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Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 161 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 73 παρ. 1, 4 του ΚΠολ∆ «αγωγή κακοδικίας κατά 
δικηγόρου, συµβολαιογράφου, διαιτητή, δικαστικού γραµµατέα, και δικαστικού επιµελητή 
υπάγεται στο κατά τόπο αρµόδιο, κατά τις διατάξεις του ΚΠολ∆, Πολυµελές Πρωτοδικείο 
που δικάζει κατά την τακτική διαδικασία Αγωγή κακοδικίας επιτρέπεται µόνο αν στηρίζεται 
σε δόλο ή βαριά αµέλεια η αρνησιδικία και ο ενάγων ζηµιώθηκε από τις τέτοιες πράξεις ή 
παραλείψεις».  
Οι πιο πάνω ειδικές διατάξεις που θεσπίζουν το θεσµό της προσωπικής αστικής ευθύνης των 
αναφεροµένων στην παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου προσώπων (µεταξύ των οποίων 
περιλαµβάνεται και ο δικηγόρος), προϋποθέτουν πράξη ή παράλειψη αυτών κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους, στο πλαίσιο της δοθείσας σε αυτούς εντολής, ήτοι προϋποθέτουν, 
προκειµένου περί δικηγόρου σχέση εντολής µεταξύ αυτού και του ζηµιωθέντος και δεν έχουν 
εφαρµογή όταν η ζηµία του εντολέως προέρχεται από πράξεις η παραλείψεις του δικηγόρου, 
που δεν ανάγονται στη δοθείσα εντολή, αλλά είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενέργειες (ΑΠ 
1140/2009 ποιν., ΑΠ 2616/2008 ποιν). Αντικείµενο της αγωγής κακοδικίας δύναται να είναι 
και η επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης (ΑΠ 876/2009, ΑΠ 
1140/2009 (ΠΟΙΝ), ΑΠ 2165/2003 ΠΟΙΝ. ΛΟΓ. 2003.2372, ΑΠ 42/2003 (ΠΟΙΝ), ΑΠ 
1832/2000 ΝοΒ 2001.702). Η αγωγή αυτή κατά το άρθρο 73 ΕισΝΑΚ, αποτελεί το µοναδικό 
βοήθηµα, µε το οποίο µπορεί να ζητηθεί η αστική ευθύνη του δικηγόρου. Αντίθετα δεν είναι 
δυνατή ούτε η αξίωση αποζηµιώσεως µε βάση τις διατάξεις της συµβατικής (ΑΚ 713) ή της 
αδικοπρακτικής ευθύνης (ΑΚ 914), ούτε η επίκληση του άρθρου 8 Ν. 2251/1994 «περί 
προστασίας των καταναλωτών από πράξεις ή παραλείψεις προσώπων που παρέχουν 
υπηρεσίες» (ΟλΑΠ 18/1999, 20/2000, ΑΠ 1057/2009 ΝΟΜΟΣ).  
Περαιτέρω από τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1,5 ΕισΝΚΠολ∆, που ορίζει ότι δεν 
επιτρέπεται αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου όταν περάσουν έξι µήνες από την πράξη ή 
παράλειψη που επικαλείται ο ενάγων», προκύπτει ότι η προθεσµία, µέσα στην οποία πρέπει 
να ασκηθεί η αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου (καθώς και κατά των προσώπων που 
µνηµονεύονται περιοριστικώς στην παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου), αρχίζει από το χρόνο 
γνώσεως από τον εντολέα της επικαλούµενης παράνοµης πράξεως ή παραλείψεως του 
εντολοδόχου (ΟλΑΠ 20/2000, ΑΠ 876/2009 ΑΠ 1140/2009 ποιν. ΑΠ 829/2008, ΑΠ 
318/2000 Ελ∆νη 2000.1349)). Η θέσπιση της ως άνω εξάµηνης αποσβεστικής προθεσµίας για 
την άσκηση αγωγής κακοδικίας κατά δικηγόρου, δικαιολογείται από ιδιαίτερους λόγους και 
µάλιστα κοινωνικού και δηµόσιου συµφέροντος, ενόψει της ιδιότητας των δικηγόρων, ως 
άµισθων δηµοσίων λειτουργών, προκειµένου αυτοί να ενεργούν ανεπηρέαστοι και 
απερίσπαστοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τέλος εν όψει του σκοπού της 
θεσπίσεως της εν λόγων προθεσµίας, υπόκειται σε αυτήν τόσο η αποζηµιωτική αγωγή, λόγω 
των πράξεων ή παραλείψεων του δικηγόρου, που κατ΄ άρθρο 73 παρ. 4 ΕισΝΚΠολ∆ 
συνιστούν την κακοδικία, όσο και η εκ του αδικαιολογήτου πλουτισµού αξίωση κατ΄ αυτού, 



 

[4] 
 

που συνδέεται µε τις ως άνω πράξεις ή παραλείψεις. Συνεπώς, δεν υπάρχει έδαφος 
εφαρµογής του άρθρου 938 ΑΚ, κατά το οποίο, όποιος οφείλει αποζηµίωση από αδικοπραξία 
έχει την υποχρέωση κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισµό (ΑΚ 904 επ), να 
αποδώσει ό,τι περιήλθε σ΄ αυτόν, ακόµη και αν η απαίτηση από την αδικοπραξία έχει 
παραγραφεί (ΑΠ 1744/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 904 επ., 914 επ.,  
ΚΠολ∆: 73, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικοπραξία - Αδικοπρακτική απάτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 75 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπρακτική απάτη.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 ΠΚ, όποιος, µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή 
άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, πείθοντας κάποιον σε πράξη, 
παράλειψη ή ανοχή µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την 
αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, τιµωρείται, ανάλογα µε την έκταση 
της ζηµίας µε τις αναφερόµενες σε αυτό ποινές. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης απαιτούνται: α) σκοπός του δράστη να 
περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, χωρίς να είναι 
αναγκαία και η πραγµάτωση του οφέλους αυτού, β) η εν γνώσει παράσταση ψευδών 
γεγονότων ως αληθινών ή η αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, από 
την οποία, ως παραγωγό αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος και προέβη στην επιζήµια για τον 
ίδιο ή άλλον συµπεριφορά, και γ) βλάβη ξένης, κατά το αστικό δίκαιο, περιουσίας, η οποία 
να τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις του δράστη, 
χωρίς να απαιτείται ταυτότητα παραπλανηθέντος και ζηµιωθέντος, και η οποία 1 βλάβη 
υπάρχει και σε περίπτωση µειώσεως ή χειροτερεύσεως της περιουσίας του παθόντος, έστω 
και αν αυτός έχει ενεργό αξίωση προς αποκατάσταση της. Ως γεγονότα, κατά την έννοια της 
διατάξεως του άρθρου 386 παρ. 1 ΠΚ, νοούνται τα πραγµατικά περιστατικά που ανάγονται 
στο παρελθόν ή το παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συµβούν στο µέλλον, όπως είναι οι 
απλές υποσχέσεις ή συµβατικές υποχρεώσεις. Όταν, όµως, οι τελευταίες συνοδεύονται 
ταυτόχρονα µε ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων που 
αναφέρονται στο παρόν ή το παρελθόν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δηµιουργούν την 
εντύπωση της µελλοντικής εκπληρώσεως µε βάση την εµφανιζόµενη ψευδή κατάσταση ή 
δυνατότητα του δράστη, που έχει ειληµµένη την πρόθεση να µην εκπληρώσει την 
υποχρέωση, τότε θεµελιώνεται το έγκληµα της απάτης. Στο αστικό δίκαιο η απάτη 
αντιµετωπίζεται, εκτός από λόγο που καθιστά ελαττωµατική την βούληση του απατηθέντος 
(αρθρ.147 ΑΚ), και ως αδικοπρακτική συµπεριφορά του απατήσαντος, που γεννά σε βάρος 
του υποχρέωση αποζηµίωσης κατά το άρθρο 914 ΑΚ. εφόσον συντρέχουν και οι λοιποί όροι 
αυτής, δηλαδή η ζηµία και ο αιτιώδης σύνδεσµος της µε την απατηλή συµπεριφορά του 
υπαιτίου, ενώ δεν αποκλείεται η τυχόν χρησιµοποιηθείσα για την απάτη ψευδής παράσταση 
να αναφέρεται και σε µελλοντικό γεγονός. Εξάλλου, 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, η οποία υπάρχει όταν η υπαίτια και παράνοµη 
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συµπεριφορά του δράστη ήταν, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας ικανή, κατά την 
συνήθη και κανονική πορεία των πραγµάτων ή τις ειδικές περιστάσεις της συγκεκριµένης 
περίπτωσης (αρθρ. 298 ΑΚ), να επιφέρει την ζηµία και να την επέφερε στην συγκεκριµένη 
περίπτωση.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 147, 297, 298, 914,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
ΠΚ: 386, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικοπραξία - Αδικοπρακτική απάτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 802 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αδικοπρακτική απάτη.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 914, 297 και 298 ΑΚ συνάγεται ότι γεννιέται υποχρέωση 
προς αποζηµίωση, εάν από παράνοµη και υπαίτια πράξη ή παράλειψη επήλθε ζηµία, για τον 
προσδιορισµό του ύψους της οποίας λαµβάνεται καταρχήν υπόψη ο χρόνος της συζήτησης 
ενώπιον του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου. ∆εν αποκλείεται όµως να αναχθεί ο προσδιορισµός 
του ύψους της ζηµίας σε προγενέστερο χρόνο και µάλιστα στο χρόνο κατά τον οποίο 
οχλήθηκε ο ζηµιώσας για την αποκατάσταση αυτής (ΑΠ 846/2003). Αντίστοιχα είναι 
επιτρεπτό να ζητήσει ο ζηµιωθείς από τον ζηµιώσαντα την τυχόν αύξηση της ζηµίας του στο 
µετά τη συζήτηση στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο χρόνο έως την πληρωµή της αποζηµίωσης µε 
παρεµπίπτουσα αγωγή (ΟλΑΠ 38/1996, ΟλΑΠ 44/1996). Ενδεχόµενη αύξηση της ζηµίας 
µετά τη γέννηση της υποχρέωσης του οφειλέτη προς αποζηµίωση, ο οποίος καθυστερεί την 
εκπλήρωση της παροχής του, δεν συνεπάγεται αντίστοιχη απαλλαγή του, αφού εάν αυτός 
ήταν συνεπής και κατέβαλλε εγκαίρως την οφειλή του, µεταγενέστερα περιστατικά δεν θα 
µπορούσαν να επηρεάσουν την παροχή. Εξάλλου λήψη υπόψη ανελαστικά του χρόνου της 
συζήτησης της αγωγής, ως αποκλειστικού χρονικού σηµείου για τον προσδιορισµό του ύψους 
της οφειλόµενης αποζηµίωσης είναι ενδεχόµενο, εάν κατά το χρόνο εκείνο έχει µειωθεί η 
αξία της παροχής, να αποβεί σε όφελος του ζηµιώσαντος, ο οποίος καθυστερεί την 
εκπλήρωση της παροχής του. Το δίκαιο όµως της αποζηµίωσης δεν αποδέχεται 
καθυστερήσεις και δεν επιβραβεύει τους οφειλέτες που ευνοούνται από τη δική τους 
καθυστέρηση και οι οποίοι µάλιστα µπορεί να ακολουθούν σκοπίµως παρελκυστική τακτική. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 914 του ΑΚ, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 386 του ΠΚ, 
προκύπτει ότι γενεσιουργό λόγο της υποχρέωσης σε αποζηµίωση αποτελεί και η απάτη, η 
οποία υπάρχει όταν κάποιος από δόλο προκαλεί, ενισχύει ή διατηρεί µε κάθε µέσο ή 
τέχνασµα σε άλλον τη σφαλερή αντίληψη πραγµατικών γεγονότων, ένεκα της οποίας αυτός 
προβαίνει σε δήλωση βούλησης ή επιχείρηση πράξης, από την οποία υφίσταται ζηµία, 
εφόσον το χρησιµοποιηθέν απατηλό µέσο υπήρξε αποφασιστικό για τη γενόµενη δήλωση 
βούλησης ή την επιχειρηθείσα πράξη, ενώ δεν αποκλείεται η τυχόν χρησιµοποιηθείσα για την 
απάτη ψευδής παράσταση να αναφέρεται σε µελλοντικό γεγονός ή να συνδέεται µε 
απόκρυψη κρίσιµων γεγονότων αναγοµένων στο παρόν, την ύπαρξη των οποίων αγνοούσε ο 
ζηµιωθείς και γνώριζε αυτός που τον εξαπάτησε (ΑΠ 1516/1999), χωρίς να είναι αναγκαίο η 
προκληθείσα από την απατηλή συµπεριφορά ζηµία να συνδέεται αποκλειστικά µε ωφέλεια 
αντίστοιχη, που επήλθε στο πρόσωπο του εξαπατήσαντος, αφού αυτή µπορεί να αφορά και 
τρίτο. Με βάση τις πιο πάνω παραδοχές του Εφετείου δικαιολογείται πλήρως η 
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στοιχειοθέτηση αδικοπρακτικής ευθύνης των εναγοµένων, στηριζόµενη στη συντέλεση του 
αδικήµατος της απάτης και συνακόλουθα ορθά εφαρµόστηκαν οι διατάξεις των άρθρων 914 
ΑΚ και 386 ΠΚ. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
ΠΚ: 386, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικοπραξία - Αδικοπρακτική απάτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1010 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπρακτική απάτη.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298 και 147 ΑΚ προκύπτουν τα εξής: Για τη 
στοιχειοθέτηση αδικοπραξίας, η οποία γεννά ευθύνη προς αποζηµίωση, απαιτείται: α) 
παράνοµη πράξη ή παράλειψη, β) υπαιτιότητα (πταίσµα) του δράστη µε τη µορφή του δόλου 
ή της αµέλειας και γ) ζηµία άλλου που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε την παράνοµη πράξη ή 
παράλειψη, µε την έννοια ότι κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας και λογικής η 
συµπεριφορά του υπαιτίου είναι ικανή, κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, να 
επιφέρει το ζηµιογόνο αποτέλεσµα, επέφερε δε αυτό πράγµατι στη συγκεκριµένη περίπτωση. 
Η πράξη είναι παράνοµη, όταν µε αυτήν προσβάλλεται δικαίωµα του παθόντος, η δε 
παράλειψη όταν ο υπαίτιος ήταν υποχρεωµένος από το νόµο ή τη δικαιοπραξία ή από την 
καλή πίστη και την κρατούσα κοινωνική αντίληψη να µη παραλείψει. Αδικοπραξία, (που 
τελείται µε δόλο) αποτελεί και η κατά το άρθρο 147 ΑΚ απάτη, η οποία παρέχει σε εκείνον 
που εξαπατήθηκε το δικαίωµα να ζητήσει, κατ' επιλογήν, είτε την ακύρωση της 
δικαιοπραξίας λόγω ελαττώµατος της δηλώσεως βουλήσεως, και παράλληλα την ανόρθωση 
κάθε άλλης ζηµίας, είτε να αποδεχτεί τη δικαιοπραξία και να ζητήσει µόνο την ανόρθωση της 
ζηµίας (θετικής και διαφυγόντος κέρδους), σύµφωνα µε τις διατάξεις περί αδικοπραξιών, 
δηλαδή την ανόρθωση της ζηµίας που υπέστη και τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε την 
αδικοπρακτική, εξαιτίας της απάτης, συµπεριφορά εκείνου που ζηµίωσε. Απάτη, κατά την 
έννοια του άρθρου 147 ΑΚ, αποτελεί κάθε από πρόθεση συµπεριφορά, που τείνει να 
παραγάγει, ενισχύσει ή διατηρήσει πεπλανηµένη αντίληψη ή εντύπωση, µε σκοπό να 
προκαλέσει την απόφαση του άλλου. Η απατηλή συµπεριφορά µπορεί να συνίσταται σε 
παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή απόκρυψη ή αποσιώπηση ή ατελή ανακοίνωση 
αληθινών γεγονότων, που αναφέρονται στο παρελθόν, το παρόν και το µέλλον. Η 
παραπλάνηση είναι δόλια, όταν ο παραπλανών είχε την πρόθεση να παραπλανήσει τον άλλο, 
γνωρίζοντας ο ίδιος το ψευδές των γεγονότων που παρουσίασε ως αληθινά, µπορεί δε η δόλια 
ψευδής παράσταση του απατήσαντος να συνίσταται και σε υπόσχεση για την τήρηση στο 
µέλλον ορισµένης στάσεως έναντι του απατηθέντος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 147, 297, 298, 914, 
ΚΠολ∆: 339, 432, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αδικοπραξία - Αναπηρία και παραµόρφωση του παθόντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 509 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αναπηρία και παραµόρφωση παθόντος.  
- Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ "η αναπηρία ή η παραµόρφωση που 
προξενήθηκε στον παθόντα λαµβάνεται υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζηµίωσης, αν 
επιδρά στο µέλλον του". Ως αναπηρία θεωρείται κάποια έλλειψη της σωµατικής, νοητικής ή 
ψυχικής ακεραιότητας του προσώπου", ενώ ως παραµόρφωση, νοείται κάθε ουσιώδης 
αλλοίωση της εξωτερικής εµφανίσεως του προσώπου, η οποία καθορίζεται, όχι αναγκαίως 
κατά τις απόψεις της ιατρικής, αλλά κατά τις αντιλήψεις της ζωής. Περαιτέρω, ως µέλλον 
νοείται η επαγγελµατική, οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη του προσώπου. ∆εν απαιτείται 
βεβαιότητα δυσµενούς επιρροής της αναπηρίας ή παραµορφώσεως στο µέλλον του 
προσώπου. Αρκεί και απλή δυνατότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων. Στον 
επαγγελµατικό-οικονοµικό τοµέα η αναπηρία ή παραµόρφωση του ανθρώπου κατά τα 
διδάγµατα της κοινής πείρας αποτελεί αρνητικό στοιχείο στα πλαίσια του ανταγωνισµού και 
της οικονοµικής εξελίξεως και προαγωγής του. Οι δυσµενείς συνέπειες, είναι περισσότερο 
έντονες σε περιόδους οικονοµικών δυσχερειών και στενότητας στην αγορά εργασίας. Οι 
βαρυνόµενοι µε αναπηρία ή παραµόρφωση µειονεκτούν και κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός 
εργασίας έναντι των υγιών συναδέλφων τους. Η διάταξη αυτή προβλέπει επιδίκαση από το 
δικαστήριο χρηµατικής παροχής στον παθόντα αναπηρία ή παραµόρφωση, εφόσον συνεπεία 
αυτών επηρεάζεται το µέλλον του. Η χρηµατική αυτή παροχή δεν αποτελεί αποζηµίωση, 
εφόσον η τελευταία εννοιολογικός συνδέεται µε την επίκληση και απόδειξη ζηµίας 
περιουσιακής, δηλαδή διαφοράς µεταξύ της περιουσιακής καταστάσεως µετά το ζηµιογόνο 
γεγονός και εκείνης, που θα υπήρχε χωρίς αυτό. Η συνεπεία της αναπηρίας ή 
παραµορφώσεως ανικανότητα προς εργασία, εφόσον προκαλεί στον παθόντα περιουσιακή 
ζηµία, αποτελεί βάση αξιώσεως προς αποζηµίωση, που στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 
929 ΑΚ (αξίωση διαφυγόντων εισοδηµάτων). Όµως, η αναπηρία ή παραµόρφωση ως τοιαύτη 
δεν σηµαίνει κατ' ανάγκη πρόκληση στον παθόντα περιουσιακής ζηµίας πράγµα που 
συµβαίνει ιδιαίτερα σε ανήλικο, που δεν έχει εισέλθει ακόµη στην παραγωγική διαδικασία 
και δεν µπορεί ήδη από την επέλευση της αναπηρίας ή παραµορφώσεως να επικαλεσθεί 
περιουσιακή ζηµία. ∆εν µπορεί να γίνει πρόβλεψη, ότι η αναπηρία ή παραµόρφωση θα 
προκαλέσει στον παθόντα συγκεκριµένη περιουσιακή ζηµία. Είναι όµως βέβαιο, ότι η 
αναπηρία ή παραµόρφωση ανάλογα µε το βαθµό της και τις λοιπές συντρέχουσες περιστάσεις 
(ηλικία, φύλο, κλίσεις και επιθυµίες του παθόντος) οπωσδήποτε θα έχει δυσµενή επίδραση 
στην κοινωνική - οικονοµική εξέλιξη τούτου, κατά τρόπο όµως που δεν δύναται επακριβώς 
να προσδιορισθεί. Η δυσµενής αυτή επίδραση είναι δεδοµένη και εποµένως δεν 
δικαιολογείται εµµονή στην ανάγκη προσδιορισµού του ειδικού τρόπου της επιδράσεως 
αυτής και των συνεπειών της στο κοινωνικό, οικονοµικό µέλλον του παθόντος. Προέχον και 
κρίσιµο είναι το γεγονός της αναπηρίας ή παραµορφώσεως ως βλάβης του σώµατος ή της 
υγείας του προσώπου, ως ενός αυτοτελούς έννοµου αγαθού, που απολαύει και συνταγµατικής 
προστασίας, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 21 του Συντάγµατος, όχι µόνο 
στις σχέσεις των πολιτών προς το Κράτος, αλλά και στις µεταξύ τους σχέσεις, χωρίς 
αναγκαίως η προστασία αυτή να συνδέεται µε αδυναµία οικονοµικών ωφεληµάτων ή 
πλεονεκτηµάτων. Έτσι, ορθότερη κρίνεται η ερµηνεία της διατάξεως του άρθρου 931 ΑΚ, 
που την καθιστά εφαρµόσιµη, σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται από τη διάταξη αυτή η 
επιδίκαση στον παθόντα αναπηρία ή παραµόρφωση ενός εύλογου χρηµατικού ποσού, 
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ακριβώς λόγω της αναπηρίας και παραµορφώσεως, χωρίς σύνδεση µε συγκεκριµένη 
περιουσιακή ζηµία, η οποία άλλωστε και δεν δύναται να προσδιοριστεί (ΑΠ 670/2006). Το 
ποσό του επιδικαζοµένου εύλογου χρηµατικού ποσού εξευρίσκεται µε βάση το είδος και τις 
συνέπειες της αναπηρίας ή παραµορφώσεως αφενός και την ηλικία του παθόντος αφετέρου, 
καθώς και µε συνεκτίµηση του ποσοστού συνυπαιτιότητας του τελευταίου στην πρόκληση 
της αναπηρίας ή της παραµορφώσεως του, όπως συµβαίνει και στην περίπτωση της κατά τη 
διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ αξίωσης χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή 
ψυχικής οδύνης. Εποµένως, για τον υπολογισµό της χρηµατικής παροχής της διατάξεως του 
άρθρου 931 ΑΚ δεν έχουν εφαρµογή τα ισχύοντα επί της αξιώσεως αποζηµιώσεως του 
άρθρου 929 του ίδιου Κώδικα, όπου για τον καθορισµό αυτής προσδιορίζεται κατ' αρχήν το 
ύψος της θετικής και αποθετικής ζηµίας του παθόντος βλάβη του σώµατος ή της υγείας του 
και το ποσοστό αυτής µειώνεται κατά το ποσοστό της συνυπαιτιότητας του τελευταίου, αφού, 
κατά τα προεκτεθέντα, η χρηµατική παροχή της πρώτης διατάξεως δεν αποτελεί αποζηµίωση, 
δεν συνδέεται δηλ. µε συγκεκριµένη µελλοντική περιουσιακή ζηµία αλλά δίδεται για το 
γεγονός και µόνο της αναπηρίας η παραµορφώσεως και προσδιορίζεται κατά την εύλογη 
κρίση του δικαστηρίου µε βάση τους προεκτεθέντες λόγους. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 929, 931, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΝοΒ 2013, σελίδα 1826, σχολιασµός Σωτήριος Ιωακειµίδης  
 
