, 91, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Παρένθετη µητρότητα - Άδεια δικαστηρίου 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 8048 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ιατρικώς υποβοηθούµενη αναπαραγωγή. Παρένθετη µητρότητα. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων 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 του συζύγου της, αν αυτή είναι έγγαµη. δεν 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 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 
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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 Υποβοηθούµενης 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, 
ΚΠολ∆: 739, 740, 799, 
ΕισΝΑΚ: 121, 
Νόµοι: 3089/2002, άρθ. 8,  
Νόµοι: 3305/2005, άρθ. 1, 2, 3, 4, 13, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 10 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Αδικοπρακτική ευθύνη του ιατρού για ζηµία που 
προκαλείται από αυτόν κατά την παροχή των (ιατρικών) υπηρεσιών του. Λανθασµένη 
διάγνωση προγεννετικού ελέγχου. Πότε επιτρέπεται τεχνητή διακοπή εγκυµοσύνης. 
Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Βάρος απόδειξης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αρχή αναλογικότητας στην αδκοπραξία. ∆ικαστική 
δαπάνη. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 914, 330 εδ.β , 297-299, 932 ΑΚ προκύπτει ότι η 
αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζηµίωση ή (και) προς ικανοποίηση της ηθικής 
βλάβης ή της ψυχικής οδύνης προϋποθέτει συµπεριφορά παράνοµη και υπαίτια, 
επέλευση περιουσιακής ζηµίας ή (και) ηθικής βλάβης και ύπαρξη αιτιώδους 
συνδέσµου µεταξύ της συµπεριφοράς του δράστη και της, περιουσιακού ή µη 
χαρακτήρα, ζηµίας. Παράνοµη είναι η συµπεριφορά που αντίκειται σε απαγορευτικό 
ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος απονέµει δικαίωµα ή προστατεύει, 
συγκεκριµένο συµφέρον του ζηµιωθέντος, µπορεί δε η συµπεριφορά αυτή να 
συνίσταται σε θετική ενέργεια ή σε παράλειψη ορισµένης ενέργειας. Για την 
κατάφαση της παρανοµίας δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριµένου κανόνα δικαίου, 
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αλλά αρκεί η αντίθεση της συµπεριφοράς στο γενικότερο πνεύµα του δικαίου ή στις 
επιταγές της έννοµης τάξεως. Έτσι, παρανοµία συνιστά και η παράβαση της γενικής 
υποχρεώσεως πρόνοιας και ασφάλειας στο πλαίσιο της συναλλακτικής και 
γενικότερα της κοινωνικής δραστηριότητας των ατόµων, δηλαδή η παράβαση της, 
κοινωνικώς επιβεβληµένης και εκ της θεµελιώδους δικαιικής αρχής της συνεπούς 
συµπεριφοράς απορρέουσας, υποχρεώσεως λήψεως ορισµένων µέτρων επιµέλειας για 
την αποφυγή προκλήσεως ζηµίας σε έννοµα αγαθά τρίτων προσώπων. Αµέλεια, ως 
µορφή υπαιτιότητας, υπάρχει όταν, εξαιτίας της παραλείψεως του δράστη να 
καταβάλει την επιµέλεια που αν κατέβαλλε - µε µέτρο τη συµπεριφορά του µέσου 
συνετού και επιµελούς εκπροσώπου του κύκλου δραστηριότητας του- θα ήταν δυνατή 
η αποτροπή του ζηµιογόνου αποτελέσµατος, αυτός (δράστης) είτε δεν προέβλεψε την 
επέλευση του εν λόγω αποτελέσµατος, είτε προέβλεψε µεν το ενδεχόµενο 
επελεύσεως του, ήλπιζε όµως ότι θα το αποφύγει. 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 συνδροµή των 
ανωτέρω προϋποθέσεων θεµελιώνει και την αδικοπρακτική ευθύνη του ιατρού για 
ζηµία που προκαλείται από αυτόν κατά την παροχή των (ιατρικών) υπηρεσιών του. 
Την ευθύνη αυτή, ως προς ορισµένα (ειδικά) θέµατα, καλύπτει η ρυθµιστική εµβέλεια 
του άρθρου 8 του ν. 2251/1994 για την "προστασία των καταναλωτών", το οποίο 
ορίζει, 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 
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: α) η φύση και το αντικείµενο της 
υπηρεσίας, ιδίως σε σχέση µε τον βαθµό επικινδυνότητας της, β) η εξωτερική µορφή 
της υπηρεσίας, γ) ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας, δ) η ελευθερία δράσης που 
αφήνεται στον ζηµιωθέντα στο πλαίσιο της υπηρεσίας, ε) το αν ο ζηµιωθείς ανήκει σε 
κατηγορία µειονεκτούντων ή ευπρόσβλητων προσώπων και στ) το αν η παρεχόµενη 
υπηρεσία αποτελεί εθελοντική προσφορά του παρέχοντος" (παρ. 4 εδ. β' ) 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. Για τη θεµελίωση της (αδικοπρακτικής) 
ιατρικής ευθύνης απαιτείται παράνοµη και υπαίτια πρόκληση ζηµίας. Αµφότερες οι 
προϋποθέσεις αυτές (παρανοµία και υπαιτιότητα) συντρέχουν ταυτοχρόνως, µε βάση 
τη θεώρηση της αµέλειας ως µορφής πταίσµατος και ως µορφής παρανοµίας ("διπλή 
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λειτουργία της αµέλειας"). Έτσι, αν, στο πλαίσιο µιας ιατρικής πράξεως, 
παραβιασθούν οι κανόνες και αρχές της ιατρικής επιστήµης και εµπειρίας ή (και) οι 
εκ του γενικού καθήκοντος πρόνοιας και ασφάλειας απορρέουσες υποχρεώσεις 
επιµέλειας του µέσου συνετού ιατρού της ειδικότητας του ζηµιώσαντος, τότε η 
συµπεριφορά αυτή είναι παράνοµη και, συγχρόνως, υπαίτια. Ενόψει δε της 
καθιερούµενης, συναφώς, νόθου αντικειµενικής ευθύνης, µε την έννοια της 
αντιστροφής του βάρους αποδείξεως 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 πράξεως του, είτε ανταποδεικτικώς 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. Η ρύθµιση αυτή για τα 
αποδεικτέα θέµατα και την κατανοµή του σχετικού βάρους αποδείξεως ισχύει και επί 
της εις ολόκληρον ευθύνης περισσότερων ιατρών για την ίδια ζηµία, όπως προκύπτει 
από τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2251/1994 και από την, αναλογικώς 
κατά την παρ. 6 του ίδιου άρθρου εφαρµοζόµενη και στην ευθύνη του παρέχοντος 
υπηρεσίες, διάταξη του άρθρου 6 παρ. 10 του νόµου τούτου, σε συνδυασµό µε τις, 
επίσης αναλογικώς εφαρµοζόµενες, διάταξεις των άρθρων 481 επ., 926 και 927 ΑΚ. 
Ως εκ τούτου, επί της προβλεπόµενης στο άρθρο 926 εδ. 1α' ΑΚ περιπτώσεως 
ευθύνης εις ολόκληρον, ο ζηµιωθείς αποδεικνύει α) την προς αυτόν παροχή των 
(ιατρικών) υπηρεσιών µε "κοινή πράξη" περισσότερων ιατρών, δηλαδή µε την εκ 
µέρους αυτών σύµπραξη ως ενιαία συλλογική τους πράξη, β) τη ζηµία του και γ) τον 
αιτιώδη σύνδεσµο της ζηµίας µε την εν γένει από κοινού παροχή των υπηρεσιών, όχι 
όµως και ποια επιµέρους πράξη ή παράλειψη του κάθε συµπράξαντος επέφερε το 
ζηµιογόνο αποτέλεσµα. Για να απαλλαγεί από την ευθύνη του έναντι του 
ζηµιωθέντος, ο καθένας από τους συµπράξαντες ιατρούς οφείλει να αποδείξει είτε το 
σύννοµο της δικής του επιµέρους πράξεως, είτε την έλλειψη υπαιτιότητας του, είτε 
ανταποδεικτικώς την έλλειψη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ (ατοµικής) πράξεως του 
και της ζηµίας.  
- Κατά τους ορισµούς του άρθρου 57 παρ.1 ΑΚ 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 ως 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. Το άρθ. 57 ΑΚ συνιστά µία γενική ρήτρα και αποτελεί συγκερασµό 
των συνταγµατικών διατάξεων των άρθ. 2§1 και 5§1, µε συνέπεια στο δικαίωµα της 
προσωπικότητας να περιλαµβάνεται τόσο ο σεβασµός της αξίας του ανθρώπου που 
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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 
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 
(µε συγγένεια) συνδεόµενος µε τον αµέσως προσβαλλόµενο.  
- Όπως συνάγεται από το άρθ. 304 §§ 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 (§ 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§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§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§1 του Συντ. η 
οποία προστατεύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου 
καθολικά, προστατεύοντας παράλληλα και όλα τα επί µέρους δικαιώµατα που 
απορρέουν απ' αυτήν όπως της σωµατικής ελευθερίας, της τιµής, της υγείας, αλλά και 
ορισµένες προεκτάσεις τους. 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). 
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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§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§1 και 5§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 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§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. 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. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 8β ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο της 
ουσίας δεν έλαβε υπόψη του πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως ως "πράγµατα" 
θεωρούνται οι πραγµατικοί ισχυρισµοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη 
θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαιώµατος που 
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ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αµυντικό µέσο και άρα στηρίζουν το αίτηµα 
αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως ή λόγου εφέσεως. Αντίθετα δεν 
αποτελούν "πράγµατα" οι αιτιολογηµένες αρνήσεις, οι ισχυρισµοί που αποτελούν 
επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται 
από την εκτίµηση των αποδείξεων, ως και οι απαράδεκτοι ή αβάσιµοι κατά νόµο 
ισχυρισµοί, οι οποίοι δεν ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. ∆εν 
στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός αναιρέσεως όταν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον 
ισχυρισµό και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, τελευταία 
περίπτωση η οποία συντρέχει και µε την παραδοχή γεγονότων ως αποδειχθέντων, 
αντίθετων προς εκείνα που συγκροτούν τον ισχυρισµό, οπότε τον αντιµετωπίζει και 
τον απορρίπτει εκ των πραγµάτων κατ' ουσίαν.  
- Μετά την κατάργηση µε τους Ν. 2207/1994 και 2479/1997 της προδικαστικής 
αποφάσεως και της εισαγωγής της διαδικασίας του άρθρου 270 ΚΠολ∆, σε όλες τις 
υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας δεν τίθεται θέµα υποκειµενικού βάρους 
αποδείξεως, µε την έννοια του προσδιορισµού του διαδίκου, στον οποίο πρέπει να 
επιβάλει µε απόφαση του την ευθύνη προσκοµιδής του αποδεικτικού υλικού. 
Αντίθετα το αντικειµενικό βάρος αποδείξεως, µε την έννοια προσδιορισµού του 
διαδίκου, ο οποίος φέρει τον κίνδυνο της δηµιουργούµενης στο δικαστήριο 
αµφιβολίας για την απόδειξη των θεµελιωτικών της αγωγής ή της ενστάσεως 
πραγµατικών περιστατικών, εξακολουθεί να λειτουργεί, στο οποίο εντοπίζεται και 
περιορίζεται ο αναιρετικός έλεγχος από το άρθρο 559 αρ.13 ΚΠολ∆, κατά τους 
ορισµούς του οποίου ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, αν το δικαστήριο εσφαλµένα 
εφήρµοσε τους ορισµούς του νόµου ως προς το βάρος της αποδείξεως. Από τις 
διαλαµβανόµενες στην αρχή της παρούσης αναιρετικές ανέλεγκτες ουσιαστικές 
παραδοχές της προσβαλλόµενης αποφάσεως προκύπτει ότι στην παραδοχή της 
αγωγής των αναιρεσίβλητων κατέληξε το δικαστήριο της ουσίας µετά τον 
σχηµατισµό πλήρους δικανικής πεποιθήσεως για τη βασιµότητα των θεµελιωτικών 
αυτής πραγµατικών περιστατικών (παροχή ιατρικών υπηρεσιών, προσβολή της 
προσωπικότητας των αναιρεσίβλητων και τον αιτιώδη αυτών σύνδεσµο), µε όµοια δε 
βαθµού κρίση απέρριψε κατ' ουσίαν την ένσταση των αναιρεσειόντων για την 
ανυπαρξία παράνοµης και υπαίτιας πράξεώς τους, και εποµένως δεν τίθεται θέµα 
αναστροφής και παραβιάσεως του αντικειµενικού βάρους της αποδείξεως κατά την 
προδιαληφθείσα του όρου έννοια, όπως αντιθέτως υποστηρίζεται µε την 
διατυπούµενη µε τον τέταρτο κατά σειρά λόγο αναιρετική αιτίαση από το άρθρο 559 
αρ.13 ΚΠολ∆, η οποία εντεύθεν ελέγχεται ως αβάσιµη.  
- 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.  
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Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 19 του Κ.Πολ.∆ αναίρεση 
επιτρέπεται αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου 
αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήµατα που ασκούν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί 
κύρωση της παράβασης του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο 
προβλεπόµενος απ' αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του 
νοµικού συλλογισµού δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, 
βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της 
έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνηση της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή 
όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). ∆εν υπάρχει όµως 
ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες, Εξ άλλου, το κατά νόµο αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος πρότασης 
προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του 
οποίου το πραγµατικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης 
στο αποδεικτικό της πόρισµα, και να µην καταλείπονται αµφιβολίες. Ελλείψεις δε 
αναγόµενες µόνο στην ανάλυση και στάθµιση των αποδεικτικών µέσων και 
γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσµατος, αν αυτό 
διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες. ∆ηλαδή, µόνο το τι 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και 
σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Περαιτέρω, τα επιχειρήµατα του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται µε συνεκτίµηση των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές επί τη βάσει των οποίων διαµορφώνεται το αποδεικτικό πόρισµα και ως εκ 
τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της 
ερευνώµενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 να επιδέχεται αυτή µοµφή για 
αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δηµιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης του 
αριθ. 19 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.∆ ούτε εξ αιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα µη συνιστώντα αυτοτελείς ισχυρισµούς 
επιχειρήµατα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 του ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η εκτίµηση από 
το δικαστήριο της ουσίας των πραγµατικών περιστατικών, εφ' όσον δεν 
παραβιάστηκαν µε αυτά κανόνες δικαίου, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι 
ερµηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίµηση τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους 
αριθµούς 19 και 20 του άρθρου 559 Κ.Πολ.∆, είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, ο 
δε λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχοµένου του οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει 
καµία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της υποθέσεως, που δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο.  
- Με το άρθρο 25 παρ.1 εδ. τέταρτο του Συντάγµατος, όπως αυτό ισχύει µετά τη 
συνταγµατική αναθεώρηση του έτους 2001, τίθεται, ο κανόνας ότι οι κάθε είδους 
περιορισµοί που µπορούν να επιβληθούν στα ατοµικά δικαιώµατα "πρέπει να 
προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει 
επιφύλαξη υπέρ αυτού, και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας". Κατά την 
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αρχή αυτή, η οποία ως γενική αρχή του δικαίου ίσχυε και προ της ρητής 
αποτυπώσεώς της στο Σύνταγµα κατά την προαναφερθείσα αναθεώρηση του, οι 
νοµίµως επιβαλλόµενοι περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων πρέπει να πληρούν 
τα ακόλουθα τρία κριτήρια, πρέπει δηλαδή να είναι α) κατάλληλοι, ήτοι πρόσφοροι 
για την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, β) αναγκαίοι, ήτοι να συνιστούν 
µέτρο το οποίο, σε σχέση µε άλλα δυνάµενα να ληφθούν µέτρα, επάγεται τον 
ελάχιστο δυνατό περιορισµό για τον ιδιώτη ή το κοινό, και τέλος γ) εν στενή εννοία 
αναλογικοί, να τελούν δηλαδή σε εύλογη σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η 
αναµενόµενη ωφέλεια να µην υπολείπεται της βλάβης που προκαλούν. (ΟλΑΠ 
43/2005). Η αρχή της αναλογικότητας, ως κανόνας δικαίου που θέτει όρια στον 
περιοριστικό του ατοµικού δικαιώµατος νόµο, απευθύνεται κατ' αρχήν στο νοµοθέτη. 
Στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου, ήτοι στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών, επίκληση της 
αρχής της αναλογικότητας µπορεί να γίνει αν ο κοινός νοµοθέτης είτε έχει 
παραβιάσει την αρχή αυτή, θεσπίζοντας µε νόµο υπέρµετρους περιορισµούς 
ατοµικών δικαιωµάτων, οπότε ο δικαστής µπορεί, ελέγχοντας τη συνταγµατικότητα 
του νόµου, να µην εφαρµόσει αυτόν (άρθρο 93 παρ. 4 του Συντάγµατος), είτε έχει 
παραλείψει να ασκήσει τις συνταγµατικές του υποχρέωσεις, 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). Όµοια αρνητικά αξιολογούνται, προεχόντως 
ως απαράδεκτες, οι αυτές αναιρετικές αιτιάσεις από το άρθρο 559 αρ.1 και 19 
ΚΠολ∆, προβαλλόµενες µε τον έκτο και τελευταίο κατά σειρά λόγο αναιρέσεως, µε 
τις οποίες αποδίδεται στην προσβαλλόµενη δι' αυτής απόφαση ότι, µε τον καθορισµό 
της χρηµατικής ικανοποιήσεως στο ποσό των 250.000,00 ευρώ για έκαστο των 
αναιρεσιβλήτων, ευθέως και εκ πλαγίου παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας του 
άρθρου 25 παρ.1 του Συντάγµατος και της εννοίας του ευλόγου της χρηµατικής 
ικανοποιήσεως, η οποία όµως καθορίζεται µε βάση την παρεχόµενη από το άρθρο 
932 ΑΚ γνήσια διακριτική ευχέρεια και αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 535 παρ.1, 176, 178, 183, 189 παρ.1 
περ.γ' και 191 ΚΠολ∆ και 100 επ. του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν. 3026/1954) συνάγεται 
σαφώς ότι το Εφετείο, που εξαφανίζει είτε ολικά είτε µερικά την πρωτόδικη απόφαση 
και αποφασίζει οριστικά επί της υποθέσεως, εξαφανίζει την περί δικαστικής δαπάνης 
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διάταξη της τελευταίας και προσδιορίζει την καταβλητέα δικαστική δαπάνη και για 
τους δύο βαθµούς δικαιοδοσίας, εφόσον προβάλλεται σχετικό αίτηµα του διαδίκου. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 176, 178, 183, 189, 191, 297, 298, 299, 330, 481 επ., 914, 926, 927, 932, 
1387,  
ΚΠολ∆: 270, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 13, 559 αριθ. 19, 561, 
Σ: 2, 5, 25, 
ΠΚ: 304, 
Κωδ∆ικ: 100, 
Νόµοι: 2251/1994, άρθ. 8,  
Νόµοι: 2207/1994,  
Νόµοι: 2479/1997,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 129 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Προσβολή της προσωπικότητας. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Περαιτέρω, κατά το άρθρο 57 ΑΚ: "Όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην 
προσωπικότητά του έχει δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην 
επαναληφθεί στο µέλλον. Αξίωση αποζηµίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις 
αδικοπραξίες δεν αποκλείεται". Κατά το άρθρο 59 ίδιου Κώδικα: "Στις περιπτώσεις 
των δύο προηγούµενων άρθρων το δικαστήριο µε την απόφασή του, ύστερα από 
αίτηση αυτού που έχει προσβληθεί και αφού λάβει υπόψη το είδος της προσβολής, 
µπορεί επιπλέον να καταδικάσει τον υπαίτιο να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού 
που έχει προσβληθεί. Η ικανοποίηση συνίσταται σε πληρωµή χρηµατικού ποσού, σε 
δηµοσίευµα, ή σε οτιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις". Από το συνδυασµό 
των διατάξεων αυτών, προκύπτει ότι, επί προσβολής της προσωπικότητας και εφόσον 
αυτή είναι παράνοµη, ο νόµος καθιερώνει αντικειµενική ευθύνη του προσβάλλοντος 
µόνο ως προς την αξίωση για την άρση της προσβολής, ενώ για την αξίωση 
αποζηµίωσης, καθώς και για τη χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, 
εκείνου που έχει προσβληθεί, ο νόµος απαιτεί η προσβολή να είναι παράνοµη και 
υπαίτια, το στοιχείο δε αυτό της υπαιτιότητας, πρέπει να µνηµονεύεται ρητά στην 
απόφαση και να εξειδικεύεται ο βαθµός του πταίσµατος, δεδοµένου ότι µορφή 
υπαιτιότητας συνιστούν ο δόλος αλλά και η αµέλεια.  
- 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 ζητήµατα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ο 
προβλεπόµενος από την ανωτέρω διάταξη αναιρετικός λόγος ιδρύεται, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού, δεν εκτίθενται καθόλου πραγµατικά 
περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή όταν τα εκτιθέµενα δεν καλύπτουν όλα τα 
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στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγµατικού του εφαρµοστέου κανόνα δικαίου 
για την επέλευση της έννοµης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του 
(ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν µεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) 
(ΟλΑΠ 1/1999). Το ουσιώδες στοιχείο του λόγου αυτού αναίρεσης, αποτελεί η 
έλλειψη νόµιµης βάσης σε "ζήτηµα", δηλαδή σε πραγµατικό αυτοτελή ισχυρισµό που 
τείνει στη θεµελίωση ή κατάλυση ασκηθέντος ουσιαστικού δικαιώµατος, το οποίο 
"ζήτηµα" ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και όχι όταν πρόκειται για 
ελλείψεις που ανάγονται στην εκτίµηση των αποδείξεων (ΟλΑΠ 24/1992). Το κατά 
νόµο δε αναγκαίο περιεχόµενο της ελάσσονος προτάσεως, προσδιορίζεται από τον 
εκάστοτε εφαρµοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει 
να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της αποφάσεως στο αποδεικτικό της 
πόρισµα και να µην καταλείπονται αµφιβολίες.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 65 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου. Χρηµατική ικανοποίηση. Αρχή 
αναλογικότητας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ προκύπτει ότι παρέχεται στο δικαστήριο της 
ουσίας η διακριτική ευχέρεια όπως, ύστερα από εκτίµηση πραγµατικών περιστατικών 
που οι διάδικοι θέτουν υπόψη του και µε βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και 
λογικής, επιδικάσει ή όχι χρηµατική ικανοποίηση, αν κρίνει ότι επήλθε στον 
αδικηθέντα ηθική βλάβη, καθορίζοντας συγχρόνως και το ποσό αυτής που θεωρεί 
εύλογο. Έτσι, ο προσδιορισµός του ποσού της εύλογης χρηµατικής ικανοποίησης 
αφέθηκε στην ελεύθερη εκτίµηση του δικαστηρίου της ουσίας και η περί τούτου 
κρίση δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου (άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆), αφού 
σχηµατίζεται από εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων και χωρίς την υπαγωγή του 
πορίσµατος σε νοµική έννοια ώστε να µπορεί να νοηθεί εσφαλµένη εφαρµογή του 
νόµου, είτε ευθέως, είτε εκ πλαγίου. Εξάλλου, κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του 
Συντάγµατος, όπως τούτο ισχύει µετά την αντικατάστασή του κατά την αναθεώρηση 
του Συντάγµατος 1975 µε το από 6/17 Απριλίου 2001 Ψήφισµα της Ζ' 
Αναθεωρητικής Βουλής, "Τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους 
του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την 
προστασία του κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την 
ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική άσκηση τους. Οι κάθε είδους περιορισµοί που 
µπορούν κατά το Σύνταγµα να επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά πρέπει να 
προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγµα είτε από το νόµο, εφόσον υπάρχει 
επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας". Από τη 
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διάταξη αυτή προκύπτει, ότι αποδέκτης της επιταγής για σεβασµό της αρχής της 
αναλογικότητας είναι ο κοινός νοµοθέτης, που θεσπίζει περιορισµό ατοµικών 
δικαιωµάτων σύµφωνα µε συνταγµατική επιφύλαξη υπέρ του νόµου, την οποία και 
υλοποιεί, όχι δε και ο δικαστής, ο οποίος, απλώς οφείλει να ελέγχει αν η αρχή αυτή 
έχει τηρηθεί και, σε αρνητική περίπτωση, να αρνείται την εφαρµογή του νόµου ως 
αντισυνταγµατικού. Η εν λόγω δε αρχή, η οποία κατατείνει στην εκλογίκευση των 
επαχθών παρεµβάσεων της κρατικής εξουσίας στα ατοµικά και κοινωνικά 
δικαιώµατα του ανθρώπου και πολίτη, παραβιάζεται όταν η συγκεκριµένη κρατική 
παρέµβαση δεν είναι α) πρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται µε 
αυτήν, β) αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού, µε την έννοια ότι το αυτό 
αποτέλεσµα δεν µπορεί να επιτευχθεί µε ένα ανώδυνο η ηπιότερο µέσο, και γ) 
αναλογική εν στενή εννοία, δηλαδή να τελεί σε εσωτερική αλληλουχία προς τον 
επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η αναµενόµενη ωφέλεια να µην είναι ποιοτικά και 
ποσοτικά κατώτερη από τη βλάβη που προκαλείται (ΟλΑΠ 6/2009, 27/2008). Με 
βάση τα εν λόγω κριτήρια της αρχής της αναλογικότητας αξιολογείται και η 
παρεχόµενη από το άρθρο 26 παρ. 1 του Συντάγµατος εξουσία του νοµοθέτη να θέτει, 
κατά τη ρύθµιση των βιοτικών σχέσεων και τον καθορισµό των κυρώσεων και 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συµπεριφορά των πολιτών, ελάχιστα ή ανώτατα 
όρια, κατ' αφηρηµένη αξιολόγηση, εντός των οποίων ο δικαστής προβαίνει στην 
εξειδίκευση του κανόνα δικαίου, βάσει των συγκεκριµένων περιστάσεων. Στα 
πλαίσια της εξουσίας του αυτής ο νοµοθέτης µπορεί να προσδιορίζει τόσο τις 
προϋποθέσεις αποζηµιώσεως και χρηµατικής ικανοποιήσεως όσο και το ελάχιστο 
ποσό στο οποίο αποτιµάται η προσβολή της τιµής και της υπολήψεως του 
αδικηθέντος. Περαιτέρω, µε τη διάταξη του άρθρου µόνου παρ. 2 του Ν. 1178/1981 
"περί αστικής ευθύνης του τύπου και άλλων τινών διατάξεων", όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου µόνου του Ν. 2243/1994, "η κατά το 
άρθρο 932 του Αστικού Κώδικα χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του 
αδικηθέντος από κάποια από τις προβλεπόµενες στην προηγούµενη παράγραφο 
πράξεις ορίζεται, εφόσον αυτές τελέσθηκαν δια του Τύπου, κατά την κρίση του 
δικαστή, όχι κατώτερη των δέκα εκατοµµυρίων (10.000 000) δραχµών για τις 
Ηµερήσιες Εφηµερίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και για τα περιοδικά που 
κυκλοφορούν µέσω των Πρακτορείων Εφηµερίδων και των δύο εκατοµµυρίων 
(2.000.000) δραχµών για τις άλλες εφηµερίδες ή περιοδικά, εκτός αν ζητήθηκε από 
τον ενάγοντα µικρότερο ποσό και αυτό ανεξάρτητα από την απαίτηση προς 
αποζηµίωση για περιουσιακή ζηµία". Ο καθορισµός µε τη διάταξη αυτή ελάχιστου 
ποσού χρηµατικής ικανοποιήσεως σκοπό έχει να διασφαλίσει την προστασία των 
πολιτών από ιδιαίτερα έντονες, λόγω της δηµοσιότητας, προσβολές της τιµής και της 
υπολήψεως τους και εντάσσεται στα µέτρα που λαµβάνει η Πολιτεία υλοποιώντας 
την επιβαλλόµενη από το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγµατος υποχρέωσή της για 
σεβασµό και προστασία της αξίας του ανθρώπου. Όµως, η ρύθµιση αυτή αντιβαίνει 
στη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 εδ. δ' του Συντάγµατος και την θεσµοθετούµενη µε 
αυτήν αρχή της αναλογικότητας, καθόσον η καθιέρωση µε την ως άνω διάταξη µόνο 
του στοιχείου της ευρύτερης κυκλοφορίας των εκδιδοµένων στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη εφηµερίδων ή περιοδικών, για τον καθορισµό του ελάχιστου ορίου 
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χρηµατικής ικανοποιήσεως στο, κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας, ιδιαίτερα 
σηµαντικό ποσό των 10.000.000 δραχµών, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το είδος και η 
βαρύτητα της προσβολής, δεν είναι εν στενή εννοία αναλογική, διότι η βλάβη που 
προκαλείται µε την υποχρέωση καταβολής αυτού του χρηµατικού ποσού είναι, στις 
περιπτώσεις ελαφρών εξ απόψεως είδους και βαρύτητας προσβολών, ακόµη και µε 
την χωρική ευρύτητα που επάγεται η διάδοση αυτών µέσω των ηµερήσιων 
εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης που έχουν πανελλαδική κυκλοφορία και σε 
κάθε περίπτωση απευθύνονται σε περισσότερους αναγνώστες, λόγω του πληθυσµού 
των πόλεων αυτών, στις οποίες (περιπτώσεις) και αντιστοιχεί το εν λόγω κατώτατο 
όριο χρηµατικής ικανοποιήσεως, δυσανάλογα επαχθέστερη από την επιδιωκόµενη 
ωφέλεια του σεβασµού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου, η τιµή και η 
υπόληψη του οποίου προσβλήθηκε.  
Συνεπώς, η εν λόγω διάταξη ως αντισυνταγµατική είναι ανίσχυρη και η εφαρµογή της 
από το δικαστήριο της ουσίας, µε τον προσδιορισµό του καθοριζόµενου από αυτήν 
ελάχιστου ποσού χρηµατικής ικανοποιήσεως, όχι ως εύλογη κατά την κρίση του, 
αλλά θεωρώντας ότι δεσµεύεται από την ανωτέρω διάταξη, µολονότι, το είδος και η 
βαρύτητα της προσβολής δε δικαιολογούν τον καθορισµό του εν λόγω ποσού, ιδρύει 
τους αναιρετικούς λόγους από τους αριθµούς 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆. 
(ΟλΑΠ 6/2011).  