Αδικοπραξία - Αποζηµίωση και διαφυγόν κέρδος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 631 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. ∆ιαφυγόν κέρδος.  
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 914 και 298 εδ. β' ΑΚ, εκείνος που ζηµιώθηκε παράνοµα 
και υπαίτια δικαιούται να αξιώσει, εκτός από την αποζηµίωση για τη θετική ζηµία του, και το 
διαφυγόν κέρδος. Τέτοιο κέρδος λογίζεται εκείνο που προσδοκά κανείς µε πιθανότητα, 
σύµφωνα µε τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα 
προπαρασκευαστικά µέτρα που έχουν ληφθεί. (ΑΠ 1958/2009). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 298, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1673 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Προσπέραση. Συντρέχον πταίσµα.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 300, 330 και 914 ΑΚ προκύπτει ότι προϋποθέσεις της 
ευθύνης από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του υποχρέου, το παράνοµο της πράξης ή 
παράλειψης αυτού και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της πράξης ή της παράλειψης 
και της επελθούσας ζηµίας. Αµέλεια, κατ' άρθρο 330 ΑΚ υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η 
επιµέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, αυτή δηλαδή που πρέπει να καταβάλλεται κατά τη 
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συναλλακτική καλή πίστη από τον δράστη στον κύκλο της αρµοδιότητάς του, είτε υπάρχει 
προς τούτο σαφές νοµικό καθήκον είτε όχι, αρκεί να συµπεριφέρθηκε κατά τρόπο αντίθετο 
από εκείνο που επιβάλλεται από τις περιστάσεις. Εξ άλλου αιτιώδης συνάφεια υπάρχει όταν η 
πράξη ή η παράλειψη του ευθυνοµένου προσώπου ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας 
ικανή και µπορούσε αντικειµενικά να επιφέρει κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία 
των πραγµάτων το επιζήµιο αποτέλεσµα. Περαιτέρω, από τις ίδιες ως άνω διατάξεις 
συνάγεται ότι οι έννοιες της αµέλειας και του συντρέχοντος πταίσµατος του παθόντος είναι 
έννοιες νοµικές. Εποµένως, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς τη συνδροµή ή όχι 
πταίσµατος του φεροµένου ως υπόχρεου προς αποζηµίωση ή συντρέχοντος πταίσµατος του 
παθόντος, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά τις διατάξεις του άρθρου 559 
αριθ.1 και 19 ΚΠολ∆, για ευθεία ή εκ πλαγίου παράβαση των κανόνων του ουσιαστικού 
δικαίου, καθώς και για παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας, αφενός ως προς το αν 
τα πραγµατικά περιστατικά που το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε ανελέγκτως ως 
αποδειχθέντα, συγκροτούν ή όχι αντικειµενικά την έννοια του πταίσµατος, αφετέρου ως προς 
την ορθή υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους 
συνάφειας, κατά πόσο δηλαδή τα περιστατικά αυτά του πταίσµατος επιτρέπουν το 
συµπέρασµα να θεωρηθεί, αντικειµενικά, ορισµένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία του 
ζηµιογόνου αποτελέσµατος. 
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ λόγος αναίρεσης, για έλλειψη νόµιµης βάσης της 
απόφασης, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της απόφασης, τα 
περιστατικά, που είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση, περί συνδροµής 
των όρων και προϋποθέσεων για την εφαρµογή της εφαρµοσθείσας διάταξης ή της µη 
συνδροµής των όρων αυτών, που αποκλείουν την εφαρµογή της, όπως επίσης και όταν η 
απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες, σε ό,τι 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 και αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού) και στην αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσµατος, αρκεί το αποδεικτικό πόρισµα να αναφέρεται µε σαφήνεια. 
Ανεπάρκεια, αντιφατικότητα και ασάφεια αιτιολογιών υπάρχει όταν από το αιτιολογικό δεν 
προκύπτουν τα πραγµατικά περιστατικά, που είναι αναγκαία για τη δικαιολόγηση της 
εφαρµοσθείσας διάταξης ουσιαστικού δικαίου, καθιστώντας έτσι ανέφικτο τον αναιρετικό 
έλεγχο και έτσι δεν µπορεί να ελεγχθεί αν στη συγκεκριµένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι 
των κανόνων δικαίου που εφαρµόστηκαν ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνων που δεν 
εφαρµόστηκαν, και ειδικότερα στην κρινόµενη υπόθεση των άρθρων 16 παρ. 3 και 17 παρ. 5 
του ΚΟΚ (ΟλΑΠ 26/2004, ΑΠ 1120/2012, ΑΠ 74/2012, ΑΠ 1379/2004). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 3 του ΚΟΚ (Ν. 2696/1999) "Τηρουµένων των 
διατάξεων της παρ. 1, σε οδοστρώµατα που είναι χωρισµένα σε δύο ή περισσότερες λωρίδες 
κυκλοφορίας, κατά κατεύθυνση µε κατά µήκος διαγραµµίσεων, οι οδηγοί οχηµάτων 
υποχρεούνται να οδηγούν αυτά µέσα στα όρια µίας λωρίδας και κατά το δυνατόν στο µέσον 
αυτής", κατά δε τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 5 του ίδιου ΚΟΚ "ο οδηγός, κατά το 
προσπέρασµα, υποχρεούται να αφήνει στο όχηµα το οποίο προσπερνά αρκετό χώρο 
παραπλεύρως". 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 300, 330, 914,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
ΚΟΚ: 16,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 743 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται, ότι προϋπόθεση 
της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του υπόχρεου, η οποία 
υπάρχει και στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια που 
απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνοµη συµπεριφορά του υπόχρεου σε αποζηµίωση έναντι 
εκείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της παράνοµης 
συµπεριφοράς και της ζηµίας. Η παράνοµη συµπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας µπορεί 
να συνίσταται όχι µόνο σε θετική πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία 
αυτή περίπτωση εκείνος που υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το 
νόµο ή τη δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου προσώπου, 
ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ικανή και µπορούσε αντικειµενικά να επιφέρει 
κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, το επιζήµιο αποτέλεσµα. Η κρίση 
του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα 
επιτρέπουν το συµπέρασµα να θεωρηθεί κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ορισµένο 
γεγονός ως πρόσφορη αιτία της ζηµίας υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου γιατί είναι 
κρίση νοµική, αναγόµενη στην ορθή ή µη υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας στην αόριστη νοµική έννοια της αιτιώδους συνάφειας. Τα πιο 
πάνω έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση του άρθρου 10 του ν. ΓΠΝ/1991, ως προς την 
υπαιτιότητα των οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, κατά το οποίο είναι εφαρµοστέα 
η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ. Τέλος, η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει αυτή 
καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η 
στάθµιση του οποίου από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη 
αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της συγκεκριµένης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος 
(ΑΠ 160/2007, ΑΠ 157/2007, ΑΠ 41/2007, ΑΠ 528/2006). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 36 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Υπαιτιότητα. Αιτιώδης σύνδεσµος. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Συµµόρφωση προς την αναιρετική 
απόφαση. 
- 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 
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ζηµίας. Μορφή υπαιτιότητας είναι και η αµέλεια, η οποία υπάρχει, όταν δεν καταβάλλεται η 
επιµέλεια, που απαιτείται στις συναλλαγές, δηλαδή αυτή που, αν είχε καταβληθεί, µε µέτρο 
τη συµπεριφορά του µέσου συνετού και επιµελούς οδηγού αυτοκινήτου, θα καθιστούσε 
δυνατή την αποτροπή της συγκρούσεως. Αιτιώδης σύνδεσµος υπάρχει, όταν η παράνοµη και 
υπαίτια συµπεριφορά του οδηγού ήταν, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας, ικανή, 
κατά τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων, να επιφέρει τη ζηµία και την 
επέφερε στη συγκεκριµένη περίπτωση. Η παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) δεν θεµελιώνει αυτή καθ' αυτή υπαιτιότητα στην επέλευση 
αυτοκινητικού ατυχήµατος, αποτελεί όµως στοιχείο, η στάθµιση του οποίου από το 
δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση µε την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της 
συγκεκριµένης παραβάσεως και του ζηµιογόνου αποτελέσµατος.  
- Οι ανωτέρω έννοιες της υπαιτιότητας και του αιτιώδους συνδέσµου είναι νοµικές κι 
εποµένως η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς τη συνδροµή ή όχι υπαιτιότητας του 
εµπλακέντος σε σύγκρουση οχηµάτων οδηγού και του αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της 
συµπεριφοράς του και του ζηµιογόνου αποτελέσµατος υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου 
Πάγου κατά τις διατάξεις του άρθρου 559 αρ. 1 εδ. α και 19 του ΚΠολ∆ για ευθεία και εκ 
πλαγίου παράβαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 299, 330 εδ. β , 914, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 18, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 39 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- 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 της σύγκρουσης, 
από την οποία προκλήθηκαν οι ζηµιές. 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 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 50 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Υπαιτιότητα. Αιτιώδης συνάφεια. Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν 
θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση του αυτοκινητικού ατυχήµατος. 
Παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται, ότι προϋποθέσεις 
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 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.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆ επιτρέπεται αναίρεση για έλλειψη 
νόµιµης βάσης όταν δεν προκύπτουν από το αιτιολογικό της απόφασης τα περιστατικά εκείνα 
που είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριµένη περίπτωση της συνδροµής των νόµιµων 
όρων και προϋποθέσεων της διάταξης που εφαρµόστηκε ή για τη συνδροµή τους που 
αποκλείει την εφαρµογή της, καθώς και όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες ανεπαρκείς ή αντιφατικές όχι ως προς την εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα 
στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του εξαγοµένου από αυτές πορίσµατος, αλλά στο 
νοµικό χαρακτηρισµό των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτά και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 26/2004).   
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 792 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Υπαιτιότητα. Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν 
θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητικού ατυχήµατος. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 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, 
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.  
- 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.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 203 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- 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 
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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 οπό το 
νόµο ή τη δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράληψη 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 ην 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.  
- Κατά το άρθρο 932 εδ. 1, 2 ΑΚ σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την 
αποζηµίωση για την περιουσιακή ζηµία, το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά τη 
κρίση του χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που 
έπαθε προσβολή της υγείας, της τιµής ή της αγνείας του ή στερήθηκε την ελευθερία του. Από 
τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι παρέχεται στο δικαστήριο της ουσίας η δυνητική ευχέρεια να 
επιδικάσει χρηµατική ικανοποίηση και να καθορίσει το εύλογο ποσό, αφού εκτιµήσει 
προηγουµένως τα υπόψη του τιθέµενα πραγµατικά περιστατικά από τα διάδικα µέρη, δηλαδή 
το βαθµό πταίσµατος του υποχρέου, το είδος της προσβολής, την περιουσιακή και κοινωνική 
κατάσταση των µερών, µε βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής. Έτσι ο 
προσδιορισµός του ποσού της εύλογης χρηµατικής ικανοποίησης αφέθηκε στην ελεύθερη 
εκτίµηση του δικαστηρίου της ουσίας, η σχετική κρίση του οποίου δεν υπόκειται στον έλεγχο 
του Αρείου Πάγου, αφού αυτή σχηµατίζεται από την εκτίµηση των πραγµατικών γεγονότων 
(άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆), χωρίς υπαγωγή του πορίσµατος σε κάποια νοµική έννοια, ώστε 
να µπορεί να νοηθεί εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου, είτε κατά τρόπο ευθύ, είτε πλάγιο, ή 
παράβαση διδαγµάτων της κοινής πείρας (ΑΠ 1670/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 335, 338, 339, 340, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 385 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Συνυπαιτιότητα. Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ 
δεν θεµελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση του αυτοκινητικού ατυχήµατος. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παράβαση των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας. Αντιφατικές διατάξεις της απόφασης. 
- 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). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 336, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 17, 559 αριθ. 19, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 212 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. ∆ιατροφή επιζόντος συζύγου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. Παραβίαση διδαγµάτων της κοινής πείρας. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 10 του Ν. ΓΠΝ /1911, 297, 300, 330 και 914 ΑΚ προκύπτει 
ότι απαραίτητη προϋπόθεση της ευθύνης προς αποζηµίωση σε περίπτωση σύγκρουσης 
αυτοκινήτων είναι υπαιτιότητα του οδηγού του αυτοκινήτου που προκάλεσε τη ζηµία καθώς 
και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της πράξεως ή παραλείψεως του οδηγού και της 
σύγκρουσης από την οποία προκλήθηκαν οι ζηµιές. Η ύπαρξη της υπαιτιότητας δεν 
αποκλείεται κατ' αρχήν από το γεγονός ότι στο αποτέλεσµα της σύγκρουσης των 
αυτοκινήτων συνετέλεσε, και συνυπαιτιότητα του ζηµιωθέντος, εφόσον δεν διακόπτεται ο 
αιτιώδης σύνδεσµος. Η ύπαρξη συνυπαιτιότητας και ο βαθµός του συντρέχοντος πταίσµατος 
του ζηµιωθέντος δεν αναιρούνται από µόνο το γεγονός, ότι ο οδηγός του ζηµιογόνου 
αυτοκινήτου παραβίασε τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Επίσης µόνη η 
παραβίαση των διατάξεων τούτων 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 παράβασης και τον επελθόντος αποτελέσµατος.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 928 εδ. β, 1389, 1390 ΑΚ, προκύπτει ότι σε περίπτωση 
θανάτωσης συζύγου, ο δικαιούχος επιζών σύζυγος, στην αγωγή αποζηµίωσης, για την 
αποκατάσταση της ζηµίας του, από τη στέρηση του δικαιώµατος του διατροφής, πρέπει να 
ισχυρισθεί και να αποδείξει α) την ύπαρξη γάµου µεταξύ δικαιούχου και υπόχρεου 
διατροφής, β) την θανάτωση του υπόχρεου από παράνοµη και υπαίτια πράξη του εναγόµενου, 
γ) τον πιθανό χρόνο ζωής του υπόχρεου, σε διατροφή συζύγου και δ) το ποσό της 
καταβλητέας από αυτόν διατροφής, ανάλογα µε τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής. Η 
αποτίµηση της συνεισφοράς που θα παρείχε ο καθένας από τους συζύγους για την 
αντιµετώπιση των αναγκών της οικογένειας δεν είναι στοιχείο της αγωγής αλλά µπορεί να 
θεµελιώσει καταλυτικό της αξίωσης ισχυρισµό του εναγόµενου.  
- Ειδική προϋπόθεση του παραδεκτού των λόγων αναίρεσης προβλέπει το άρθρο 562 ΚΠολ∆. 
Απαράδεκτος είναι ο λόγος, αν είναι αόριστος, αν δηλαδή δεν αναφέρονται στο αναιρετήριο 
όσα περιστατικά απαιτούνται για να είναι ο λόγος παραδεκτός, µεταξύ των οποίων και ότι ο 
ισχυρισµός που θεµελιώνει το λόγο προτάθηκε στο δικαστήριο της ουσίας (ΑΠ 1276/2005). 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 297, 298, 330 και 914 ΑΚ προκύπτει ότι 
ουσιαστική προϋπόθεση της υποχρέωσης για αποζηµίωση είναι η ύπαρξη αντικειµενικού 
αιτιώδη συνδέσµου µεταξύ του ζηµιογόνου γεγονότος και της ζηµίας την οποία επέφερε και 
συντρέχει, όταν η παράνοµη και κατά κανόνα υπαίτια πράξη η παράλειψη του 
αδικοπραγήσαντα από µόνη της ήταν ικανή και µπορούσε, αντικειµενικά λαµβανόµενη, κατά 
τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, να επιφέρει το επιζήµιο αποτέλεσµα. Πότε συµβαίνει 
αυτό κρίνεται κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας, τα οποία το δικαστήριο της ουσίας κατά 
το άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολ∆ αυτεπαγγέλτως και χωρίς απόδειξη λαµβάνει υπόψη για την 
εξειδίκευση της αόριστης νοµικής αυτής έννοιας κατά την ερµηνεία των σχετικών για τις 
αδικοπραξίες διατάξεων και τα οποία, όπως προκύπτει από το άρθρο 339 του ΚΠολ∆, δεν 
είναι αποδεικτικό µέσο. Γι' αυτό η πιο πάνω κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για το αν η 
συγκεκριµένη πράξη ή παράλειψη αδικοπραγήσαντα ήταν ικανή να επιφέρει το 
προσδιοριζόµενο επιζήµιο αποτέλεσµα υπόκειται µεν στον έλεγχο του Αρείου Πάγου για τον 
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λόγο που προβλέπεται από το άρθρο 559 αριθ. 1 εδάφιο δεύτερο του ΚΠολ∆, ήτοι για 
παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας τα οποία αφορούν την ερµηνεία κανόνων 
δικαίου ή την υπαγωγή πραγµατικών γεγονότων σε αυτούς. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 300, 330, 914, 928, 1389, 1390,  
ΚΠολ∆: 336, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 562, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 205 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει 
αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση του αυτοκινητικού ατυχήµατος. Αδίκαστη 
αίτηση. Εκπροσώπηση ανηλίκου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται ότι προϋπόθεση 
της ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του υπόχρεου, ή οποία 
υπάρχει και στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια που 
απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνοµη συµπεριφορά του υπόχρεου σε αποζηµίωση έναντι 
εκείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της παράνοµης 
συµπεριφοράς και της ζηµίας. Η παράνοµη συµπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας µπορεί 
να συνίσταται όχι µόνο σε θετική πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία 
αυτή περίπτωση εκείνος που υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το 
νόµο ή τη δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, 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). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 9 του ΚΠολ∆ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
άφησε αίτηση αδίκαστη. Για να ιδρυθεί ο αντίστοιχος λόγος αναίρεσης είναι αναγκαίο η 
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αίτηση που προβάλλεται ότι παρέµεινε αδίκαστη ν' ασκήθηκε παραδεκτά και να ήταν 
ορισµένη και νόµιµη.  
- Κατά την παρ. 1 του άρθρ. 64 του ΚΠολ∆ οι ανήλικοι που είναι ανίκανοι να παρίστανται 
στο δικαστήριο µε το δικό τους όνοµα, εκπροσωπούνται από τους νόµιµους αντιπροσώπους 
τους και τέτοιοι είναι οι γονείς τους που από κοινού ασκούν τη γονική µέριµνα, η οποία 
περιεχόµενο έχει και την εκπροσώπησή τους κατ' άρθρ. 1510 παρ. 1 ΑΚ. Από την τελευταία 
αυτή διάταξη προκύπτει ότι η εκπροσώπηση του ανηλίκου γίνεται υποχρεωτικά από κοινού 
και από τους δύο γονείς, είτε συµβιώνουν είτε όχι, και συνεπώς η παράσταση του ενός γονέα 
δεν αρκεί για το νοµότυπο της εκπροσώπησης του ανηλίκου, εκτός µόνον αν έχει παύσει ή 
υπάρχει πραγµατική αδυναµία άσκησής της από τον ένα γονέα, οπότε και η εκπροσώπηση θ' 
ανήκει στον άλλο γονέα (άρθρ. 1510 παρ. 2 και 3). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 1510,  
ΚΠολ∆: 64, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 211 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Επιδίκαση σε κάτι που δεν ζητήθηκε. 
- 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. 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 από 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. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 261 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχηµα. Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεµελιώνει 
αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση του αυτοκινητικού ατυχήµατος. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την 
αοριστία της αγωγής. 
- 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).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
 
 
 
 
 
 



 

[20] 
 

Αδικοπραξία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1333 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Υπαιτιότητα. Παραβίαση ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. 
Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, "όποιος ζηµιώνει άλλο, παράνοµα και υπαίτια έχει 
υποχρέωση να τον αποζηµιώσει". Απαιτείται, άρα, πράξη ή παράλειψη του 
αδικοπραξήσαντα, η οποία µπορεί να καταλογιστεί σ' αυτόν (ΑΠ 2002/1990, ΑΠ 1320/1988). 
Η παράνοµη συµπεριφορά µπορεί να συνίσταται σε θετική πράξη ή παράλειψη (ΑΠ 
1369/2007, ΑΠ 297/2007, ΑΠ 1197/2005 ΑΠ 547/2004). Στην έννοια της υπαιτιότητας δε, 
περιλαµβάνεται ο δόλος και η αµέλεια (ΑΠ 1167/2004). Προσέτι, και αιτιώδης συνάφεια 
µεταξύ της συµπεριφοράς και της ζηµίας, δηλαδή, όταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας 
και της λογικής, η πράξη ή η παράλειψη ήταν ικανή να επιφέρει το επιζήµιο αποτέλεσµα και 
πραγµατικά, το επέφερε (ΑΠ 1910/2007, ΑΠ 831/2005). Αναιρετικά ελέγχεται η κρίση του 
δικαστηρίου, για το αν η συµπεριφορά ήταν ικανή να επιφέρει τα επιζήµια αποτελέσµατα 
(ΑΠ 1910/2007, ΑΠ 1197/2005 ΑΠ 831/2005), όχι, όµως για το αν η πράξη ή παράλειψη 
αποτέλεσε την αιτία του επιζήµιου αποτελέσµατος (ΑΠ 1760/2001, ΑΠ 167/2002). Η 
προσβαλλόµενη απόφαση, µε τις πιο πάνω παραδοχές της, ουδόλως παραβίασε είτε ευθέως, 
είτε εκ πλαγίου, τις διατάξεις των άρθρων 914, 330 εδ. β' , 297, 298, 299, 928 και 932 ΑΚ. 
Τούτο δε διότι: α)γίνεται σαφής λόγος σ' αυτή, πως ο αναιρεσείων Συνεταιρισµός, δεν έκανε 
τον προσήκοντα έλεγχο στα µηχανήµατα του µισθίου. Και αν ακόµη δεν αναφέρεται η λέξη 
"αµέλεια", η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου είναι σαφής, και χωρίς παρερµηνείες, β) 
γίνεται, ωσαύτως, λόγος, για ευθύνη του αναιρεσείοντος, ο ίδιος δε δέχεται πώς ενεργεί µέσω 
των φυσικών -προσώπων-εκπροσώπων του. Στηρίζεται δε σε εσφαλµένη προϋπόθεση η 
αιτίαση, ότι δεν αναφέρεται το φυσικό πρόσωπο που έλαβε γνώση της φθοράς του 
ανυψωτικού µηχανήµατος, παράλειψε, όµως, να το συντηρήσει, ενώ πράγµατι, έγινε δεκτό 
πως ουδείς έλεγχος έλαβε χώρα, γ) είναι εκτίµηση του αναιρεσείοντος πώς, αφού, οι 
µισθωτές είχαν εµπορική δραστηριότητα στο µίσθιο, κατά λογική ακολουθία, αυτοί θα 
έπρεπε να συντηρούν τα µηχανήµατα. Το θέµα, άλλωστε, συνέχεται µε τις, αναιρετικά 
ανέλεγκτες, ουσιαστικές παραδοχές της απόφασης. γ) δεν είναι αντιφατικό, το ότι δεν έγινε 
δεκτό πώς οι µισθωτές θα πλήρωναν τα υλικά συντήρησης (γράσα-στουπιά), ενώ, 
ταυτόχρονα κρίθηκε, πως το βάρος συντήρησης των µηχανηµάτων θα είχε ο αναιρεσείων. Κι' 
αυτό γιατί πρόκειται για σαφώς διακεκριµένες υποχρεώσεις και η µία δεν προϋποθέτει, κατ' 
ανάγκην, την άλλη. δ) δεν συνιστά προϋπόθεση, για την ύπαρξη της αποδιδόµενης στον 
αναιρεσείοντα αµέλειας, η προηγούµενη, από µέρους των µισθωτών, ειδοποίηση τούτου για 
βλάβη του ανυψωτικού µηχανήµατος. Άλλωστε, ο αναιρεσείων δεν αναφέρει από πού 
πηγάζει τέτοια υποχρέωση, αλλά την εντάσσει, γενικά και αόριστα, στην ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας. Άρα, η προσβαλλόµενη απόφαση, και ως προς τα σηµεία αυτά, περιέχει πλήρεις 
και σαφείς αιτιολογίες, οι οποίες στηρίζουν, χωρίς αντιφάσεις το διατακτικό των. Έτσι, 
ουδεµία παράβαση περί την ερµηνεία των πιο πάνω διατάξεων υπήρξε, ούτε εκ πλαγίου 
παραβίασή τους, και ο πρώτος πρόσθετος λόγος της αναίρεσης, ο οποίος πλήττει την 
αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση για τις από το άρθρο 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολ∆ πληµµέλειες, 
πρέπει ν' απορριφθεί ως αβάσιµος. 
- Ο ισχυρισµός του τελευταίου ότι η πρώτη ενάγουσα συνταξιοδοτήθηκε λόγω του 
ατυχήµατος, πέραν της αοριστίας του, γιατί δεν αναφέρει από ποίο φορέα λαµβάνει σύνταξη 
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και ποίο ποσό και δεν συνδέεται µε κάποιο αίτηµα, είναι προφανώς µη νόµιµος διότι η 
αξίωση της ενάγουσας γι' αποζηµίωση δεν µπορεί ν' αποκρουσθεί από τον ζηµιώσαντα β' 
εναγόµενο εκ του λόγου ότι άλλος εκ του νόµου υποχρεούµενος κατέβαλε στον παθόντα 
(άρθρο 930 § 3 ΑΚ ΕρΝΟΜΑΚ Βασ. Βαθρακοκοίλη υπ' άρθρο 930 αρ. 12, 23, ΑΠ 
1213/2001, ΑΠ 371/2001, ΑΠ 1127/2002). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 297, 298, 299, 330, 914, 928, 930, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικοπραξία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 128 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Μη συµµόρφωση προς την αναιρετική απόφαση. 
Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Ο ενάγων, ήδη αναιρεσίβλητος, επικαλούµενος αδικοπρακτική συµπεριφορά, πλην άλλων, 
και της εναγοµένης και ήδη αναιρεσείουσας χρηµατιστηριακής εταιρείας, συνιστάµενη στην, 
παρανόµως και υπαιτίως, χωρίς εντολή και έγκριση του διενέργεια χρηµατιστηριακής 
συναλλαγής, δηλαδή επαναγορά µετοχών του τις οποίες είχε πωλήσει την προηγούµενη 
ηµέρα, ενεργώντας κατ' εντολή και για λογαριασµό του, µε αποτέλεσµα την πρόκληση ζηµίας 
του.  
- Για τη γένεση της εκ του άρθρου 914 ΑΚ υποχρεώσεως του αδικοπραγήσαντος σε 
αποζηµίωση απαιτείται, όπως για κάθε αξίωση προς αποζηµίωση, η ύπαρξη αιτιώδους 
συνάφειας µεταξύ της παράνοµης συµπεριφοράς του και της επελθούσας ζηµίας. Υπάρχει δε 
αιτιώδης συνάφεια οσάκις κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολ∆) η 
φερόµενη ως ζηµιογόνος πράξη ή παράλειψη κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων ή 
από τις ειδικές περιστάσεις της συγκεκριµένης περιπτώσεως (άρθρο 298 εδ. β' ΑΚ) ήταν 
ικανή να επιφέρει το ζηµιογόνο αποτέλεσµα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας αν τα 
διαπιστωθέντα από αυτό πραγµατικά περιστατικά, γενικώς λαµβανόµενα, µπορούν να 
θεωρηθούν αντικειµενικώς ως πρόσφορη αιτία του παραχθέντος ζηµιογόνου γεγονότος, ως 
συναγόµενη µε τη χρησιµοποίηση των διδαγµάτων της κοινής πείρας κατά την υπαγωγή των 
πραγµατικών περιστατικών υπό την αόριστη έννοια της αιτιώδους συνάφειας, υπόκειται στον 
έλεγχο του Αρείου Πάγου, κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 εδ. β' ΚΠολ∆, ενώ η 
κρίση περί του ότι πράγµατι στη συγκεκριµένη περίπτωση η πράξη ή η παράλειψη εκείνη 
αποτέλεσε την αιτία του ζηµιογόνου αποτελέσµατος, αναγόµενη σε εκτίµηση πραγµατικού 
γεγονότος, δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου (άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθµ. 18 ΚΠολ∆ δηµιουργείται λόγος αναίρεσης αν το δικαστήριο της 
παραποµπής δεν συµµορφώθηκε προς την αναιρετική απόφαση. Ο αναιρετικός αυτός λόγος 
αναφέρεται σε κάθε παράλειψη του δικαστηρίου της παραποµπής να συµµορφωθεί µε το 
νοµικό ζήτηµα που κρίθηκε από την αναιρετική απόφαση, το οποίο µπορεί να ανάγεται είτε 
στο ουσιαστικό, είτε στο δικονοµικό δίκαιο. Νοµικό, όµως, ζήτηµα δεν επιλύεται, αν η 
απόφαση του Αρείου Πάγου αναιρέσει την προσβαλλόµενη απόφαση για έλλειψη νόµιµης 
βάσης (άρθρο αριθµ. 19 ΚΠολ∆) και ειδικότερα για το λόγο, ότι τα πραγµατικά περιστατικά, 
που έγιναν δεκτά απ' αυτήν, δεν καθιστούν δυνατή, λόγω της ανεπάρκειας και 
αντιφατικότητας των αιτιολογιών της την υπαγωγή στον εφαρµοζόµενο κανόνα δικαίου, 
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χωρίς να αµφισβητείται το εννοιολογικό περιεχόµενο αυτού (ΑΠ 1054/2010). Η αναίρεση 
τελεσίδικης απόφασης για τον ανωτέρω λόγο (αρ. 19 άρθρου 559 ΚΠολ∆) είναι ολική και, 
εποµένως, παύει αυτή να έχει την από το άρθρο 321 επ. ΚΠολ∆ ισχύ δεδικασµένου, µε 
συνέπεια οι διάδικοι να επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την απόφαση 
που αναιρέθηκε και το Εφετείο, στο οποίο παραπέµφθηκε εξολοκλήρου η υπόθεση προς 
περαιτέρω εκδίκαση, ερευνά αυτή εξ υπαρχής, δεσµευόµενο µόνο από τα όρια που 
διαγράφονται στην αναιρετική απόφαση (580 παρ. 4, 581 παρ. 2 ΚΠολ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 298, 914,  
ΚΠολ∆: 321, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 18, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικοπραξία - Ευθύνη εκείνου που εποπτεύει άλλον 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 476 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ευθύνη εκείνου που εποπτεύει άλλον. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Με το άρθρ. 923 παρ. 1 του ΑΚ, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρ. 21 του Ν. 2447/1996, 
ορίζεται ότι όποιος έχει την εποπτεία ανηλίκου ή ενηλίκου, ο οποίος τελεί υπό δικαστική 
συµπαράσταση, ευθύνεται για τη ζηµία που τα πρόσωπα αυτά προξενούν παράνοµα σε 
τρίτον, εκτός αν αποδείξει ότι άσκησε την προσήκουσα εποπτεία ή ότι η ζηµία δεν µπορούσε 
να αποτραπεί. Εποπτεία είναι η επίβλεψη, η επιτήρηση και αναλόγως η προφύλαξη του 
εποπτευοµένου από κινδύνους που υπερβαίνουν τις δυνάµεις του, η επισήµανση τέτοιων 
κινδύνων µε σκοπό την αποφυγή τους και γενικώς η καθοδήγηση του εποπτευοµένου 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τους κανόνες της κοινωνικής συµπεριφοράς, προκειµένου δε 
για ανήλικο, η εποπτεία ασκείται κατ' αρχήν από τους γονείς του, που έχουν ειδικότερα την 
επιµέλεια του προσώπου του σύµφωνα µε το άρθρ. 1510 του ΑΚ. Το µέτρο της εποπτείας 
εξαρτάται από το σύνολο των περιστάσεων και ιδίως από την ηλικία, την ωριµότητα, τη 
µόρφωση, αλλά και από την κατάσταση της σωµατικής και πνευµατικής υγείας του 
εποπτεύοντος και του εποπτευοµένου, καθώς και από τη δυνατότητα πρόβλεψης ή την 
επικινδυνότητα της ζηµιογόνου ενέργειας ή από άλλες παρόµοιες περιστάσεις. Ο νόµος 
καθιερώνει µαχητό τεκµήριο για την ύπαρξη πταίσµατος του εποπτεύοντος αναφορικά µε την 
άσκηση ζηµιογόνου εποπτείας, που θεωρείται έτσι ως πληµµελής και µη προσήκουσα, αλλά 
και για την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της παραµέλησης της εποπτείας κατά την 
έννοια αυτή και της ζηµίας που προκλήθηκε, µε συνέπεια, αν ο εποπτεύων δεν ανατρέψει το 
τεκµήριο, ισχυριζόµενος κατ' ένσταση και αποδεικνύοντας (άρθρ. 338 παρ. 2 ΚΠολ∆) ότι 
άσκησε στη συγκεκριµένη περίπτωση την προσήκουσα εποπτεία ή ότι η παραµέλησή της δεν 
οφείλεται σε πταίσµα του ή τέλος ότι η ζηµία του τρίτου, παρά την άσκηση της προσήκουσας 
εποπτείας, δεν µπορούσε να αποτραπεί, να δηµιουργείται σε βάρος του υποχρέωση 
αποζηµίωσης ή και χρηµατικής ικανοποίησης του τρίτου για τις υλικές ζηµίες και την ηθική 
βλάβη που αυτός υπέστη. Στοιχεία έτσι της σχετικής αγωγής είναι η ύπαρξη σχέσης 
εποπτείας από το νόµο ή από σύµβαση και η πρόκληση από τον εποπτευόµενο παράνοµης 
ζηµίας σε τρίτο, δηλαδή ζηµίας που να οφείλεται σε αδικοπρακτική συµπεριφορά του, η 
οποία κατά κανόνα θα πρέπει να είναι υπαίτια. ∆ηµιουργείται συνεπώς και προσωπική 
ευθύνη του εποπτευοµένου εις ολόκληρο µε τον εποπτεύοντα (άρθρ. 914, 926, 932 ΑΚ), 
εκτός αν αυτός είναι ανίκανος για καταλογισµό (άρθρ. 915-917 ΑΚ). Η κρίση του 
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δικαστηρίου της ουσίας ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση ασκήθηκε ή δεν ασκήθηκε 
εποπτεία δεν ελέγχεται αναιρετικά, ελέγχεται όµως η κρίση του ότι η ασκηθείσα εποπτεία 
είναι ή δεν είναι η προσήκουσα µε βάση τα πραγµατικά περιστατικά που έγιναν δεκτά (ΑΠ 
1173/1994? 1336/2003). ∆ηλαδή ελέγχεται η εξειδίκευση της αόριστης νοµικής έννοιας της 
προσήκουσας εποπτείας. 
- Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆ 
συνιστά και η εσφαλµένη εξειδίκευση αόριστης νοµικής έννοιας που ενδέχεται να υπάρχει 
στο πραγµατικό του κανόνα ή κατ' εξαίρεση στην έννοµη συνέπειά του, δηλαδή νοµικής 
έννοιας που ο νοµοθέτης απέφυγε να ρυθµίσει ως προς το αναγκαίο πλάτος και βάθος της. Η 
εξειδίκευση της αόριστης νοµικής έννοιας γίνεται µε αφετηρία την ιδέα του δικαίου και 
αναφορά στις αξίες που απορρέουν απ' αυτή, σε συνδυασµό µε τα διδάγµατα της κοινής 
πείρας και κοινωνικής ηθικής, που επαγωγικά συνάγονται από την καθηµερινή παρατήρηση 
της εµπειρικής πραγµατικότητας, τη συµµετοχή στις συναλλαγές και από τις γενικές τεχνικές 
ή επιστηµονικές γνώσεις, αποτελώντας πλέον κοινό κτήµα. Κατά την ερµηνευτική αυτή 
προσέγγιση, µε την οποία µε αντικειµενικά αξιολογικά κριτήρια προσδιορίζεται στη µείζονα 
πρόταση του δικανικού συλλογισµού το περιεχόµενο (εύρος) της αόριστης νοµικής έννοιας, 
ώστε να υπαχθεί ακολούθως σ' αυτή η ατοµική περίπτωση, το τυχόν σφάλµα µπορεί 
αντίστοιχα να είναι είτε καθαρά ερµηνευτικό σε σχέση µε την εξειδίκευση (ανάλυση) των 
στοιχείων της νοµικής έννοιας κατά τη διατύπωση της µείζονος πρότασης του δικανικού 
συλλογισµού υπό τύπο κατά κανόνα γενικό είτε υπαγωγικό σφάλµα, οπότε ανάλογα 
πρόκειται για ευθεία ή και εκ πλαγίου παράβαση του κανόνα δικαίου κατά την έννοια του 
άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, που συνιστούν τις δυο όψεις της εσφαλµένης εφαρµογής του. Στο 
πλαίσιο ακριβώς αυτό η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας κατά την εξειδίκευση 
των αόριστων νοµικών εννοιών και την υπαγωγή σ' αυτές των πραγµατικών περιστατικών της 
ατοµικής περίπτωσης ελέγχεται αναιρετικά µε το λόγο από τον αριθµό 1 του άρθρ. 559 
ΚΠολ∆, ενώ αντίθετα ανέλεγκτη αναιρετικά είναι η παράβαση των διδαγµάτων αυτών κατά 
την ερµηνεία των δικαιοπραξιών ή την εκτίµηση των αποδείξεων και την συναγωγή 
δικαστικών τεκµηρίων (ΟλΑΠ 10/2004, ΑΠ 2032/2009, 201/2010). 
Συνεπώς για ευθεία ή εκ πλαγίου παράβαση της ουσιαστικού χαρακτήρα διάταξης του άρθρ. 
923 του ΑΚ ελέγχεται αναιρετικά η απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας που δέχθηκε ότι τα 
αποδειχθέντα πραγµατικά περιστατικά επιτρέπουν το συµπέρασµα να θεωρηθεί κατά τα 
διδάγµατα της κοινής πείρας ότι συντρέχει περίπτωση υπαίτιας παραµέλησης της 
προσήκουσας εποπτείας ανηλίκου, που είχε ως συνέπεια τη ζηµιογόνο συµπεριφορά του. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 915 - 917, 923, 926, 932,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΝοΒ 2013, σελίδα 1837 
 
Αδικοπραξία - Ευθύνη προστήσαντος ή προστηθέντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 597 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ευθύνη προστήσαντος και προστηθέντος. Ζηµία από κοινή πράξη 
περισσοτέρων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 922 του ΑΚ "Ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλον σε µια υπηρεσία 
ευθύνεται για τη ζηµία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον παράνοµα κατά 
την υπηρεσία του". Κατά το άρθρο 926 εδ. Α' του ΑΚ "αν από κοινή πράξη περισσοτέρων 
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προήλθε ζηµία ή αν για την ίδια ζηµία ευθύνονται περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις 
ολόκληρον". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο προστήσας ευθύνεται για τις άδικες 
πράξεις του προστηθέντος, εις ολόκληρον µε αυτόν, εφ' όσον τελέσθηκαν είτε κατά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας, η οποία του ανετέθη βάσει συµβάσεως (µίσθωσης εργασίας, 
εντολής) είτε επ' ευκαιρία ή και εξ αφορµής της υπηρεσίας, ακόµη δε και κατά κατάχρηση 
αυτής γενόµενες, εφόσον µεταξύ ζηµιογόνου ενεργείας και υπηρεσίας υπάρχει εσωτερική 
συνάφεια. Είναι αδιάφορη η νοµική σχέση που συνδέει τον προστήσαντα µε τον προστηθέντα 
και αρκεί το γεγονός ότι ο τελευταίος, όταν αδικοπρακτούσε, τελούσε υπό τις οδηγίες και 
εντολές του προστήσαντος ως προς τον τρόπο εκπλήρωσης των καθηκόντων του, χωρίς να 
είναι απαραίτητη και η διαρκής επίβλεψή του, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση πάντως ότι ο 
προστηθείς ενεργούσε προς διεκπεραίωση και γενικά προς εξυπηρέτηση συµφερόντων του 
προστήσαντος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 922, 926,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικοπραξία - Ευθύνη προστήσαντος ή προστηθέντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 586 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ευθύνη προστήσαντος και προστηθέντος. ΟΣΕ. Σύµβαση µεταφοράς 
επιβατών µε κόµιστρο. Παραγραφή. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Η οργάνωση και εκµετάλλευση των διεθνών λεωφορειακών γραµµών, που κατ' άρθρο 10 Ν. 
1906/1990 ανήκει στον Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδος (ΟΣΕ), µπορεί µε απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία καθορίζει τα κριτήρια και τους όρους, να 
ανατεθεί και σε τρίτους. Τέτοιοι είναι και τα Γραφεία Γενικού Τουρισµού, που διέπονται από 
το Ν. 711/1977 "περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων", στα οποία µετά από απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών µπορεί να χορηγείται κατά περίπτωση άδεια για 
µεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους µε αµοιβή. Με την επιφύλαξη των διεθνών 
συνθηκών ή συµφωνιών, τα ως άνω Γραφεία µπορούν να διενεργούν και διεθνείς οδικές 
επιβατικές µεταφορές σύµφωνα µε το άρθρο 3 Π∆ 160/96. Κατά την παράγραφο 4 το άρθρου 
1 του ως άνω Ν. 711/1977, "τα δηµοσίας χρήσεως τουριστικά λεωφορεία διενεργούν 
µεταφορές επιβατών, για λογαριασµό τουριστικού γραφείου, κατόπιν ειδικής προς τούτο 
έγγραφης σύµβασης, της οποίας ο τύπος έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα και η 
οποία είναι δυνατόν να αφορά µεµονωµένη µεταφορά ή µεταφορές ή και µακροχρόνια 
συνεργασία. Στα πλαίσια εκτελέσεως του συµβατικού έργου, έναντι των επιβατών, ο µεν 
νοµιµοποιούµενος προς µεταφορά επιχειρηµατίας του ειδικού τουριστικού λεωφορείου 
νοείται ως προστηθείς, ο δε επιχειρηµατίας του τουριστικού γραφείου ως ο προστήσας". Από 
τη διάταξη αυτή συνάγεται µε σαφήνεια ότι σε περίπτωση που φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που 
διατηρεί γραφείο γενικού τουρισµού και εκµεταλλεύεται τουριστικά λεωφορεία τρίτων για 
λογαριασµό του, ανεξάρτητα από το είδος της µεταξύ τους δικαιοπρακτικής σχέσης, 
προσωρινής ή διαρκούς, δηµιουργείται σχέση πρόστησης από το νόµο, ανεξάρτητα από την 
ύπαρξη ή µη άλλων προϋποθέσεων, και εφαρµόζονται οι περί προστήσεως διατάξεις. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 922 του ΑΚ, ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλον σε µία 
υπηρεσία ευθύνεται για τη ζηµία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον 
παράνοµα κατά την υπηρεσία τους. Η εφαρµογή της ως άνω διάταξης προϋποθέτει: 1) σχέση 
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πρόστησης, η οποία υπάρχει όταν ο προστήσας, που µπορεί να είναι και αντιπροσωπευόµενος 
σε υλικές ενέργειες, διατηρεί το δικαίωµα να δίδει οδηγίες και εντολές στον προστηθέντα 
αντιπρόσωπο του κατά την διενέργεια υλικών κυρίως ενεργειών σε σχέση µε τον τρόπο 
εκπλήρωσης της υπηρεσίας του, ή ο τελευταίος υπόκειται σε συγκεκριµένες υποχρεώσεις, 2) 
ενέργεια του προστηθέντος παράνοµη και υπαίτια πληρούσα τις προϋποθέσεις του άρθρου 
914 του ΑΚ και 3) η ενέργεια αυτή του προστηθέντος να έγινε κατά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας που του είχε ανατεθεί ακόµη και κατά κατάχρηση της υπηρεσίας του αυτής, η 
οποία υφίσταται όταν η ζηµιογόνος πράξη τελέσθηκε εντός των ορίων των καθηκόντων που 
ανατέθηκαν στον προστηθέντα, ή επ' ευκαιρία ή εξ αφορµής της υπηρεσίας, αλλά κατά 
παράβαση των εντολών και των οδηγιών, που δόθηκαν σ' αυτόν ή καθ' υπέρβαση των 
καθηκόντων του, που διέπουν τη µεταξύ τους σχέση, εφόσον µεταξύ της ζηµιογόνου 
ενέργειας του προστηθέντος και της υπηρεσίας που ανατέθηκε σ' αυτόν υπάρχει εσωτερική 
συνάφεια, υπό την έννοια ότι η αδικοπραξία δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει χωρίς την 
ιδιαίτερη σχέση ή ότι η τελευταία υπήρξε το αναγκαίο µέσον για την τέλεση της 
αδικοπραξίας που κατέστη (τέλεση) δυνατή, εξαιτίας ακριβώς της θέσης, των µέσων και των 
ευκαιριών που χορήγησε ο αντιπρόσωπος στο πλαίσιο της ειδικής σχέσης προς τον 
αντιπροσωπευόµενο, και µε την χρησιµοποίηση τους για άλλον σκοπό από εκείνον για τον 
οποίο του ανατέθηκαν. Αντίθετα ο προστήσας δεν ενέχεται έναντι του ζηµιωθέντος προς 
αποζηµίωση αυτού, όταν η αδικοπραξία είναι άσχετη ή ξένη µε την υπηρεσία που είχε 
ανατεθεί στον προστηθέντα, αφού η ύπαρξη των λόγων αυτών διακόπτει την αιτιώδη 
συνάφεια ανάµεσα στη βλαπτική συµπεριφορά του προστηθέντος και την άσκηση ή 
κατάχρηση της υπηρεσίας του. Το ζήτηµα της ευθύνης για το πταίσµα του προστηθέντος 
ρυθµίζει και η διάταξη του άρθρου 334 ΑΚ, η οποία προϋποθέτει προϋφιστάµενη ενοχική 
σχέση µεταξύ του υπευθύνου για το αλλότριο πταίσµα και του ζηµιωθέντος. Στην περίπτωση 
αυτή το πταίσµα του προστηθέντος πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια της εκπληρώσεως της 
παροχής του προστήσαντος οφειλέτη. Τέτοια ενοχική σχέση αποτελεί και η σύµβαση 
µεταφοράς επιβατών µε κόµιστρο, επί της οποίας εφαρµόζονται, ελλείψει σχετικής 
ρυθµίσεως, αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 95-107 ΕµπΝ περί Χερσαίας µεταφοράς 
πραγµάτων και συµπληρωµατικά έχουσα ως αντικείµενο την επίτευξη ορισµένου 
οικονοµικού αποτελέσµατος και ειδικότερα την µεταφορά προσώπων ή πραγµάτων από ένα 
τόπο εις άλλο, εκείνες περί συµβάσεως έργου (ΑΚ 681), οι οποίες δεν αποκλείουν τη σχέση 
προστήσεως µεταξύ εργολάβου και εργοδότη, όταν ο τελευταίος επεφύλαξε για τον εαυτό 
του ρητώς ή σιωπηρώς ιδίως ως εκ της φύσεως του έργου, την διεύθυνση και την επίβλεψη 
του έργου. Εκ τούτων παρέπεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο επιβάτης κατά την 
έναντι κοµίστρου µεταφορά του τραυµατισθεί από υπαιτιότητα του οδηγού, που 
χρησιµοποίησε για την εκτέλεση της µεταφοράς, ο αναλαβών την µεταφορά παραγγελιοδόχος 
µεταφοράς, ο τελευταίος ευθύνεται όχι µόνο συµβατικά, αλλά και εξωσυµβατικά κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 914, 922, 297 και 298 ΑΚ, για κάθε πταίσµα του οδηγού. Η τελευταία 
αυτή αξίωση, στα πλαίσια της αδικοπρακτικής συµπεριφοράς, υπόκειται στην από το άρθρο 
937 ΑΚ πενταετή παραγραφή. Στην περίπτωση αυτή η αξίωση αποζηµίωσης διασώζεται 
ακόµη και µετά τη συµπλήρωση της βραχύτερης ενιαύσιας παραγραφής του' άρθρου 107 
ΕµπΝ, στην οποία έχει υποπέσει η από τη σύµβαση µεταφοράς αξίωση. Κατά τις 
σηµειούµενες στην αρχή της παρούσης αιτιολογίες της προσβαλλόµενης αποφάσεως οι 
αξιώσεις του αναιρεσίβλητου θεµελιώνονται στην αποδιδόµενη στον οδηγό του τουριστικού 
λεωφορείου άδικη και υπαίτια πράξη, συνισταµένη στην πρόκληση σωµατικής αυτού βλάβης 
από αµέλεια, προστηθέντα από την αναιρεσείουσα για την εκπλήρωση της συνοµολογηθείσης 
µετά του αναιρεσίβλητου συµβάσεως µεταφορά του µε κόµιστρο, έργο κατά την εκτέλεση 
του οποίου και επήλθε το ζηµιογόνο αποτέλεσµα, υποκείµενες εντεύθεν, σε συνέπεια µε τις 
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αµέσως παραπάνω διαλαµβανόµενες νοµικές παραδοχές, στην προβλεπόµενη από το άρθρο 
937 ΑΚ πενταετή παραγραφή. 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, αν το δικαστήριο της ουσίας 
παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν ή έλαβε υπόψη πράγµατα που δε 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" νοούνται 
αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που τείνουν στην θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση 
του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού 
δικαιώµατος. ∆εν αποτελούν όµως "πράγµατα" και εποµένως δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως αν δεν ληφθεί υπόψη, µεταξύ άλλων, η αιτιολογηµένη άρνηση της αγωγής, 
ανταγωγής ή ενστάσεως, τα επιχειρήµατα ή συµπεράσµατα από την εκτίµηση των 
αποδείξεων, οι νοµικοί ισχυρισµοί και η νοµική επιχειρηµατολογία των διαδίκων, οι 
αλυσιτελείς ισχυρισµοί που δεν θεµελιώνουν αυτοτελή ισχυρισµό, οι αποδείξεις ή τα 
περιστατικά που προκύπτουν από αυτές. ∆εν στοιχειοθετείται όµως ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως αν λήφθηκε υπόψη και απορρίφθηκε ο ισχυρισµός για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό 
ή ουσιαστικό ή αν πρόκειται για ισχυρισµό µη νόµιµο και µε την έννοια αυτή δεν ασκεί 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 334, 914, 922, 937, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
ΕµπΝ: 95 - 107, 
Νόµοι: 711/1977,  
Νόµοι: 1906/1990, άρθ. 10, 
Π∆: 160/1996,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικοπραξία - Ζηµία από παράλειψη άρσης ζηµιογόνου κατάστασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 535 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ασφάλεια των σιδηροδρόµων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Με βάση αυτές τις παραδοχές το εφετείο, κατά τα προεκτεθέντα, απέρριψε την έφεση των 
αναιρεσειόντων κατά της αποφάσεως του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου, το οποίο είχε 
απορρίψει τις αγωγές τους ως κατ' ουσίαν αβάσιµες. Έτσι που έκρινε το Εφετείο δεν 
παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 914 ΑΚ, 1 και 3 του β.δ. της 30-
11-1911/1-2-1912 "περί ασφαλείας και εκµεταλλεύσεως των σιδηροδρόµων" σε συνδυασµό 
προς το άρθρο 26 του ν.δ. της 4/4-9-1935 "περί διοικήσεως των Σ.Ε.Κ.", όπως 
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 20 του ν.δ. 3741/1957. Τούτο δε διότι η αναιρεσίβλητη 
υποχρεούται µεν, βάσει των διατάξεων αυτών, "σε καλή συντήρηση των επί των ισοπέδων 
διαβάσεων σιδηροτροχιών για την ασφάλεια τόσο της κυκλοφορίας των διερχοµένων 
αµαξοστοιχιών όσο και του από αυτές κοινού (πεζών και επί οχηµάτων) από κάθε κίνδυνο", 
όπως υποστηρίζουν και οι αναιρεσείοντες, δεν εξικνείται όµως η υποχρέωσή της αυτή µέχρι 
του σηµείου να καταστήσει τις σιδηροτροχιές απροσπέλαστες ακόµα και σε πρόσωπα που θα 
ήθελαν να τις υπερβούν υπερπηδώντας την περίφραξη που τοποθετήθηκε ως εµπόδιο, αντί να 
χρησιµοποιήσουν τις διαβάσεις των πεζών. Συνεπώς ο µόνος λόγος αναιρέσεως, µε τον οποίο 
οι αναιρεσείοντες, επικαλούµενοι το άρθρο 559 αριθ.1 (εδ. α) ΚΠολ∆, υποστηρίζουν τα 
αντίθετα, είναι αβάσιµος.  
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Ν∆: 3741/1957, άρθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικοπραξία - Ηθική Βλάβη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 131 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ένσταση συνυπαιτιότητας. Χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Μη 
λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Προκειµένου περί αγωγής αποζηµιώσεως η οποία στηρίζεται σε αδικοπραξία του 
εναγοµένου (άρθρα 914 επ. ΑΚ), η από το άρθρο 300 ΑΚ ένσταση συνυπαιτιότητος του 
παθόντος πρέπει να προβάλλεται από τον εναγόµενο µε πληρότητα, δηλαδή µε τα συνιστώντα 
αυτήν πραγµατικά περιστατικά και µε σχετικό αίτηµα, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 
262 παρ. 1 ΚΠολ∆ και δεν δύναται ο ισχυρισµός αυτός για συνυπαιτιότητα του ενάγοντος να 
θεωρηθεί ότι περιέχεται στον ισχυρισµό του εναγοµένου για αποκλειστική υπαιτιότητα 
εκείνου, ούτε δύναται να ληφθεί υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (ΟλΑΠ 
1115/1986, ΟλΑΠ 423/1985, ΑΠ 1261/2007).  
- Κατά το άρθρο 932 περ. α' , β' ΑΚ, "Σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την 
αποζηµίωση για την περιουσιακή ζηµία, το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την 
κρίση του χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που 
έπαθε προσβολή της υγείας, της τιµής ή της αγνείας του ή στερήθηκε την ελευθερία του". 
Προκειµένου το δικαστήριο να προσδιορίσει το επιδικαστέο ποσόν της χρηµατικής 
ικανοποιήσεως για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, κρίνει µε βάση τους κανόνες της 
κοινής πείρας και της λογικής, λαµβάνον υπόψη ιδίως το είδος της προσβολής, την έκταση 
της βλάβης, τις συνθήκες τελέσεως της αδικοπραξίας, την βαρύτητα του πταίσµατος και την 
οικονοµική, κοινωνική και προσωπική κατάσταση των µερών.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο 
παρά τον νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα τα οποία δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγµατα τα οποία προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 300, 914 επ., 932, 
ΚΠολ∆: 262. 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικοπραξία - Ιατρική ευθύνη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1009 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ιατρική αµέλεια. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300 και 914 ΑΚ συνάγεται ότι προϋποθέσεις της 
ευθύνης για αποζηµίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του υποχρέου, η οποία 
υπάρχει και στην περίπτωση της αµέλειας, δηλαδή όταν δεν καταβάλλεται η επιµέλεια που 
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απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνοµη συµπεριφορά του υποχρέου σε αποζηµίωση έναντι 
εκείνου που ζηµιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της παράνοµης 
συµπεριφοράς και της ζηµίας. Η παράνοµη συµπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας µπορεί 
να συνίσταται όχι µόνο σε θετική πράξη, αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία 
αυτή περίπτωση εκείνος που υπέπεσε στην παράλειψη ήταν υποχρεωµένος σε πράξη από το 
νόµο ή τη δικαιοπραξία, είτε από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. 
Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει, όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόµενου προσώπου, 
ήταν κατά τα διδάγµατα της κοινής πείρας ικανή και µπορούσε 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 αναγοµένη σε εκτίµηση πραγµατικών γεγονότων (άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολ∆), δεν 
υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 725/2009).  
- Από τις διατάξεις 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 άρθρ. 47 
του ΕισΝΑΚ, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 330, 652 και 914 ΑΚ, προκύπτει ότι ο ιατρός 
ευθύνεται σε αποζηµίωση για τη ζηµία που έπαθε ο ασθενής πελάτης του από κάθε αµέλειά 
του, ακόµη και ελαφρά αν κατά την εκτέλεση των ιατρικών του καθηκόντων παρέβη την 
υποχρέωσή του να ενεργήσει σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές της ιατρικής επιστήµης 
επιδεικνύοντας τη δέουσα επιµέλεια, δηλαδή αυτή που αναµένεται από το µέσο εκπρόσωπο 
του κύκλου του (ΑΠ 1362/2007 181/2011). Στην περίπτωση αυτή ο ιατρός ευθύνεται 
αναλόγως και για καταβολή χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης του παθόντος 
ασθενούς ή ψυχικής οδύνης των µελών της οικογενείας αποβιώσαντος ασθενούς κατά τους 
όρους των άρθρ. 299 και 932 ΑΚ (ΑΠ 424/2012).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 299, 300, 330, 652, 914, 929, 931, 932,  
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19,  
ΑΝ: 1565/1939, άρθ. 24,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 
 