- Kατά το άρθρο 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 ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Κατά 
την έννοια της διατάξεως αυτής λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης βάσης της 
αποφάσεως ιδρύεται, όταν από τις αιτιολογίες της δεν προκύπτουν σαφώς τα 
περιστατικά που είναι αναγκαία για να κριθεί, αν στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συντρέχουν οι νόµιµοι όροι της ουσιαστικής διατάξεως που εφαρµόσθηκε ή δεν 
συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται η εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει 
ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το νοµικό χαρακτηρισµό των 
περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης 
(ΟλΑΠ 1/1999, 28/1997, 12/1995). Το κατά νόµο δε αναγκαίο περιεχόµενο της 
ελάσσονος προτάσεως του νοµικού συλλογισµού προσδιορίζεται από τον εκάστοτε 
εφαρµοστέο κανόνα του ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγµατικό πρέπει να 
καλύπτεται πλήρως, έστω και µε συνοπτικές αιτιολογίες, από τις παραδοχές της 
αποφάσεως στο αποδεικτικό της πόρισµα και να µην καταλείπονται αµφιβολίες.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
Σ: 25, 26, 
Νόµοι: 2243/1934,  
Νόµοι: 1178/1981,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Προσβολή προσωπικότητας - Συκοφαντική δυσφήµηση - ∆υσφηµητικές 
διαδόσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1652 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Συκοφαντική δυσφήµηση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 914, 920, 932 του ΑΚ και 363, 367 του ΠΚ 
προκύπτει ότι εκδηλώσεις που γίνονται για τη διαφύλαξη (προστασία) δικαιώµατος ή 
από άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον, όταν δεν περιέχουν τα συστατικά στοιχεία της 
συκοφαντικής δυσφήµησης και από τον τρόπο που έλαβαν χώραν ή από τις 
περιστάσεις δεν προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως, δεν αποτελούν άδικη πράξη και δεν 
συνιστούν παράνοµη προσβολή της προσωπικότητας, µε αποτέλεσµα να µην 
οφείλεται στην περίπτωση αυτή χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.  
- O αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολ∆ για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου δεν δηµιουργείται όταν το δικαστήριο της ουσίας εφαρµόζει 
κανόνα δικαίου που ήταν εφαρµοστέος στη συγκεκριµένη περίπτωση, όπως και όταν 
δεν εφαρµόζει κανόνα του οποίου δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής, ο 
λόγος δε αναιρέσεως του ίδιου άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολ∆ για έλλειψη νόµιµης 
βάσης της απόφασης συνεπεία ανεπαρκών ή αντιφατικών αιτιολογιών δεν 
δηµιουργείται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νοµικού συλλογισµού της απόφασης 
εκτίθενται χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά που στηρίζουν κατά νόµον 
το αποδεικτικό της πόρισµα και το διατακτικό της, µε αποτέλεσµα να καθίσταται 
εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρµογής του κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 914, 920, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
ΠΚ: 363, 367, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πώληση - Ακύρωση πώλησης εξαιτίας πλάνης, απάτης, απειλής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1754 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου. Ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω 
πλάνης.Εσφαλµένης περιγραφή του αντικειµένου της πωλήσεως. Έκτακτη 
χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1033, 1192 και 1198 ΑΚ, η εµπράγµατη σύµβαση 
για τη µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου πρέπει να γίνει µε συµβολαιογραφικό 
έγγραφο και να γίνει µεταγραφή αυτής στα οικεία βιβλία µεταγραφών, οπότε και 
επέρχεται το µεταβιβαστικό της κυριότητας αποτέλεσµα. Περαιτέρω, κατά τις 
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διατάξεις των άρθρων 140-142 και 144 αριθ. 1 ΑΚ, όταν υπάρχει διάσταση µεταξύ 
βουλήσεως και δηλώσεως από ουσιώδη πλάνη, η σχετική δικαιοπραξία είναι 
ακυρώσιµη, εκτός αν ο δέκτης της δηλώσεως την αντιλαµβάνεται όπως τη θέλησε ο 
δηλών. Η εν λόγω περίπτωση διαφέρει εκείνης κατά την οποία εµφιλοχωρεί 
εσφαλµένος προσδιορισµός του αντικειµένου της δικαιοπραξίας. Τότε η δικαιοπραξία 
αυτή δεν έχει ελάττωµα και θα ισχύσει για εκείνο που θέλησαν τα µέρη, έστω και αν 
δεν ανταποκρίνεται στις δηλώσεις τους, βάσει του ερµηνευτικού κανόνα του άρθρου 
173 ΑΚ, που επιτάσσει την αναζήτηση της αληθούς βουλήσεως των µερών χωρίς 
προσήλωση στις λέξεις. Η αρχή, κατά την οποία "falsa demonstratio non nocet", 
καταλαµβάνει και τις τυπικές δικαιοπραξίες, έστω και αν ο τύπος αυτός απαιτείται 
κυρίως για την προστασία των τρίτων, όπως συµβαίνει µε την µεταγραφή. Γι' αυτό 
στη σχετική δικαιοπραξία είναι αναγκαίο να περιβληθεί το συγκεκριµένο περιεχόµενό 
της τον τύπο περιβεβληµένης δηλώσεως, µε την οποία θα ισχύσει η πραγµατική 
βούληση των µερών, αρκεί αυτή να έχει εκφρασθεί κατά κάποιο ασαφή ή ατελή 
τρόπο, ώστε να είναι δυνατόν εντεύθεν να διαπιστωθεί από τους τρίτους. Τυχόν 
διόρθωση η συµπλήρωση της ελλείψεως µεταγενεστέρως δεν αποτελεί νέα 
δικαιοπραξία κατά τρόπο που να επηρεάζει το χρόνο καταρτίσεως αυτής που 
διορθώνεται ή συµπληρώνεται.  
Συνεπώς, για την ύπαρξη εσφαλµένης περιγραφής του αντικειµένου της πωλήσεως, 
όπως όταν στην οικεία σύµβαση αναφέρεται ως πωλούµενο ακίνητο το α αντί του β, 
που οι διάδικοι συµφώνησαν προφορικά κατά τις διαπραγµατεύσεις να αποτελέσει το 
αντικείµενο της πωλήσεως, πρέπει να εκφράσθηκαν εσφαλµένως όλοι οι 
συµβληθέντες. (ΑΠ 921/1999, ΑΠ 1566/1992).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 974, 1045 και 1051 ΑΚ, συνάγεται, ότι, για τη κτήση 
της κυριότητας ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί 
συνεχή εικοσαετία, µε τη δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη νοµή αυτού µε 
καθολική ή µε ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής και 
το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου του. Άσκηση νοµής, προκειµένου για ακίνητο, 
συνιστούν οι εµφανείς υλικές ενέργειες επάνω σ' αυτό που προσιδιάζουν στη φύση 
και τον προορισµό του, µε τις οποίες εκδηλώνεται η βούληση του νοµέα να το 
εξουσιάζει.  
- 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.  
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- 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 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: 140, 141, 142, 173, 974, 1033, 1045, 1051, 1192, 1198, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πώληση - Ελαττώµατα ακινήτου (Νοµικά και Πραγµατικά) 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1484 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πώληση. Ελαττώµατα. ∆ικαιώµατα αγοραστή. Υπαναχώρηση ή αντικατάσταση 
λόγω ελλείψεων. ∆εδικασµένο. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά το άρθρο 543 του ΑΚ, όπως ίσχυε πριν από τον Ν. 3043/2002, αν κατά τη 
σύναψη της πώλησης ο πωλητής γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει το ελάττωµα του 
πωληθέντος πράγµατος, ο αγοραστής δικαιούται αντί για τη µείωση του τιµήµατος ή 
την αναστροφή της πώλησης να ζητήσει αποζηµίωση για µη εκτέλεση της σύµβασης. 
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι στην αναφερόµενη περίπτωση ο αγοραστής έχει 
εκλεκτικό δικαίωµα (δικαίωµα επιλογής) να ασκήσει οποιαδήποτε από τις οριζόµενες 
ως άνω αξιώσεις, και η άσκηση της µιας αποκλείει τις άλλες. Η αξίωση της 
αναστροφής, ειδικότερα, ασκείται µε µονοµερή και άτυπη δήλωση του αγοραστή 
προς τον πωλητή (από την περιέλευση της οποίας (δήλωσης) στον τελευταίο 
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(πωλητή) επέρχονται τα κατά το άρθρο 547 του ΑΚ αποτελέσµατά της), µόνον δε η 
κατά τον ανωτέρω τρόπο πράγµατι ασκηθείσα αξίωση της αναστροφής αποκλείει την 
άσκηση των άλλων αξιώσεων, εποµένως και της αξίωσης προς αποζηµίωση για µη 
εκτέλεση της σύµβασης.  
- Tο δεδικασµένο λαµβάνεται µεν υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, 
σύµφωνα µε το άρθρο 332 του ΚΠολ∆, για να δηµιουργηθεί όµως ο λόγος 
αναιρέσεως του άρθρου 559 παρ.16 του ΚΠολ∆ ότι το δικαστήριο κατά παράβαση 
του νόµου δέχθηκε ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο πρέπει να είχε 
προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας ισχυρισµός για το δεδικασµένο µε λόγο εφέσεως 
να έχει δηλαδή προβληθεί ότι η κρίση του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου για την ύπαρξη 
ή όχι δεδικασµένου έγινε κατά παράβαση του νόµου, το δε Εφετείο, εφόσον δεν 
εξαφανίζεται η εκκαλούµενη απόφαση, δεν µπορεί να εξετάσει ένσταση 
δεδικασµένου που προβάλλεται µε τις προτάσεις και όχι µε λόγο εφέσεως, κύριο ή 
πρόσθετο.  
- Ο λόγος αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ.11γ'του ΚΠολ∆ ότι το δικαστήριο της 
ουσίας παρά τον νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι 
επικαλέστηκαν και προσκόµισαν είναι αβάσιµος όταν από την προσβαλλόµενη 
απόφαση προκύπτει χωρίς αµφιβολία ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και 
συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά µέσα, που είχαν προσκοµίσει και επικαλεστεί οι 
διάδικοι.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 543, 
ΚΠολ∆: 332, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 16,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πώληση - Ελαττώµατα ακινήτου (Νοµικά και Πραγµατικά) 
∆ικαστήριο: Εφετείο Ναυπλίου 
Αριθµός απόφασης: 82 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ελαττώµατα ακινήτου. Αναστροφή πώλησης. ∆ιακριτική ευχέρεια του ∆ικαστηρίου 
να επιδικάσει αντί αναστροφής της πώλησης µείωση του τιµήµατος. Κατά τόπον 
αρµοδιότητα σε περίπτωση συντρέχουσας δωσιδικίας. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 554 ΑΚ, όπως αυτό ίσχυε πριν τον Ν. 3043/2002 «Οι αγωγές 
για αναστροφή ή µείωση του τιµήµατος ή για αποζηµίωση λόγω ελαττώµατος ή 
έλλειψης συµφωνηµένης ιδιότητας παραγράφονται µετά την πάροδο δύο ετών για τα 
ακίνητα και έξι µηνών για τα κινητά». Με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3043/2002, που 
άρχισε να ισχύει από 21/8/2002 και εκδόθηκε σε συµµόρφωση προς την 1944 /44/ ΕΚ 
- Οδηγία της Ε.Ε., τροποποιήθηκε το ανωτέρω άρθρο και οι ανωτέρω προθεσµίες 
επιµηκύνθηκαν σε 2 έτη για τα κινητά και σε 5 έτη για τα ακίνητα πράγµατα. 
Περαιτέρω, από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 18 ΕισΝΑΚ, κατά την οποία οι 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την παραγραφή εφαρµόζονται και στις αξιώσεις 
που έχουν γεννηθεί αλλά δεν έχουν ακόµη παραγραφεί κατά την εισαγωγή του, η 
οποία διάταξη ρυθµίζει µεν ζητήµατα διαχρονικού δικαίου που προέκυψαν από την 
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εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, αλλά απηχεί γενική αρχή διαχρονικού δικαίου και 
έχει εφαρµογή, όχι µόνο επί των περί παραγραφής διατάξεων του ΑΚ και του προ 
αυτού δικαίου, αλλά και σε κάθε άλλη περί παραγραφής διάταξη νεότερου νόµου, 
συνάγεται ότι, όταν οι διατάξεις νεότερου νόµου ορίζουν µακρότερο χρόνο 
παραγραφής, σε σχέση µε αυτόν ( χρόνο παραγραφής ) που καθόριζε ο προηγούµενος 
νόµος, εφαρµογή έχει ο νεότερος νόµος, για τις αξιώσεις που είχαν γεννηθεί υπό την 
ισχύ του πρώτου (προηγούµενου νόµου), µε την προϋπόθεση ότι ήταν ενεργές κατά 
την έναρξη της ισχύος του (νεότερου νόµου), γιατί άλλως, σε περίπτωση δηλαδή που 
οι αξιώσεις είχαν παραγραφεί ή αποσβεσθεί µέχρι την έναρξη της ισχύος του, δεν 
µπορεί να ανατραπεί το αποτέλεσµα αυτό, πλην αν ο νοµοθέτης έχει προσδώσει στη 
νέα διάταξη αναδροµική, εντός των συνταγµατικών ορίων, δύναµη (ΑΠ 258/2002, 
1061/2001 Ελ∆νη 44.187 και 495 αντιστοίχως). Εποµένως εάν κατά την έναρξη 
ισχύος του Ν. 3043/2002, δηλαδή στις 21/8/02, δεν είχαν παραγραφεί κατά το άρθρο 
554 οι αξιώσεις τον αγοραστή λόγω ελλείψεως συνοµολογηθεισών ιδιοτήτων ή λόγω 
πραγµατικών ελαττωµάτων του πωληθέντος πράγµατος, τότε η παραγραφή των 
αξιώσεων αυτών επιµηκύνεται κατά τη νεα διάταξη του άρθρου 554 ΑΚ σε 2 έτη και 
5 έτη, αντιστοίχως εάν το πωληθέν είναι κινητό ή ακίνητο ( βλ. ΕφΑθ 74/2008 Ελ∆νη 
49.1523 και Νόµος- ΕφΠειρ 559/2009 Ελ∆νη 2010.1056 και Νόµος). Η επιµήκυνση 
αυτή για την ταυτότητα του νοµικού λόγου ισχύει όχι µόνο επί παραγραφής αλλά και 
επί αποσβεστικής προθεσµίας (βλ. ΑΠ 1061/2001 ο.π.) και εποµένως επέρχεται, όχι 
µόνο αν ασκούνται αξιώσεις αποζηµίωσης ή διόρθωσης του ελαττωµατικού 
πράγµατος ή αντικατάστασης αυτού, αλλά και στην περίπτωση που ασκούνται τα 
διαπλαστικά δικαιώµατα της αναστροφής της πώλησης ή της µείωσης του τιµήµατος, 
για τα οποία η παραγραφή του άρθρου 554 ΑΚ δεν είναι κατ΄ ουσίαν παραγραφή 
αλλά αποσβεστική προθεσµία, για την οποία εφαρµόζονται τα άρθρα 279 και 280 ΑΚ 
και η οποία συνεπώς λαµβάνεται υπ΄ όψη και αυτεπαγγέλτως από το ∆ικαστήριο, 
εφόσον βεβαίως προκύπτει η συµπλήρωση της από το υλικό της δικογραφίας (βλ. 
ΕφΙωαν 322/2004 Ελ∆νη 2006, 298 και Νόµος ΕφΑθ 6250/1999 Ελ∆νη 2000, 535, 
Γεωργιάδη - Σταθόπουλου « Αστικός Κώδιξ» άρθρα 554 - 558 παρ. 4, σελ. 211).  
- Στο άρθρο 542 ΑΚ, όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του µε το άρθρο 1 παρ. 1 του 
Ν. 3043/2002 και εφαρµόζεται στη συγκεκριµένη περίπτωση, ορίζεται ότι το 
∆ικαστήριο µπορεί, µολονότι ο αγοραστής κίνησε την αγωγή για αναστροφή της 
πώλησης, να επιδικάσει µόνο µείωση του τιµήµατος, αν κρίνει πως οι περιστάσεις δεν 
δικαιολογούν την αναστροφή. Η διάταξη αυτή, η οποία αποτελεί εκδήλωση της αρχής 
της συναλλακτικής καλής πίστης, δηλαδή της ευθύτητας και εντιµότητας, που πρέπει 
να επικρατεί στις συναλλαγές, δίδει την δυνητική ευχέρεια στο δικαστήριο, που 
δικάζει, αν κρίνει ότι το δικαίωµα της αναστροφής είναι µεν υπαρκτό αλλά ότι στην 
συγκεκριµένη περίπτωση δεν δικαιολογείται από τις περιστάσεις, µε διαπλαστική 
απόφαση του να επιδικάσει αντί αναστροφής µείωση του τιµήµατος της πώλησης, 
ανατρέποντας έτσι την λύση της πώλησης, που είχε επέλθει µε την δήλωση 
αναστροφής αυτής και εξισορροπώντας τα αντικρουόµενα συµφέροντα µε τον 
µετριασµό του δικαιώµατος του αγοραστή να ζητήσει την αναστροφή. ( βλ. ΑΠ 
642/1992 Ελ∆νη 35, 1365 - Γεωργιάδη - Σταθόπουλου ο.π. άρθρο 542 παρ. 1-5 σελ. 