 
Αδικοπραξία - Ιατρική ευθύνη 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 103 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Ιατρική ευθύνη. Προϋποθέσεις θεµελίωσης της (αδικοπρακτικής) ιατρικής 
ευθύνης. Κοιλιοπλαστική επέµβαση. Προστασία καταναλωτών. Χρηµατική ικανοποίηση για 
ηθική βλάβη. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 298, 299, 330 εδ. β΄, 914 και 932 AK προκύπτει ότι η 
αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζηµίωση ή (και) προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης ή της 
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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 απαγορευτικά ή επιτακτικά κανόνα δικαίου, ο οποίος απονέµει δικαίωµα ή 
προστατεύει συγκεκριµένο συµφέρον του ζηµιωθέντος, µπορεί δε η συµπεριφορά αυτή να 
συνίσταται σε θετική ενέργεια ή σε παράλειψη ορισµένης ενέργειας. Για την κατάφαση της 
παρανοµίας δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριµένου κανόνα δικαίου, αλλά αρκεί η αντίθεση 
της συµπεριφοράς στο γενικότερο πνεύµα του δικαίου ή στις επιταγές της έννοµης τάξεως. 
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 δραστηριότητάς 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 επελεύσεώς 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 επικινδυνότητάς 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 λειτουργία της αµέλειας"). Έτσι, αν, στο πλαίσιο µιας ιατρικής 
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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 δετής 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 πράξεώς 
του, είτε την έλλειψη αιτιώδους συνδέσµου της ζηµίας µε την παράνοµη και υπαίτια πράξη 
του, είτε τη συνδροµή κάποιου λόγου επαγόµενου την άρση ή τη µείωση της ευθύνης του. 
(βλ. ΑΠ 424/2012 ΧρΙ∆ 2012/587, ΑΠ 1227/2007). Συνακόλουθα, και για το ορισµένο της 
ως άνω αγωγής του ο ενάγων πρέπει να επικαλεσθεί τα στοιχεία που πρέπει να αποδείξει, 
δηλαδή την παροχή υπηρεσιών, τη ζηµία του και τον αιτιώδη σύνδεσµο της ζηµίας µε την 
παροχή των υπηρεσιών (πρβλ. ΑΠ 839/2000 Ελ∆νη 41/1578).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 298, 299, 330, 914, 932, 
Νόµοι: 2251/1994, άρθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικοπραξία - Συντρέχον πταίσµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 267 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αδικοπραξία. Άρνηση της αγωγής. Ένσταση συνυπαιτιότητας. 
- Επί αγωγής αποζηµιώσεως, που στηρίζεται σε αδικοπραξία του εναγοµένου (αρθρ. 914 
ΑΚ), ο ισχυρισµός του τελευταίου ότι αποκλειστικά υπαίτιος της ζηµίας του είναι ο ενάγων 
συνιστά άρνηση της βάσης της αγωγής, ενώ ο ισχυρισµός του ιδίου ότι στην επέλευση της 
ζηµίας συνετέλεσε και πταίσµα του ενάγοντος συνιστά αυτοτελή ισχυρισµό, που θεµελιώνει 
ένσταση από το άρθρο 300 ΑΚ καταλυτική εν όλω ή εν µέρει της αγωγής, η οποία πρέπει να 
προτείνεται επί «ποινή» απαραδέκτου, σύµφωνα µε το άρθρο 269 ΚΠολ∆ κατά τη πρώτη 
συζήτηση της αγωγής. Ο ισχυρισµός δεν δύναται να θεωρηθεί ότι περιέχεται στον πρώτο 
ισχυρισµό περί αποκλειστική υπαιτιότητας, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προτείνεται από 
τον εναγόµενο µε πληρότητα, δηλαδή µε τα συνιστώντα αυτόν πραγµατικά περιστατικά και 
µε σχετικό αίτηµα, όπως επιβάλλεται από το άρθρο 262 ΚΠολ∆, δεν µπορεί δε να ληφθεί 
υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (ΟλΑΠ 1115/86, ΟλΑΠ 423/1985, ΑΠ 763/2000).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 914, 
ΚΠολ∆: 262, 269, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Mαχητό τεκµήριο ωφελείας ακινήτων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 733 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Μαχητό τεκµήριο ωφέλειας ακινήτων. 10ετής παραγραφή 
δικαιώµατος είσπραξης της αποζηµίωσης. 
- Με τις διατάξεις του αρθρ. 1 του Ν. 653/1977 "περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών 
δια την διάνοιξιν εθνικών οδών κλπ", οι οποίες κατά το αρθρ. 62 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 ιδιοκτήται 
εκάστης πλευράς υποχρεούνται εις αποζηµίωσιν ζώνης πλάτους δεκαπέντε µέτρων (που 
αυξήθηκε µε τα αυτά αρθρ. 14 παρ. 1 του Ν. 1349/1983 και 6 παρ. 14 του Ν. 2052/1992 σε 
εικοσιπέντε µέτρα), δια συµµετοχής των εις τας δαπάνας απαλλοτριώσεως των 
καταλαµβανοµένων υπό των οδών τούτων ακινήτων, η δε επιβάρυνσις αύτη δεν δύναται να 
υπερβαίνη το ήµισυ του εµβαδού του βαρυνοµένου ακινήτου (παρ. 1) ... Ωφελούµενοι 
παρόδιοι ιδιοκτήται 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 απαλλοτίωσιν 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. 2εδ. 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 άρθρ. 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 ωφέλειά 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 
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συγκεκριµένη περίπτωση την έλλειψη ωφέλειάς του ή το πραγµατικό µέγεθος της από τη 
διάνοιξη εθνικής οδού, συνιστά υπερβολική (δυσανάλογη) γι' αυτόν επιβάρυνση και 
προσκρούει έτσι στη διάταξη του άρθρ. 1εδ. 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 έννοιά 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∆/γµα 53/1974 και 
συνεπώς αποτελούν έκτοτε εσωτερικό δίκαιο που υπερισχύει κατά το άρθρ. 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 
την έλλειψη ωφέλειάς του από τη διάνοιξη εθνικής οδού να µπορεί, αποδεικνύοντας το 
αντίθετο της τεκµαιρόµενης ωφέλειάς του, να ανατρέψει το τεκµήριο, προκειµένου να 
αποφύγει την καταβολή αποζηµίωσης, είτε αξιώνεται αυτή ευθέως κατά την παρ. 1 του άρθρ. 
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 από τη διάταξη του 
άρθρου 33 παρ. 1 του Ν. 2971/2001 και κρίνεται, µετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης από 
το αρµόδιο για τον οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης Εφετείο, κατά την ειδική 
διαδικασία του άρθρου αυτού, µε το οποίο ορίζονται περαιτέρω και τα ακόλουθα: "Ο 
εικαζόµενος ιδιοκτήτης ή ο αξιών δικαιώµατα επί του απαλλοτριωµένου, εφόσον θεωρεί ότι 
δεν υφίσταται το τεκµήριο της ωφέλειας, µπορεί µε αίτησή του να ζητήσει από το φορέα του 
έργου τη διόρθωση του κτηµατολογικού πίνακα κήρυξης της απαλλοτρίωσης, η υποβολή δε 
της αίτησης δεν αναστέλλει τις διαδικασίες της απαλλοτρίωσης (παρ. 2). Η αίτηση 
υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έκδοση της απόφασης 
περί προσωρινού ή απευθείας οριστικού προσδιορισµού της αποζηµίωσης και παραπέµπεται 
µετά τη λήξη της προθεσµίας προς εξέταση σε τριµελή επιτροπή ... (παρ. 3) ... Η αίτηση του 
ιδιώτη µαζί µε την έκθεση της επιτροπής και τα στοιχεία της απαλλοτρίωσης αποστέλλονται 
από την αρχή που κήρυξε την αναγκαστική απαλλοτρίωση στο κατά την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου δικαστήριο ..., το οποίο οφείλει να εκδώσει οριστική απόφαση µέσα σε 
τριάντα (30) ηµέρες από την τελευταία συζήτηση της υπόθεσης ... (παρ. 6) ...". Εξ άλλου µε 
το άρθρ. 37εδ. α του αυτού Ν. 2971/2001, που περιέχει κανόνα διαχρονικού δικαίου, ορίζεται 
ότι η ισχύς των διατάξεων του ως άνω άρθρ, 33 αρχίζει µετά την πάροδο ενός (1) µηνός από 
τη δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρµόζονται και για τις 
αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που δεν έχουν µέχρι της ισχύος του συντελεσθεί, στις δε 
περιπτώσεις που κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού έχει παρέλθει η προθεσµία της 
τρίτης παραγράφου του η ανατρεπτική αυτή προθεσµία παρατείνεται για δύο (2) µήνες από 
την έναρξη της ισχύος του. Σύµφωνα µε το σαφές γλωσσικό νόηµα του άρθρ. 37εδ. α του Ν. 
2971/2001 καταλαµβάνονται από τις διαδικαστικές ρυθµίσεις του άρθρ. 33 ίδιου νόµου οι 
αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για τη διάνοιξη, βελτίωση ή διαπλάτυνση των εθνικών οδών 
της Χώρας, οι οποίες κηρύσσονται µετά την έναρξη της ισχύος του, αφού άλλωστε κατά το 
άρθρ. 2 του ΑΚ "ο νόµος ορίζει για το µέλλον (και) δεν έχει αναδροµική ισχύ ...". 
Καταλαµβάνονται επίσης αναδροµικά οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν πριν 
από την έναρξη ισχύος του άρθρ. 33 του Ν. 2971/2001, αλλά δεν είχαν µέχρι τότε 
συντελεσθεί, αφού το άρθρ. 2 του ΑΚ δεν έχει αυξηµένη τυπική δύναµη και συνεπώς ο 
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νοµοθέτης δεν εµποδίζεται να προσδώσει στο νόµο αναδροµική ισχύ, εφόσον δεν 
προσβάλλονται έτσι συνταγµατικώς προστατευόµενα δικαιώµατα (ΟλΑΠ 6/2007). Αντίθετα 
το άρθρ. 37εδ. α του Ν. 2971/2001 δεν περιέχει ρύθµιση για τις συντελεσµένες ήδη κατά την 
έναρξη ισχύος του άρθρ. 33 του ίδιου νόµου αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, οι οποίες και 
αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής του τελευταίου αυτού άρθρου, όπως αυτό εµφατικά 
προκύπτει από το σύνδεσµο "και" που χρησιµοποιείται στο κείµενο του ως άνω άρθρου 37 
για να καταδειχθεί ακριβώς ότι οι ρυθµίσεις του άρθρ. 33, που αφορούν κατ' αρχήν τις 
µελλοντικές αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, επεκτείνονται µεν και σε κηρυγµένες κατά την 
έναρξη της ισχύος του αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, µόνον όµως αν αυτές ήταν ακόµη τότε 
σε εξέλιξη και όχι ήδη συντελεσµένες. Ως προς τις απαλλοτριώσεις ωστόσο αυτές η 
περιοριστική ρύθµιση του άρθρ. 37εδ. α του Ν. 2971/2001 δεν καταλείπει κενό στην 
εφαρµογή του δικαίου προκειµένου να ανατραπεί δικαστικά το νόµιµο κατά τ' ανωτέρω 
τεκµήριο ωφέλειας των ιδιοκτητών ακινήτων που απέκτησαν µε τη διάνοιξη, βελτίωση ή 
διαπλάτυνση εθνικής οδού πρόσωπο σ' αυτή, αφού ο ενδιαφερόµενος µπορεί να επιδιώξει τη 
δικαστική ανατροπή του τεκµηρίου µε τον τρόπο που µπορούσε και πριν από το Ν. 
2971/2001, δηλαδή είτε στο πλαίσιο της δίκης για τον καθορισµό της οφειλόµενης για την 
απαλλοτρίωση αποζηµίωσης είτε και εκτός της δίκης αυτής (ΟλΑΠ 10 και 11/2004). 
Εποµένως ως προς τις άνω αναγκαστικές απαλλοτριώσεις δεν τίθεται ζήτηµα ανάλογης 
εφαρµογής των άρθρ. 33 & 37εδ. α του Ν. 2971/2001, αφού η αναλογία προϋποθέτει αποχή 
του θετικού δικαίου από οποιαδήποτε ρύθµιση της κρίσιµης βιοτικής περίπτωσης, µολονότι η 
ρύθµισή της αξιώνεται από την έννοµη τάξη. ∆ιαφορετική από την αναλογία ως µέθοδο 
ερµηνείας και εφαρµογής του δικαίου, που στηρίζεται στην ουσιώδη οµοιότητα της 
αρρύθµιστης περίπτωσης µε ρυθµισµένες από την έννοµη τάξη αντίστοιχες περιπτώσεις 
(αναλογία νόµου), είναι η διασταλτική ερµηνεία της εφαρµοστέας διάταξης νόµου, που 
επιχειρείται όταν διαπιστώνεται ότι το γλωσσικό (γραµµατικό-ιστορικό) νόηµα της διάταξης 
υπολείπεται του επιδιωκόµενου µ' αυτή σκοπού, όπως αυτός προσδιορίζεται µε αξιολογικά 
στοιχεία αντλούµενα από την ίδια την εφαρµοστέα διάταξη, αυτοτελώς αλλά και σε 
συστηµατική αλληλουχία µε συναφείς διατάξεις. Κατά την έννοια αυτή η διασταλτική 
ερµηνεία, όπως και η αναλογία, αποτελούν ειδικότερες εφαρµογές της τελολογίας ως βασικής 
µεθόδου ερµηνείας του δικαίου µε αναφορά στις γενικές αξίες του. Οι διατάξεις του άρθρ. 
37εδ. α του Ν. 2971/2001, µε τις οποίες οι ρυθµίσεις του άρθρ. 33 του ίδιου νόµου 
επεκτάθηκαν και σε κηρυγµένες κατά την έναρξη της ισχύος του αναγκαστικές 
απαλλοτριώσεις, εφόσον όµως αυτές ήταν ακόµη τότε σε εξέλιξη και όχι ήδη συντελεσµένες, 
σκοπό είχαν να συµβάλλουν στη γρήγορη εκκαθάριση των σχετικών µε το τεκµήριο 
ωφέλειας των παρόδιων ιδιοκτητών εκκρεµοτήτων, ορίζοντας προς το σκοπό αυτό, αµέσως ή 
κατά παραποµπή, ιδιαίτερα σύντοµες προθεσµίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ανατροπής του τεκµηρίου και κατ' επέκταση για τη συντέλεση της αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης, αφού η έννοια της πλήρους αποζηµίωσης, από την οποία εξαρτάται η 
συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη διάνοιξη, βελτίωση ή διαπλάτυνση 
εθνικής οδού, διαφοροποιείται ανάλογα µε την ύπαρξη ή όχι αντίστοιχης ωφέλειας για τους 
παρόδιους ιδιοκτήτες, δηλαδή ανάλογα µε την ανατροπή ή όχι του σχετικού τεκµηρίου. 
Εξυπηρετείται έτσι τόσο το συµφέρον του υπόχρεου προς αποζηµίωση προκειµένου αυτός να 
έχει σε εύλογο χρόνο σαφή και οριστική αντίληψη του µεγέθους των υποχρεώσεών του όσο 
και το δηµόσιο συµφέρον προκειµένου µε τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης να 
καταστεί δυνατή η εκτέλεση του έργου που αυτή αφορά. Ο παραπάνω όµως σκοπός δεν 
συντρέχει για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που είχαν ήδη συντελεσθεί κατά την έναρξη 
ισχύος του άρθρ. 33 του Ν. 2971/2001, αφού ως προς αυτές ήταν πλέον δυνατή χωρίς άλλο η 
κατάληψη των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν, η δε ανατροπή του τεκµηρίου ωφέλειας 
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µέσα στις εξαιρετικά σύντοµες προθεσµίες των όρθρων 33 και 37εδ. α του ως άνω νόµου δεν 
εξυπηρετεί στην περίπτωση αυτή άξιο λόγου συµφέρον οποιασδήποτε πλευράς. Αντίθετα 
υπερακοντίζει το σκοπό του νόµου η άποψη ότι καταλαµβάνονται από τις διαδικαστικές 
ρυθµίσεις του άρθρ. 33 του Ν. 2971/2001 και οι συντελεσµένες κατά την έναρξη της ισχύος 
του αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, αφού καταλήγει σε δυσανάλογη επιβάρυνση του 
δικαιούχου της αποζηµίωσης, αξιώνοντας απ' αυτόν, παρόλο που η διαδικασία της 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης είχε τότε ουσιαστικά ολοκληρωθεί, να ήταν σε ετοιµότητα 
προκειµένου έγκαιρα να αντιλαµβανόταν τη σχετική νοµοθετική µεταβολή και να ενεργούσε 
σύµφωνα µ' αυτή για την ανατροπή του νόµιµου σε βάρος του τεκµηρίου ωφέλειας, µε στόχο 
την είσπραξη τελικά πλήρους της αποζηµίωσής του. 
Συνεπώς οι παραπάνω τελολογικές εκτιµήσεις δεν δικαιολογούν τη διασταλτική ερµηνεία του 
άρθρ. 37 του Ν. 2971/2001, ώστε οι διαδικαστικές ρυθµίσεις του άρθρ. 33 του ίδιου νόµου να 
επεκταθούν και στις συντελεσµένες κατά την έναρξη της ισχύος του αναγκαστικές 
απαλλοτριώσεις και αντίθετα πρέπει και εξ αντιδιαστολής (argumentum a contrario) να 
αποκλεισθεί στις αναγκαστικές αυτές απαλλοτριώσεις η επέκτασή τους (ΑΠ (Ολ) 11/2011). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 10 του Ν∆ 797/1971 (νυν άρθρο 10 του Ν. 2882/2001) 
"Συντελεσθείσης της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, η προς είσπραξιν της προσωρινώς ή 
οριστικώς προσδιορισθείσης αποζηµιώσεως αξίωσις κατά του υπόχρεου εις καταβολήν αυτής 
παραγράφεται µετά από δεκαετία ...".  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 14,  
ΑΚ: 2, 
Ν∆: 797/1971, άρθ. 10, 19, 
Νόµοι: 653/1977, άρθ. 1,  
Νόµοι: 947/1979, άρθ. 62,  
Νόµοι: 1349/1983, άρθ. 14,  
Νόµοι: 2052/1992, άρθ. 6,  
Νόµοι: 2971/2001, άρθ. 33, 37, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Mαχητό τεκµήριο ωφελείας ακινήτων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 7 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Μαχητό τεκµήριο ωφέλειας ακινήτων. ∆εδικασµένο. Κατά 
παράβαση του νόµου αποδοχή από το δικαστήριο ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει δεδικασµένο. 
- Κατά τους ορισµούς του άρθρου 26 του Ν. 2882/ 2001: α') Η αναγνώριση των δικαιούχων 
της αποζηµιώσεως γίνεται µε δικαστική απόφαση κατά την οριζόµενη από το εν λόγω άρθρο 
διαδικασία (παρ. 1). β') Αρµόδιο για την αναγνώριση των δικαιούχων της αποζηµιώσεως 
είναι το Μονοµελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο που 
απαλλοτριώθηκε (παρ. 2). γ') Το δικαστήριο αναγνωρίζει τους δικαιούχους της 
αποζηµιώσεως µε βάση κάθε στοιχείο που προσκοµίζουν οι διάδικοι ή που το εξετάζει 
αυτεπαγγέλτως (παρ. 6). δ') Η απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου για την αναγνώριση 
δικαιούχων δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα. ∆ιάδικοι ή τρίτοι, που αξιώνουν δικαιώµατα στο 
απαλλοτριούµενο ακίνητο, δύνανται να τα ασκήσουν κατά την τακτική διαδικασία, έστω και 
αν δεν προβλήθηκαν κατά την ειδική διαδικασία αναγνωρίσεως δικαιούχων, προς είσπραξη 
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της αποζηµιώσεως ή αναζητήσεως αυτής από εκείνον που την εισέπραξε ή από εκείνον υπέρ 
του οποίου εκδόθηκε το ένταλµα πληρωµής (παρ. 12). Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι 
η απόφαση για την αναγνώριση των δικαιούχων της αποζηµιώσεως από απαλλοτρίωση, 
αποτελεί δεδικασµένο έναντι πάντων για το ποιος είναι δικαιούχος εισπράξεως της 
αποζηµιώσεως και επιπροσθέτως για το εµβαδόν των απαλλοτριουµένων ακινήτων και τον 
όγκο των επ' αυτού κτισµάτων, κατέστη δε το Μονοµελές Πρωτοδικείο αρµόδιο να 
αποφασίσει επί των θεµάτων αυτών οριστικά και αµετάκλητα (ΟλΑΠ 9/1989). Περαιτέρω, µε 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 653/1977 "περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών 
δια την διάνοιξιν εθνικών οδών κλπ", οι οποίες κατά το άρθρο 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 άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 1349/1983 σε συνδυασµό µε το αρθρ. 6 παρ. 
14 του ν. 2052/1992 αυξήθηκε σε πενήντα µέτρα), οι ωφελούµενοι παρόδιοι ιδιοκτήται 
εκάστης πλευράς υποχρεούνται εις αποζηµίωσιν ζώνης πλάτους δεκαπέντε µέτρων (που 
αυξήθηκε µε τα αυτά άρθρα 14 παρ. 1 του ν. 1349/1983 και 6 παρ. 14 του ν. 2052/1992 σε 
εικοσιπέντε µέτρα), δια συµµετοχής των εις τας δαπάνας απαλλοτριώσεως των 
καταλαµβανόµενων υπό των οδών τούτων ακινήτων, η δε επιβάρυνσις αύτη δεν δύναται να 
υπερβαίνη το ήµισυ του εµβαδού του βαρυνοµένου ακινήτου (παρ. 1) ... Ωφελούµενοι 
παρόδιοι ιδιοκτήται 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) ...". Έτσι, εισάγεται µε τη διάταξη 
ειδικότερα της παρ. 3 του ως άνω άρθρου τεκµήριο ωφέλειας για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, 
τα οποία µε τη διάνοιξη εθνικής οδού αποκτούν πρόσωπο σ' αυτή. Το τεκµήριο αυτό κρίθηκε 
αρχικά ως αµάχητο, που σηµαίνει ότι οι παρόδιοι ιδιοκτήτες δεν µπορούν να το ανατρέψουν 
αποδεικνύοντας την έλλειψη ωφέλειας τους από τη διάνοιξη εθνικής οδού. Παράλληλα 
κρίθηκε, ότι η καθιέρωση του ίδιου τεκµηρίου ως αµάχητου δεν αντίκειται στη διάταξη του 
άρθρου 17 παρ. 2 εδάφ. 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 άρθρου 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 υποχρέωσης του προς αποζηµίωση. Εποµένως, 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 
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ωφέλειας του ή το πραγµατικό µέγεθος της από τη διάνοιξη εθνικής οδού, συνιστά 
υπερβολική (δυσανάλογη) γι' αυτόν επιβάρυνση και προσκρούει έτσι στη διάταξη του άρθρου 
εδάφ. 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∆/γµα 53/1974 και, συνεπώς, αποτελούν έκτοτε εσωτερικό 
δίκαιο που υπερισχύει κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος κάθε αντίθετης διάταξης 
του ηµεδαπού δικαίου. Συνακόλουθα, το ως άνω τεκµήριο ωφέλειας µόνον ως µαχητό µπορεί 
να ισχύει, µε συνέπεια ο ισχυριζόµενος 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 άρθρου 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 
από τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 1 του ν. 2971/2001 και κρίνεται, µετά την κήρυξη της 
απαλλοτρίωσης, από το αρµόδιο για τον οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης Εφετείο, 
κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου αυτού, µε το οποίο ορίζονται περαιτέρω και τα 
ακόλουθα: "Ο εικαζόµενος ιδιοκτήτης ή ο αξιών δικαιώµατα επί του απαλλοτριωµένου, 
εφόσον θεωρεί ότι δεν υφίσταται το τεκµήριο της ωφέλειας, µπορεί µε αίτηση του να ζητήσει 
από το φορέα του έργου τη διόρθωση του κτηµατολογικού πίνακα κήρυξης της 
απαλλοτρίωσης, η υποβολή δε της αίτησης δεν αναστέλλει τις διαδικασίες της 
απαλλοτρίωσης (παρ. 2). Η αίτηση υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δύο (2) 
µηνών από την έκδοση της απόφασης περί προσωρινού ή απευθείας οριστικού 
προσδιορισµού της αποζηµίωσης και παραπέµπεται µετά τη λήξη της προθεσµίας προς 
εξέταση σε τριµελή επιτροπή ... (παρ. 3) ... Η αίτηση του ιδιώτη µαζί µε την έκθεση της 
επιτροπής και τα στοιχεία της απαλλοτρίωσης αποστέλλονται από την αρχή που κήρυξε την 
αναγκαστική απαλλοτρίωση στο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαστήριο ..., 
το οποίο οφείλει να εκδώσει οριστική απόφαση µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την 
τελευταία συζήτηση της υπόθεσης ... (παρ. 6) ...". Εξάλλου, µε το άρθρο 37 εδάφ. α' του 
αυτού Ν. 2971/2001, που περιέχει κανόνα διαχρονικού δικαίου, ορίζεται ότι η ισχύς των 
διατάξεων του ως άνω άρθρου 33 αρχίζει µετά την πάροδο ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση 
του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρµόζονται και για τις αναγκαστικές 
απαλλοτριώσεις που δεν έχουν µέχρι της ισχύος του συντελεσθεί, στις δε περιπτώσεις που 
κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού έχει παρέλθει η προθεσµία της τρίτης παραγράφου 
του η ανατρεπτική αυτή προθεσµία παρατείνεται για δύο (2) µήνες από την έναρξη της 
ισχύος του. Σύµφωνα µε το σαφές γλωσσικό νόηµα του άρθρου 37 εδάφ. α' του Ν. 2971/2001 
καταλαµβάνονται από τις διαδικαστικές ρυθµίσεις του άρθρου 33 ίδιου νόµου οι 
αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για τη διάνοιξη, βελτίωση ή διαπλάτυνση των εθνικών οδών 
της Χώρας, οι οποίες κηρύσσονται µετά την έναρξη της ισχύος του, αφού άλλωστε κατά το 
αρθρ. 2 του ΑΚ "ο νόµος ορίζει για το µέλλον (και) δεν έχει αναδροµική ισχύ ...". 
Καταλαµβάνονται επίσης αναδροµικά οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν πριν 
από την έναρξη ισχύος του άρθρου 33 του ν. 2971/2001, αλλά δεν είχαν µέχρι τότε 
συντελεσθεί, αφού το άρθρο 2 του ΑΚ δεν έχει αυξηµένη τυπική δύναµη και συνεπώς ο 
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νοµοθέτης δεν εµποδίζεται να προσδώσει στο νόµο αναδροµική ισχύ, εφόσον δεν 
προσβάλλονται έτσι συνταγµατικώς προστατευόµενα δικαιώµατα (ΟλΑΠ 6/2007). Αντίθετα, 
το άρθρο 37 εδάφ. α' του Ν. 2971/2001 δεν περιέχει ρύθµιση για τις συντελεσµένες ήδη κατά 
την έναρξη ισχύος του άρθρου 33 του ίδιου νόµου αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, οι οποίες 
και αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής του τελευταίου αυτού άρθρου, όπως αυτό 
εµφατικά προκύπτει από το σύνδεσµο "και" που χρησιµοποιείται στο κείµενο του ως άνω 
άρθρου 37, για να καταδειχθεί ακριβώς, ότι οι ρυθµίσεις του άρθρου 33, που αφορούν κατ' 
αρχήν τις µελλοντικές αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, επεκτείνονται µεν και σε κηρυγµένες 
κατά την έναρξη της ισχύος του αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, µόνον όµως αν αυτές ήταν 
ακόµη τότε σε εξέλιξη και όχι ήδη συντελεσµένες. Ως προς τις απαλλοτριώσεις ωστόσο αυτές 
η περιοριστική ρύθµιση του άρθρου 37 εδάφ. α' του Ν. 2971/2001 δεν καταλείπει κενό στην 
εφαρµογή του δικαίου, προκειµένου να ανατραπεί δικαστικά το νόµιµο κατά τα ανωτέρω 
τεκµήριο ωφέλειας των ιδιοκτητών ακινήτων που απέκτησαν µε τη διάνοιξη, βελτίωση ή 
διαπλάτυνση εθνικής οδού πρόσωπο σ' αυτή, αφού ο ενδιαφερόµενος µπορεί να επιδιώξει τη 
δικαστική ανατροπή του τεκµηρίου µε τον τρόπο που µπορούσε και πριν από το Ν. 
2971/2001, δηλαδή είτε στο πλαίσιο της δίκης για τον καθορισµό της οφειλόµενης για την 
απαλλοτρίωση αποζηµίωσης είτε και εκτός της δίκης αυτής (ΟλΑΠ 10 και 11/2004). 
Εποµένως, ως προς τις άνω αναγκαστικές απαλλοτριώσεις δεν τίθεται ζήτηµα ανάλογης 
εφαρµογής των άρθρων 33 και 37 εδάφ. α' του Ν. 2971/2001, αφού η αναλογία προϋποθέτει 
αποχή του θετικού δικαίου από οποιαδήποτε ρύθµιση της κρίσιµης βιοτικής περίπτωσης, 
µολονότι η ρύθµιση της αξιώνεται από την έννοµη τάξη. Έτσι, ειδικότερα, οι διατάξεις του 
άρθρ. 37 εδάφ. α' του Ν. 2971/2001, µε τις οποίες οι ρυθµίσεις του άρθρου 33 του ίδιου 
νόµου επεκτάθηκαν και σε κηρυγµένες κατά την έναρξη της ισχύος του αναγκαστικές 
απαλλοτριώσεις, εφόσον όµως αυτές ήταν ακόµη τότε σε εξέλιξη και όχι ήδη συντελεσµένες, 
σκοπό είχαν να συµβάλλουν στη γρήγορη εκκαθάριση των σχετικών µε το τεκµήριο 
ωφέλειας των παρόδιων ιδιοκτητών εκκρεµοτήτων, ορίζοντας προς το σκοπό αυτό, αµέσως ή 
κατά παραποµπή, ιδιαίτερα σύντοµες προθεσµίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ανατροπής του τεκµηρίου και κατ' επέκταση για τη συντέλεση της αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης, αφού η έννοια της πλήρους αποζηµίωσης, από την οποία εξαρτάται η 
συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη διάνοιξη, βελτίωση ή διαπλάτυνση 
εθνικής οδού, διαφοροποιείται ανάλογα µε την ύπαρξη ή όχι αντίστοιχης ωφέλειας για τους 
παρόδιους ιδιοκτήτες, δηλαδή ανάλογα µε την ανατροπή ή όχι του σχετικού τεκµηρίου. 
Εξυπηρετείται έτσι τόσο το συµφέρον του υπόχρεου προς αποζηµίωση, προκειµένου αυτός 
να έχει σε εύλογο χρόνο σαφή και οριστική αντίληψη του µεγέθους των υποχρεώσεών του 
όσο και το δηµόσιο συµφέρον, προκειµένου µε τη συντέλεση της αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης να καταστεί δυνατή η εκτέλεση του έργου που αυτή αφορά. Ο παραπάνω 
όµως σκοπός δεν συντρέχει για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που είχαν ήδη συντελεσθεί 
κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 33 του Ν. 2971/2001, αφού ως προς αυτές ήταν πλέον 
δυνατή χωρίς άλλο η κατάληψη των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν, η δε ανατροπή του 
τεκµηρίου ωφέλειας µέσα στις εξαιρετικά σύντοµες προθεσµίες των άρθρων 33 και 37 εδάφ. 
α' του ως άνω νόµου δεν εξυπηρετεί στην περίπτωση αυτή άξιο λόγου συµφέρον 
οποιασδήποτε πλευράς. Αντίθετα υπερακοντίζει το σκοπό του νόµου η άποψη ότι 
καταλαµβάνονται από τις διαδικαστικές ρυθµίσεις του άρθρου 33 του Ν. 2971/2001 και οι 
συντελεσµένες κατά την έναρξη της ισχύος του αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, αφού 
καταλήγει σε δυσανάλογη επιβάρυνση του δικαιούχου της αποζηµίωσης, αξιώνοντας απ' 
αυτόν, παρόλο που η διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης είχε τότε ουσιαστικά 
ολοκληρωθεί, να ήταν σε ετοιµότητα προκειµένου έγκαιρα να αντιλαµβανόταν τη σχετική 
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νοµοθετική µεταβολή και να ενεργούσε σύµφωνα µε αυτή για την ανατροπή του νόµιµου σε 
βάρος του τεκµηρίου ωφέλειας, µε στόχο την είσπραξη τελικά πλήρους της αποζηµίωσης του. 
Συνεπώς οι παραπάνω τελολογικές εκτιµήσεις δεν δικαιολογούν τη διασταλτική ερµηνεία του 
άρθρου 37 του ν. 2971/2001, ώστε οι διαδικαστικές ρυθµίσεις του άρθρου 33 του ίδιου νόµου 
να επεκταθούν και στις συντελεσµένες κατά την έναρξη της ισχύος του αναγκαστικές 
απαλλοτριώσεις και αντίθετα πρέπει και εξ αντιδιαστολής να αποκλεισθεί στις αναγκαστικές 
αυτές απαλλοτριώσεις η επέκταση τους (ΟλΑΠ 11, 12/2011). 
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Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Απαλλοτρίωση τµήµατος ακινήτου. Αποζηµίωση. ∆ικαστική 
δαπάνη. ∆ικηγορική αµοιβή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Το άρθρο 13 του Ν. 2882/2001 ορίζει στην παρ. 4, ότι σε περίπτωση απαλλοτρίωσης 
τµήµατος ακινήτου, εξαιτίας της οποίας το τµήµα που αποµένει στον ιδιοκτήτη υφίσταται 
σηµαντική υποτίµηση της αξίας του ή καθίσταται άχρηστο για τη χρήση που προορίζεται, µε 
την ίδια απόφαση που καθορίζει την αποζηµίωση προσδιορίζεται και παρέχεται για την 
υποτίµηση αυτή ιδιαίτερη αποζηµίωση. Το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 
της από 4-1-1950 Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου 
και των θεµελιωδών ελευθεριών (ΕΣ∆Α), που κυρώθηκε µε το Ν. 2329/1953 και εκ νέου µε 
το Ν∆ 53/1974 και έχει αυξηµένη ισχύ, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Συντάγµατος, έναντι 
των κοινών νόµων, ορίζει ότι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται σεβασµού της 
περιουσίας του και κανένας δεν µπορεί να στερηθεί της ιδιοκτησίας του, παρά µόνο για 
λόγους δηµόσιας ωφέλειας και υπό τους όρους που προβλέπονται από το νόµο και τις γενικές 
αρχές του διεθνούς δικαίου. Με τη διάταξη αυτή προστατεύονται και τα ενοχικά περιουσιακά 
δικαιώµατα του προσώπου, όπως και το δικαίωµα αποζηµιώσεως για την προσγενόµενη 
ζηµία στην περιουσία του. Έλλειψη δε σεβασµού της περιουσίας στην περίπτωση αυτή 
υπάρχει, όταν η συνεπεία του λόγου της αποζηµίωσης µείωση της περιουσιακής 
δυναµικότητας του προσώπου δεν αποκαθίσταται πλήρως. 
Συνεπώς, στην περίπτωση που, λόγω απαλλοτριώσεως µέρους του ακινήτου, το αποµένον 
τµήµα αυτού, που εξακολουθεί να αποτελεί στοιχείο της περιουσίας του ιδιοκτήτη, υφίσταται 
σηµαντική υποτίµηση της αξίας του ή καθίσταται άχρηστο για τη χρήση που προορίζεται, το 
αναγνωριζόµενο από την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 13 παρ. 4 του ν. 2882/2001 
δικαίωµα αποζηµιώσεως ικανοποιείται πλήρως και εντεύθεν διασφαλίζεται ο σεβασµός της 
περιουσίας του ιδιοκτήτη, όταν η αποζηµίωση καλύπτει όχι µόνο την εκ της αποµειώσεως της 
εκτάσεως του όλου ακινήτου ζηµία, αλλά και εκείνη που επήλθε από την εκτέλεση του έργου, 
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για το οποίο κηρύχτηκε η απαλλοτρίωση του µέρους του ακινήτου. ∆ιότι, άλλως, κατά την 
τελευταία αυτή ζηµία το παραµένον στον ιδιοκτήτη µέρος του ακινήτου του και, εποµένως, η 
περιουσία του θα παρέµενε χωρίς αποκατάσταση (ΟλΑΠ 31/2005). Εξάλλου, από τις 
διατάξεις, των άρθρων 17 παρ. 2 εδ. γ του αναθεωρηµένου Συντάγµατος του 2001, 13 παρ. 1 
εδ. β' , 29 παρ. 2 εδ. α' και β' του Ν. 2882/2001 συνάγεται, ότι επί απαλλοτριώσεως που 
κηρύχτηκε µετά την 1-2-1971, σε περίπτωση που η συζήτηση της αιτήσεως για τον οριστικό 
περιορισµό της αποζηµιώσεως του απαλλοτριούµενου ακινήτου και της ιδιαίτερης 
αποζηµίωσης για το αποµένον τµήµα του, ενώπιον του αρµόδιου εφετείου, γίνεται υπό την 
ισχύ των αναθεωρηµένων διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 17 του Συντάγµατος του 2001 
και µετά την παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισµό της 
αποζηµιώσεως ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, ως κρίσιµος χρόνος για 
προσδιορισµό της πραγµατικής αξίας του ακινήτου και της ιδιαίτερης αποζηµίωσης για το 
αποµένον τµήµα του, λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος της συζήτησης για τον οριστικό 
προσδιορισµό, ακόµη και αν η σχετική αίτηση έχει ασκηθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του της 
διατάξεως του εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 17 του Συντάγµατος του 2001. Η λύση αυτή 
επιβάλλεται και από τη διάταξη του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, που 
κυρώθηκε µε το ν.δ. 57/1974, και έχει έναντι των κοινών νόµων αυξηµένη ισχύ (αρθρ. 28 του 
Συντάγµατος- ΑΠ 2118/2009).  
- Από το άρθρο 18 παρ. 4 του ΚΑΑΑ συνάγεται, ότι στην προκειµένη διαδικασία: α) η 
δικαστική δαπάνη βαρύνει τον υπόχρεο προς αποζηµίωση και επιδικάζεται από το δικαστήριο 
µε την ίδια απόφαση, β) η εκκαθάριση της δικαστικής δαπάνης γίνεται σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε ισχύουσες οικείες διατάξεις, γ) το άρθρο 22 του ν. 3693/1957 δεν εφαρµόζεται. 
Έτσι σε περίπτωση αίτησης για τον οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης στο Εφετείο, η 
δικαστική δαπάνη περιλαµβάνει 1) τα γενόµενα για τη διεξαγωγή και υπεράσπιση της δίκης 
έξοδα, που ήταν απαραίτητα (πραγµατογνωµοσύνες, τεχνικές εκθέσεις κλπ -άρθρο 189 παρ. 1 
ΚΠολ∆), 2) την αµοιβή του δικηγόρου του δικαιούχου για την παράσταση του κατά τη 
συζήτηση της αιτήσεως (άρθρο 111 του Κώδικα ∆ικηγόρων) και 3) την αµοιβή του 
δικηγόρου των δικαιούχων, κατά περίπτωση, σε ποσοστό επί της καθοριζόµενης οριστικής 
αποζηµίωσης και ειδικότερα: α) 2% για τη σύνταξη της αίτησης και β) 1% για τη σύνταξη 
προτάσεως επί της αίτησης (άρθρα 100 παρ. 1, 103, 107 παρ. 1- και 110 παρ. 3 του Κώδικα 
∆ικηγόρων). Ωστόσο, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 1 εδ. β' ν. 2730/1999, εφόσον η 
απαλλοτρίωση αφορά στην εκτέλεση ολυµπιακών έργων, η αµοιβή αυτή περιορίζεται σε 
ποσοστό 1/3 των ελαχίστων ορίων των αµοιβών των δικηγόρων στις περιπτώσεις που 
υπολογίζεται µε βάση το αντικείµενο της δίκης µε ανώτατο όριο αµοιβής δικηγόρου το ποσόν 
των 2.500.000 δρχ (ΑΠ 460/2006, Ελ∆νη 49, 410). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13, 18, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2013, σελίδα 395 
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ιδιαίτερη αποζηµίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 70 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ιδιαίτερη αποζηµίωση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 4 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ), εάν απαλλοτριωθεί 
τµήµα ακινήτου, µε αποτέλεσµα η αξία του τµήµατος που αποµένει στον ιδιοκτήτη να 
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µειωθεί ή το τµήµα αυτό να γίνει άχρηστο για τη χρήση που προορίζεται, µε την απόφαση 
προσδιορισµού της αποζηµίωσης για το τµήµα που απαλλοτριώθηκε, προσδιορίζεται και 
ιδιαιτέρα αποζηµίωση για το τµήµα που αποµένει στον ιδιοκτήτη, η οποία καταβάλλεται µαζί 
µε την αποζηµίωση για το απαλλοτριωµένο. Από τη διάταξη αυτή, συνδυαζόµενη µε τις 
διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 του Συντάγµατος (2001) και του άρθρου 1 του πρώτου 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α συνάγεται ότι για να είναι πλήρης η αποζηµίωση, η 
οποία οφείλεται ως αντάλλαγµα για την στέρηση της ιδιοκτησίας, πρέπει να περιλαµβάνει όχι 
µόνον την αξία του απαλλοτριωµένο τµήµατος του ακινήτου, αλλά και την ζηµία την οποία 
υφίσταται ο ιδιοκτήτης, επειδή το τµήµα που του αποµένει, µετά την απαλλοτρίωση, γίνεται 
άχρηστο ή µειώνεται η αξία του. Για τον καθορισµό ιδιαιτέρας αποζηµιώσεως, κατά την 
ανωτέρω διάταξη, αν το ακίνητο τµήµα του οποίου απαλλοτριώθηκε, είχε προ της 
απαλλοτριώσεως, έστω και δευτερευόντως, ως προορισµό την ανοικοδόµηση, πρέπει, για την 
ευδοκίµηση του σχετικού αιτήµατος, περί καθορισµού ιδιαιτέρας αποζηµιώσεως, λόγω 
µειώσεως της αξίας του αποµένοντος τµήµατος αυτού, να αποδεικνύεται σωρευτικώς, ότι το 
εν λόγω ακίνητο πληρούσε, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τους όρους δοµήσεως και ότι το 
αποµένον, µετά την απαλλοτρίωση, τµήµα αυτού δεν είναι πλέον άρτιο ούτε κατά 
παρέκκλιση ή είναι µεν άρτιο αλλά όχι οικοδοµήσιµο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ιδιαίτερη αποζηµίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1273 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ιδιαίτερη αποζηµίωση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αδίκαστη 
αίτηση. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. ∆ιόρθωση απόφασης. 
- Κατά το άρθρο 13 παρ. 4 του Ν∆ 797/1971, που έχει στην προκειµένη περίπτωση εφαρµογή 
ως εκ του χρόνου κηρύξεως της απαλλοτρίωσης (1997) και του σηµείου που βρισκόταν η 
απαλλοτρίωση κατά την έναρξη ισχύος του ν. 2882/2001, "εν περιπτώσει αναγκαστικής 
απαλλοτριώσεως τµήµατος ακινήτου, ως εκ της οποίας το εναποµένον εις τον ιδιοκτήτη 
τµήµα υφίσταται σηµαντικήν υποτίµησην της αξίας αυτού, ή καθίσταται άχρηστον δια την δ' 
ην προορίζεται χρήση, δια της αυτής περί καθορισµού της αποζηµιώσεως αποφάσεως 
προσδιορίζεται και παρέχεται ιδιαίτερα δι' αυτήν αποζηµίωσις εις τον ιδιοκτήτην οµού µετά 
της καταβαλλοµένης δια το απαλλοτριούµενον τµήµα".  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1846, 1847, 
ΚΠολ∆: 286, 290, 315 επ., 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 19, 
Ν∆: 797/1971, άρθ. 13, 
Νόµοι: 2882/2001,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
 
 
 



 

[41] 
 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ιδιαίτερη αποζηµίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1105 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ιδιαίτερη αποζηµίωση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση 
των διδαγµάτων της κοινής πείρας. 
- Το άρθρο 13 του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ) ορίζει παράγραφο 4, ότι σε περίπτωση 
απαλλοτρίωσης τµήµατος ακινήτου, εξαιτίας της οποίας το τµήµα που αποµένει στον 
ιδιοκτήτη υφίσταται σηµαντική υποτίµηση της αξίας του ή καθίσταται άχρηστο για τη χρήση 
που προορίζεται, µε την ίδια απόφαση που καθορίζει την αποζηµίωση προσδιορίζεται και 
παρέχεται για την υποτίµηση αυτή ιδιαίτερη αποζηµίωση. Το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου 
πρωτοκόλλου της από 4-11-1950 Ευρωπαϊκής σύµβασης για την προάσπιση των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.∆.Α.), που κυρώθηκε, 
µαζί µε τη σύµβαση, αρχικά µε το Ν. 2329/1953 και εκ νέου µε το Ν∆ 53/1974 και έχει 
αυξηµένη ισχύ, σύµφορα µε το άρθρο 28 του Συντάγµατος, έναντι των κοινών νόµων, ορίζει 
ότι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται σεβασµού της περιουσίας του και κανένας δεν 
µπορεί να στερηθεί της ιδιοκτησίας του παρά µόνο για λόγους δηµόσιας ωφέλειας, και υπό 
τους όρους που προβλέπονται από το νόµο και τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Με τη 
διάταξη προστατεύονται και τα ενοχικά περιουσιακά δικαιώµατα του προσώπου, όπως και το 
δικαίωµα αποζηµιώσεως για την προσγενόµενη ζηµία, στην περιουσία του. Έλλειψη δε 
σεβασµού της περιουσίας στην περίπτωση αυτή υπάρχει όταν η συνεπεία του λόγου της 
αποζηµιώσεως µείωση της περιουσιακής δυναµικότητας του προσώπου δεν αποκαθίσταται 
πλήρως. 
Συνεπώς, στην περίπτωση που, λόγω απαλλοτριώσεως µέρους του ακινήτου, το αποµένον 
τµήµα αυτού, που εξακολουθεί να αποτελεί στοιχείο περιουσίας του ιδιοκτήτου υφίσταται 
σηµαντική υποτίµηση της αξίας του ή καθίσταται άχρηστο για τη χρήση που προορίζεται, το 
αναγνωριζόµενο από την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 13 παρ. 4 του Ν. 2882/2001 
δικαίωµα αποζηµιώσεως ικανοποιείται πλήρως και εντεύθεν διασφαλίζεται ο σεβασµός στην 
περιουσία του ιδιοκτήτου όταν η αποζηµίωση καλύπτει όχι µόνο την εκ της αποµειώσεως και 
µόνον της εκτάσεως του όλου ακινήτου ζηµίαν αλλά και εκείνη που επήλθε από την εκτέλεση 
του έργου για το οποίο κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση του µέρους του ακινήτου. ∆ιότι άλλως 
κατά την τελευταία αυτή ζηµία το παραµένον στον ιδιοκτήτη µέρος του ακινήτου, και 
εποµένως η περιουσία του, θα παρέµενε χωρίς αποκατάσταση. Ανεξαρτήτως δε του ότι το 
περιεχόµενο αυτό της αποζηµιώσεως είναι απότοκο της εφαρµογής της άνω υπερνοµοθετικής 
ισχύος διατάξεως του άρθρου 1 του πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου της Συµβάσεως της 
Ρώµης, είναι αδιάφορη στην περίπτωση αυτή η διάταξη της περ.2 του άρθρου 13 του Ν. 
2882/2001 που ορίζει ότι "δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της αξίας του 
απαλλοτριωµένου η επαύξηση ή µείωση της αξίας λόγω εκτελέσεως του έργου". Και τούτο 
διότι η διάταξη αυτή αφορά την αύξηση ή µείωση του απαλλοτριουµένου µέρους, που το 
κατά το Σύνταγµα πλήρες της αξίας του κρίνεται κατά το χρόνο της απαλλοτριώσεως και όχι 
µετά την εκτέλεση του έργου. Ενώ αντιθέτως η αποζηµίωση για την υποτίµηση κατά την παρ. 
4 του άρθρου 13 αφορά το αποµένον στον ιδιοκτήτη µέρος, που εξακολουθεί να αποτελεί 
περιουσία του και µετά την εκτέλεση του έργου δι' ο η απαλλοτρίωση (ΟλΑΠ 31/2005, ΑΠ 
587/2010). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13,  
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1278 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισµός αποζηµίωσης. ∆εν δηµιουργείται δεσµός 
αναγκαστικής οµοδικίας ούτε στην περίπτωση καθορισµού αποζηµίωσης (προσωρινής ή 
οριστικής), ούτε στην περίπτωση αναγνώρισης δικαιούχου σε συγκυριότητα του 
απαλλοτριωθέντος ακινήτου 
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 παρ. 4α Ν. 2882/2001, συνάγεται, 
ότι στην περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η παρακατάθεση της αποζηµίωσης που 
καθορίστηκε προσωρινά ή οριστικά στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και η 
δηµοσίευση της γενόµενης κατάθεσης στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης ή η είσπραξη αυτής 
µε οποιοδήποτε τρόπο από εκείνον που µε απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου 
αναγνωρίστηκε δικαιούχος αυτής επιφέρει συντέλεση της απαλλοτρίωσης, ανεξάρτητα από 
το αν ο αναγραφόµενος ως δικαιούχος στην απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου είναι η 
όχι ο πραγµατικός κύριος του απαλλοτριωθέντος. Με τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης 
επέρχεται µε πρωτότυπο τρόπο η κτήση της κυριότητας του πράγµατος από τον υπερού η 
απαλλοτρίωση και αντίστοιχα η απόσβεση κάθε δικαιώµατος του ιδιοκτήτη ή οποιουδήποτε 
τρίτου πάνω στο πράγµα. Ο αληθινός κύριος, αν δεν συµπίπτει µε το δικαιούχο, όπως και 
κάθε τρίτος που διεκδικεί εµπράγµατο δικαίωµα στο απαλλοτριούµενο ακίνητο, αλλά δεν 
κλήθηκε, ούτε είχε συµµετοχή στη δίκη για προσωρινό ή οριστικό καθορισµό της 
αποζηµίωσης, έχει ενοχική αξίωση και δικαιούται να ζητήσει την αποζηµίωση που 
καθορίστηκε, από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή από εκείνον που την εισέπραξε 
ή υπέρ του οποίου εκδόθηκε το χρηµατικό ένταλµα πληρωµής (ΟλΑΠ 7/2007). Επίσης, κατά 
τη διάταξη του άρθ. 9 παρ. 4β του ίδιου ως άνω νόµου (2882/2001), όποιος δεν κλητεύτηκε 
ούτε έλαβε µέρος στη δίκη για τον καθορισµό της αποζηµίωσης δικαιούται να ασκήσει µε 
αίτηση την αξίωσή του για καθορισµό µεγαλύτερης οριστικής αποζηµίωσης, κατά το άρθρο 
21 του παρόντος νόµου, µέσα σε πέντε έτη από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης και, σε 
περίπτωση που αποδεδειγµένα έχει λάβει γνώση, µέσα σε έξι µήνες από τότε που αυτός έλαβε 
γνώση. 
Περαιτέρω, η έννοµη σχέση της δίκης προσδιορισµού της προσωρινής ή οριστικής 
αποζηµίωσης απαλλοτριωθέντων ακινήτων καθιδρύει µεταξύ των πολλών ενδιαφεροµένων 
δικαιούχων της αποζηµίωσης σχέση απλής και όχι αναγκαστικής οµοδικίας. Με την πράξη 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης δηµιουργούνται τόσες έννοµες σχέσεις δίκης, όσοι οι οµόδικοι 
δικαιούχοι, οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν σε µία δίκη, µε κοινή διαδικασία, ή σε πολλές 
χωριστές δίκες, για τον καθορισµό της αποζηµίωσης. Ο κάθε ιδιοκτήτης δικαιούται να 
ανοίξει την απαλλοτριωτική δίκη µόνο για το δικό του ακίνητο (ΑΠ 807/1994). Το ίδιο ισχύει 
και όταν είναι πολλοί συνιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου, δικαιούχοι της αποζηµίωσης του ίδιου 
απαλλοτριωθέντος ακινήτου, δηλαδή είναι ενδιαφερόµενοι για το ίδιο διακριτικό ακίνητο, 
διότι το αντικείµενο της δίκης για κάθε συγκύριο εξ αδιαιρέτου είναι το δικαίωµα επί του 
ιδανικού µεριδίου της συγκυριότητάς του, που επιδέχεται χωριστή κτήση, άσκηση, απώλεια ή 
µεταβίβαση (ΑΠ 15/2001). Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, προφανές είναι ότι δεν 
δηµιουργείται δεσµός αναγκαστικής οµοδικίας ούτε στην περίπτωση καθορισµού 
αποζηµίωσης (προσωρινής ή οριστικής), ούτε στην περίπτωση αναγνώρισης δικαιούχου σε 
συγκυριότητα του απαλλοτριωθέντος ακινήτου (ΑΠ 15 και 19/2001). Κατά συνέπεια, ο 
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καθορισµός της αποζηµίωσης του απαλλοτριωθέντος ακινήτου είναι δυνατόν να είναι 
διαφορετικός για τον καθέναν από τους συγκυρίους του ακινήτου αυτού, καθόσον οι πράξεις 
κάθε οµοδίκου ούτε ωφελούν ούτε βλάπτουν τους λοιπούς. 
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 7, 8, 9,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1686 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. ∆ικαστική δαπάνη. Αµοιβή πληρεξουσίων δικηγόρων ΟΤΑ. 
Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παρά το νόµο, αποδοχή 
πραγµάτων, που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, χωρίς απόδειξη. Αναιρείται 
η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Στο άρθρο 18 παρ. 4 εδ. ε' του έχοντος εν προκειµένω εφαρµογή Ν. 2882/01 "περί 
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων" (αφού η απαλλοτρίωση που αφορά η κρινόµενη αίτηση 
αναιρέσεως κηρύχθηκε την 24.4.2002) ορίζεται: "Σε περίπτωση εµπρόθεσµης αιτήσεως, το 
Εφετείο αποφαίνεται ενιαίως τόσο για την δικαστική δαπάνη της ενώπιον αυτού διαδικασίας, 
όσο και για την δικαστική δαπάνη του προσωρινού προσδιορισµού της αποζηµίωσης". Από 
την διάταξη αυτή συνάγεται ότι οι διαδικασίες για τον προσωρινό και οριστικό προσδιορισµό 
της καταβλητέας αποζηµίωσης αφορούν τη διερεύνηση µίας και της αυτής διαφοράς. Γι' 
αυτό, αν παραστάθηκε και στις δυο διαδικασίες ο ίδιος δικηγόρος, του οφείλεται αµοιβή µια 
φορά και για τις δυο διαδικασίες, αφού ουσιαστικά µια µόνο φορά παρέσχε την εργασία του. 
Αν δεν υπάρχει ειδική συµφωνία, η αµοιβή του αυτή υπολογίζεται κατά τα άρθρα 98, 100 
παρ. 1, 107, 110, 111 και 114 παρ. 5 του Ν∆ 3026/1954 "περί του Κώδικος ∆ικηγόρων" επί 
της αξίας του αντικειµένου της δίκης, που ταυτίζεται µε την οριστικά προσδιορισθείσα, 
συνολική αποζηµίωση προς 3%, από το οποίο 2% για τη σύνταξη των αιτήσεων προσωρινού 
και οριστικού προσδιορισµού της αποζηµίωσης και το 1% για τη σύνταξη και κατάθεση 
προτάσεων (ΑΠ 1893/2007).  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 307 του Π.∆. 410/1995 "∆ηµοτικός - Κοινοτικός Κώδικας" "1. Οι 
πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από δήµο ή κοινότητα αµείβονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Η αµοιβή τους µπορεί να 
ελαττωθεί, µε απόφαση του δικαστηρίου που δικάζει πίνακα αµοιβών τους έως το πενήντα 
στα εκατό των κατωτάτων ορίων που ορίζονται στον Κώδικα, ύστερα από εκτίµηση της, 
οικονοµικής καταστάσεως του δήµου ή της κοινότητας που έχει διορίσει τον δικηγόρο. 2. Τα 
δικαστήρια µπορούν να καθορίζουν το ποσό της δικαστικής δαπάνης που επιδικάζεται σε 
βάρος ή υπέρ δήµων και κοινοτήτων, σε ποσό που φθάνει έως τα πενήντα στα εκατό των 
κατωτάτων ορίων που ορίζονται από τον Κώδικα περί ∆ικηγόρων" (ταυτόσηµες είναι δε και 
οι διατάξεις του άρθρου 281 του Ν 3463/2006: Κύρωση του ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΗΜΩΝ και 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, που ισχύει από 01.01.2007), ενώ, στο άρθ. 111 § -2 εδ. γ και δ του π.δ. 
410/95 ορίζεται ότι: "η δηµαρχιακή επιτροπή αποφασίζει εκτός των άλλων, για την παροχή 
εντολής µόνο κατά υπόθεση δικαστική ή εξώδικη και για την παροχή γνωµοδοτήσεων και 
µόνο στους δήµους που δεν δικαιούνται να προσλάβουν δικηγόρους µε µηνιαία αντιµισθία, 
κατά το άρθ. 245 του ν. 1188/1981. Η αµοιβή των δικηγόρων αυτών, στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κώδικα των δικηγόρων, όπως ισχύουν 
κάθε φορά, µε βάση πίνακα αµοιβών που ελέγχεται ως προς το κανονικό των αµοιβών και 
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θεωρείται από τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ανήκει ο δικηγόρος ή µε 
τελεσίδικη απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου". Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 
του Ν.∆. 31/1968 "πάντα τα επί των πολιτικών ποινικών και διοικητικών υποθέσεων 
δικονοµικά προνόµια του ∆ηµοσίου, τα αναγνωριζόµενα υπό του Κωδικός Νόµων περί 
∆ικών του ∆ηµοσίου και υπό ετέρων γενικών ή ειδικών διατάξεων, εφαρµόζονται αναλόγως 
και επί των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, εφόσον ούτοι δεν απολαύουν µέχρι τούδε 
ευνοϊκωτέρων και ευρύτερων προνοµίων υπό της κείµενης νοµοθεσίας". Από τις παραπάνω 
διατάξεις προκύπτει ότι, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης απολαύουν µεν των 
αναφεροµένων παραπάνω προνοµίων του ∆ηµοσίου, όσον αφορά όµως την καταβλητέα 
στους απασχολουµένους δικηγόρους τους, ανά υπόθεση, δικηγορική αµοιβή, δεν 
εξοµοιώνονται µε το ∆ηµόσιο αλλά υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
Εποµένως, δεν εφαρµόζονται στις σχέσεις των Οργανικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε τους 
δικηγόρους αυτών η διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 του Β∆ 6/1961, του άρθρου 23 παρ. 5 του 
Π.∆/τος 282/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 18 παρ. 4 του Ν. 2873/2000, το οποίο 
καταργήθηκε µε το άρθρο 56 του Π∆ 238/2003 και του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 3086/2002, 
(που ίσχυαν κατά τον επίδικο χρόνο) που ορίζουν ότι, η αµοιβή των ∆ικηγόρων του 
∆ηµοσίου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.∆. 3026/1954 "Περί του Κωδικός των 
∆ικηγόρων", όπως κάθε φορά ισχύουν, και καθορίζεται στο διπλάσιο του ελάχιστου ορίου 
από εκείνο που προβλέπεται από αυτές για κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια, ενώ σε 
δικαστικές ή εξώδικες εργασίες, για τις οποίες από διατάξεις του Κώδικα η αµοιβή ορίζεται 
σε ποσοστό επί της αξίας του αντικειµένου της υπόθεσης, οι δικηγόροι του ∆ηµοσίου 
αµείβονται µε το διπλάσιο του ελάχιστου ορίου, που ορίζεται µε τις διατάξεις των άρθρων 
100 παράγραφος 4, 107 παράγραφος 1 εδάφιο 2 και 110 παράγραφος 1 του πιο πάνω Κώδικα 
στην πρώτη περίπτωση και από το άρθρο 161 παράγραφος 4 στη δεύτερη περίπτωση, οι 
αµοιβές δε αυτές µπορούν κατά την εκκαθάριση τους είτε να µειωθούν µέχρι του ελάχιστου 
ορίου, που προβλέπουν οι διατάξεις του παραπάνω Κώδικα, όταν πρόκειται για χειρισµό 
µεγάλου αριθµού οµοίων υποθέσεων ή όταν ο δικηγόρος του ∆ηµοσίου δεν χειρίστηκε την 
υπόθεση µε την προσήκουσα επιµέλεια, είτε να αυξηθούν µέχρι το τετραπλάσιο του 
ελάχιστου αυτού ορίου, όταν επιδείχθηκε από τον δικηγόρο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
επιµέλεια. (ΑΠ 1907/2008, ΑΠ 800/2008). Από τον συνδυασµό δε των ως άνω διατάξεων 
συνάγεται και ότι α) υπό το καθεστώς του π.δ. 410/1995, µε το οποίο κωδικοποιήθηκαν σε 
ενιαίο κείµενο νόµου, µε τίτλο "∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας", οι ισχύουσες διατάξεις 
του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα (ήδη, από 1.1.2007 ισχύει ο νέος Κώδικας ∆ήµων και 
Κοινοτήτων, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 3463/2006), οι δήµοι και οι κοινότητες µπορούσαν, 
µε απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής (όπως και µε το νέο κώδικα), να αναθέσουν σε 
δικηγόρο τη διεξαγωγή ορισµένης υπόθεσης τους (δικαστικής ή εξώδικης), έναντι της κατά 
τις διατάξεις του κώδικα περί δικηγόρων οριζόµενης αµοιβής, για κάθε δικαστική ή εξώδικη 
εργασία, και β) Με το προαναφερόµενο άρθρο 307 του Π.∆. 410/1995 ρυθµίζονται δυο 
διαφορετικές περιπτώσεις. Η διάταξη της πρώτης παραγράφου αφορά σε δίκη µε αντικείµενο 
την επιδίκαση της κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί ∆ικηγόρων αµοιβής του διορισθέντος 
από ΟΤΑ δικηγόρου, για τις επ' ονόµατι και για λογαριασµό εκείνου πραγµατοποιηθείσες 
από αυτόν δικαστικές και εξώδικες εργασίες και ορίζει ότι το δικαστήριο, που δικάζει τέτοια 
διαφορά, µπορεί να ελαττώσει την αξιουµένη µε την αγωγή αµοιβή του δικηγόρου έως το 
50% των οριζοµένων από τον Κώδικα κατωτάτων ορίων, µετά από εκτίµηση, κατόπιν 
σχετικής αιτήσεως του υπόχρεου της αµοιβής ΟΤΑ, της περιουσιακής καταστάσεως αυτού. Η 
διάταξη της δεύτερης παραγράφου του άνω άρθρου αναφέρεται σε οποιαδήποτε δίκη µε 
διάδικο ΟΤΑ και παρέχει στο δικαστήριο τη δυνατότητα, κατά τον καθορισµό των αναγκαίων 
για τη διεξαγωγή της δίκης δικαστικών και εξώδικων εξόδων (άρθρ. 189 ΚΠολ∆), που 
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επιδικάζονται εις βάρος ή υπέρ του ΟΤΑ, λόγω της ήττας ή νίκης αυτού αντιστοίχως (176 
ΚΠολ∆), να περιορίσει, κατ' αυτεπάγγελτη ενέργεια, τα έξοδα αυτά έως το 50% των 
κατωτάτων ορίων του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι, προκειµένης 
δίκης που αφορά διαφορά για την επιδίκαση του κατά τον Κώδικα περί ∆ικηγόρων ελαχίστου 
της αµοιβής του δικηγόρου του υπόχρεου σε αποζηµίωση απαλλοτριωθέντος ακινήτου του 
ΟΤΑ, για την κατόπιν εντολής αυτού σύνταξη της αιτήσεως καθορισµού της αποζηµιώσεως 
και των προτάσεων της συζητήσεως αυτής, που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της 
προσδιορισθείσης από το δικαστήριο αποζηµιώσεως για τα απαλλοτριωθέντα ακίνητα, 
εφόσον αφορά το ποσό της αµοιβής αυτής δεν έχει εφαρµογή, η πιο πάνω διάταξη της 
δεύτερης παραγράφου του άρθρου 307 του π.δ. 410/1995 κι' εποµένως το δικαστήριο δεν έχει 
τη δυνατότητα, είτε κατ ' αίτηση του ΟΤΑ είτε αυτεπαγγέλτως, να περιορίσει έως 50% την 
διεκδικουµένη αυτή ελάχιστη αµοιβή (ΑΠ 1291/2006), αλλά εφαρµόζεται η διάταξη της 
πρώτης παραγράφου, οπότε η αµοιβή του δικηγόρου του ΟΤΑ που έχει διορίσει το δικηγόρο 
µπορεί να µειωθεί έως το 50% των κατωτάτων ορίων, όχι αυτεπαγγέλτως αλλά µόνον 
κατόπιν σχετικού ισχυρισµού (ενστάσεως) του τελευταίου περί της οικονοµικής κατάστασης 
του και ύστερα από εκτίµηση αυτής υπό του ∆ικαστηρίου. Εξάλλου, από τον συνδυασµό των 
ως άνω διατάξεων των άρθρ. 100 παρ. 1, και 107 του Κώδ. ∆ικηγόρων σαφώς προκύπτει ότι 
το δικαστήριο προκειµένου να καθορίσει και επιδικάσει στον δικηγόρο του ΟΤΑ αµοιβή για 
σύνταξη αγωγής και προτάσεων οφείλει να λάβει υπόψη του το αίτηµα της αγωγής, που 
συνίσταται σε ορισµένη χρηµατική απαίτηση, που αντιστοιχεί στο οριζόµενο από τις ως άνω 
διατάξεις ποσοστό επί της αξίας του αντικειµένου της αγωγής, εκτός αν προταθεί και 
αποδειχθεί από τον εναγόµενο ΟΤΑ ένσταση από το άρθρο 307 παρ. 1 του π.δ. 410/1995 
(ήδη άρθρο 281 Ν. 3463/2006), οπότε η αµοιβή του θα καθορισθεί µετά από εκτίµηση της 
περιουσιακής καταστάσεως ΟΤΑ και έτσι µπορεί να ελαττωθεί έως το 50% των οριζοµένων 
από τον Κώδικα κατωτάτων ορίων. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 1 του Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α, "κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, έχει δικαίωµα στον σεβασµό της 
περιουσίας του και να απολαµβάνει τα αγαθά του. Κανένας δε µπορεί να στερηθεί την 
ιδιοκτησία του, εκτός µόνο για λόγους δηµόσιας ωφέλειας, σύµφωνα µε τους 
προβλεπόµενους από το νόµο και από τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου όρους. Οι 
προαναφερόµενες διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωµα κάθε κράτους να θέτει σε ισχύ νόµους, 
που θα έκρινε αναγκαίους, για τη ρύθµιση της χρήσης αγαθών, σύµφωνα µε το δηµόσιο 
(γενικό) συµφέρον ή για την εξασφάλιση της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή 
προστίµων".  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 
Κωδ∆ικ: 98, 100, 107, 110, 111, 114, 161,  
ΑΚ: 954, 955, 
Π∆: 410/1995, άρθ. 111, 307,  
Νόµοι: 2873/2000, άρθ. 24,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 796 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισµός αποζηµίωσης. Ποιοί δύνανται να ζητήσουν 
δικαστικώς τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης. Υπόχρεοι να 
καταβάλουν αποζηµίωση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 ΚΑΑΑ [Ν. 2882/2001] ορίζει "Κατά την έννοια του 
παρόντος νόµου, ενδιαφερόµενοι, οι οποίοι δύνανται να ζητήσουν δικαστικώς τον προσωρινό 
ή οριστικό προσδιορισµό της αποζηµίωσης, είναι: α] ο υπόχρεος να καταβάλει την 
αποζηµίωση, β] ο υπέρ ού κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση και γ] όποιος αξιώνει 
κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα στο απαλλοτριούµενο".  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ 3, 2 παρ. 1, 32 έως 35, 37, 42 και 46 
έως 48 του ν.δ. της 17 Ιουλίου/16 Αυγούστου 1923 "περί σχεδίων πόλεων κωµών και 
συνοικισµών του Κράτους και οικοδοµής αυτών", των µετέπειτα ισχυουσών πολεοδοµικών 
διατάξεων, µεταξύ των οποίων και η του άρθρου 2 του Ν. 5269/1931 "περί αδειών οικοδοµής 
κλπ επί ρυµοτοµουµένων ακινήτων" και του άρθρου 6 παρ 1, 2 και 3 του ιδίου Ν. 5269/1931 
όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του ΑΝ 625/1968 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 
του Ν. 633/1977, προκύπτει ότι σε περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτριώσεως για την 
εφαρµογή του σχεδίου πόλεως υπόχρεοι για την καταβολή της αποζηµιώσεως είναι ο ∆ήµος 
ή η Κοινότητα και οι ωφελούµενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες κατά την αναλογία και τους όρους 
που προβλέπει ο νόµος. Ειδικότερα, µε την παράγρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 5269/1931 
ορίζεται ότι: "Υπόχρεοι προς καταβολήν της αποζηµιώσεως δια την απαλλοτρίωσιν ακινήτων 
καταλαµβανόµενων υπό των υπό του εγκεκριµένου σχεδίου προβλεποµένων χώρων ως 
κοινοχρήστων, ήτοι οδών, πλατειών, αλσών κλπ, είναι ο δήµος ή η κοινότης και οι 
ιδιοκτήται, κατά τους ακολούθους όρους και αναλογίας, ενώ, µε την παραγρ. 3 του αυτού 
άρθρου όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 653/1977 ορίζεται ότι "∆ ι' αυτό τούτο 
το απαλλοτριωτέον οικόπεδον, συνυπόχρεοι καθίστανται ο ∆ήµος ή η Κοινότης και οι 
ωφελούµενοι παρόδιοι ιδιοκτήται, θεωρουµένων ως τοιούτων των ιδιοκτητών ακινήτων, ων 
τα οικόπεδα έχουν ή δύνανται να αποκτήσουν πρόσωπον επί του ενω περιλαµβάνεται το 
απαλλοτριωτέον ακίνητον ... χώρου. Οι παρόδιοι υποχρεούνται εις την πληρωµήν της 
αποζηµιώσεως προς διάνοιξιν οδών πλάτους µόνον µέχρι τριάκοντα µέτρων, είτε απ' ευθείας 
διανοιγοµένων εις το πλάτος τούτο, είτε δια διαδοχικών ευρύνσεων. ∆ια την διάνοιξιν οδών 
πλατυτέρων των τριάκοντα µέτρων, η δια µεταγενεστέραν οιανδήποτε υπέρ το πλάτος τούτο 
διεύρυνσιν, το επί πλέον των τριάκοντα µέτρων πλάτος, βαρύνει τον ∆ήµον ή κοινότητα". Εις 
πάσας τας περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου, η επιβάρυνσις των ιδιοκτητών, δεν 
δύναται να υπερβαίνη το ήµισυ του εµβαδού του βαρυνοµένου οικοπέδου, µετά την 
αφαίρεσιν της τυχόν υπαρχούσης πρασιάς και εν περιπτώσει ρυµοτοµήσεως του αποµένοντος 
µετά την ρυµοτοµίαν ή του εκ τακτοποιήσεως ή προσκυρώσεως προκύπτοντος. Η πέραν των 
ως άνω ορίων έκτασις, βαρύνει τον οικείον ∆ήµον ή Κοινότητα". Από τις διατάξεις αυτές 
συνάγεται ότι η πράξη αναλογισµού αποζηµιώσεως καθορίζει τις ιδιοκτησίες οι κύριοι των 
οποίων είναι δικαιούχοι και υπόχρεοι αποζηµιώσεως των κοινοχρήστων χώρων καθώς και το 
ποσοστό που κάθε µια ιδιοκτησία βαρύνεται. Αυτοί µαζί µε τον οικείο οργανισµό τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως ο οποίος είναι υπόχρεος για την έκταση που υπερβαίνει το ήµισυ του 
εµβαδού του βαρυνόµενου ακινήτου και για τα επικείµενα των ρυµοτοµούµενων ακινήτων 
είναι οι ενδιαφερόµενοι" µε την έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 ΚΑΑΑ για τον καθορισµό της 
αποζηµίωσης. Εποµένως, σε περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτριώσεως για την εφαρµογή 
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του σχεδίου πόλεως υπόχρεοι για την καταβολή της αποζηµιώσεως είναι ο ∆ήµος ή η 
Κοινότητα και οι ωφελούµενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες και οι διάδικοι στη δίκη της ρυµοτοµικής 
απαλλοτριώσεως προσδιορίζονται έµµεσα από τη διοικητική πράξη τακτοποιήσεως ή 
αναλογισµού αποζηµιώσεως (άρθρ. 32 επ και 46 επ. του από 17.6/16-8-1923 Ν∆ "περί 
σχεδίων πόλεως και ...".  
- Η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου που προβλέπεται ως λόγος αναιρέσεως κατά τη 
διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολ∆, είναι δυνατό να έχει ως περιεχόµενο, πλην άλλων την 
αιτίαση ότι η αγωγή (ή η αίτηση) επί της οποίας έκρινε το δικαστήριο της ουσίας, 
απορρίφθηκε ως µη νόµιµη, ενώ θα έπρεπε να γίνει το αντίθετο σύµφωνα µε το συγκεκριµένο 
κανόνα του ουσιαστικού δικαίου (ΟλΑΠ 7/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 5268/1931, άρθ. 2, 6, 
ΑΝ: 625/1968, άρθ. 2,  
Νόµοι: 653/1977, άρθ. 3,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 740 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισµός αποζηµίωσης. Πρόσοδος. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Επαναφορά στην προτέρα κατάσταση µετά από αναίρεση της απόφασης. Εν µέρει 
αναίρεση της απόφασης. Επιβολή χρηµατικής ποινής για αβάσιµη αγωγή. 
- Στο άρθρο 13 παρ. 1 εδ. τελευτ. του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ) όπως το εδάφιο αυτό 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3193/2003 ορίζεται ότι "ως κριτήριο για την 
εκτίµηση της αξίας του απαλλοτριουµένου ακινήτου λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, η αξία που 
έχουν κατά τον κρίσιµο χρόνο παρακείµενα και οµοειδή ακίνητα που προσδιορίζεται κυρίως 
από την αντικειµενική αξία, τα τιµήµατα σε συµβόλαια µεταβίβασης κυριότητας ακινήτων τα 
οποία συντάχθηκαν το χρόνο κήρυξης της απαλλοτρίωσης, καθώς και η πρόσοδος του 
απαλλοτριούµενου". Ως πρόσοδος κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, θεωρείται η 
προερχόµενη από τη φύση και τη δυνατότητα εκµεταλλεύσεως του απαλλοτριούµενου 
ακινήτου ως εκ του είδους, της θέσεως, της µορφής και του προορισµού του σε σχέση µε τη 
συγκεκριµένη περιοχή στην οποία βρίσκεται. Έτσι, ως κριτήριο διαφοροποιήσεως και 
στοιχείο αξιολόγησης αποτελεί προκειµένου επί αστικού ακινήτου αν το απαλλοτριούµενο 
είναι εντός ή εκτός σχεδίου, εντός ή εκτός ζώνης ποίοι σε κάθε περίπτωση οι όροι δόµησης, 
τα ποσοστά κάλυψης και αντιπαροχής και ο συντελεστής εµπορικότητας σε σχέση όµως µε 
τη συγκεκριµένη περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Αλλά η πιο πάνω διάταξη δεν 
καθιερώνει αποκλειστικά και για το δικαστήριο υποχρεωτικά κριτήρια για τη διάγνωση της 
πραγµατικής αξίας του απαλλοτριουµένου, έτσι ώστε να θεωρείται, ότι παραβιάζεται στην 
περίπτωση, που το δικαστήριο δεν θα τα λάβει υπόψη ή θα λάβει υπόψη άλλα τέτοια, παρά 
µόνο παρέχει οδηγίες για το πώς πρέπει να καθορίζεται η πραγµατική αξία και επιτρέπει στο 
δικαστήριο να λάβει υπόψη γι' αυτό το σκοπό, αφού χρησιµοποιηθεί η λέξη "ιδίως" κάθε 
πρόσφορο κατά την ανέλεγκτη κρίση του συγκριτικό στοιχείο, αφού το αξιολογήσει 
κατάλληλα. Ενόψει των προεκτεθέντων, η µη παράθεση στην απόφαση κάποιων από τα 
προαναφερόµενα στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη επί αστικού ακινήτου για τη διακρίβωση 
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της πραγµατικής αξίας του, δεδοµένου µάλιστα, ότι αποτελούν απλούς προσδιοριστικούς της 
έννοιας της προσόδου του ακινήτου, ως ενδεικτικοί, οριζόµενου από το νόµο κριτηρίου 
διαγνώσεως της αξίας αυτού παράγοντες, δεν προσδίδουν στην απόφαση έλλειψη νοµίµου 
βάσεως, λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας ως προς τον καθορισµό της αξίας του και έτσι δεν 
στοιχειοθετεί την προβλεπόµενη από τη διάταξη του αριθµού 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ 
αναιρετική πληµµέλεια.  
- Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 579 παρ. 1 ΚΠολ∆ αν αναιρεθεί η απόφαση οι διάδικοι 
επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την απόφαση που αναιρέθηκε και η 
διαδικασία πριν από την απόφαση αυτή ακυρώνεται µόνον εφόσον στηρίζεται στην 
παράβαση, για την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση", κατά δε τη διάταξη του άρθρου 581 παρ. 2 
του ίδιου κώδικα, "στο δικαστήριο της παραποµπής η υπόθεση συζητείται µέσα στα όρια που 
διαγράφονται µε την αναιρετική απόφαση". Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 580 παρ. 3 
του ΚΠολ∆, "αν ο Άρειος Πάγος αναιρέσει την απόφαση για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός 
από εκείνους που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 (δηλαδή για υπέρβαση δικαιοδοσίας ή 
παράβαση των διατάξεων, των σχετικών µε την αρµοδιότητα) παραπέµπει την υπόθεση για 
περαιτέρω εκδίκαση σε άλλο δικαστήριο ισόβαθµο και οµοειδές προς εκείνο, το οποίο 
εξέδωσε την απόφαση που αναιρέθηκε ή και στο ίδιο, αν είναι δυνατή η σύνθεση του από 
άλλους δικαστές".  
Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι η αναίρεση της απόφασης και εποµένως και η 
εξαφάνιση της µπορεί να είναι ολική ή µερική. Τούτο θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο έχουν 
προσβληθεί όλα ή κάποιο από τα περισσότερα κεφάλαια αυτής (ΑΠ 975/2000). Ειδικότερα η 
απόφαση αναιρείται κατά το µέτρο παραδοχής της αναιρέσεως, δηλαδή κατά τα κεφάλαια 
(αιτήσεις παροχής έννοµης προστασίας), τα οποία αφορά ο δεκτός γενόµενος λόγος 
αναιρέσεως καθώς και εκείνα που συνάπτονται αρρήκτως προς τα αναιρεθέντα. Η έκταση 
αυτή της αναιρέσεως προκύπτει ότι το συγκεκριµένο περιεχόµενο της αναιρετικής 
αποφάσεως κατισχύει κάθε αντίθετης γενικής διατυπώσεως αυτής και µάλιστα του τυχόν 
χαρακτηρισµού της από αυτήν της εκτάσεως της αναιρέσεως της προσβαλλόµενης 
αποφάσεως ως ολικής (ΑΠ 1308/2004, ΑΠ 1833/2001). Εποµένως στο δικαστήριο της 
παραποµπής η υπόθεση συζητείται µέσα στα όρια που διαγράφονται µε την αναιρετική 
απόφαση (ΕφΘεσ 2518/2000 Αρµ 2001.46).  
Στην περίπτωση της εν µέρει αναίρεσης, η απόφαση αναιρείται κατά το µέτρο της παραδοχής 
της αναίρεσης, δηλαδή ως προς τα πληγέντα κεφάλαια της, ως τέτοιων νοουµένων των 
οριστικών διατάξεων της απόφασης που αποφαίνονται στις επί µέρους αυτοτελείς αιτήσεις 
παροχής έννοµης προστασίας (ΑΠ 1124/1997), όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις ασκήσεως 
κυρίας παρέµβασης, ανταγωγής, αντικειµενικής σώρευσης αγωγών, άσκησης 
παρεµπίπτουσας αγωγής επεκτείνεται δε στα αρρήκτως συνδεόµενα προς τα αναιρεθέντα 
κεφάλαια της, ως τέτοιων νοουµένων όσων αφορούν παρεπόµενα ή παρακολουθήµατα της 
κύριας απαίτησης ή προέρχονται από την ίδια ιστορική και νοµική αιτία τα οποία 
συναναιρούνται (ΑΠ 443/2006, ΑΠ 570/2005) και εποµένως ως προς ολόκληρο το αναιρεθέν 
κεφάλαιο η απόφαση αποβάλλει την ισχύ της και παύει να αποτελεί δεδικασµένο (ΑΠ 
1899/2005) ενώ ως προς τα µη αναιρεθέντα κεφάλαια της απόφασης διατηρείται το 
δεδικασµένο της. Έτσι µε την αναίρεση της απόφασης, κατά το µέτρο παραδοχής της 
αντίστοιχης αίτησης, οι διάδικοι, οι οποίοι µετέσχον στην αναιρετική δίκη (ΑΠ 1717/2002) 
επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από τη συζήτηση, επί της οποίας εκδόθηκε η 
αναιρεθείσα (ΑΠ 129/2005), όµως η διαδικασία πριν την αναιρεθείσα απόφαση ακυρώνεται 
µόνον εφόσον στηρίζεται στην παράβαση για την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση, ενώ στο 
δικαστήριο της παραποµπής η υπόθεση συζητείται µέσα στα όρια που διαγράφονται από την 
αναιρετική απόφαση και αφού κατατεθούν προτάσεις κατ' άρθρο 237 ΚΠολ∆ (ΑΠ 43/2005, 