182). Το ∆ικαστήριο για τον σχηµατισµό της κρίσης του θα εξετάσει ιδίως το µέγεθος 



 

[232] 
 

της έλλειψης του πωληθέντος πράγµατος, εάν το πράγµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
από τον αγοραστή για τον σκοπό για τον οποίο πωλήθηκε ή εάν µπορεί να 
µεταπωληθεί από αυτόν σε τρίτον και θα σταθµίσει τα εκατέρωθεν συµφέροντα για 
να διαπιστώσει εάν η από την αναστροφή ζηµία στον πωλητή είναι δυσανάλογος 
µεγάλη σε σχέση µε την ωφέλεια που προκύπτει για τον αγοραστή, πράγµα που 
συµβαίνει και όταν, παρά το ελάττωµα, το πωληθέν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
επωφελώς για εκείνον (βλ. ΑΠ 1482/81 ΝοΒ 30.911 - ΕφΑθ 870/1989 Νόµος, 
Γεωργιάδη - Σταθόπουλου ο.π. άρθρο 542 παρ. 4-5).  
- Από τη σαφή διατύπωση του άρθρου 542, το οποίο χορηγεί διακριτική ευχέρεια στο 
∆ικαστήριο να επιδικάσει αντί αναστροφής της πώλησης µείωση του τιµήµατος 
αυτής συνάγεται ότι το δικαστήριο µπορεί και χωρίς την υποβολή ειδικού αιτήµατος 
του πωλητή ενεργώντας αυτεπαγγέλτως να προβεί στην ανωτέρω επιδίκαση 
σταθµίζοντας τις περιστάσεις, αφού µάλιστα στο µείζον αίτηµα απόρριψης της περί 
αναστροφής αγωγής ενυπάρχει ως έλασσον και αίτηµα εφαρµογής επιβοηθητικά του 
άρθρου 542 ΑΚ ( βλ. ΕφΘεσ 3603/88, Ελ∆νη 31.1280, Γεωργιάδη - Σταθόπουλου 
ο.π. παρ. 8, σελ. 1830).  
- Η κρινόµενη αγωγή της πρώτης εφεσίβλητης περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
για να είναι ορισµένη κατά τα άρθρα 513, 522, 534, 535, 540, 547 ΑΚ, (όπως τα 
τελευταία τούτων ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους µε το άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 
3043/2002) και 118, 216 παρ. 1 ΚΠολ∆ και συγκεκριµένα: α) Ο τόπος κατάρτισης 
της σύµβασης πώλησης της προκατασκευασµένης οικίας δεν αναφέρεται µεν ρητά 
στην αγωγή, όµως κατ΄ εκτίµηση του περιεχοµένου αυτής είναι στα Μέγαρα Αττικής, 
όπου ο εκκαλών - εναγόµενος έχει την έκθεση του καταστήµατός του, την οποία 
επισκέφθηκε ο δεύτερος εφεσίβλητος για λογαριασµό της πρώτης εφεσίβλητης β) για 
την άσκηση του δικαιώµατος αναστροφής της πώλησης λόγω πραγµατικών 
ελαττωµάτων ή ελλείψεων συνοµολογηθεισών ιδιοτήτων δεν είναι απαραίτητο 
στοιχείο η υπαιτιότητα του πωλητή κατά τα άρθρα 534, 535, 540 Α.Κ, όπως αυτά 
ίσχυαν, πριν την τροποποίηση τους µε τον Ν. 3043/ 2002 και εφαρµόζονται λόγω του 
χρόνου κατάρτισης της σύµβασης της πώλησης (14-9-2000 κατά την αγωγή), γ) Τα 
επικαλούµενα πραγµατικά ελαττώµατα και ελλείψεις συνοµολογηθεισών ιδιοτήτων 
της οικίας, που πωλήθηκε, περιγράφονται επαρκώς στην αγωγή, σε σχέση δε µε τις 
ελλείψεις στις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες ειδικά 
παραπονείται για αοριστία ο εκκαλών.. αναφέρεται στην αγωγή ότι αυτές δεν 
λειτουργούσαν, αφού καίγονταν συνεχώς τα φώτα που τοποθετούσε η πρώτη 
εφεσίβλητη, ενώ η υδραυλική εγκατάσταση στο λουτρό, και στην κουζίνα εµφάνιζε 
διαρροή υδάτων. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 22, 33 και 41 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι 
ο ενάγων για δικαίωµα που πηγάζει από σύµβαση, δεν είναι υποχρεωµένος να 
ασκήσει την αγωγή του κατά του εναγοµένου στο δικαστήριο, που έχει αυτός την 
κατοικία του, αλλά ασκώντας το δικαίωµα επιλογής του µεταξύ των περισσοτέρων 
κατά τόπον αρµοδίων δικαστηρίων, το οποίο του δίδει το άρθρο 33 ΚΠολ∆ µπορεί να 
ασκήσει αυτήν και στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος 
εκπλήρωσης της παροχής και µάλιστα επί αµφοτεροβαρών συµβάσεων στο 
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δικαστήριο, όπου ευρίσκεται ο τόπος εκπλήρωσης της παροχής του εκάστοτε 
υπόχρεου (βλ. Κεραµέα- Κονδύλη- Νίκα «Ερµηνεία ΚΠολ∆» άρθρο 33, παρ. 5). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 279, 280, 513, 522, 534, 535, 540, 547, 554, 
ΚΠολ∆: 22, 33, 41, 516, 520, 532,  
ΕισΝΑΚ: 18, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πώληση - Ελαττωµατικό προϊόν 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 19117 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Πώληση. Ελαττωµατικό προϊόν. ∆ικαιώµατα αγοραστή. 
- Με τις διατάξεις των άρθρων 534, 535, 540 και 543 ΑΚ, όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν µε το νόµο 3043/2002, ρυθµίζεται ειδικά η ευθύνη του πωλητή για 
πραγµατικά ελαττώµατα και ελλείψεις συνολογηµένων ιδιοτήτων του πωληθέντος 
πράγµατος. Ως πραγµατικό ελάττωµα χαρακτηρίζεται η ατέλεια του πράγµατος που 
αφορά στην ιδιοσυγκρασία ή την κατάσταση του πωλουµένου πράγµατος κατά τον 
κρίσιµο χρόνο της µεταθέσεως του κινδύνου στον αγοραστή και ότι η ατέλεια αυτή 
έχει αρνητική επίδραση πάνω στην αξία ή τη χρησιµότητα αυτού. Ως ιδιότητα 
εξάλλου του πράγµατος θεωρείται όχι µόνο κάποιο συγκεκριµένο φυσικό γνώρισµα ή 
πλεονέκτηµα του πράγµατος, αλλά και οποιαδήποτε σχέση, η οποία, από το είδος και 
τη διάρκειά της, επιδρά κατά την αντίληψη των συναλλαγών στην αξία ή τη 
χρησιµότητα του πράγµατος (ΕρµΑΚ 534 αρ. 8 - ΕφΑθ 9057/1986 Ελ∆νη 28.1285 - 
ΕφΑθ 2888/1977 ΝοΒ 27.411). Συνοµολόγηση δε ιδιότητας του πωλουµένου 
πράγµατος κατά την έννοια των πιο πάνω άρθρων υπάρχει µόνο όταν ο πωλητής 
προέβη σε δήλωση που έγινε αποδεκτή από τον αγοραστή, η οποία έχει ως 
περιεχόµενο την ύπαρξη ορισµένων και συγκεκριµένων τεχνικών ιδιοκτήτων ή 
προσόντων του αντικειµένου της συµβάσεως και την ανάληψη ευθύνης του 
δηλούντος για την ύπαρξη των ιδιοτήτων αυτών και τις συνέπειες της ελλείψεως 
τους. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο αγοραστής µπορεί να εγείρει κατά του 
πωλητή αγωγή µε την οποία να ζητεί τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του 
πράγµατος ή τη µείωση του τιµήµατος ή να ασκεί δικαίωµα υπαναχωρήσεως ή 
αποζηµίωση, εάν κατά το χρόνο που ο κίνδυνος µεταβαίνει στον αγοραστή το πράγµα 
έχει πραγµατικά ελαττώµατα ή στερείται τις συνοµολογηµένες ιδιότητες (ΕφΑθ 
6910/2007 Ελ∆νη 2008.618). Εξάλλου, η αποζηµίωση, την οποία προβλέπει η ως άνω 
διάταξη του άρθρου 543 του ΑΚ, περιλαµβάνει τόσο την αποκατάσταση της θετικής 
ζηµίας του αγοραστή, που επήλθε από την έλλειψη της συµφωνηµένης ιδιότητας ή 
την ύπαρξη του πραγµατικού ελαττώµατος και που συνίσταται στη διαφορά µεταξύ 
της αξίας που θα είχε το πωληθέν χωρίς την έλλειψη της συµφωνηµένης 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 το 
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διαφυγόν κέρδος εξαιτίας της έλλειψης της συµφωνηµένης ιδιότητας ή της ύπαρξης 
του πραγµατικού ελαττώµατος (βλ ΑΠ 1760/1987 ΝοΒ 36. 1636, ΕφΑθ 5655/1995 
Ελ∆νη 37.1436, ΕφΛαµ 98/2007 ΝΟΜΟΣ, Εφ∆ωδ 163/2004 ΝΟΜΟΣ). Συνεπώς, ο 
αγοραστής µπορεί να κρατήσει το πωληθέν πράγµα και να ζητήσει την ως άνω 
αποζηµίωση. Αντίθετα, αν ο αγοραστής δεν κρατήσει το πωληθέν πράγµα µπορεί, στο 
πλαίσιο αποζηµίωσης του άρθρου 543 του ΑΚ, να αξιώσει την πλήρη αξία (αγοραία) 
αυτού (βλ Ερµηνεία ΑΚ, Β. Βαθρακοκοίλη έκδοση 2004, άρθρο 543 παρ 12 και 13, 
σελ 380 και 381).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 534, 535, 540, 543, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Πώληση - Ελαττωµατικό προϊόν 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Θηβών 
Αριθµός απόφασης: 25 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πώληση προϊόντος. Εγγύηση. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 5 Ν. 2251/1994 προµηθευτής είναι ο κατασκευαστής 
καταναλωτικού προϊόντος, ο εισαγωγέας του σε κράτος µέλος της Ε.Ε. καθώς και 
κάθε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως παραγωγός καταναλωτικού προϊόντος θέτοντας 
σε αυτό το όνοµά του, το σήµα του ή άλλο διακριτικό σηµείο. Όποιος εισάγει ένα 
προϊόν για πώληση στα πλαίσια της επαγγελµατικής εµπορικής δραστηριότητάς του, 
ευθύνεται ως παραγωγός. Ο παραγωγός ενός προϊόντος, µε το οποίο εξοµοιώνεται ως 
προς την ευθύνη και ο εισαγωγέας προς πώληση του προϊόντος, ευθύνεται εξαιτίας 
ελαττώµατος του προϊόντος που εισήγαγε και πώλησε. Σε περίπτωση προµήθειας 
καινούριων προϊόντων µε µακρά διάρκεια ζωής, η παροχή γραπτής εγγύησης είναι 
υποχρεωτική.  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2251/1994, άρθ. 5, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Πώληση - Ελαττωµατικό προϊόν 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 8 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πώληση ελαττωµατικού προϊόντος (ΤΑΧΙ). 
- από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε ότι οι εναγόµενες απέκρυψαν 
δολίως το ως άνω πραγµατικό ελάττωµα του αυτοκινήτου από τον ενάγοντα 
χρησιµοποιώντας παραπλανητικά µέσα για να τον πείσουν να προβεί στην αγορά του, 
όπως ισχυρίζεται ο τελευταίος, απορριπτόµενης της σχετικής βάσης της αγωγής του, 
όπως ορθά έκρινε το πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο, απορριπτοµένου ως ακολούθως ως 
ουσιαστικά αβασίµου του σχετικού λόγου έφεσης του ενάγοντος. Αποδείχθηκε όµως 
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ότι από την πώληση του αυτοκινήτου ο ενάγων ζηµιώθηκε από υπαιτιότητα των 
εναγοµένων και συγκεκριµένα από αµέλεια αυτών. Κι αυτό διότι οι εναγόµενες δεν 
επέδειξαν στη συγκεκριµένη περίπτωση την προσήκουσα επιµέλεια και δεν υπέβαλαν 
το ως άνω αυτοκίνητο πριν την παράδοσή του στον ενάγοντα στον απαραίτητο 
έλεγχο, αφού ήδη όπως προαναφέρθηκε, και άλλα αυτοκίνητα του ίδιου τύπου και 
έτους κατασκευής (περισσότερα από τέσσερα) είχαν εµφανίσει το ίδιο πρόβληµα 
στον κινητήρα και είχαν επισκευασθεί στο συνεργείο της δεύτερης εναγοµένης. 
Επιπλέον, ενώ διαπίστωσαν στη συνέχεια ότι το ένδικο αυτοκίνητο υπέστη 
επανειληµµένα την ίδια βλάβη η οποία δεν δικαιολογείτο από την χρήση και τα 
διανυθέντα χιλιόµετρα, δεν προέβησαν σε αποτελεσµατική επισκευή αυτού 
αρκούµενες µόνο σε αντικατάσταση της κεφαλής του κινητήρα.  
- Λόγω της ύπαρξης του ως άνω ελαττώµατος, το αυτοκίνητο του ενάγοντος 
παρέµεινε στο συνεργείο της δεύτερης εναγοµένης 3 ηµέρες και στο συνεργείο του Θ. 
Μ. 22 ηµέρες. Κατά το διάστηµα αυτό ο ενάγων έχασε το ποσό των 4.604,19 Ευρώ 
από εισοδήµατα κατά την συνήθη πορεία των πραγµάτων θα απεκόµιζε από τη 
λειτουργία του ΤΑΧΙ. 
- Το κονδύλιο που κατέβαλε ο ενάγων σε συνεργεία τρίτων για επισκευή του 
αυτοκινήτου του πρέπει να απορριφθεί, αφού όπως συνοµολογεί ο ενάγων, κατά τους 
χρόνους αυτούς ίσχυε η εγγύηση του εργοστασίου κατασκευής, και θα µπορούσε 
αυτός να προβεί στις εργασίες επισκευής στο συνεργείο της δεύτερης εναγοµένης µε 
έξοδα αυτής, οπότε η συγκεκριµένη ζηµία του οφείλεται σε συντρέχον πταίσµα του, 
κατά παραδοχή ως ουσιαστικά βάσιµης της σχετικής ένστασης του εναγοµένου, όπως 
ορθά έκρινε το πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο, απορριπτοµένου ως ουσιαστικά αβάσιµου 
του σχετικού λόγου έφεσης του ενάγοντος.  
∆ιατάξεις: 
∆ηµοσίευση: ∆ικογραφία 2012.228 
 
Πώληση - Ελαττωµατικό προϊόν 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 52 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πώληση. Ελαττοµατικό προϊόν. ∆ικαιώµατα αγοραστή. 
- Η αγωγή αυτή πλήρης και σαφής καθίσταται (άρθρ. 216 παρ Γ του ΚΠολ∆, 540, 
543, 297 και 298 του ΑΚ), αφού διαλαµβάνονται µε περισσή σαφήνεια τα ανωτέρω 
εκτεθέντα, από υπαιτιότητα της εναγοµένης, πραγµατικά ελαττώµατα του 
πωληθέντος και παραδοθέντος αυτοκινήτου (βλ. ΕφΠατρ 1078/2008, ΕφΑθ 
18996/2007, ΕφΑθ 9455/2002, ΕφΑθ 9456/2002, ΕφΑθ 895/2001). 
- Με την διάταξη του άρθρ. 543 του ΑΚ, η οποία ορίζει ότι " 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 
άσκησή τους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παροχής ελαττωµατικού πράγµατος, η 
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οποία οφείλεται σε πταίσµα του πωλητή … ορίζεται πρόσθετο δικαίωµα, πέραν 
εκείνων του άρθρ. 540 του ΑΚ, και δη η αξίωση αποζηµιώσεως του αγοραστού σε 
περίπτωση µη ανταποκρίσεως του πράγµατος στη σύµβαση και ειδικότερα όταν κατά 
τον χρόνο µεταθέσεως του κινδύνου στον αγοραστή λείπει η συνοµολογηµένη 
ιδιότητα του πράγµατος ή υφίσταται ελάττωµα το οποίο οφείλεται σε πταίσµα του 
πωλητού (γνώση ή υπαίτια άγνοια κατά την αντικατασταθείσα διάταξη). Ούτω η 
ζηµία του αγοραστού κατά την ανωτέρω διάταξη συνίσταται στην διαφορά µεταξύ 
της αξίας την οποία έχει το πωληθέν πράγµα µε το ελάττωµα και της αξίας την οποία 
θα είχε το πράγµα εάν η εκπλήρωση της πωλήσεως ήταν κανονική και το πράγµα 
περιήρχετο στον αγοραστή άνευ ελαττωµάτων. Συνεπώς ο αγοραστής δύναται να 
κρατήσει το πράγµα και να επιδιώξει αποζηµίωση για οποιαδήποτε ζηµία 
συναπτοµένη αµέσως µε την ύπαρξη του ελαττώµατος ή την έλλειψη της 
συνοµολογηθείσης ιδιότητας, δηλαδή την διαφορά αξιών, τις τυχόν δαπάνες για την 
επιδιόρθωση του πράγµατος, το διαφυγόν κέρδος από την τυχόν µαταίωση 
µεταπωλήσεως του πράγµατος, την ζηµία από την στέρηση της χρήσεως του 
πράγµατος και όλα τα έξοδα για τυχόν δικαστικό αγώνα ή για άλλους λόγους καθώς 
και τις τυχόν περαιτέρω ζηµίες (βλ. ΑΠ 1100/2010, ΑΠ 1760/1987 ΝοΒ 36.1636, ΑΠ 
1741/1987 ΕΕΝ 1988.906, ΑΠ 971/1977 Νο.Β 26.897, ΕφΑθ 5655/1995 Ελ∆νη 
37.1436, ΕφΘεσ 1353/1977 Αρµ ΛΒ.33).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 540, 543, 
∆ηµοσίευση: ∆ικογραφία 2012. 456 
 
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, 
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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 
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 *Ελλ∆νη 2013.443, σχολιασµός Ι. Ν. Κ.  
 
Συµβάσεις - Ερµηνεία συµβάσεων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 819 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ερµηνεία συµβάσεων. 
- Οι διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ αποσκοπούν στην ερµηνεία της δήλωσης 
βούλησης και καθεµία από αυτές συµπληρώνει την άλλη. Η πρώτη εξαίρει το 
υποκειµενικό στοιχείο της δήλωσης, δηλαδή την άποψη του δηλούντος και απαιτεί η 
ερµηνεία να µην προσκολλάται στις λέξεις της δήλωσης, αλλά να αναζητεί την 
αληθινή βούληση, η δε δεύτερη 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. Καλή πίστη είναι η συµπεριφορά που επιβάλλεται στις 
συναλλαγές, κατά την κρίση χρηστού και εχέφρονα ανθρώπου και νοείται 
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αντικειµενικά, ενώ συναλλακτικά ήθη είναι οι συνηθισµένοι στις συναλλαγές τρόποι 
ενέργειας. Για τη διαµόρφωση της σχετικής κρίσης, το δικαστήριο της ουσίας 
λαµβάνει υπόψη, µε διαφορετική κατά περίπτωση βαρύτητα, τα συµφέροντα των 
µερών και κυρίως εκείνου από αυτά, το οποίο αποβλέπει να προστατεύσει ο 
ερµηνευόµενος όρος, το δικαιοπρακτικό σκοπό, τις συνήθειες και τις λοιπές τοπικές, 
χρονικές και άλλες συνθήκες, υπό τις οποίες έγιναν οι δηλώσεις βουλήσεως των 
συµβαλλοµένων καθώς και τη φύση της σύµβασης. Έτσι, κάθε δήλωση βούλησης θα 
πρέπει να ληφθεί µε την έννοια που απαιτεί στη συγκεκριµένη περίπτωση η 
συναλλακτική ευθύτητα και κατά τους κανόνες της οποίας θα µπορούσε να γίνει 
αντιληπτή η δήλωση βούλησης και από τον τρίτο. Το δικαστήριο της ουσίας, όταν 
ερµηνεύει, κατά τις αρχές της καλής πίστης, λαµβάνοντας υπόψη του και τα 
συναλλακτικά ήθη, τη δήλωση βούλησης, δεν είναι ανάγκη να αναλύσει και 
εξειδικεύσει τις αρχές αυτές ή τα συναλλακτικά ήθη και δεν δεσµεύεται στην κρίση 
του από τους ισχυρισµούς των διαδίκων. Το δικαστήριο παραβιάζει τους 
ερµηνευτικούς κανόνες που εισάγουν οι πιο πάνω διατάξεις των άρθρων 173 και 200 
ΑΚ, και όταν, εκτός άλλων παραλείπει να παραθέσει στην απόφασή του τα 
πραγµατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συγκεκριµένη εφαρµογή των 
ερµηνευτικών κανόνων καθώς και όταν το ερµηνευτικό πόρισµα, στο οποίο, µετά από 
ερµηνεία της δικαιοπραξίας, κατέληξε (το δικαστήριο), δεν είναι σύµφωνο µε την 
καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (ΑΠ 329/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση έργου - Αµοιβή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1423 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση έργου. Αµοιβή εργολάβου. Στοιχεία αγωγής. Καταχρηστική άκσηση 
δικαιώµατος. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Περιορισµός αιτήµατος της αγωγής. 
∆ικαστικά τεκµήρια. 
- Για το ορισµένο, κατ' άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, της εκ του άρθρου 681 ΑΚ αγωγής 
του εργολάβου προς καταβολή της αµοιβής του για το έργο που εκτέλεσε και 
παρέδωσε στον εναγόµενο εργοδότη, οφείλει αυτός να επικαλεστεί τη σύµβαση, το 
έργο που συµφωνήθηκε, το είδος και το ύψος της αµοιβής και ότι εκτέλεσε 
προσηκόντως την υποχρέωση που τον βαρύνει να παραδώσει το έργο στον εργοδότη.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος 
υπάρχει όταν από την προηγούµενη συµπεριφορά του δικαιούχου, ή από την 
πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε, ή από τις περιστάσεις που µεσολάβησαν, 
η εκ των υστέρων άσκηση του δικαιώµατος έρχεται σε προφανή αντίθεση προς την 
ευθύτητα και εντιµότητα που πρέπει να κρατούν στις συναλλαγές ή προς τα 
επιβαλλόµενα χρηστά συναλλακτικά ήθη ή προς τον κοινωνικό ή τον οικονοµικό 
σκοπό του δικαιώµατος, έτσι ώστε η ενάσκηση του δικαιώµατος αυτού να 
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προσκρούει στις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου 
(ΟλΑΠ 33/2005). Η επίκληση όµως περιστατικών, η αλήθεια των οποίων αποκλείει 
τη γέννηση ή συνεπάγεται την κατάλυση του ασκουµένου δικαιώµατος δεν 
θεµελιώνει και ένσταση καταχρηστικής ασκήσεώς του, αλλά είτε συνιστά 
αιτιολογηµένη άρνηση της στηριζοµένης στο δικαίωµα αυτό αγωγής, είτε θεµελιώνει 
άλλη παρακωλυτική ή καταλυτική του δικαιώµατος ένσταση (ΑΠ 649/2009).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το 
νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" 
κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισµοί των 
διαδίκων που θεµελιώνουν ή καταλύουν τη βάση της αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως 
ή αντενστάσεως και ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Εποµένως, 
δεν ιδρύεται ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως, αν δεν λήφθηκαν υπόψη επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα από την εκτίµηση των αποδείξεων αλλά και όταν το δικαστήριο 
αντιµετωπίζει και απορρίπτει στην ουσία προβληθέντα ισχυρισµό µε την παραδοχή 
ως αποδειχθέντων γεγονότων αντίθετων προς αυτά που τον συγκροτούν (ΟλΑΠ 
11/1996).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 223 εδαφ.2 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι ο περιορισµός του 
αιτήµατος της αγωγής (και τέτοιο περιορισµό αποτελεί και η µετατρoπή του από 
καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό), µπορεί να γίνει και µε τις προτάσεις, εωσότου 
περατωθεί η δίκη στον πρώτο βαθµό, χωρίς να είναι αναγκαία για τον περιορισµό 
αυτό και σχετική δήλωση στο ακροατήριο.  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 270 παρ. 2 εδάφ. α' και β' ΚΠολ∆, όπως 
ισχύουν µετά την αντικατάσταση τους µε εκείνη του άρθρου 12 του ν. 2915/2001 από 
1-1-2002 (άρθρο 15 του ν. 2943/2001), στις υποθέσεις που εκδικάζονται κατά την 
τακτική διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων (ειρηνοδικείων, 
µονοµελών και πολυµελών πρωτοδικείων), λαµβάνονται υπόψη τόσο αποδεικτικά 
µέσα που πληρούν τους όρους του νόµου, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη 
αποδεικτική αξία του καθενός, όσο και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους 
όρους του νόµου, τα οποία, µε την επιφύλαξη των άρθρων 393 και 394 Κ.Πολ.∆, 
δηλαδή µόνο εφόσον είναι επιτρεπτή η εµµάρτυρη απόδειξη, εκτιµώνται και 
αξιολογούνται ελεύθερα. Έτσι, στην πρωτοβάθµια τακτική διαδικασία λαµβάνονται 
υπόψη, αδιακρίτως πλέον, και έγγραφα αχρονολόγητα, ανεπικύρωτα, άκυρα και µη 
συντεταγµένα κατ' αποδεικτικό τύπο, καθώς και ιδιωτικά ανυπόγραφα ή υπέρ του 
εκδότη τους και γενικά κάθε είδους έγγραφα. Εξάλλου, κατά το άρθρο 339 του 
ΚΠολ∆, µεταξύ των αποδεικτικών µέσων περιλαµβάνονται και τα δικαστικά 
τεκµήρια, η χρήση των οποίων, όπως προκύπτει από το άρθρο 395 του ΚΠολ∆, 
επιτρέπεται, όταν δεν αποκλείεται, αλλά επιτρέπεται, σύµφωνα µε τις 
προαναφερόµενες διατάξεις των άρθρων 393 και 394 του ΚΠολ∆, η απόδειξη µε 
µάρτυρες. Τα τεκµήρια µπορούν να συναχθούν από το δικαστή από οπουδήποτε, 
εποµένως και από έγγραφα ανεπίσηµα ή ανυπόγραφα ή ανεπικύρωτα. Συνεπώς, όταν 
είναι επιτρεπτή η απόδειξη µε µάρτυρες και συναφώς και µε δικαστικά τεκµήρια, δεν 
ιδρύεται ο από το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. α του ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης. 
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 281, 681, 694,  
ΚΠολ∆: 216, 223, 270, 339, 393, 394, 395, 559 αριθ. 8, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση έργου - Αµοιβή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 49 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Εργολαβική αµοιβή. Στοιχεία αγωγής. Αναιρετικοί λόγοι σετιζόµενοι µε την 
αοριστία της αγωγής. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων.Παραµόρφωση του περιεχόµενου εγγράφου. Πραγµατογνωµοσύνη. Αδίκαστη 
αίτηση. 
- Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 216 παρ.1 και 2 ΚΠολ∆ και 690 ΑΚ 
η αγωγή, µε την οποία ο εργολάβος επιδιώκει να υποχρεωθεί ο εργοδότης να του 
καταβάλει την συµφωνηθείσα αµοιβή του για το εκτελεσθέν έργο, για να είναι 
ορισµένη, πρέπει να διαλαµβάνει τα κύρια στοιχεία της µεταξύ των διαδίκων 
(εργολάβου-εργοδότη) καταρτισθείσης σύµβασης έργου, δηλαδή: 1) το χρόνο 
κατάρτισης της σύµβασης έργου και το έργο που µε αυτή (σύµβαση) ανέλαβε να 
εκτελέσει ο εργολάβος, 2) ότι το αναληφθέν έργο εκτελέσθηκε και παραδόθηκε από 
τον ενάγοντα-εργολάβο και 3) τη συµφωνηθείσα για το έργο αυτό αµοιβή.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, στηρίζει λόγο αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ.1 ΚΠολ∆), συντρέχει δε αν το δικαστήριο για 
τη θεµελίωση της αγωγής στο συγκεκριµένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου αρκέστηκε 
σε στοιχεία λιγότερα ή αξίωσε περισσότερα από εκείνα που ο κανόνας αυτός απαιτεί 
για τη γένεση του οικείου δικαιώµατος, κρίνοντας αντιστοίχως νόµιµη ή µη 
στηριζόµενη στο νόµο την αγωγή. Αντίθετα η ποσοτική αοριστία της αγωγής, η οποία 
υπάρχει όταν δεν εκτίθενται στην αγωγή όλα τα στοιχεία που απαιτούνται κατά νόµο 
για τη στήριξη του αιτήµατος της αγωγής, τα πραγµατικά, δηλαδή, περιστατικά που 
απαρτίζουν την ιστορική βάση της αγωγής και προσδιορίζουν το αντικείµενο της 
δίκης, δηµιουργεί λόγους αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 8 και 14 ΚΠολ∆.  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται αν το δικαστήριο 
έκρινε ορισµένη και νόµιµη την αγωγή, λαµβάνοντας υπόψη αναγκαία για τη 
θεµελίωσή της και την περιγραφή του αντικειµένου της δίκης γεγονότα που δεν 
εκτίθενται σε αυτή ή εάν απέρριψε ως αόριστη ή µη νόµιµη την αγωγή, 
παραγνωρίζοντας εκτιθέµενα για τη θεµελίωση της και την περιγραφή του 
αντικειµένου της δίκης γεγονότα, που µε επάρκεια εκτίθενται σε αυτήν, ενώ ο από το 
άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης ιδρύεται αν το δικαστήριο, παρά τη µη 
επαρκή έκθεση σε αυτήν των στοιχείων που είναι αναγκαία για τη στήριξη του 
αιτήµατος της αγωγής, την έκρινε ορισµένη, θεωρώντας ότι αυτά εκτίθενται µε 
επάρκεια ή αν παρά την επαρκή έκθεση των στοιχείων αυτών την απέρριψε ως 
αόριστη. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 559 αριθ. 11 περ.γ' ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναίρεσης της 
απόφασης και αν το δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά µέσα 
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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 του όλα τ' αποδεικτικά µέσα που νόµιµα επικαλέσθηκαν και 
προσκόµισαν οι διάδικοι, τα οποία ήταν υποχρεωµένο να λάβει υπόψη, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 346 ΚΠολ∆, όπως ισχύουν µετά το 
ν. 2915/2001. Καµία, ωστόσο, διάταξη δεν επιβάλλει την ειδική µνεία και τη χωριστή 
αξιολόγηση καθενός από τα αποδεικτικά µέσα, αλλ' αρκεί η γενική βεβαίωση του 
δικαστηρίου της ουσίας ότι ελήφθησαν υπόψη όλα τα κατ' είδος µόνο αναφερόµενα 
αποδεικτικά µέσα. Μόνο αν από τη γενική αυτή αναφορά, σε συνδυασµό µε το 
περιεχόµενο της απόφασης, δεν προκύπτει κατά τρόπο αναµφίβολο ότι λήφθηκε 
υπόψη κάποιο συγκεκριµένο έγγραφο, στοιχειοθετείται ο από το άρθρο 559 αριθ.11 
περ.γ' ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης. Ο λόγος αυτός, εξάλλου, δεν ιδρύεται αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη το έγγραφο, αλλά του προσέδωσε αποδεικτική βαρύτητα 
διαφορετική από εκείνη που ο αναιρεσείων υποστηρίζει ότι αυτό έχει, διαφορετικό δε 
είναι το ζήτηµα εάν το δικαστήριο παραβίασε τους ορισµούς του νόµου σχετικά µε 
την αποδεικτική του δύναµη, οπότε ιδρύεται ο από το άρθρο 559 αριθ.12 λόγος 
αναίρεσης.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι ο µε αυτή 
προβλεπόµενος λόγος αναίρεσης της παραµόρφωσης του περιεχόµενου εγγράφου 
ιδρύεται όταν το επιζήµιο για τον αναιρεσείοντα αποδεικτικό πόρισµα, στο οποίο το 
δικαστήριο της ουσίας κατέληξε µε την προσβαλλόµενη απόφασή του υπήρξε 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο απότοκο λανθασµένης απ' αυτό ανάγνωσης 
αποδεικτικού κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 339 και 432 επ. ΚΠολ∆. 