 

[49] 
 

ΑΠ 137/2004). Οι διάδικοι ενώπιον του δικαστηρίου της παραποµπής, που εφόσον πρόκειται 
περί διαφοράς υπαγόµενης στις ειδικές διαδικασίες δικάζει κατ' εφαρµογή των αναλόγων 
διατάξεων προτείνουν όποιους ισχυρισµούς µπορούσαν να προτείνουν και κατά τη συζήτηση 
που εκδόθηκε η απόφαση που αναιρέθηκε (ΑΠ 852/1987). Το δικαστήριο αυτό, ερευνώντας 
µόνον τους λόγους εφέσεως που είναι σχετικοί µετά κεφάλαια της δίκης για τα οποία 
αναιρέθηκε η εφετειακή απόφαση, ως προς τα οποία µόνον επανακρίνεται (ΑΠ 1145/2005) 
εφόσον ως προς τα µη αναιρεθέντα κεφάλαια υπάρχει δεδικασµένο που δεν ανατράπηκε µε 
την αναίρεση και δεσµεύει έτσι το δικαστήριο της παραποµπής, δεν δεσµεύεται να κρίνει 
διαφορετικά επί της ουσίας, δεσµευόµενο µόνον για τα νοµικά ζητήµατα που επέλυσε η 
αναιρετική απόφαση µε το λόγο αναιρέσεως που έκανε δεκτό (ΑΠ 1343/2002). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 205 ΚΠολ∆ το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως µε την οριστική 
απόφαση του, επιβάλλει στο διάδικο ή στο νόµιµο αντιπρόσωπο του ή στο δικαστικό του 
πληρεξούσιο ανάλογα µε την ευθύνη καθενός χρηµατική ποινή από πεντακόσια (500) ευρώ 
έως χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ που περιέρχεται στο ταµείο Νοµικών αν προκύψει από τη 
δίκη που έγινε ότι αν και το γνώριζαν 1) άσκησαν προφανώς αβάσιµη αγωγή, ανταγωγή η 
παρέµβαση ή προφανώς αβάσιµο ένδικο µέσο, ή 2) διεξήγαγαν τη δίκη παρελκυστικά ή δεν 
τήρησαν τους κανόνες των χρηστών ηθών ή της καλής πίστης ή το καθήκον της αληθείας. Με 
τη διάταξη αυτή, η οποία εναρµονίζεται µε το άρθρο 116 ΚΠολ∆, καθιερώνεται 
αποκλειστικά για την εξασφάλιση της διαδικαστικής τάξεως, χωρίς καµία επίδραση στο 
περιεχόµενο της αποφάσεως, η υποχρέωση του δικαστηρίου και όχι η διακριτική ευχέρεια 
αυτού, για την επιβολή χρηµατικής ποινής, που περιέρχεται στο Ταµείο Νοµικών, ως 
ασφαλιστικό φορέα των νοµικών επαγγελµάτων, εφόσον διαπιστωθεί δικονοµική 
συµπεριφορά, η οποία έχει αρνητική επενέργεια στην απονοµή δικαιοσύνης. Η διάταξη 
αναφέρεται στην άσκηση προφανώς αβάσιµης αγωγής, ανταγωγής, παρεµβάσεως ή ενδίκου 
µέσου. Η απαρίθµηση όµως αυτή είναι ενδεικτική και πρέπει να γίνει δεκτό ότι, από το όλο 
πνεύµα και το σκοπό της διατάξεως, καταλαµβάνει κάθε µορφής αίτηση παροχής έννοµης 
προστασίας. Ως προφανώς αβάσιµο, κατά την έννοια της διατάξεως, νοείται το µέσο 
προστασίας που ασκήθηκε, ενώ ήταν απαράδεκτο ή νοµικώς ή ουσιαστικώς αβάσιµο ή 
ισχυρισµός που προτάθηκε ήταν αναληθής. Το καθήκον αληθείας επεκτείνεται και στην 
άρνηση ισχυρισµών. Για την επιβολή της ποινής απαιτείται εν γνώσει επιχείρηση των 
απαγορευµένων πράξεων και δεν αρκεί ο ενδεχόµενος δόλος και ακόµη περισσότερο η βαριά 
αµέλεια. Η απόρριψη της αγωγής ή του ενδίκου µέσου ως νόµω ή κατ' ουσίαν αβάσιµου δεν 
υποδηλώνει και παράβαση της παραπάνω διάταξης. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 116, 205, 559 αριθ. 19, 579, 580, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 13,  
Νόµοι: 3193/2003, άρθ. 9,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1106 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισµός αποζηµίωσης. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 του Συντάγµατος αρ. 91 Πρώτου Πρωτοκόλλου 
Σύµβαση Ρώµης 13, 19 παρ. 7 και 20 παρ. 6,7, και 8 του Ν. 2882/2001 συνάγεται ότι, επί 
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αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτου, η οφειλόµενη για τον λόγο αυτόν αποζηµίωση, 
µέχρι την καταβολή της οποίας διατηρούνται ακέραια όλα τα δικαιώµατα του ιδιοκτήτη, 
πρέπει να είναι πλήρης, ήτοι να ανταποκρίνεται στην αξία του εν λόγω ακινήτου κατά τον 
χρόνο της συζητήσεως για τον προσωρινό ή τον οριστικό (εφόσον από την πρώτη συζήτηση 
παρήλθε ένα έτος) προσδιορισµό της αποζηµιώσεως και να επιτρέπει στον ιδιοκτήτη την 
αντικατάσταση του απαλλοτριούµενου µε άλλο ισάξιο ακίνητο (ΟλΑΠ 714/1978). Για την 
διάγνωση της πραγµατικής αξίας του απαλλοτριούµενου ακινήτου, το δικαστήριο λαµβάνει 
υπόψη του, κατά τη διαµόρφωση της σχετικής αποδεικτικής του κρίσεως, την αξία που έχουν 
κατά τον κρίσιµο χρόνο παρακείµενα και οµοειδή ακίνητα, καθώς και την πρόσοδο του 
απαλλοτριουµένου. Τα εν λόγω κριτήρια δεν είναι αποκλειστικά ούτε υποχρεωτικά για το 
δικαστήριο, το οποίο µπορεί να λάβει υπόψη του και να εκτιµήσει ελευθέρως και άλλα 
αποδεικτικά µέσα, έστω και µη πληρούντα τους όρους του νόµου, εφόσον αυτά, κατά την 
αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του, αποτελούν πρόσφορα συγκριτικά στοιχεία.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 19, 20,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 413 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισµός αποζηµίωσης. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβολή απόφαση. 
- Με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1εδαφ. β' του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ) όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3193/2003, ορίζεται: "ως κριτήριο για την 
εκτίµηση της αξίας του απαλλοτριωµένου ακινήτου λαµβάνεται υπόψη, ιδίως, η αξία. που 
έχουν κατά τον κρίσιµο χρόνο παρακείµενα και οµοειδή ακίνητα, που προσδιορίζεται κυρίως 
από την αντικειµενική αξία, τα τιµήµατα σε συµβόλαια µεταβίβασης κυριότητας ακινήτων, 
τα οποία συντάχθηκαν κατά το χρόνο της κήρυξης της απαλλοτρίωσης, καθώς και η 
πρόσοδος του απαλλοτριωµένου. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται, ότι τα δικαστήρια κατά 
τον καθορισµό τιµής µονάδας αποζηµίωσης ακινήτου που εµπίπτει στο σύστηµα του 
αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας τους υποχρεούνται να λαµβάνουν υπόψη και την 
αντικειµενική αξία αυτού, καθώς τών οµόρων και οµοειδών προς αυτό ακινήτων, κατά τον 
κρίσιµο χρόνο, ως ασφαλές, και αντικειµενικό µέτρο κρίσης για την εξεύρεση της 
πραγµατικής αξίας του απαλλοτριωµένου ακινήτου, η οποία πάντως σε καµιά περίπτωση δεν 
δεσµεύει τη δικαστική κρίση για την πραγµατική αξία του. Κατά δε την έννοια της 
τελευταίας αυτής διάταξης (13 ΚΑΑΑ) τα διαγραφόµενα κριτήρια δεν είναι αποκλειστικά και 
υποχρεωτικά για το δικαστήριο για τη διάγνωση της πραγµατικής αξίας του 
απαλλοτριωµένου κατά τον κρίσιµο χρόνο, έτσι ώστε να θεωρείται ότι παραβιάζεται στην 
περίπτωση που το δικαστήριο δεν τα λάβει υπόψη του ή θα λάβει υπόψη του άλλα τέτοια. Το 
δικαστήριο µπορεί να στηρίζει την κρίση του για την πραγµατική αξία του απαλλοτριωµένου 
ακινήτου, ενόψει της χρησιµοποιήσεως στην ανωτέρω διάταξη της λέξεως "ιδίως" σε κάβε 
πρόσφορο συγκριτικό στοιχείο, αφού το αξιολογήσει προσηκόντως (ΑΠ 600/2010). Η δε 
σχετική για το πρόσφορο ή όχι του συγκριτικού στοιχείου κρίση του ανάγεται στην εκτίµηση 
πραγµάτων και ως εκ τούτου δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1782/2008, ΑΠ 877/2007).  
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∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 9, 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισµός αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1451 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Καθορισµός αποζηµίωσης. ∆ικαστική δαπάνη και αµοιβή 
πληρεξουσίου δικηγόρου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από την διάταξη του άρθρου 17 παρ. 4 Ν∆ 797/1971 "Περί αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων", η οποία εφαρµόζεται στην προκειµένη περίπτωση σύµφωνα µε το άρθρο 
29 παρ. 1, 2 Ν. 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων), αφού η 
ενδιαφέρουσα απαλλοτρίωση κηρύχθηκε και συνετελέσθη υπό την ισχύ του ανωτέρω 
νοµοθετικού διατάγµατος και η οποία είναι σύµφωνη προς την διάταξη 17 παρ. 2 του 
Συντάγµατος, που επιτάσσει την καταβολή πλήρους αποζηµιώσεως σε όποιον στερείται της 
ιδιοκτησίας του για δηµόσια ωφέλεια, καθώς και της δικαστικής δαπάνης που βαρύνει τον 
υπόχρεο προς καταβολή της αποζηµίωσης και επιδικάζεται πάντοτε από το δικαστήριο µε την 
ίδια απόφαση, που καθορίζει την αποζηµίωση (όµοια ρύθµιση περιέχεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 5 του νόµου 1093/1980), προκύπτει ότι το δικαστήριο µε την απόφαση 
καθορισµού της τιµής µονάδας αποζηµίωσης επί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, πέραν του 
καθορισµού της αποζηµίωσης, επιβάλλει σε βάρος του υπόχρεου τη δικαστική δαπάνη, η 
οποία σύµφωνα µε το άρθρο 189 ΚΠολ∆, περιλαµβάνει και την αµοιβή του πληρεξουσίου 
δικηγόρου του δικαιούχου της αποζηµίωσης, η οποία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 
το όριο που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 100 επ. του Ν∆ 3026/1954, δηλαδή κάτω 
από το 3% του αντικειµένου της δίκης, ούτε µπορεί να συµψηφιστεί κατά το άρθρο 22 παρ. 2 
του Ν∆ 3693/1957, στην περίπτωση κατά την οποία υπόχρεο προς αποζηµίωση είναι το 
δηµόσιο ή ΝΠ∆∆ (ΟλΑΠ 9/1996). Προκύπτει επίσης ότι διάταξη νόµου µε την οποία 
επιρρίπτεται η αµοιβή του δικηγόρου, όχι σε βάρος του υπόχρεου αλλά σε βάρος του 
δικαιούχου της αποζηµιώσεως, είναι αντίθετη προς την πιο πάνω συνταγµατική επιταγή. 
Εποµένως, είναι αντίθετη προς το Σύνταγµα και εντεύθεν ανεφάρµοστη, η νεότερη διάταξη 
των παραγράφων 1, 1α, και 6 του άρθρου 9 του νόµου 1093/1980, όπως η δεύτερη 
προστέθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 10 του νόµου 1868/1989, µε την οποία ορίστηκε, ότι οι 
αµοιβές των δικηγόρων των διαδίκων, που αξιώνουν κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα 
στο απαλλοτριούµενο, εµπίπτουν στους διανεµητικούς λογαριασµούς που συστήθηκαν στους 
κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους µε το άρθρο 161 παρ. 7 του Κώδικα ∆ικηγόρων, που 
προστέθηκε µε το άρθρο 25 παρ. 2 του νόµου 723/1977 (εδ. 1), και το δικαστήριο, µε την ίδια 
απόφαση µε την οποία ορίζει την αποζηµίωση, προσδιορίζει και την αµοιβή του δικηγόρου 
του καθού η απαλλοτρίωση, όχι βάσει της κατά τα άρθρα 100 επ. του Κώδικα ∆ικηγόρων 
προβλεπόµενης νόµιµης αµοιβής, αλλά µε βάση το ποσοστό που καθορίζεται για κάθε 
δικηγορικό σύλλογο από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης ύστερα από σύµφωνη γνώµη του 
διοικητικού συµβουλίου του οικείου δικηγορικού συλλόγου (εδάφ. β) και ότι ο υπόχρεος 
προς αποζηµίωση ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων οφείλουν να παρακρατούν από 
το ποσό της αποζηµίωσης, το ποσό της αµοιβής που προκύπτει µε βάση το ως άνω ποσοστό, 
ως αµοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του δικαιούχου της αποζηµίωσης, και να το 
αποδίδουν στο δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει ο δικαιούχος δικηγόρος (εδ. γ), διότι 
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µε τον τρόπο αυτό φαλκιδεύεται και παύει να είναι πλήρης, κατά την έννοια του 
Συντάγµατος, η οφειλόµενη αποζηµίωση, αφού ο καθού η απαλλοτρίωση επιβαρύνεται µε τη 
διαφορά µεταξύ της νόµιµης δικηγορικής αµοιβής, που αναγκαίως θα πληρώσει στον 
δικηγόρο του και εκείνης που προκύπτει βάσει του κανονιστικώς προβλεπόµενου ποσοστού, 
η οποία και παρακρατείται (ΟλΑΠ 13, 17, 18 και 19/2000).  
- Κατά το άρθρο 18 παράγραφος 4 του Ν. 2882/2001 ΚΑΑΑ η ισχύς του οποίου άρχισε από 
7-5-2001 (άρθρο δεύτερο), "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".  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 περ.α' 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, ενώ κατά τον αριθµό 19 του ιδίου άρθρου, 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 ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 411, 431, 806, 830, 
ΚΠολ∆: 189, 559 αριθ. 1, 
Σ: 4, 17, 
Ν∆: 797/1971, άρθ. 7, 8, 17, 
Νόµοι: 2882/2001, άρθ. 18, 29, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΧρΙ∆ 2013, σελίδα 207  
 
Αναγνώριση χρέους - Αιτιώδης και αναιτιώδης αναγνώριση χρέους 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 114 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αναγνώριση χρέους. Η αναγνώριση χρέους ανώνυµης εταιρείας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παραµόρφωση του 
περιεχοµένου εγγράφου. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 873 ΑΚ, "Η σύµβαση µε την οποία γίνεται υπόσχεση ή 
αναγνώριση χρέους έτσι ώστε να γεννιέται ενοχή ανεξάρτητα από την αιτία του χρέους, είναι 
έγκυρη αν η υπόσχεση ή η δήλωση για την αναγνώριση γίνει εγγράφως. Έγγραφη υπόσχεση 
ή δήλωση αναγνώρισης, που δεν αναφέρει την αιτία του χρέους, λογίζεται σε περίπτωση, 
αµφιβολίας, ότι έγινε µε αυτό το σκοπό." Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η δι' αυτής 
θεσπιζόµενη αυτοτελής και, κατ' αρχήν, ετεροβαρής σύµβαση από αφηρηµένη υπόσχεση ή 
αναγνώριση χρέους δηµιουργείται όταν τα µέρη αποσκοπούν στη δηµιουργία υποχρέωσης 
ανεξάρτητα από την αιτία της υπόσχεσης ή της αναγνώρισης. Το πότε συντρέχει τέτοια 
περίπτωση είναι ζήτηµα πραγµατικό.  
- Κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/1920 "περί ανωνύµων εταιρειών", το οποίο προστέθηκε µε το 
Π∆ 409/1986, και µε το οποίο εναρµονίσθηκε το ελληνικό δίκαιο της ανώνυµης εταιρίας µε 
την ∆εύτερη Οδηγία 77/1991/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 1976 µε το (άρθρο 
23 παρ. 1), όπως ίσχυε κατά το χρόνο κατάρτισης των επίδικων συµφωνητικών αναγνώρισης 
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χρέους: "∆άνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, γενικούς 
διευθυντάς ή διευθυντάς αυτής....ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε 
τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι 
άκυρα". Από το περιεχόµενο της διάταξης αυτής και υπό τα εκτεθέντα δεδοµένα της ένδικης 
υπόθεσης, σαφώς προκύπτει ότι η αναγνώριση χρέους της δεύτερης αναιρεσείουσας 
εταιρείας, καθώς και η παροχή εγγύησης υπέρ αυτής από το νόµιµο εκπρόσωπό της πρώτο 
αναιρεσείοντα δεν εµπίπτει στις αναφερόµενες στη διάταξη απαγορεύσεις και, εποµένως, δεν 
είναι άκυρα τα υπογραφέντα µε την εταιρεία δανείστρια ως τρίτη, ιδιωτικά συµφωνητικά της 
22-5-2000. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 873, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αναδοχή χρέους - Σωρευτική αναδοχή χρέους 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 882 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σωρευτική αναδοχή χρέους. 
- Κατά το άρθρο 477 του ΑΚ "αν κάποιος µε σύµβαση που συνάπτει µε το δανειστή 
υποσχεθεί την εκπλήρωση ξένου χρέους, ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται αλλά παράγεται 
πρόσθετη ενοχή αυτού που υποσχέθηκε, εφόσον δεν προκύπτει σαφώς το αντίθετο". Κατά 
την έννοια της διάταξης αυτής, µε τη ρυθµιζόµενη σύµβαση (σωρευτική αναδοχή χρέους) 
δηµιουργείται πρόσθετη ενοχή αυτού που υποσχέθηκε να εκπληρώσει το ξένο χρέος, 
παράλληλα µε την ενοχή του αρχικού οφειλέτη, είναι δε έγκυρη και η αναδοχή µελλοντικού 
χρέους, που έχει ως αποτέλεσµα ότι το χρέος µε τη γέννησή του µεταφέρεται (και) σ' αυτόν 
που το αναδέχθηκε. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 477, 847 επ., 855, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απόσβεση χρέους - ∆ηµόσια κατάθεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 214 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Σύσταση ή αλλοίωση ενοχής µε δικαιοπραξία. Ο δανειστής καθίσταται υπερήµερος αν δεν 
αποδέχεται την προσφερόµενη παροχή. Τόπος παροχής. ∆ηµόσια κατάθεση. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 361 ΑΚ, για σύσταση ή αλλοίωση ενοχής µε δικαιοπραξία, ενόσω ο νόµος 
δεν ορίζει διαφορετικά, απαιτείται σύµβαση. Κατά δε τα άρθρα 320 παρ. 1 και 321 παρ. 1 του 
ΑΚ αν ο τόπος της παροχής δεν συνάγεται ούτε-από τη δικαιοπραξία ούτε από τις 
περιστάσεις και ιδίως από τη φύση της ενοχικής σχέσεως, τότε η παροχή καταβάλλεται στον 
τόπο όπου ο οφειλέτης είχε την κατοικία του κατά τη γένεση της ενοχής, αν δε η παροχή είναι 
χρηµατική, εν αµφιβολία, ο οφειλέτης χρεωστεί να την καταβάλει στον τόπο, όπου ο 
δανειστής έχει την κατοικία του κατά το χρόνο της καταβολής. 
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- Κατά το άρθρο 349 ΑΚ, ο δανειστής καθίσταται υπερήµερος αν δεν αποδέχεται την 
προσφερόµενη παροχή, η δε προσφορά απαιτείται να είναι πραγµατική και προσήκουσα. Από 
το συνδυασµό των άνω διατάξεων µε εκείνες των άρθρων 427 και 431 ΑΚ προκύπτει ότι ο µε 
δικαιοπραξία προσδιορισµένος τόπος παροχής είναι ο πρωτίστως ληπτέος υπόψη ως τόπος 
εκπληρώσεως χρηµατικής παροχής, ο οποίος τόπος παροχής αποτελεί ουσιώδη ιδιότητα 
αυτής. Εποµένως ενόψει των ανωτέρω, µεταβολή του καθορισµένου µε σύµβαση τόπου της 
παροχής δεν µπορεί να γίνει µονοµερώς είτε από τον δανειστή είτε από τον οφειλέτη, αλλά 
απαιτείται προς τούτο σύµβαση (ΑΠ 836/1980, ΑΠ 589/1986).  
- Ως προσήκων θεωρείται ο τόπος εκείνος στον οποίο ο οφειλέτης πρέπει να ενεργήσει την 
εκπλήρωση της παροχής και ο δανειστής να την δεχθεί. Εποµένως, προσφέροντας ο 
οφειλέτης την παροχή στον τόπο αυτό εκτελεί όσα του επιβάλλει ο νόµος και δεν περιάγεται 
σε υπερηµερία. Αντιθέτως, ο δανειστής αν αποκρούει την προσήκουσα προσφορά της 
παροχής που γίνεται στον τόπο της παροχής, περιέρχεται σε υπερηµερία, εφόσον η προσφορά 
αυτή είναι πραγµατική. Τότε γεννάται υπέρ του οφειλέτη το προβλεπόµενο από τα άρθρα 427 
και 431 ΑΚ δικαίωµα παρακαταθέσεως της οφειλής του προκειµένου να ελευθερωθεί από 
την ενοχή. Με την παρακατάθεση της παροχής υπό τους όρους του νόµου επέρχεται 
απόσβεση της ενοχής, ο δε οφειλέτης έχει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στον δανειστή 
την παρακατάθεση. Όµως, η γνωστοποίηση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση για την 
αποσβεστική ενέργεια της παρακαταθέσεως (ΑΠ 523/2011). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 320, 321, 349, 361, 427, 431, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΧρΙ∆ 2013, σελίδα 506 
 