εγγράφου, µε αποτέλεσµα να αποδοθεί σε αυτό περιεχόµενο καταδήλως διαφορετικό 
από το αληθινό. Εποµένως, ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ λόγος 
αναίρεσης δεν ιδρύεται και στην περίπτωση της εσφαλµένης, κατά τον 
αναιρεσείοντα, εκτίµησης από το δικαστήριο της ουσίας περιεχόµενου εγγράφου, 
αφού αυτή εµπίπτει στην, κατ' άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολ∆, αναιρετικά ανέλεγκτη 
εκτίµηση από το ίδιο δικαστήριο πραγµατικών γεγονότων.  
- Από τις διατάξεις του άρθρου 368 παρ. 1 και 2 ΚΠολ∆ προκύπτει ότι η διάταξη 
πραγµατογνωµοσύνης για συγκεκριµένο ζήτηµα εναπόκειται στην κυριαρχική και µη 
ελεγχόµενη αναιρετικά κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο ελεύθερα εκτιµά 
την ανάγκη της χρησιµοποίησης του αποδεικτικού αυτού µέσου, µε εξαίρεση την 
περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους διαδίκους ζητήσει τη διεξαγωγή 
πραγµατογνωµοσύνης και το δικαστήριο κρίνει ότι χρειάζονται "ιδιάζουσες" γνώσεις 
επιστήµης ή τέχνης, κρίση που επίσης είναι αναιρετικά ανέλεγκτη. Εποµένως, αν δεν 
υπάρχει παραδοχή του δικαστηρίου ότι πρόκειται να κριθούν ζητήµατα που απαιτούν 
για να γίνουν αντιληπτά ιδιάζουσες γνώσεις επιστήµης ή τέχνης, η µη λήψη υπόψη 
ισχυρισµού του διαδίκου για ανάγκη διενέργειας πραγµατογνωµοσύνης ή η 
απόρριψη, ρητώς ή σιωπηρώς, σχετικού αιτήµατος αυτού, δε δηµιουργεί κανένα λόγο 
αναίρεσης, από τους περιοριστικά προβλεπόµενους στο άρθρο 559 του ΚΠολ∆. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 9 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο επιδίκασε κάτι, που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα 
ζητήθηκαν ή άφησε αίτηση αδίκαστη.  
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 690, 
ΚΠολ∆: 118, 216, 368, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 
14, 559 αριθ. 20, 566, 577, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Σύµβαση έργου - Αµοιβή 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 273 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Σύµβαση έργου. Εργολαβική αµοιβή. Αλλοδαπή εταιρεία. Πραγµατική έδρα της 
εταιρείας. Οµόρρυθµη εταιρεία εν τοις πράγµασι. Λύση και εκκαθάριση. Νέα 
αποδεικτικά µέσα στην κατ΄ έφεση δίκη. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρ. 681 και 694 ΑΚ προκύπτει ότι µε τη 
σύµβαση έργου ο ένας συµβαλλόµενος, που καλείται εργολάβος, αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να εκτελέσει το έργο και ο αντισυµβαλλόµενος, που καλείται εργοδότης, 
να καταβάλει τη συµφωνηµένη αµοιβή µε την παράδοση του έργου. Νοείται ως έργο 
κάθε τελικό αποτέλεσµα της εργασίας και δραστηριότητας του εργολάβου στο οποίο 
απέβλεψαν τα µέρη της σύµβασης, ενώ ως παράδοση του έργου νοείται η εκπλήρωση 
της κύριας υποχρέωσης του εργολάβου, που συνίσταται στην εκτέλεση του έργου και 
στην προσπόρισή του στον εργοδότη, δηλαδή η περιέλευση του έργου στη σφαίρα 
εξουσίασης του εργοδότη, µε την προϋπόθεση ότι το έργο είναι αυτό που 
συµφωνήθηκε και όχι εντελώς διαφορετικό, διότι τότε δεν θεωρείται ότι ο εργολάβος 
προεκπλήρωσε την παροχή του, ώστε να δικαιούται κατά το άρθρ. 694 ΑΚ της 
συµφωνηµένης αµοιβής του (ΑΠ 346/2010), η οποία µπορεί κατά την κατάρτιση της 
σύµβασης να ορισθεί κατ` αποκοπή, κατά µονάδα, επί τη βάσει προϋπολογισµού, 
απολογιστικώς, χρονικώς, σε ποσοστά ή και να καταλειφθεί ακαθόριστη ως προς το 
ποσό και τον τρόπο υπολογισµού της (ΑΠ 883/2011, ΑΠ 682/2010, ΑΠ 543/2007 
ΧρΙ∆ 2007.787,ΕφΠειρ 5/2012 ΠειρΝοµ 2012.168). H αµοιβή καταβάλλεται στον 
εργολάβο, σύµφωνα µε το άρθρο 694 ΑΚ, κατά την παράδοση του έργου, εκτός αν η 
παράδοση τούτου γίνεται τµηµατικά, οπότε καταβάλλεται µε την παράδοση κάθε 
τµήµατος (ΑΠ 183/2011). Ως παράδοση νοείται η πλήρης εκπλήρωση της κύριας 
υποχρέωσης του εργολάβου µε την προσπόριση του έργου στον εργοδότη, δηλαδή η 
περιέλευση του έργου στη σφαίρα εξουσιάσεως του τελευταίου, το οποίο, όµως, 
πρέπει να είναι το προσήκον, δηλαδή να µην είναι εντελώς διαφορετικό από εκείνο 
που συµφωνήθηκε, γιατί αλλιώς δεν θεωρείται ότι ο εργολάβος εκπλήρωσε πρώτος 
την βαρύνουσα αυτόν υποχρέωση (ΑΠ 1434/2007 ΧρΙ∆ 2008.409).  
- Επί του δικονοµικού πεδίου αποκλειστικά το ελληνικό δικονοµικό δίκαιο, 
δεδοµένου ότι η εναγοµένη και ήδη εκκαλούσα αλλοδαπή εταιρεία, υπό τα 
εκτιθέµενα, αναπτύσσει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα - Πειραιά (ΑΠ 
1309/1991 Ελ∆νη 1992.1181, ΕφΑθ 175/1988 ΝοΒ 1988.926) και συνεπώς η 
αρµοδιότητα και η διεθνής δικαιοδοσία των Ελληνικών ∆ικαστηρίων καθορίζονται 
βάσει του τόπου της πραγµατικής έδρας της εναγοµένης αλλοδαπής εταιρείας (ΟλΑΠ 
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2/2003 Ελ∆νη 2003.388, ΟλΑΠ 2/1999 ΕΝ∆ 1999.81, ΑΠ 803/2010, ΑΠ 812/2008), 
η οποία θεωρείται, αφού δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις ιδρύσεώς τους που 
επιτάσσει το ελληνικό δίκαιο, ως άκυρη και «εν τοις πράγµασι» οµόρρυθµη εταιρεία 
(ΑΠ 803/2010 , ΑΠ 812/2008 Ηλεκτρονική Συλλογή «ΝΟΜΟΣ»). Σηµειώνεται, 
ειδικότερα, ότι δεν είναι καθοριστική η έδρα νοµικού προσώπου που τυπικά 
αναγράφεται στο καταστατικό του κατά το άρθρο 64 ΑΚ, αλλά η πραγµατική έδρα 
του, που συµπίπτει µε τον τόπο όπου λειτουργεί η διοίκησή του, δηλαδή ο τόπος όπου 
ασκείται από τη διοίκησή της, η εµπορία και η διενέργεια των εµπορικών 
συναλλαγών της (ΕφΑθ 4332/2011 Ηλεκτρονική Συλλογή «ΝΟΜΟΣ», Κεραµέα-
Κονδύλη-Νίκα Ερµ. ΚΠολ∆ στο άρθρο 25 αρ.3, Βαθρακοκοίλη Ερµ. ΚΠολ∆ στο 
άρθρο 25 αρ. 9, πρβλ. επί ναυτιλιακής εταιρείας ΟλΑΠ 2/1999 ο.π).  
Εξάλλου η εναγοµένη αλλοδαπή εταιρεία έχει ικανότητα να είναι διάδικος κατ΄ 
άρθρο 62 εδ. β΄ ΚΠολ∆, εφόσον η δίκη διεξάγεται ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου 
και αυτή ως ένωση προσώπων έχει την πιο πάνω ικανότητα ευθέως από τη διάταξη 
του δεύτερου εδαφίου της παραπάνω διάταξης, η οποία, ως διάταξη του δικονοµικού 
δικαίου της χώρας του δικάζοντος δικαστηρίου (lex fori) εφαρµόζεται στην 
περίπτωση αυτή, επί πλέον δε αυτή έχει και ικανότητα παράστασης κατ΄ άρθρο 66 
ΚΠολ∆ (ΑΠ 796/1993 ∆ΕΕ 1995.281, ΑΠ 1309/1991 Ελ∆νη 1992. 794, Εφ∆ωδ 
306/2005 Ηλεκτρονική Συλλογή «ΝΟΜΟΣ», ΕφΘεσ 2846/2000 Αρµ 2001.537, 
ΕφΘεσ 2420/1998 Αρµ 1999.87 & 842).  
- Από το συνδυασµό των άρθρων 72, 777, 778 ΑΚ, 18 ΕΝ, 46 Ν. 3190/1955, 47α Ν. 
2190/1920, 62, 286 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι η λύση του νοµικού προσώπου δεν θίγει 
την ικανότητά της να είναι υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, συνεπώς και 
της έννοµης σχέσεως της δίκης, ούτε και επιφέρει βίαιη διακοπή της δίκης, διότι και 
µετά τη λύση της η νοµική προσωπικότητα της εταιρίας λογίζεται υφισταµένη, 
εφόσον τούτο απαιτείται για τις ανάγκες και προς τον σκοπό της εκκαθάρισης. Η 
λύση της εταιρίας και η υπαγωγή της αυτοδικαίως στο στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν 
επιφέρει µεταβολή στην ικανότητα δικαστικής παραστάσεως αυτής, που ταυτίζεται 
µε την δικαιοπρακτική ικανότητα του (νοµικού) προσώπου, λογίζεται δε αυτή 
υφιστάµενη για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως, εξακολουθώντας έτσι να είναι 
υποκείµενο της έννοµης σχέσης της συνεχιζόµενης δίκης. Εφεξής η εταιρεία 
εκπροσωπείται από τους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι οι ίδιοι οι εταίροι, αν δεν 
διορίστηκαν εκκαθαριστές µε συµφωνία των εταίρων ή από το δικαστήριο. Το στάδιο 
της εκκαθαρίσεως δεν µπορεί να αποκλεισθεί µε ρήτρα του καταστατικού ή µε 
απόφαση των εταίρων αλλά ακολουθεί υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως τη λύση της 
εταιρείας. Ακόµη και µετά τη λήξη των εργασιών της εκκαθαρίσεως, αν διαπιστωθεί 
ότι υπάρχει κάποια εκκρεµότητα, όπως απαίτηση ή χρέος της εταιρείας, 
επαναλαµβάνονται και πάλι οι εργασίες της εκκαθαρίσεως και συνεχίζεται η 
εκπροσώπηση της λυθείσης εταιρείας από τους εκκαθαριστές. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό ούτε προκύπτει ακυρότητα, αν δεν τεθεί µετά την 
επωνυµία της εταιρείας η µνεία ότι τελεί υπό εκκαθάριση (ΑΠ 216/2012 ΧρΙ∆ 
2012.450, ΑΠ 186/2011 ΕΕµπ∆ 2012.869, ΣτΕ 3030/2009, ΑΠ 1427/2000 ΕΕµπ∆ 
2001.70, ΕφΠατρ 731/2008).  
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- Κατά την παρ.1 εδ. α` του άρθρου 529 ΚΠολ∆ στην κατ`έφεση δίκη επιτρέπεται να 
γίνει επίκληση και προσαγωγή νέων αποδεικτικών µέσων". Κατά δε την παρ. 2 του 
ίδιου άρθρου "το δευτεροβάθµιο δικαστήριο µπορεί να αποκρούσει τα αποδεικτικά 
µέσα που προσάγονται πρώτη φορά σ`αυτή ως απαράδεκτα, αν κατά την κρίση του ο 
διάδικος δεν τα είχε προσκοµίσει στην πρωτόδικη δίκη από πρόθεση στρεψοδικίας ή 
από βαριά αµέλεια". Με τις διατάξεις αυτές εισάγεται ο δικονοµικός κανόνας, ότι 
στην κατ` έφεση δίκη είναι επιτρεπτή η επίκληση και προσαγωγή νέων αποδεικτικών 
µέσων και ειδικότερα εγγράφων και των εν γένει αποδεικτικών µέσων, αν η νόµιµη 
επίκληση και προσκοµιδή τους γίνει µε τις ενώπιον του Εφετείου προτάσεις των 
διαδίκων (ΑΠ 1450/2011 ΕΦΑ∆ 2012.280, ΑΠ 1622/2009, ΕφΘεσ1337/2011 
ΕΠΟΛ∆ 2011.644), παρέχεται, όµως, στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο η εξουσία να 
αποκρούσει ως απαράδεκτα τα έγγραφα, που προσάγονται πρώτη φορά σ` αυτό, εάν, 
κατά την κρίση του, ο διάδικος δεν τα προσκόµισε στην πρωτόδικη δίκη από πρόθεση 
στρεψοδικίας ή από βαριά αµέλεια (ΑΠ 1352/2012, ΑΠ 133/2012, ΑΠ 582/2008 
Ε∆Πολ 2009.530), χωρίς, µάλιστα, επίκληση λόγου ανωτέρας βίας και αιτιολόγηση 
από το δικαστήριο της λήψεως αυτών υπόψη (ΑΠ 1696/2008, ΑΠ 12/2005 Ελ∆νη 
46.761), έστω δε και αν έχουν προσκοµιστεί απαραδέκτως στον πρώτο βαθµό (ΑΠ 
1395/2006), αφού είναι αδιάφορο αν τα ίδια έγγραφα είχαν προσαχθεί ενώπιον του 
πρωτοβαθµίου δικαστηρίου µετά την πάροδο της από το νόµο οριζόµενης προθεσµίας 
(ΑΠ 1114/2011, ΑΠ 771/2010 ΧρΙ∆ 2011.111 , ΑΠ 419/1996 Ελ∆νη 1997.591, 
ΕφΑθ 739/2005 Ελ∆νη 2005.1143).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 25, 72, 236, 238, 346, 361, 681, 694, 777, 778, 
ΚΠολ∆: 62, 495, 511, 516, 517, 518, 520, 523, 524, 529, 533, 
ΕµπΝ: 18, 
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 47α, 
Νόµοι: 3190/1955, άρθ. 46,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Σύµβαση έργου - Εργολαβικό συµβόλαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1462 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση έργου µε ∆ήµο. Μη τήρηση έγγραφου τύπου. Αδικαιολόγητος 
πλουτισµός. Υπέρβαση δικαιοδοσία. Αρµοδιότητα δικαστηρίου. Εξώδικη οµολογία. 
Αυτοπρόσωπη εµφάνιση των διαδίκων στο ακροατήριο. Παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου. 
- Κατά το άρθρο 904 παρ. 1 ΑΚ "όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόµιµη αιτία από 
την περιουσία ή µε ζηµία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια. Η 
υποχρέωση αυτή γεννιέται ιδίως σε περίπτωση παροχής αχρεώστητης ή παροχής για 
αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε ή αιτία παράνοµη ή ανήθικη". Κατά δε το άρθρο 
908 εδ. α του ιδίου Κώδικα "ο λήπτης οφείλει να αποδώσει το πράγµα που έλαβε ή το 
αντάλλαγµα που τυχόν έλαβε από αυτό". Από το συνδυασµό των παραπάνω 
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διατάξεων προκύπτει, ότι, σε περίπτωση που εκτελείται και παραδίδεται έργο ή 
παρέχονται υπηρεσίες ή εργασίες µε άκυρη σύµβαση, "ο αντισυµβαλλόµενος" του 
παρέχοντος, που δέχεται το έργο ή τις υπηρεσίες στο πλαίσιο της άκυρης σύµβασης, 
η οποία συνιστά απλά τη βασική προϋπόθεση της έλλειψης νόµιµης αιτίας, 
υποχρεούται να αποδώσει την ωφέλεια την οποία απέκτησε χωρίς νόµιµη αιτία και 
που συνίσταται, σε περίπτωση αδυναµίας αυτούσιας απόδοσης της παροχής που 
έλαβε χώρα χωρίς νόµιµη αιτία, στη χρηµατική αποτίµηση του παρασχεθέντος έργου 
ή της παρασχεθείσας εργασίας ή υπηρεσίας και στη δαπάνη που εξοικονόµησε, στην 
οποία θα υποβαλλόταν, αν την εκτέλεση του ίδιου έργου ή της εργασίας ανέθετε, µε 
έγκυρη σύµβαση, σε άλλο πρόσωπο, το οποίο θα διέθετε τα ίδια επαγγελµατικά 
προσόντα και ικανότητες (ΑΠ 1225/2008). Ο παραπάνω γενικός κανόνας του άρθρου 
904 ΑΚ, που απορρέει από τις κοινωνικές αντιλήψεις περί ισότητας και επιείκειας, 
έχει εφαρµογή και για το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆., αφού γι' αυτά δεν καθιερώνεται 
εξαίρεση µε τη διάταξη αυτή ή µε άλλη (ΟλΑΠ 218/1977).  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Ν∆/τος 496/1974 "Περί 
Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου", και του άρθρου µόνου της 
υπ' αριθµ. 2054839/454/0026/3-7-1992 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, κάθε 
σύµβαση για λογαριασµό του ν.π.δ.δ. έχουσα αντικείµενο άνω των 150.000 δρχ. 
(440.20 Ευρώ) υποβάλλεται στον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου, ο οποίος είναι 
συστατικός και όχι αποδεικτικός (ΑΠ 322/2010, ΑΠ 1694/2009). Αν δεν τηρηθεί ο 
τύπος αυτός, η σύµβαση είναι άκυρη. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 
41 του πιο πάνω Ν∆/τος κατά το οποίο "η εκ της µη τηρήσεως του τύπου της 
εγγράφου αποδοχής ακυρότης, αίρεται εν περιπτώσει εκπληρώσεως της συµβάσεως", 
εφαρµόζεται µόνον, όταν εκπληρώθηκε σύµβαση, για την οποία προηγήθηκε χωριστή 
έγγραφη πρόταση, χωρίς να επακολουθήσει και έγγραφη αποδοχή, όχι δε και όταν 
δεν τηρήθηκε ο έγγραφος τύπος για την πρόταση και αποδοχή (ΟλΑΠ 862/1984, ΑΠ 
1378/2011).  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 4, 559 αρ. 4 και 580 αρ. 1 ΚΠολ∆ 
προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης για υπέρβαση δικαιοδοσίας ιδρύεται, όταν το 
δικαστήριο αποφάνθηκε για υπόθεση, η οποία δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του 
(ΟλΑΠ 293/1981).  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 14 Κ.Πολ.∆. ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν το δικαστήριο, 
παρά το νόµο. κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από το δικαίωµα ή 
απαράδεκτο. Ακόµη, το άρθρο 24 του Συντάγµατος ορίζει στην παράγραφο 1, ότι η 
εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει στα υφιστάµενα τακτικά 
διοικητικά δικαστήρια και στην παράγραφο 3, ότι στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται 
όλες οι ιδιωτικές διαφορές, Σε εφαρµογή των παραπάνω συνταγµατικών ορισµών, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 9 του ν. 1409/1983, όλες οι διοικητικές διαφορές ουσίας, 
υπάγονται από 11-6-1985 στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, 
ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Κ.Πολ.∆., οι διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, 
ανήκουν στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων. Από τις διατάξεις 
αυτές συνάγεται, ότι, προκειµένου για έννοµη σχέση δηµοσίου δικαίου, ως προς την 
οποία έχει καθιερωθεί, από το νόµο, δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων 
αποκλείουσα την ανάµειξη των πολιτικών δικαστηρίων, δεν είναι δυνατή η έγερση 
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ενώπιον των τελευταίων αγωγής. Αυτό ισχύει για όλες τις αξιώσεις που πηγάζουν από 
την έννοµη σχέση, ακόµη και για την αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισµού, όταν η 
υποκείµενη σχέση, η οποία προκάλεσε τον πλουτισµό είναι δηµοσίου δικαίου (ΑΕ∆ 
2/1993, ΟλΑΠ 138/1966). Αντίθετα, υπάρχει δικαιοδοσία των πολιτικών 
δικαστηρίων, όταν υπάρχει σχέση ιδιωτικού δικαίου (ΑΕ∆ 10/1993), έστω και ως 
βάση αδικαιολόγητου πλουτισµού (ΑΕ∆ 2/1993, ΟλΑΠ 5/1995). Με το άρθρο 1 
παρ.2 του ιδίου νόµου 1406/1983, υπήχθησαν στη δικαιοδοσία των τακτικών 
διοικητικών δικαστηρίων, πλην άλλων και οι διαφορές που αναφύονται κατά την 
εφαρµογή της νοµοθεσίας των διοικητικών συµβάσεων (εδ.1), δηλαδή εκείνες οι 
διαφορές που προέρχονται από διοικητική σύµβαση και ανάγονται στο κύρος, την 
ερµηνεία και την εκτέλεση αυτής ή σε οποιαδήποτε παρεπόµενη από τη σύµβαση 
αυτή αξίωση. Είναι δε η σύµβαση διοικητική, αν ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη 
είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆. και µε τη σύναψη της σύµβασης επιδιώκεται η 
ικανοποίηση σκοπού, τον οποίο ο νόµος ανάγει σε δηµόσιο σκοπό, το δε Ελληνικό 
∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆., είτε µε βάση το κανονιστικό καθεστώς που διέπει τη σύµβαση, 
είτε µε βάση ρήτρες που προβλέπονται κανονιστικά και έχουν περιληφθεί στη 
σύµβαση και αποκλίνουν από το κοινό δίκαιο, βρίσκεται, χάριν του εν λόγω σκοπού, 
σε υπερέχουσα θέση απέναντι στο αντισυµβαλλόµενο µέρος, δηλαδή σε θέση µη 
προσιδιάζουσα στον, µε βάση τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, συναπτόµενο 
συµβατικό δεσµό (ΑΠ 408/2010). Συµβάσεις, οι οποίες δεν συγκεντρώνουν τα 
γνωρίσµατα αυτά, είναι ιδιωτικές και οι διαφορές από αυτές υπάγονται στα πολιτικά 
δικαστήρια (ΑΕ∆ 3/1999, ΟλΑΠ 7/2001, 8/2000).  
- Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί του αν συνάγεται εξώδικη οµολογία, η 
οποία εκτιµάται κατά το άρθρο 352 παρ. 2 ΚΠολ∆ ελευθέρως, από έγγραφο το οποίο 
επικαλέσθηκαν και προσεκόµισαν οι διάδικοι, ανάγεται σε πράγµατα και ως εκ 
τούτου δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, σύµφωνα µε το άρθρο 561 παρ. 
1 ΚΠολ∆, αν από την προσβαλλοµένη απόφαση προκύπτει, ότι το δικαστήριο της 
ουσίας έλαβε υπόψη το έγγραφο, από το οποίο συνάγεται κατά τον λόγο αναιρέσεως 
εξώδικη οµολογία (ΑΠ 1465/1997).  
- Από τα άρθρα 245 και 411 ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι στην δυνητική και κυριαρχική 
εξουσία του ∆ικαστηρίου εναπόκειται να διατάξει για την ασφαλέστερη διάγνωση της 
διαφοράς την αυτοπρόσωπη εµφάνιση των διαδίκων στο ακροατήριο για την παροχή 
διευκρινίσεων καθώς και των µαρτύρων προς συµπλήρωση των καταθέσεών των και 
όταν ακόµη υποβληθεί σχετική αίτηση του διαδίκου. Αυτό σηµαίνει, ότι στην 
περίπτωση κατά την οποία το ∆ικαστήριο της ουσίας απορρίψει τέτοια αίτηση του 
διαδίκου, η κρίση αυτή δεν ελέγχεται αναιρετικώς ούτε µε λόγο αναιρέσεως από το 
άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ (ΑΠ 148/1994, ΑΠ 1076/1992). 
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρον 559 αριθ. 20 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως για 
παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου ιδρύεται, όταν το ∆ικαστήριο της ουσίας 
υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος, αναγόµενο δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου µε 
την παραδοχή ότι περιέχει περιστατικά προδήλως διαφορετικά από εκείνα τα οποία 
πράγµατι περιλαµβάνει, όχι δε και όταν από το περιεχόµενο του εγγράφου, το οποίο 
σωστά διέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισµα διαφορετικό από εκείνο, το οποίο ο 
αναιρεσείων θεωρεί ορθό. Πράγµατι, στην τελευταία περίπτωση πρόκειται για 
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παράπονο αναφερόµενο στην εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει 
από τον αναιρετικό έλεγχο. Πάντως, για να θεµελιωθεί ο προαναφερόµενος λόγος 
αναιρέσεως θα πρέπει το ∆ικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του 
πόρισµα αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον 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 
Ελ∆νη 49.374).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 904, 908,  
ΚΠολ∆: 352, 559 αριθ. 4, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 20, 
Ν∆: 496/1974, άρθ. 40, 41,  
Νόµοι: 1418/1984,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση έργου - Καταγγελία  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1826 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Συντονιστής ασφαλιστικών συµβούλων. Καταγγελία της σύµβασης έργου. Αµοιβή 
που εξαρτάται από αναβλητικά αίρεση. Παρά τον νόµο αποδοχή πραγµάτων που 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. 
Αναιρείται εν µέρει η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Kατά το άρθρο 20 του N. 1569/1985, το οποίο εφαρµόζεται αναλόγως και στον 
επόπτη συντονιστών, "Συντονιστής ασφαλιστικών συµβούλων είναι το φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο το οποίο για λογαριασµό µιας ασφαλιστικής επιχείρησης ζωής ή και 
µιας µόνο ασφαλιστικής επιχείρησης ασφαλίσεων κατά ζηµιών, έναντι προµήθειας 
διαµεσολαβεί στη σύναψη ασφαλιστικών συµβάσεων διαµέσου οµάδας 
ασφαλιστικών συµβούλων, τους οποίους επιλέγει, εκπαιδεύει και εποπτεύει. Η σχέση 
που συνδέει τον συντονιστή ασφαλιστικών συµβούλων µε την ασφαλιστική 
επιχείρηση είναι σύµβαση έργου, η οποία καταρτίζεται εγγράφως ...".  
- Kατά το άρθρο 700 του ΑΚ "Ο εργοδότης έχει δικαίωµα έως την αποπεράτωση να 
καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύµβαση. Αν γίνει καταγγελία, οφείλεται στον εργολάβο 
η συµφωνηµένη αµοιβή, αφαιρείται όµως απ' αυτήν η δαπάνη που εξοικονοµήθηκε 
από τη µαταίωση της σύµβασης, καθώς και ό,τι άλλο ωφελήθηκε ο εργολάβος από 
άλλη εργασία του ή παρέλειψε µε δόλο να ωφεληθεί". Η τελευταία αυτή διάταξη 
παρέχει στον εργοδότη το δικαίωµα να καταγγείλει οποτεδήποτε, µέχρι την 
αποπεράτωση του έργου, τη σύµβαση χωρίς την επίκληση οποιουδήποτε λόγου και 
χωρίς την τήρηση προθεσµίας, αλλά και µε την υποχρέωση να καταβάλει στον 
εργολάβο τη συµφωνηµένη για το όλον έργο αµοιβή . Από την ίδια όµως αυτή 
διάταξη του άρθρου 700 του ΑΚ, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 200, 281 και 
288 του ΑΚ, προκύπτει ότι παρέχεται στον εργοδότη το δικαίωµα απρόθεσµης, ως 
ανωτέρω, καταγγελίας της σύµβασης για σπουδαίο λόγο, µε συνέπεια να µην 
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οφείλεται στην περίπτωση αυτή η συµφωνηθείσα αµοιβή στον εργολάβο. Η διάταξη 
πάντως του άρθρου 700 του ΑΚ περιέχει κανόνα ενδοτικού δικαίου, µε αποτέλεσµα 
εν πάση περιπτώσει να είναι ισχυρή συµφωνία των µερών ( άρθρ. 361 ΑΚ) για 
διαφορετική ρύθµιση από εκείνην της διάταξης αυτής (ΑΠ 147/2003), όπως π.χ. 
συµφωνία για δικαίωµα του εργοδότη να καταγγείλει τη σύµβαση για σπουδαίο λόγο 
χωρίς καταβολή στον εργολάβο της συµφωνηµένης αµοιβής. Σπουδαίον, τέλος, λόγο 
για την καταγγελία της συµβάσεως µπορούν να συνιστούν η σηµαντική διατάραξη 
της µεταξύ των µερών εµπιστοσύνης, η διάπραξη ποινικού αδικήµατος εις βάρος του 
εργοδότη ή τρίτων συνεργατών ή πελατών του εργοδότη εκ µέρους του εργολάβου, η 
δυσφήµηση του εργοδότη, η αδιαφορία του εργολάβου για την εκτέλεση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων κ.λ.π. 