Απόσβεση χρέους - Με καταβολή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 66 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Απόσβεση χρέους. ∆όση αντί καταβολής. Πτώχευση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 419 ΑΚ προκύπτει ότι για να επέλθει απόσβεση της ενοχής µε 
δόση αντί καταβολής απαιτείται συµφωνία δανειστή και οφειλέτη, ότι η άλλη παροχή δίνεται 
αντί καταβολής, συνάµα δε να συνοδεύεται η συµφωνία αυτή και µε έµπρακτη ή άµεση 
εκτέλεση της άλλης παροχής, που δίνεται αντί της οφειλόµενης. Ειδικότερα, κατά τις βασικές 
διατάξεις των άρθρων 287 και 316 επ. ΑΚ, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει στον 
δανειστή ακριβώς το οφειλόµενο. Με την καταβολή η ενοχή του αποσβέννυται (αρθρ. 416 
ΑΚ). Εάν όµως ο οφειλέτης καταβάλει κάτι άλλο αντί του οφειλοµένου (αρθρ. 419 ΑΚ) και ο 
δανειστής δεχθεί την άλλη αυτή παροχή, η ενοχή αποσβεννύεται αµέσως µε την ικανοποίηση 
του δανειστή. Με την ως άνω αποδοχή του δανειστή - συνάπτεται επαχθής εκποιητική 
σύµβαση που περιλαµβάνει τη συµφωνία περί του ότι η ενοχή θα αποσβεσθεί µε την 
καταβολή άλλης, αντί της οφειλοµένης παροχής, η οποία σύµβαση και εκτελείται 
ταυτοχρόνως µε την παράδοση του αντί καταβολής διδοµένου. Αντικείµενο της δόσεως αντί 
καταβολής µπορεί να είναι κάθε άλλη παροχή αντί της οφειλοµένης, ήτοι δύναται να 
συνίσταται στην οιαδήποτε προσπόριση αγαθού και εποµένως, αντί των οφειλοµένων 
χρηµάτων µπορεί να δοθεί πράγµα, κινητό ή ακίνητο. Αν το διδόµενο αντί καταβολής 
αντικείµενο είναι πράγµα κινητό, πρέπει να παραδοθεί στον δανειστή η νοµή αυτού, οπότε µε 
την παράδοση και την αποδοχή συντελείται η αντί καταβολής δόση (αρθρ. 1034 ΑΚ). Αν το 
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πράγµα είναι ακίνητο, η αντί καταβολής δόση απαιτεί επιπλέον και µεταγραφή (άρθρ. 1033 
ΑΚ). ∆εν έχει δε κατά κανόνα σηµασία αν το αντικείµενο που δίνεται αντί καταβολής είναι 
ίσης, µεγαλύτερης ή µικρότερης αξίας από το αντικείµενο της παλαιάς ενοχής. Όµως, µπορεί 
να συµφωνηθεί, στα πλαίσια της αρχής της ιδιωτικής αυτονοµίας και ειδικότερα της αρχής 
της ελευθερίας των συµβάσεων (άρθρο 361 ΑΚ), αν µεν το αντικείµενο που δίνεται αντί 
καταβολής είναι µεγαλύτερης αξίας, ο δανειστής να υποχρεούται να αποδώσει τη διαφορά, 
εφόσον δε είναι µικρότερης, η δόση αντί καταβολής να δίνεται προς µερική απόσβεση της 
παλαιάς ενοχής, ίσης µε την αξία του άλλου αντικειµένου. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 537 του ΕµπΝ, σε συνδυασµό προς εκείνη του άρθρου 419 ΑΚ, 
συνάγεται ότι, εφόσον η δόση αντί καταβολής προς τον δανειστή του πτωχεύσαντος, έγινε 
από τον τελευταίο πριν από την ύποπτη περίοδο, όπως αυτή ορίζεται στην πρώτη των άνω 
διατάξεων, είναι καθόλα έγκυρη και παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της µεταξύ του 
πτωχεύσαντος οφειλέτη και του δανειστή του. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 287, 316 επ., 416, 419, 1033, 1034, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
ΕµπΝ: 537, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΕΕµπ∆ 2013, σελίδα 706 
 