- Από την προρρηθείσα διάταξη του άρθρου 700 του ΑΚ σε συνδυασµό µε εκείνην 
του άρθρου 201 του ίδιου Κώδικα προκύπτει ότι αν κατά τη συµφωνία των µερών η 
αµοιβή του εργολάβου εξαρτήθηκε από αναβλητική αίρεση η οποία δεν είχε 
πληρωθεί µέχρι τον χρόνο της καταγγελίας, για να δικαιούται την κατά το άρθρο 700 
αµοιβή του ο εργολάβος θα πρέπει, ως ωφελούµενος από την πλήρωση της αίρεσης, 
να επικαλεστεί και να αποδείξει ότι εάν δεν είχε µεσολαβήσει η καταγγελία και 
ολοκληρωνόταν κανονικά η εκτέλεση του έργου, θα είχε πληρωθεί η αίρεση υπό την 
οποία τελούσε η υποχρέωση του εργοδότη για την καταβολή της αµοιβής, τούτο δε 
και διότι αλλιώς θα γίνονταν ευνοϊκότεροι γι' αυτόν (εργολάβο) οι όροι της σύµβασης 
(ΟλΑΠ 717/1978 ΝοΒ 27.540). Στην περίπτωση δηλαδή αυτή η καταγγελία δεν 
συνεπάγεται πλασµατική πλήρωση της αίρεσης, κατ' ανάλογη έστω εφαρµογή του 
άρθρου 207 παρ.1 του ΑΚ, που ορίζει ότι " η αίρεση θεωρείται ότι πληρώθηκε αν την 
πλήρωσή της εµπόδισε αντίθετα προς την καλή πίστη εκείνος που θα ζηµιωνόταν από 
την πλήρωσή της", αφού εδώ η µαταίωση της αίρεσης δεν προκλήθηκε από τον 
εργοδότη αντίθετα προς την καλή πίστη αλλά µε την άσκηση δικαιώµατος που του 
παρέχει ο νόµος ή η σύµβαση.  
- Kατά το άρθρο 559 αρ.10 του ΚΠολ∆, όπως ίσχυε πριν από τον Ν. 2915/2001, 
αναίρεση επιτρέπεται και όταν το δικαστήριο παρά τον νόµο δέχθηκε πράγµατα που 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη ή δεν 
διέταξε απόδειξη γι' αυτά. Η τελευταία αυτή περίπτωση αναιρετικού λόγου, όταν 
δηλαδή το δικαστήριο δεν διέταξε απόδειξη για ουσιώδη πράγµατα που έλαβε υπόψη, 
καταργήθηκε, ως άνευ αντικειµένου πλέον, µε τον Ν. 2915/2001 (άρθρ. 17 παρ.2), µε 
τον οποίο (άρθρ.14 παρ.1) καταργήθηκε µεταξύ των άλλων και το άρθρο 341 του 
ΚΠολ∆ το οποίο καθιέρωνε υποχρέωση του δικαστηρίου να διατάξει αποδείξεις µε 
προδικαστική (παρεµπίπτουσα) απόφασή του. Η υποχρέωση όµως αυτή του 
δικαστηρίου να διατάξει απόδειξη ισχύει, σύµφωνα µε την µεταβατική διάταξη του 
άρθρου 22 του ίδιου ν. 2915/2001, και για τις εκκρεµείς κατά την 1-1-2002 (όπως 
ορίστηκε µε το άρθρο 15 του ν. 2943/2001) υποθέσεις των οποίων η (πρώτη) 
συζήτηση είχε προσδιοριστεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία αυτή (1-1-2002) και 
για τις οποίες εποµένως εξακολουθεί να ισχύει ο ανωτέρω καταργηθείς αναιρετικός 
λόγος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 200, 201, 207, 281, 288, 298, 361, 669, 670, 672, 681, 700,  
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ΚΠ∆: 559 αριθ. 10,  
Νόµοι: 1569/1985, άρθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συµβολαιογράφοι - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1463 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αγωγή κακοδικίας κατά συµβολαιογράφου. Η αθέτηση συµβατικής υποχρέωσης 
του συµβολαιογράφου να επιµεληθεί τα της µεταγραφής συµβολαίου θα κριθεί µε 
βάση τις διατάξεις του ΑΚ περί συµβατικής ευθύνης ή, συντρεχουσών των νοµίµων 
προϋποθέσεων, και µε βάση τις διατάξεις περί αδικοπραξιών. 
- Κατά το άρθρο 73 παρ. 1 και 4 του ΕισΝΚΠολ∆ αγωγή κακοδικίας κατά 
συµβολαιογράφου επιτρέπεται µόνο αν στηρίζεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια ή 
αρνησιδικία και ο ενάγων ζηµιώθηκε από τις πράξεις ή παραλείψεις του 
συµβολαιογράφου. Κατά την αληθή έννοια της διάταξης αυτής, αντίστοιχης προς 
εκείνη του άρθρου 6 παρ.1 του Ν. 693/1977, που ρυθµίζει την ευθύνη των δικαστικών 
λειτουργών κατά την ενάσκηση των αναγοµένων στη δικαστική λειτουργία 
καθηκόντων τους, προϋπόθεση ευθύνης του συµβολαιογράφου αποτελεί η παραβίαση 
από δόλο ή βαριά αµέλεια υπηρεσιακού καθήκοντος, δηλαδή καθήκοντος που 
επιβάλλεται σ' αυτόν από κείµενη διάταξη νόµου. ∆ιαφορετικά δεν έχει εφαρµογή η 
παραπάνω διάταξη και η ευθύνη του συµβολαιογράφου κρίνεται κατά τις κοινές 
διατάξεις του ΑΚ  
- Τα καθήκοντα του συµβολαιογράφου ορίζονται στον Ν. 2830/2000 "Κώδικας 
Συµβολαιογράφων" και σ' αυτά δεν περιλαµβάνεται και η υποχρέωση του να 
επιµεληθεί της µεταγραφής των πράξεων που συντάσσει και υπόκεινται σε 
µεταγραφή. Αντίθετα, από τη διάταξη του άρθρου 7 παρ.1 εδ. β' του Β∆ 533/1963 
περί εκτελέσεως του Ν∆ 420/1961 (Υποθηκοφυλακεία), η οποία ορίζει ότι τη 
µεταγραφή συµβολαίου δύναται να ζητήσει και ο συντάξας αυτό συµβολαιογράφος, 
και τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 ε' του Κώδικα Συµβολαιογράφων, η οποία ορίζει 
ότι ο συµβολαιογράφος δύναται να ενεργεί και κάθε άλλη πράξη συναφή µε το έργο 
του, αναγνωρίζεται δικαίωµα και όχι υποχρέωση του συµβολαιογράφου να 
επιµεληθεί της συναφούς µε το έργο του µεταγραφής των µεταγραπτέων πράξεων 
του, εφόσον εννοείται ένας ή όλοι οι συµβαλλόµενοι του αναθέσουν την ενέργεια 
αυτή. Εποµένως, η αθέτηση συµβατικής υποχρέωσης του συµβολαιογράφου να 
επιµεληθεί τα της µεταγραφής συµβολαίου θα κριθεί µε βάση τις διατάξεις του ΑΚ 
περί συµβατικής ευθύνης ή, συντρεχουσών των νοµίµων προϋποθέσεων, και µε βάση 
τις διατάξεις περί αδικοπραξιών (άρθρα 914 επ. ΑΚ).   
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 298, 496, 505, 509, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
ΕισΝΚΠολ∆: 73,  
Ν∆: 420/1961,  
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Β∆: 533/1963, άρθ. 7,  
Νόµοι: 693/1977, άρθ. 6, 
Νόµοι: 2830/2000,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2013.213 
 
Σχέσεις γονέων-τέκνων - Επιµέλεια τέκνων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1482 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιεθνής απαγωγή παιδιών. Αποδοχή πραγµάτων ως αληθινών χωρίς απόδειξη. 
- Κατά το άρθρο 13 περ. β' της από 25-10-1980 Σύµβασης της Χάγης για τα αστικά 
θέµατα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (κυρωτικός Ν. 2102/1992) η δικαστική ή 
διοικητική αρχή του Κράτους προς την οποία απευθύνεται η αίτηση για την 
επιστροφή του παιδιού δεν δεσµεύεται να διατάξει την επιστροφή του παιδιού και αν 
ακόµη συντρέχουν οι οριζόµενες στο προηγούµενο άρθρο 12 της Σύµβασης 
προϋποθέσεις της παράνοµης, κατά το άρθρο 3 της ίδιας Σύµβασης, µετακίνησης ή 
παρακράτησης του παιδιού, εφόσον το πρόσωπο που αντιτίθεται στην επιστροφή 
αποδεικνύει ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η επιστροφή του παιδιού να το εκθέσει σε 
φυσική ή ψυχική δοκιµασία ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο να το περιαγάγει σε µία 
αφόρητη κατάσταση. Η δικαστική ή διοικητική αρχή µπορεί επίσης να αρνηθεί να 
διατάξει την επιστροφή του παιδιού εάν διαπιστώσει ότι το παιδί αντιτίθεται στην 
επιστροφή του και έχει ήδη την ηλικία και την ωριµότητα που υπαγορεύουν να 
ληφθεί υπόψη η γνώµη του.  
- Ο λόγος αναιρέσεως από τον αριθµό 10 του άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ότι το Εφετείο 
δέχθηκε ουσιώδη πράγµατα ως αληθινά χωρίς απόδειξη είναι αβάσιµος όταν από την 
προσβαλλόµενη απόφαση προκύπτει ότι το δικαστήριο σχηµάτισε την κρίση του από 
τα µνηµονευόµενα σ' αυτήν (απόφαση) αποδεικτικά µέσα, ο λόγος δε αναιρέσεως από 
τον αριθµό 19 του ίδιου άρθρου 559 δεν δηµιουργείται όταν η απόφαση διαλαµβάνει 
πλήρεις, σαφείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες οι οποίες στηρίζουν το σαφώς 
επίσης διατυπούµενο αποδεικτικό πόρισµα του δικαστηρίου και επιτρέπουν τον 
αναιρετικό έλεγχο της ορθής υπαγωγής των πραγµατικών περιστατικών που δέχθηκε 
στον προσήκοντα κανόνα δικαίου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 10,  
Νόµοι: 2102/1992, άρθ. 13, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Υποθήκη - Ασφάλιση τοκοφόρας απαίτησης µε υποθήκη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1544 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
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- Τροπή προσηµείωσης σε υποθήκη. ∆ιαταγή πληρωµής. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Kατά το άρθρο 1263 ΑΚ "τίτλο για την απόκτηση υποθήκης παρέχουν, εφόσον 
επιδικάζουν χρηµατική ή άλλη αποτιµητή σε χρήµα παροχή, οι τελεσίδικες αποφάσεις 
των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών ή άλλων ειδικών δικαστηρίων καθώς και οι 
εκτελεστές αποφάσεις διαιτητών ή αλλοδαπών δικαστηρίων". Περαιτέρω, όπως 
προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 1277, 1323 ΑΚ και 29 παρ.παρ.1 και 2 
ΕισΝΚΠολ∆ η διαταγή πληρωµής χρηµατικής απαίτησης αποτελεί τίτλο για εγγραφή 
υποθήκης, και αν έχει εγγραφεί προσηµείωση για να σφαλιστεί η απαίτηση για την 
οποία εκδόθηκε η διαταγή πληρωµής, η προσηµείωση µετατρέπεται σε υποθήκη. Υπό 
την προϋπόθεση, και στις δύο περιπτώσεις, της τελεσιδικίας του τίτλου της διαταγής 
πληρωµής µε την τελεσίδικη απόρριψη της τυχόν ασκηθείσης ανακοπής ή την 
άπρακτη παρέλευση της δεκαπενθήµερης προθεσµίας του άρθρου 632 παρ.1 ΚΠολ∆ 
και της δεκαήµερης προθεσµίας του άρθρου 633 παρ.2 ΚΠολ∆, µετά τη νέα επίδοση 
της διαταγής πληρωµής προς τον οφειλέτη που δεν άσκησε ανακοπή. ∆ιαφορετικά, η 
διαταγή πληρωµής δεν αποτελεί τίτλο για εγγραφή υποθήκης, δεν µπορεί να στηρίξει 
µετατροπή της προσηµείωσης σε υποθήκη ούτε συνεπώς να θέσει σε κίνηση την 
προβλεπόµενη από το άρθρο 1323 παρ.2 ΑΚ ενενηκονθήµερη προθεσµία για την εν 
λόγω µετατροπή, ώστε σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας αυτής να 
επέρχεται απόσβεση της προσηµείωσης. (ΑΠ 1580/2005). Η προθεσµία αυτή είναι 
αποσβεστική, υπό την έννοια του άρθρου 279 ΑΚ, και εποµένως κατ' εφαρµογή των 
άρθρων 255 και 257 ΑΚ, αναστέλλεται για όσο χρόνο ο δικαιούχος εµποδίστηκε από 
λόγο ανώτερης βίας να ασκήσει την αξίωσή του µέσα στον τελευταίο χρόνο της 
προθεσµίας το δε χρονικό διάστηµα της αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της 
προθεσµίας των ενενήκοντα ηµερών, µετά δε την παύση της αναστολής συνεχίζεται η 
προθεσµία, συµπληρούµενη µετά πάροδο όχι εξ µηνών, αλλά των ενενήντα ηµερών, 
όσο και η διάρκειά της (ΑΠ 1858/1986). Επί της αποσβεστικής αυτής προθεσµίας 
που καθιερώνται από κανόνα ουσιαστικού δικαίου και όχι δικονοµικού δεν 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 152 επ του ΚΠολ∆ χωρίς να αποκλείεται το 
δικαίωµα του ενδιαφερόµενου να επικαλεσθεί την προκύπτουσα αναστολή. 
Περαιτέρω ως ανώτερη βία νοείται το παρακωλυτικό γεγονός της τήρησης 
προθεσµίας, που ήταν απρόβλεπτο και δεν µπορούσε στην συγκεκριµένη περίπτωση 
να αποτραπεί ούτε µε µέτρα άκρας επιµέλειας και σύνεσης (ΑΠ 950/2009).  
- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 1302, 1305 και 1307 ΑΚ, που εφαρµόζονται και στην 
εγγραφή προσηµειώσεως υποθήκης και στην µετατροπή της τελευταίας σε υποθήκη, 
εκείνος που ζητεί την µετατροπή της προσηµειώσεως οφείλει να επισυνάψει στην 
αίτησή του προς τον Υποθηκοφύλακα και τα έγγραφα που δικαιολογούν την 
µετατροπή, εάν δε η προσηµείωση έχει εγγραφεί µε βάση ∆ιαταγή Πληρωµής στην 
περίπτωση αυτή έγγραφο που δικαιολογεί την µετατροπή, εάν κατά της ∆ιαταγής 
Πληρωµής, ασκήθηκε ανακοπή, είναι η τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει την 
ανακοπή κατά της ∆ιαταγής Πληρωµής. Εποµένως, η ύπαρξη κεκυρωµένου 
αντιγράφου της απόφασης αυτής αποτελεί αναγκαίο στοιχείο που δικαιολογεί την 
σχετική καταχώρηση στα βιβλία υποθηκών εντός ενενήντα ηµερών από την επέλευση 
της τελεσιδικίας, η δε αδυναµία για τον ενδιαφερόµενο απόκτησης του 
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προαναφερθέντος αντιγράφου αποτελεί λόγο ανώτερης βίας κατά την 
προαναφερθείσα έννοια, που συνεπάγεται την αναστολή της ενενηκονθήµερης 
προθεσµίας.  
- 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 νόµου βάσιµου της αγωγής ή των ισχυρισµών των διαδίκων, καθώς και 
τα νοµικά σφάλµατα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, 
αν η αγωγή, ένσταση κ.λ.π. ορθώς απορρίφθηκε ως µη νόµιµη ή αν, κατά παράβαση 
ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόµιµη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή 
κατ' ουσίαν (ΟλΑΠ 27 και 28/1998).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 255, 257, 279, 1263, 1277, 1302, 1305, 1307, 1323,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 632, 633, 
ΕισΝΚΠολ∆: 29, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2013.378 
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