∆άνειο - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 629 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆άνειο. Εξόφληση µε καταβολή. Εξοφλητική απόδειξη. Καταγγελία του δανείου. 
- Η απόδειξη του πραγµατικού γεγονότος της απόδοσης των ληφθέντων λόγω δανείου 
χρηµάτων (εξόφληση) αποτελεί προϋπόθεση της έννοµης συνέπειας του πραγµατικού του 
άρθρου 416 του ΑΚ, που ορίζει ότι η ενοχή αποβέννυται µε καταβολή, χωρίς την οποία 
(απόδειξη) και δεν επέρχεται η έννοµη αυτή συνέπεια (απόσβεση της ενοχής). Εποµένως η 
κατά τα ανωτέρω παραδοχή του Εφετείου ότι δεν αποδείχθηκε η απόδοση, µε καταβολή, των 
ένδικων δανείων στηρίζει πλήρως το διατακτικό της αναιρεσιβαλλοµένης για την απόρριψη 
της ένστασης εξοφλήσεως του εναγοµένου- αναιρεσείοντος και η απόφαση διαλαµβάνει 
σχετικώς πλήρεις, σαφείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες, ο δε τρίτος, από το άρθρο 559 αρ. 
19 (όχι και 1) του ΚΠολ∆, λόγος του αναιρετηρίου, µε τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα, 
αλλά και ο τέταρτος, από το άρθρο 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆, λόγος, µε τον οποίο υποστηρίζεται 
ότι το Εφετείο µε το να µη δεχθεί την ένσταση εξοφλήσεως του αναιρεσείοντος παραβίασε 
του ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 416 του ΑΚ που ήταν εφαρµοστέα, είναι 
αβάσιµοι και απορριπτέοι. 
- Η επίδοση της αγωγής για απόδοση του δανείου αποτελεί καταγγελία του δανείου, η οποία 
(καταγγελία) δεν υπόκειται σε τύπο, από την επίδοση δε αυτή, ως καταγγελία, το δάνειο 
γίνεται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό, όπως ρητώς δέχθηκε και εν προκειµένω το Εφετείο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 340, 416, 807,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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∆ηµόσια κτήµατα - Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής & αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1823 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ηµόσια κτήµατα. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Ανακοπή. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 115 του προεδρικού διατάγµατος της 11/12-11- 1929 
"περί διοικήσεως δηµοσίων κτηµάτων", το οποίο εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 2 
ν. 4266/1929 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 ν. 5895/1933, όπως περαιτέρω 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 20 ΑΝ 1540/1938, 10 ΑΝ 1919/1939, αρθρ. 
6 ΑΝ 1331/1949, 2 ΑΝ 1925/1951, 1 Β∆ 619 της 13/27 Ιουλίου 1965 και 5 παρ. 4 ΑΝ 
263/1968: "Εις βάρος των οπωσδήποτε άνευ συµβατικής σχέσεως καρπουµένων ή 
ποιούµενων χρήσιν δηµοσίων κτηµάτων ή τοιούτων ών την νοµήν ή την χρήσιν έχει διά 
συµβάσεως οιασδήποτε το δηµόσιον ή η ∆.∆.Κ., βεβαιούται αποζηµίωσις δι'ό χρονικόν 
διάστηµα εποιήσαντο χρήσιν". Κατά την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου: "Η αποζηµίωσις 
ορίζεται, κατά την κρίσιν ανδρός αγαθού διά πρωτοκόλλου, όπερ εγκρινοµένον ... 
κοινοποιείται διά δηµοσίου οργάνου εις τον κατά τα άνω καρπούµενον ή χρησιµοποιούντα το 
ακίνητον, όστις θεωρείται αποδεχθείς την καθορισθείσαν αποζηµίωσιν αν εντός προθεσµίας 
δέκα πέντε ηµερών από της κοινοποιήσεως του πρωτοκόλλου δεν ασκήση ανακοπήν ...", 
κατά τα ειδικότερα περαιτέρω οριζόµενα στην παράγραφο αυτή. Η αποζηµίωση που 
καθορίζεται µε το πρωτόκολλο συνίσταται στην ωφέλεια την οποία εκείνος που καρπώνεται 
ή κάνει αυθαίρετα χρήση του δηµοσίου κτήµατος αδικαιολογήτως απεκόµισε, δηλαδή ό,τι θα 
κατέβαλλε οποιοσδήποτε τρίτος στο ∆ηµόσιο ως αντάλλαγµα, αν µε έγκυρη σύµβαση 
χρησιµοποιούσε το αυθαιρέτως χρησιµοποιούµενο δηµόσιο κτήµα.  
Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1 και 4 του ΑΝ 263/68 "Περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως των διατάξεων περί δηµοσίων κτηµάτων": "Κατά του αυτογνωµόνως 
επιλαµβανοµένου οιουδήποτε δηµοσίου κτήµατος συντάσσεται παρά του αρµοδίου 
Οικονοµικού Εφόρου Πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής, κοινοποιούµενον προς τον καθ' 
ου απευθύνεται ... Πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής συντάσσεται ... και κατά παντός 
αυτογνωµόνως επιλαµβανοµένου οιουδήποτε κτήµατος ανήκοντος εις την δηµοσίαν 
περιουσίαν του Κράτους (κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, οδών κλπ.)". Με τις 
διατάξεις αυτές σκοπείται η δραστικότερη προστασία της περιουσίας του Κράτους, δηµόσιας 
και ιδιωτικής. Αντικείµενο δε της ανακοπής κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής 
είναι αποκλειστικώς το κύρος του προσβαλλόµενου πρωτοκόλλου και όχι η αναγνώριση της 
κυριότητας ή έστω η προσωρινή ρύθµιση της νοµής ή άλλα ουσιαστικά δικαιώµατα του 
∆ηµοσίου ή της Κοινότητος ή οποιουδήποτε άλλου. Όλα αυτά τα ζητήµατα εξετάζονται 
παρεµπιπτόντως αλλά µόνον ως προδικαστικά ζητήµατα και όχι ως αντικείµενο της σχετικής 
δίκης χωρίς να καλύπτονται από το δεδικασµένο. Η απόφαση δηµιουργεί δεδικασµένο, µόνον 
ως προς το κύρος του ανακοπτοµένου πρωτοκόλλου και όχι για τα εκατέρωθεν ουσιαστικά 
δικαιώµατα των διαδίκων και προδικαστικά ζητήµατα του κύρους του πρωτοκόλλου. Το 
προσωρινό δεδικασµένο έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπεται να καταστεί και πάλιν επίδικο 
κατά την ίδια διαδικασία το δικαίωµα που µε τον άνω τρόπο κρίθηκε και ν' αµφισβητηθεί η 
γι' αυτό αξίωση έως την ανατροπή του δεδικασµένου αυτού σε περίπτωση αµφισβήτησης του 
δικαιώµατος του ∆ηµοσίου στο ∆ικαστήριο της κυρίας δίκης.  
- 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 
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συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, ΟλΑΠ 4/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
Νόµοι: 4266/1929, άρθ. 2,  
Νόµοι: 5895/1933, άρθ. 5,  
ΑΝ: 1540/1938, άρθ. 20,  
ΑΝ: 1919/1939, άρθ. 10,  
ΑΝ: 1331/1949, άρθ. 6,  
ΑΝ: 1925/1951, άρθ. 2,  
Β∆: 619/1965, άρθ. 1,  
ΑΝ: 263/1968, άρθ. 2, 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ηµόσια κτήµατα - Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής & αποζηµίωσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1410 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου αποζηµίωσης. Αναρµοδιότητα δικαστηρίου. Κανείς δεν 
µπορεί να δηµιουργήσει λόγο αναιρέσεως από τις δικές του πράξεις ή από πράξεις προσώπων 
τα οποία ενεργούν στο όνοµά του, εκτός αν πρόκειται για λόγους οι οποίοι αφορούν την 
δηµόσια τάξη, όπως είναι και εκείνος ο οποίος αφορά την καθ' ύλην αναρµοδιότητα του 
δικαστηρίου. 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 ΑΝ1919/39, 2 
ΑΝ1925/51 και 5 παρ. 4 του ΑΝ263/1968 "σε βάρος εκείνων, που χωρίς συµβατική σχέση 
καρπώνονται ή κάνουν χρήση δηµόσιων κτηµάτων, βεβαιώνεται αποζηµίωση για το χρονικό 
διάστηµα που έκαναν χρήση (παρ. 1). Η αποζηµίωση ορίζεται µε πρωτόκολλο, το οποίο 
κοινοποιείται σε αυτόν που καρπώνεται ή χρησιµοποιεί το ακίνητο. Εντός µηνός δικαιούται 
αυτός να ασκήσει ανακοπή ενώπιον του Ειρηνοδικείου ή του Προέδρου Πρωτοδικών, 
αναλόγως του ποσού της αποζηµίωσης, οι οποίοι, κρίνοντες εκ των ενόντων, ακυρώνουν ή 
επικυρώνουν το πρωτόκολλο ή περιορίζουν την αποζηµίωση. Κατά της αποφάσεως αυτής 
ουδέν ένδικο µέσο επιτρέπεται. Αν όµως αµφισβητείται µε την ανακοπή το δικαίωµα του 
∆ηµοσίου, η απόφαση του Ειρηνοδικείου ή του Προέδρου ουδεµία ασκεί επιρροή στη δίκη 
για το δικαίωµα, η οποία ήθελε κινηθεί ενώπιον του αρµόδιου ∆ικαστηρίου. Το πρωτόκολλο 
αποζηµίωσης, εφόσον δεν ανακοπεί εµπροθέσµως ή εφόσον επικυρωθεί ή τροποποιηθεί, 
αποτελεί τίτλο διοικητικής εκτέλεσης κατά το νόµο περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων, κατά 
της οποίας ουδεµία ανακοπή χωρεί από τις διατάξεις του νόµου αυτού (παρ. 2)".  
- 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∆ονοµίας 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∆ονοµίας είναι αρµόδιο το Μονοµελές Πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία 
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των άρθρων 686 επ. ΚΠολ∆, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά". Από τις ως άνω διατάξεις, σε 
συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 1 εδ. ε' και στ" και 4 του ΕισΝΚΠολ∆, κατά τις οποίες 
"καταργούνται όλες οι διατάξεις που αφορούν θέµατα που ρυθµίζει ο ΚΠολ∆ονοµίας, 
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∆ονοµίας, 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.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 562 παρ. 3 ΚΠολ∆, κανείς δεν µπορεί να δηµιουργήσει λόγο 
αναιρέσεως από τις δικές του πράξεις ή από πράξεις προσώπων τα οποία ενεργούν στο όνοµά 
του, εκτός αν πρόκειται για λόγους οι οποίοι αφορούν την δηµόσια τάξη, όπως είναι και 
εκείνος ο οποίος αφορά την καθ' ύλην αναρµοδιότητα του δικαστηρίου, η οποία εξετάζεται 
και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. Η σχετική ένσταση, κατά τις συνδυασµένες διατάξεις 
των άρθρων 46, 559 αριθ. 5, 560 αριθ. 3 και 562 παρ. 2 περ. γ' ΚΠολ∆, προτείνεται σε κάθε 
στάση της δίκης, ακόµη και ενώπιον του Αρείου Πάγου για πρώτη φορά, εφόσον κατά την 
τελευταία αυτήν περίπτωση τα συγκροτούντα αυτήν πραγµατικά περιστατικά προκύπτουν 
από την προσβαλλοµένη απόφαση ή έχουν τεθεί νοµίµως υπόψη του δικαστηρίου της ουσίας, 
σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις (ΑΠ 1331/2008, ΑΠ 1392/1987).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 5, 560, 562, 
ΕισΝΚΠολ∆: 3, 
Νόµοι: 4266/1929, άρθ. 2,  
Νόµοι: 5895/1933, άρθ. 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 590 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιετής διάσταση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
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- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε "εφόσον οι 
σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από δυο τουλάχιστον χρόνια ο κλονισµός 
τεκµαίρεται αµάχητα και το διαζύγιο µπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισµού 
αφορά το πρόσωπο του ενάγοντος. Η συµπλήρωση του χρόνου διάστασης δεν εµποδίζεται 
από µικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων ανάµεσα στους 
συζύγους". Από τη διάταξη αυτή, που καθιερώνει ως λόγο διαζυγίου τον αντικειµενικό 
κλονισµό της έγγαµης σχέσεως των συζυγών προκύπτει ότι, εφόσον αποδειχθεί η τετραετής 
διάσταση, η οποία υπολογίζεται αναδροµικά όχι από το χρόνο που είχε προσδιορισθεί αρχικά 
να συζητηθεί η αγωγή στο πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο, αλλά από το χρόνο της µετ' αναβολή 
πρώτης στο ακροατήριο κατ' ουσίαν συζήτησης της αγωγής, κατά τον οποίο συµφωνά µε τις 
διατάξεις των άρθρων 68, 69, 224, 269 και 281 ΚΠολ∆ κρίνεται το κεκτηµένο του 
καταγόµενου στη δίκη δικαιώµατος, τεκµαίρεται αµάχητα ο κλονισµός των σχέσεων των 
συζύγων και το δικαστήριο χωρεί, στη λύση του γάµου. Ως διάσταση, κατά την έννοια της 
διάταξης αυτής, νοείται εκείνη κατά την οποίαν οι σύζυγοι αποµακρύνονται φυσικώς και 
ψυχικώς µεταξύ τους, µε τη θέληση να µην έχουν πλέον κοινωνία βίου, ανεξάρτητα από το 
εάν η αποµάκρυνση αυτή, ως πραγµατικό γεγονός, είναι αποτέλεσµα της πρωτοβουλίας του 
ενός από τους συζύγους ή και των δύο και ανεξάρτητα από το εάν διαµένουν στην ίδια 
κατοικία αλλά υπό καθεστώς χωρισµού από τραπέζης και κοίτης. Η υποκειµενική πρόθεση 
διακοπής της έγγαµης συµβίωσης (ψυχικό στοιχείο) που δεν αφορά υποχρεωτικά τον 
ενάγοντα ή µπορεί να αφορά και τους δύο, δεν αρκεί να αποτελεί ενδόµυχη διάθεση ή 
επιθυµία, αλλά πρέπει να εκδηλώνεται και εξωτερικά. Με το ανωτέρω περιεχόµενο της 
διάστασης ο νόµος, για να διευκολύνει την προσπάθεια αποκατάστασης των συζυγικών 
σχέσεων, δεν θεωρεί ότι παρεµποδίζουν τη συµπλήρωση του χρόνου οι µικρές διακοπές της 
διάστασης που γίνονται προς επίτευξη της αποκατάστασης, παρά το ότι, στην περίπτωση 
αυτή, ελλείπει η πρόθεση διακοπής της συµβίωσης. Η διάσταση δεν αναιρείται, κατά µείζονα 
λόγο, από τυχόν επισκέψεις της οικογενειακής στέγης και από µέρους του αποµακρυθέντος 
από αυτή συζύγου, προς εκδήλωση ενδιαφέροντος για προβλήµατα που απασχολούν τη 
σύζυγο και τα τέκνα που διαµένουν µε αυτή εάν δεν αναιρείται η σταθερή πρόθεση 
διάστασης του συζυγικού δεσµού, και εξακολουθεί να υπάρχει από της πλευράς τουλάχιστον 
του ενός συζύγου. Τα όποια διακοπτικά της ψυχικής και σωµατικής αποµάκρυνσης 
περιστατικά, που τυχόν επικαλείται ο εναγόµενος, στον εκ του άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ λόγο 
διαζυγίου, τείνουν σε αποδυνάµωση της έννοιας της διάστασης, που αποτελεί στοιχείο της 
βάσης της αγωγής, συνιστούν άρνηση. Αν δε, κατά το στάδιο της αποδεικτικής διαδικασίας 
προκύψουν τέτοια διακοπτικά περιστατικά, εκτιµώνται ανελέγκτως από το δικαστήριο της 
ουσίας αν αναιρούν ή όχι το στοιχείο της διάστασης (ΟλΑΠ 20/1990, ΑΠ 586/2009). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 
ΚΠολ∆: 68, 69, 224, 269, 281, 1439, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΝοΒ 2013, σελίδα 2168 
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 135 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιετής διάσταση. Ερηµοδικία. Έφεση. 
- Στο άρθρο 1439 παρ. 3 ΑΚ ορίζετο «εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς 
από τέσσερα τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισµός τεκµαίρεται αµάχητα και το διαζύγιο µπορεί 
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να ζητηθεί έστω και αν ο λόγος του κλονισµού αφορά το πρόσωπο του ενάγοντος. Η 
συµπλήρωση του χρόνου διάστασης δεν εµποδίζεται από µικρές διακοπές, που έγιναν ως 
προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων ανάµεσα στους συζύγους». Ήδη, η ως άνω διάταξη 
του άρθρου 1439 του ΑΚ, τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 του Ν. 3719/2008, και ορίζεται 
πλέον σ' αυτήν ότι «εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από δύο 
τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισµός τεκµαίρεται αµάχητα και το διαζύγιο µπορεί να ζητηθεί 
έστω και αν ο λόγος του κλονισµού αφορά το πρόσωπο του ενάγοντος. Η συµπλήρωση του 
χρόνου διάστασης υπολογίζεται κατά το χρόνο της συζήτησης της αγωγής και δεν 
εµποδίζεται από µικρές διακοπές, που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων 
µεταξύ των συζύγων». Μάλιστα, από άποψη διαχρονικού δικαίου, η τελευταία διάταξη περί 
διετούς διάρκειας της διάστασης (άρθρο 14 του Ν. 3719/2008) καταλαµβάνει όλες τις µη 
συζητηθείσες εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος της (26-11-2008), αγωγές διαζυγίου, 
δηλαδή εκτείνεται και στους γάµους που τελέσθηκαν πριν την έναρξη της ισχύος της, ακόµη 
και αν η διάσταση επήλθε υπό την ισχύ της προγενέστερης διάταξης (τετραετούς διάστασης), 
καθόσον δεν προβλέπεται στο νόµο κάποια διάκριση (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη «Το σύµφωνο 
συµβίωσης και οι τροποποιήσεις οικογενειακού δικαίου» εκδ. 2009 σελ. 105 παρ. 13 και την 
από 4-11-2008 έκθεση της Β' ∆ιεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής των Ελλήνων 
επί του νοµοσχεδίου «Μεταρρυθµίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες 
διατάξεις»). Επίσης, κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, καθένας από τους συζύγους, 
ανεξάρτητα από το αν προκάλεσε τη διάσταση ή όχι, έχει δικαίωµα να ζητήσει διαζύγιο, όταν 
η διάσταση διήρκεσε κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα, υπολογιζόµενο αναδροµικώς από το 
χρόνο συζητήσεως της σχετικής αγωγής στο πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο, κατά τον οποίο 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68, 69, 224, 269 και 281 ΚΠολ∆ κρίνεται το 
κεκτηµένο του καταγόµενου στη δίκη δικαιώµατος. Από την ίδια διάταξη, που καθιερώνει ως 
λόγο διαζυγίου τον αντικειµενικό κλονισµό της έγγαµης σχέσεως, προκύπτει ότι, εφόσον 
αποδειχθεί η ως άνω διάσταση, τεκµαίρεται αµαχήτως ο κλονισµός και το δικαστήριο χωρεί 
στη λύση του γάµου. Ως διάσταση, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, νοείται η φυσική 
και ψυχική αποµάκρυνση µεταξύ των συζύγων, µε την πρόθεση τουλάχιστον του ενός εξ 
αυτών να µην έχουν πλέον κοινωνία βίου. Τη συµπλήρωση του ως άνω χρόνου δεν 
εµποδίζουν οι µικρές διακοπές της διαστάσεως, που γίνονται προς επίτευξη της 
αποκαταστάσεως των σχέσεων των συζύγων, παρά το ότι στην περίπτωση αυτή ελλείπει η 
πρόθεση διακοπής της συµβιώσεως. Κατά µείζονα λόγο δεν ελλείπει η διάσταση, όταν 
παρεµβάλλονται µικρές διακοπές εξ άλλων λόγων (π.χ. κοινωνικών ή χάριν των τέκνων και 
για την µε αυτά επικοινωνία) που δεν αναιρούν τη σταθερή πρόθεση διασπάσεως του 
συζυγικού δεσµού. Εξάλλου, η διάσταση συνοδεύεται, συνήθως, και από τη διακοπή του να 
κατοικούν ή να διαµένουν οι σύζυγοι στην ίδια οικία. Ωστόσο, είναι νοητή αυτή (διάσταση), 
έστω και αν συνεχίζουν εκείνοι να κατοικούν ή να διαµένουν στην ίδια οικία, σε 
διαφορετικούς βέβαια χώρους της (συνοίκηση υπό ευρεία έννοια), οπότε φαινοµενικά µεν 
προκύπτει έγγαµη συµβίωση, στην ουσία όµως έχει διακοπεί η συµβίωση αυτή (ΟλΑΠ 
20/1990 ΝοΒ 1990.1341, ΑΠ 1377/2010, ΑΠ 1256/2010, ΑΠ 1057/2012).  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 528 ΚΠολ∆, όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση του µε το άρθρο 
16 παρ. 4 Ν. 2915/2001 και το άρθρο 44 Ν. 3994/2011, αν ασκηθεί έφεση από διάδικο που 
δικάστηκε σαν να ήταν παρών, η εκκαλούµενη απόφαση εξαφανίζεται µέσα στα όρια που 
καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους. Ο εκκαλών δικαιούται να 
προβάλει όλους τους ισχυρισµούς που µπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως. Κατά δε το άρθρο 
524 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 3994/2011 η 
προφορική συζήτηση κατά τις διατάξεις του άρθρο 270 είναι υποχρεωτική µόνο στην 
περίπτωση του άρθρου 528, στην οποία εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις του άρθρου 270. 
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Πράγµατι στην περίπτωση αυτή, εφόσον η έφεση εξακολουθεί να λειτουργεί ως 
υποκατάστατο της καταργηµένης αναιτιολόγητης ανακοπής ερηµοδικίας, επιφέρει χωρίς 
έρευνα των λόγων της - την εξαφάνιση της εκκαλούµενης απόφασης, ανεξάρτητα πλέον από 
το είδος της διαδικασίας, και την αναδίκαση της υπόθεσης από το εφετείο. Έτσι αυτό 
µετατρέπεται, στην περίπτωση αυτή, ουσιαστικά σε πρωτοβάθµιο δικαστήριο (ΑΠ 884/2007, 
ΧρΙ∆ 2008.52 ,ΑΠ 1015/2005 Ελ∆νη 2005.1100). Εν προκειµένω, η εκκαλούσα (εναγοµένη 
στον πρώτο βαθµό) ασκεί έφεση κατά της υπ' αριθ. 2671/2012 οριστικής αποφάσεως του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των 
γαµικών διαφορών ερήµην αυτής. Η υπόθεση αφορούσε αγωγή διαζυγίου που άσκησε ο 
εφεσίβλητος εναντίον της. Η έφεση ασκήθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα µε κατάθεση του 
σχετικού δικογράφου στη γραµµατεία του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου. Είναι λοιπόν 
παραδεκτή. Συνεπώς, σύµφωνα και µε τις προαναφερόµενες αιτιολογίες, επιφέρει (εφόσον µε 
το εφετήριο υποβάλλονται προτάσεις επί της ουσίας της αγωγής, αρνητικές της βασιµότητάς 
της) την εξαφάνιση της προσβαλλόµενης απόφασης ως προς όλες τις διατάξεις της. Εποµένως 
πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ' ουσίαν βάσιµη, να εξαφανισθεί η εκκαλούµενη απόφαση, να 
κρατηθεί η υπόθεση και να γίνει αναδίκαση της υποθέσεως από το ∆ικαστήριο τούτο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 
ΚΠολ∆: 270, 524, 528,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ιαζύγιο - 4ετής διάσταση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 814 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. ∆ιετής διάσταση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρ. 1439 παρ. 3 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 16 
του Ν. 1329/1983 και στη συνέχεια µε το άρθρ. 14 του Ν. 3719/2008, εφόσον οι σύζυγοι 
βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από δυο τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισµός στις σχέσεις τους 
τεκµαίρεται αµάχητα και το διαζύγιο µπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισµού 
αφορά το πρόσωπο του ενάγοντος, δεν εµποδίζεται δε η συµπλήρωση του χρόνου διάστασης 
από µικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων ανάµεσα στους 
συζύγους. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής που καθιερώνει ως λόγο διαζυγίου τον 
αντικειµενικό κλονισµό της έγγαµης σχέσης των συζύγων, η διετής συνεχής διάσταση των 
συζύγων, που απαιτεί ο νόµος για να λυθεί για το λόγο αυτό ο µεταξύ τους γάµος, 
υπολογίζεται από τότε που η συµβίωσή τους διασπάσθηκε τόσο κατά τα εξωτερικά της 
γνωρίσµατα, δηλαδή ως συγκατοίκηση, όσο και κατά το ψυχικό της στοιχείο, δηλαδή ως 
προς τη θέληση να διατηρηθεί ο γάµος, πρέπει δε να έχει συµπληρωθεί µέχρι την πρώτη στο 
ακροατήριο συζήτηση της αγωγής διαζυγίου, δηλαδή η διετής διάσταση των συζύγων 
υπολογίζεται αναδροµικά από το χρόνο αυτό της πρώτης στο ακροατήριο συζήτησης της 
αγωγής διαζυγίου, κατά τον οποίο και κρίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρ. 68, 69, 224, 269 
και 281 ΚΠολ∆ το κεκτηµένο του καταγόµενου στη δίκη δικαιώµατος.  
- Η διαφορά αιτιολογικού και διατακτικού της απόφασης ναι µεν αποτελεί έλλειψη νόµιµης 
βάσης και δηµιουργεί λόγο αναίρεσης από τον αριθµό 19 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆, όµως ο 
λόγος αυτός δεν ιδρύεται, όταν η διαφορά οφείλεται σε προφανή παραδροµή του 
δικαστηρίου, που συνιστά εποµένως λάθος δεκτικό διόρθωσης κατά το άρθρ. 315 ΚΠολ∆. 
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 
ΚΠολ∆: 68, 69, 224, 269, 281, 315, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ιαζύγιο - Αντίθετες αγωγές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1428 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Ισχυρός κλονισµός. Τετραετής (διετής διάσταση). Αντίθετες αγωγές. Παρά το 
νόµο κήρυξη ή µη κήρυξη απαραδέκτου. 
- Κατά το άρθρο 1439 παρ. I ΑΚ, "καθένας από τους συζύγους µπορεί να ζητήσει το 
διαζύγιο, όταν οι µεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά από λόγο που αφορά το 
πρόσωπο του εναγοµένου ή και των δυο συζύγων, ώστε βάσιµα η εξακολούθηση της έγγαµης 
σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα". Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται ως λόγος 
διαζυγίου ο αντικειµενικός κλονισµός της έγγαµης σχέσης, χωρίς να απαιτείται το στοιχείο 
της υπαιτιότητας για να µπορεί να ζητηθεί το διαζύγιο. Κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου 
"εφόσον ο εναγόµενος δεν αποδεικνύει το αντίθετο, ο κλονισµός τεκµαίρεται σε περίπτωση 
... εγκατάλειψης του ενάγοντος από τον εναγόµενο". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι το 
πραγµατικό του κανόνα της παραγρ. 2 του ως άνω άρθρου (1439 ΑΚ) ταυτίζεται µε το 
πραγµατικό του κανόνα της παραγρ. 1, από την οποία δεν θέλησε παρέκκλιση ο νοµοθέτης. Ο 
ορισµός τεκµηρίου για την περίπτωση αυτή, συνέχεται µε την διευκόλυνση της απόδειξης εν 
όψει της φύσης των λόγων του κλονισµού (ΑΠ 242/2010).  
- Κατά το άρθρο 1439 παρ. 3 ΑΚ, "εφόσον, οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από 
τέσσερα τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισµός τεκµαίρεται αµάχητα και το διαζύγιο µπορεί να 
ζητηθεί έστω και αν ο λόγος του κλονισµού αφορά στο πρόσωπο του ενάγοντος". Κατά την 
έννοια της διατάξεως αυτής, καθένας από τους συζύγους, ανεξάρτητα από το αν προκάλεσε 
τη διάσταση ή όχι, έχει δικαίωµα να ζητήσει διαζύγιο, όταν η διάσταση διήρκεσε επί µία 
συναπτή τετραετία, υπολογιζόµενη αναδροµικώς από της αγωγής, και ειδικότερα, από τον 
χρόνο συζητήσεως αυτής, κατά τον οποίο κρίνεται το κεκτηµένο του καταγόµενου στη δίκη 
δικαιώµατος. Από την ίδια διάταξη, που καθιερώνει ως λόγο διαζυγίου τον αντικειµενικό 
κλονισµό της έγγαµης σχέσης, προκύπτει ότι, εφόσον αποδειχθεί η τετραετής διάσταση, 
τεκµαίρεται αµάχητα ο κλονισµός και το δικαστήριο χωρεί, µετά και τη διαπίστωση της 
πρόθεσης για διάσταση, στη λύση του γάµου. 
Συνεπώς, τα γεγονότα που µπορούν να προκαλέσουν ισχυρό κλονισµό µπορεί να είναι και 
ανυπαίτια ή ακόµη και µη καταλογιστά, δεν έχει δε σηµασία ποιός από τους συζύγους 
δηµιούργησε πρώτος το λόγο κλονισµού της έγγαµης συµβίωσης. Το ότι για τη λύση του 
γάµου είναι πλέον αδιάφορο αν ο κλονισµός οφείλεται σε υπαίτιο ή ανυπαίτιο κλονιστικό 
γεγονός σηµαίνει ότι στη δίκη του διαζυγίου δεν δικαιολογείται σε καµία πλευρά έννοµο 
συµφέρον για την έρευνα της υπαιτιότητας, αφού το δεδικασµένο της διαπλαστικής 
απόφασης του διαζυγίου, δεν εκτείνεται σε ζητήµατα υπαιτιότητας σε καµία περίπτωση. 
Συνέπεια τούτων είναι ότι η απόφαση που κηρύσσει τη λύση του γάµου δεν αποτελεί 
δεδικασµένο ούτε ως προς την ύπαρξη καθεαυτή των επί µέρους πραγµατικών περιστατικών 
που επέφεραν τον κλονισµό της έγγαµης σχέσης, αφού το δεδικασµένο αφορά στην έννοµη 
σχέση ή στο δικαίωµα που κρίθηκε τελεσίδικα (ΚΠολ∆ 322, 324), ούτε ως προς το ζήτηµα 
της υπαιτιότητας για τον κλονισµό αυτόν, ακόµη και αν ο λόγος διαζυγίου αφορά 
αποκλειστικά στο πρόσωπο του εναγοµένου, τα δε ζητήµατα υπαιτιότητας κρίνονται 
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αυτοτελώς στη δίκη διατροφής. Στην πραγµατικότητα δηλαδή αντικείµενο της δίκης 
διαζυγίου είναι, όχι η δικαστική διάγνωση του λόγου που δικαιολογεί την απαγγελία του 
διαζυγίου, αλλά το διαπλαστικό δικαίωµα της λύσης του γάµου (ΑΠ 701/2007, 33/2010, 
491/2010, 293/2011). Εποµένως, στην περίπτωση συνεκδίκασης αντίθετων αγωγών 
διαζυγίου, µε τις οποίες καθένας από τους συζύγους ζητεί τη λύση του γάµου για ισχυρό 
κλονισµό της έγγαµης σχέσης, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του άλλου συζύγου, ή λόγω 
τετραετούς διάστασης, αν η µία απ` αυτές γίνει δεκτή και η άλλη απορριφθεί, είναι προφανές 
ότι ο διάδικος του οποίου η αγωγή απορρίφθηκε δεν έχει έννοµο συµφέρον, κατά τα άρθρα 
68, 516 παρ. 2 και 556 παρ. 2 ΚΠολ∆, να ασκήσει αντίστοιχα έφεση ή αναίρεση κατά της 
πρωτόδικης ή της τελεσίδικης απόφασης 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 διάπλασης έχει ικανοποιηθεί µε την απαγγελία διαζυγίου, έστω και µε βάση 
διάφορα περιστατικά, απαρτίζοντα, όµως, τον ίδιο λόγο του αντικειµενικού κλονισµού του 
γάµου (ΑΠ 491/2010, 1326/2008, 1301/2005, 669/2005).  
- Το έννοµο συµφέρον αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης επί της έφεσης και η 
συνδροµή του ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, η έλλειψή του δε συνεπάγεται 
την απόρριψη του ένδικου µέσου της έφεσης ως απαράδεκτου (άρθρα 68, 73, 516 και 532 
ΚΠολ∆).  
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθ. 14 τον άρθρου 559 του ΚΠολ∆ ιδρύεται (και) αν το 
δικαστήριο παρά το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε απαράδεκτο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Αντίθετες αγωγές 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 157 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Ισχυρός κλονισµός. Το δεδικασµένο της διαπλαστικής απόφασης του διαζυγίου 
δεν εκτείνεται σε ζητήµατα υπαιτιότητας. Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών ουδείς από τους 
διαδίκους συζύγους έχει, αν και νίκησε, έννοµο συµφέρον ν΄ ασκήσει έφεση κατά της εν 
λόγω απόφασης. 
- 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 η και των δύο συζύγων, ώστε βάσιµα η εξακολούθηση της έγγαµης σχέσεως 
του να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται ως λόγος 
διαζυγίου ο αντικειµενικός κλονισµός της έγγαµης σχέσεως, χωρίς ν΄ απαιτείται το στοιχείο 
της υπαιτιότητας, για να δύναται να ζητηθεί το διαζύγιο. ΄Ετσι ο ενάγων για τη θεµελίωση 
και παραδοχή της αγωγής του θα πρέπει να επικαλεστεί και αποδείξει ότι ο γάµος έχει 
κλονιστεί 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 να καταστεί γι΄ αυτόν αφόρητη. Αν το κλονιστικό γεγονός 
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αφορά και τους δύο συζύγους, το προς διάζευξη δικαίωµα γεννάται ανεξαρτήτως από τον 
ποιόν από τους δύο βαρύνει περισσότερο η ύπαρξή του και από το αν υπάρχει υπαιτιότητα 
στο πρόσωπο του ενός µόνον. Αν όµως το κλονιστικό γεγονός συνδέεται αποκλειστικώς µε 
το πρόσωπο του ενάγοντος δεν γεννάται υπέρ αυτού δικαίωµα διαζεύξεως µε βάση την 
παραπάνω διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 1 ΑΚ, ακόµη και αν, στην περίπτωση αυτή, έχει 
κλονιστεί αντικειµενικώς η έγγαµη σχέση, ο γάµος έχει απονεκρωθεί και δεν υπάρχει στην 
ουσία. Το ότι για τη λύση του γάµου είναι πλέον αδιάφορο αν ο κλονισµός οφείλεται σε 
υπαίτιο ή ανυπαίτιο κλονισµό γεγονός σηµαίνει ότι στη δίκη του διαζυγίου δεν δικαιολογείται 
σε καµιά πλευρά έννοµο συµφέρον για την έρευνα της υπαιτιότητας. Το δεδικασµένο της 
διαπλαστικής απόφασης του διαζυγίου δεν εκτείνεται σε ζητήµατα υπαιτιότητας (ΑΠ 
669/2005 Ελ∆νη 46.1074 ΑΠ 1751/1999 Ελ∆νη 41.987, ΑΠ 1260/1999 Ελ∆νη 42.393 Σ. 
Ματθία παρατηρήσεις στην Ελ∆νη 27,1305 εποµ. Κουνουγέρη - Μανωλεδάκη. Ζητήµατα 
αντικειµενικού κλονισµού στο σύγχρονο ελληνικό δίκαιο του διαζυγίου Ελ∆νη 34,1218 επόµ. 
ιδία σελ 1219 και εκεί παραποµπές) ούτε και στη δίκη διατροφής µετά το διαζύγιο, όπως 
προβλέπει το άρθρο 1442 ΑΚ, ενόψει της διατάξεως του άρθρου 1444 παρ. 1 ΑΚ. Ούτε 
παράγει δεδικασµένο, στη δίκη για τη λύση του γάµου, κατ΄ άρθρο 1439 παρ. 1 ΑΚ, η 
τελεσίδικη απόφαση που εκδόθηκε σε δίκη διατροφής, ακόµη και αν το ∆ικαστήριο έχει 
αποφανθεί αρµοδίως για πραγµατικά περιστατικά τα οποία συνιστούν λόγο διαζυγίου, ως 
αναγκαία προϋπόθεση για το δικαίωµα που έκρινε (ΑΠ 1260/1999 ο.π., ΑΠ 1118/1998 
Ελ∆νη 40. 783 ΕφΛαρ. 46/2002 Ελ∆νη 44.1396). Αντικείµενο δε της δίκης διαζυγίου είναι 
όχι η δικαστική διάγνωση του λόγου διαζυγίου που δικαιολογεί την απαγγελία του διαζυγίου, 
αλλά το διαπλαστικό αποτέλεσµα της λύσης του γάµου (ΑΠ 669/2005 ο.π ΑΠ 814/1996 
Ελ∆νη 39.80 Στ. Ματθίας Ελ∆νη 54.1286 παρατηρήσεις κάτω από την ΑΠ 618/1992). Κατ΄ 
ακολουθίαν τούτων, αν ασκηθούν δύο αντίθετες αγωγές διαζυγίου, για ισχυρό κλονισµό, από 
λόγο που αφορά στο πρόσωπο του άλλου συζύγου και το ∆ικαστήριο 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 συνέχεια 
που αµφότεροι οι διάδικοι επεδίωκαν µε το αίτηµα των αγωγών. 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 
καµία δυσµενή επιρροή στις έννοµες σχέσεις του, αφού από τις αιτιολογίες αυτές, που δεν 
έχουν προσόντα διατακτικού, δεν ιδρύεται, όπως λέχθηκε, δεδικασµένο για ζητήµατα 
υπαιτιότητας, το οποίο µπορεί να χρησιµεύσει σε άλλη δίκη, στην οποία θα εµφανίζεται ως 
παρεµπίπτον (προδικαστικό) ζήτηµα σε σχέση µε άλλο δικαίωµα. Συνεπώς ουδείς από τους 
διαδίκους συζύγους έχει στην περίπτωση αυτή, αν και νίκησε, έννοµο συµφέρον ν΄ ασκήσει 
έφεση κατά της εν λόγω απόφασης, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 516 παρ. 2, 
επιδιώκοντας τη λύση του γάµου µε διάγνωση διαφορετικού λόγου διαζυγίου, διότι ως 
«έννοµο» θεωρείται µόνον το συµφέρον που συνδέεται µε κάποια έννοµη σχέση (βλ. πέραν 
της ανωτέρω αναφεροµένης νοµολογίας και των απόψεων που υποστηρίχθηκαν ΑΠ 
477/2012, ΑΠ 639/2011, ΑΠ 13/2009 Ελ∆νη 50. 479, ΑΠ 1934/2006 Ελ∆νη 48.150, ΑΠ 
1756 /2006 Ελ∆νη 48.441, ΑΠ 910/2005 Ελ∆νη 49.421, βλ. όµως αντιθέτως ΑΠ 30/1993 
Ελ∆νη 36.1075 στην οποία γίνεται λόγος για ηθικό έννοµο συµφέρον, ΕφΑθ 3270/2005 
Ελ∆νη 46.1517, ΕφΑθ 2257/1993 Ελ∆νη 35.446). Στην προαναφερόµενη περίπτωση 
(άσκηση αντιθέτων αγωγών που έγιναν δεκτές) έκαστος των συζύγων έχει έννοµο συµφέρον 
προς άσκηση εφέσεως µόνον µε την επίκληση ειδικού λόγου που θα µπορούσε στην 
συγκεκριµένη περίπτωση να έχει ως συνέπεια τη διατήρηση του γάµου, καθώς και όταν 
επιδιώκει να καταστήσει εκκρεµή τη δίκη στο Εφετείο, για να αποσοβήσει τη λύση του 
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γάµου, µε δήλωση παραιτήσεως από την αγωγή ή ανταγωγή, που πρέπει να λάβει χώρα πριν 
καταστεί αµετάκλητη η απόφαση περί διαζυγίου (βλ. για την περίπτωση εννόµου 
συµφέροντος για τη διατήρηση του γάµου ΑΠ 434/1998 Ελ∆νη 39.1289, ΑΠ 1320/1992 
Ελ∆νη 35.384, ΕφΛαρ 46/2002 ο.π. Κ. Παπαδόπουλου Αγωγές οικογενειακού δικαίου 2001 
τοµ. Α παρ. 346.466 και εκεί παραποµπές). Τέλος το έννοµο συµφέρον αποτελεί 
διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης και η συνδροµή του ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το 
∆ικαστήριο, η έλλειψή του δε, συνεπάγεται την απόρριψη του ενδίκου µέσου ως 
απαραδέκτου (άρθρα 68,73 και 532 ΚΠολ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 1442, 1444, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ιαζύγιο - Ισχυρός κλονισµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1726 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Ισχυρός κλονισµός. Στοιχεία αγωγής. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την 
αοριστία της αγωγής. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 1439 παρ. 1 ΑΚ, όπως ισχύει µετά το Ν. 1329/1983, καθένας από τους 
συζύγους µπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι µεταξύ τους σχέσεις, έχουν κλονισθεί τόσο 
ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγοµένου ή και των δυο συζύγων, ώστε 
βάσιµα η εξακολούθηση της έγγαµης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Από τη 
διάταξη αυτή, που καθιερώνει τον αντικειµενικό κλονισµό της έγγαµης σχέσης ως λόγο 
διαζυγίου, προκύπτει ότι η αγωγή διαζυγίου, λόγω ισχυρού κλονισµού, για να είναι ορισµένη 
κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, πρέπει να περιέχει τα κλονιστικά περιστατικά, που 
αφορούν το πρόσωπο του εναγοµένου συζύγου ή και των δυο συζύγων, την επίκληση του 
ισχυρού κλονισµού, ως συνέπειας των περιστατικών αυτών και το βάσιµα αφόρητο της 
εξακολούθησης της έγγαµης συµβίωσης του ενάγοντα. Οι ισχυρισµοί του εναγοµένου ότι ο 
κλονισµός οφείλεται αποκλειστικά στον ενάγοντα συνιστούν άρνηση της αγωγής και 
µπορούν να αποδειχθούν ανταποδεικτικώς, χωρίς να ταχθεί σε βάρος του εναγοµένου 
ιδιαίτερο θέµα απόδειξης. 
- Η νοµική αοριστία της αγωγής ή ενστάσεως, η συνδεόµενη µε τη νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθρο 559 αριθ. 1 
ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο για το σχηµατισµό της κρίσης του για τη νοµική επάρκεια της 
αγωγής ή της ένστασης, αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόµος για τη 
θεµελίωσή του δικαιώµατος ή αρκέσθηκε σε λιγότερα, ενώ η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία 
της αγωγής ή της ένστασης, η οποία υπάρχει όταν δεν αναφέρονται όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται κατά το νόµο για τη θεµελίωση του αιτήµατος της αγωγής ή της ένστασης, 
ελέγχεται ως παραβίαση από το άρθρο 559 αριθ. 8 ή 14 ΚΠολ∆. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, λόγος αναίρεσης ιδρύεται και όταν το 
δικαστήριο παρά το νόµο δεν έλαβε υπόψη πράγµατα, που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα", κατά την ανωτέρω διάταξη, νοούνται οι 
αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί, που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση 
του ασκουµένου µε την αγωγή, ανταγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού 
δικαιώµατος. ∆εν αποτελούν, όµως, πράγµατα, κατά την έννοια της προαναφερόµενης 
διάταξης, εκείνοι που συνέχονται µε την ιστορική βάση της αγωγής και αποτελούν άρνηση 
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αυτής, οι αλυσιτελείς, οι επουσιώδεις ισχυρισµοί, καθώς και εκείνοι που δεν έχουν 
αυτοτέλεια και αποτελούν επιχειρήµατα νοµικά ή πραγµατικά, των διαδίκων ή του 
δικαστηρίου, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την εκτίµηση των αποδείξεων, αλλά 
ούτε οι απαράδεκτοι ή αβάσιµοι κατά νόµο ισχυρισµοί η µη λήψη των οποίων δεν ιδρύει τον 
παραπάνω λόγο αναιρέσεως. Ακόµη ο λόγος αναιρέσεως αυτός δεν ιδρύεται, αν το 
δικαστήριο που δίκασε, έλαβε υπόψη ισχυρισµό που προτάθηκε και τον απέρριψε ευθέως για 
οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, αλλά και όταν το δικαστήριο αντιµετωπίζει και 
απορρίπτει στην ουσία, εκ των πραγµάτων, προβληθέντα ισχυρισµό, µε την παραδοχή ως 
αποδειχθέντων γεγονότων αντίθετων προς αυτά που τον συγκροτούν. Περαιτέρω, ο από τη 
διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 1 ΑΚ, λόγος διαζυγίου, θεµελιώνεται, όταν συντρέξουν 
αντικειµενικώς πρόσφορα κλονιστικά της έγγαµης σχέσης γεγονότα σχετιζόµενα µε το 
πρόσωπο του εναγοµένου συζύγου ή και των δυο συζύγων, ανεξάρτητα αν οφείλονται ή όχι 
σε υπαιτιότητα, το οποία πράγµατι στην συγκεκριµένη περίπτωση επέφεραν ισχυρό κλονισµό 
της έγγαµης σχέσης, ώστε η εξακολούθησή της να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. Τα 
γεγονότα αυτά θα πρέπει να συνδέονται αιτιωδώς µε το πρόσωπο του εναγοµένου ή και των 
δυο συζύγων. Αν συνδέονται και µε τους δυο συζύγους, δεν έχει σηµασία ποιος από τους δυο 
βαρύνεται περισσότερο µε τον κλονισµό, εκτός αν εκείνα που αφορούν τον εναγόµενο είναι 
µηδαµινά σε σχέση µε εκείνα που αφορούν τον ενάγοντα. Αν ο κλονισµός του γάµου, 
προήλθε από γεγονότα που αφορούν αποκλειστικά τον ενάγοντα, δεν γεννάται υπέρ αυτού 
δικαίωµα διάζευξης, ακόµη και αν έχει κλονισθεί αντικειµενικά η έγγαµη σχέση. Παρέπεται 
ότι, όταν ο εναγόµενος σύζυγος που εµµένει στη διατήρηση του γάµου, ισχυρίζεται ότι ο 
κλονισµός προήλθε από γεγονότα που αφορούν αποκλειστικά τον ενάγοντα δεν προβάλλει 
νέο αυτοτελή ισχυρισµό, αλλά αρνείται αιτιολογηµένα την αγωγή, ώστε η µη λήψη υπόψη 
της άρνησης αυτής, δεν ιδρύει τον από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆ λόγο αναίρεσης. 
- 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 σοβαρότητάς τους, στη 
δηµιουργία καταστάσεως υπέρµετρα σκληρής για τον εναγόµενο ή τα τέκνα, ώστε εντεύθεν 
να επιβάλλεται η διατήρηση του γάµου για την αποτροπή αυτών των συνεπειών. Η ένσταση 
αυτή µπορεί να στηριχθεί, µόνο, στις συνέπειες του διαζυγίου. Περαιτέρω, µετά τη 
συγχώνευση, µε την πιο πάνω διάταξη, όλων των υπαιτίων λόγων διαζυγίου, που προέβλεπε 
το προγενέστερο δίκαιο, στο γενικό λόγο του ισχυρού κλονισµού, δεν επαναλήφθηκε, διότι 
κρίθηκε περιττή, η διάταξη του άρθρου 1447 ΑΚ, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του, που 
καθιέρωνε ως αυτοτελή αποσβεστικό λόγο του δικαιώµατος προς διάζευξη την παροχή 
συγγνώµης. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 1439, 1447, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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∆ιαζύγιο - Ισχυρός κλονισµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1708 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Ισχυρός κλονισµός. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- 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. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1439, 
ΚΠολ∆: 106, 237, 453, 524, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 576,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1173 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα. Στοιχεία αγωγής. Αναιρετικοί λόγοι 
σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. Μη 
λήψη υπόψη πραγµάτων. Αποδοχή κατά παράβαση νόµου, ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει 
δεδικασµένο. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 1400 ΑΚ, αν ο γάµος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του 
ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάµος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε 
µε οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του µέρους 
της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συµβολή. Τεκµαίρεται ότι η συµβολή αυτή 
ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί µεγαλύτερη ή µικρότερη ή καµία 
συµβολή. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται αναλογικά και στην περίπτωση 
διάστασης των συζύγων που διάρκεσε περισσότερο από τρία χρόνια. Στην αύξηση της 
περιουσίας των συζύγων δεν υπολογίζεται ό,τι αυτοί απέκτησαν από δωρεά, κληρονοµία ή 
κληροδοσία ή µε διάθεση των αποκτηµάτων από αυτές τις αιτίες. Από την ίδια επίσης 
διάταξη του άρθρου 1400 ΑΚ προκύπτει, ότι η αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα 
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προϋποθέτει αναγκαίως: α) αύξηση της περιουσίας του άλλου συζύγου κατά τη διάρκεια του 
γάµου, β) λύση ή ακύρωση του γάµου ή τριετής διάσταση των συζύγων που απαιτείται να 
είναι συµπληρωµένη, γ) συµβολή του ενάγοντος στην αύξηση της περιουσίας του άλλου 
συζύγου και δ) αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της αυξήσεως της περιουσίας του άλλου συζύγου 
και της συµβολής του ενάγοντος. Η συµβολή του ενάγοντος στην περιουσιακή επαύξηση του 
άλλου συζύγου µπορεί να γίνει είτε µε παροχή υπηρεσιών, είτε µε παροχή κεφαλαίων, όταν οι 
παροχές αυτές δεν επιβάλλονται από την υποχρέωση συνεισφοράς στις οικογενειακές 
ανάγκες (άρθρο 1390 του ΑΚ). Το είδος της συµβολής µπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε 
υλική παροχή η οποία εξέρχεται από τα όρια της υποχρέωσης για συνεισφορά στην 
αντιµετώπιση των αναγκών της οικογένειας και στην παροχή υπηρεσιών στο συζυγικό οίκο, 
οι οποίες είναι αποτιµητές σε χρήµα, µετά όµως την αποτίµηση της υποχρέωσης για 
συνεισφορά στην κάλυψη των οικογενειακών αναγκών (άρθρο 1389 του ΑΚ). Εποµένως, 
όταν ο ενάγων σύζυγος επικαλείται συµβολή στην αύξηση της περιουσίας του εναγόµενου 
συζύγου δια παροχών, οι οποίες συνιστούν ειδικότερους τρόπους εκπληρώσεως της 
υποχρέωσης του για συνεισφορά στην αντιµετώπιση των αναγκών της οικογένειας, όπως 
µεταξύ άλλων είναι και η παροχή χρηµάτων προερχοµένων από την εργασία του και από την 
επαγγελµατική του δραστηριότητα τότε, για την πληρότητα του δικογράφου της αγωγής του 
µε την οποία ζητάει από τον εναγόµενο να του αποδώσει τη συµβολή του στην αύξηση της 
περιουσίας του, δεν αρκεί µόνον η εις χρήµα αποτίµηση των παροχών αυτών. αλλά πρέπει να 
καθορίσει στο δικόγραφο της και το ποσό το οποίον όφειλε, µε βάση τις δυνάµεις του, να 
συνεισφέρει στην αντιµετώπιση των οικογενειακών αναγκών, αφού οι παραπάνω παροχές 
µόνον κατά το µέρος που υπερβαίνουν το ποσό της οφειλόµενης συνεισφοράς συνιστούν 
συµβολή στην περιουσιακή επαύξηση του άλλου συζύγου και παρέχουν δικαίωµα αποδόσεως 
και όχι στο σύνολο τους. Τα παραπάνω ισχύουν όταν η αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα 
έχει ως βάση την πραγµατική συµβολή του δικαιούχου συζύγου, στην αύξηση της περιουσίας 
του άλλου. Όταν όµως η αξίωση στηρίζεται στην τεκµαρτή συµβολή, τότε µοναδική 
προϋπόθεση έχει την επαύξηση της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου κατά τη διάρκεια του 
γάµου, την οποία και µόνον ο δικαιούχος οφείλει να επικαλεστεί και να αποδείξει, οπότε η 
συµβολή του τεκµαίρεται ότι ανέρχεται στο 1/3 της περιουσιακής επαύξησης. Άρα, στην 
περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος σύζυγος δεν βαρύνεται µε την επίκληση και απόδειξη ούτε της 
συµβολής του καθ' εαυτήν, ούτε του ποσοστού της, εποµένως δε ούτε του ποσού της 
οφειλόµενης συνεισφοράς του, αν έχει συµβάλλει µε παροχές που συνιστούν εκπλήρωση της 
υποχρεώσεως για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 340, 345, 346, 1389, 1390, 1400, 
ΚΠολ∆: 340, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 
16, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1445 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1400 ΑΚ: "Αν ο γάµος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του 
ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάµος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε 
µε οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του µέρους 
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της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συµβολή. Τεκµαίρεται ότι η συµβολή αυτή 
ανέρχεται στο 1/3 της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί µεγαλύτερη ή µικρότερη ή καµία 
συµβολή". Από τη διάταξη του άρθρου 1400 ΑΚ, λαµβανόµενη σε συνδυασµό µε τη διάταξη 
του άρθρου 216 του ΚΠολ∆, συνάγεται ότι στοιχεία για το ορισµένο της αγωγής από τα 
αποκτήµατα είναι: 1) η λύση ή ακύρωση του γάµου ή, κατ' ανάλογη εφαρµογή, η 
συµπλήρωση τριετούς διαστάσεως των συζύγων, 2) η αύξηση της περιουσίας του ενός των 
συζύγων κατά τη διάρκεια του γάµου και 3) η συµβολή του άλλου συζύγου στην αύξηση 
αυτή µε οποιονδήποτε τρόπο (ΑΠ 1912/2009). O χρόνος λύσης ή της ακύρωσης του γάµου ή 
της συµπλήρωσης τριετίας από τη συζυγική διάσταση είναι κρίσιµος για την εξεύρεση της 
τελικής περιουσίας υπό την έννοια του καθορισµού των περιουσιακών στοιχείων που την 
αποτελούν και της αξίας των. Ο ενάγων αρκεί να επικαλεσθεί και αποδείξει τα περιουσιακά 
στοιχεία που απέκτησε ο εναγόµενος κατά τη διάρκεια του γάµου µε τη δική του συµβολή, 
την ύπαρξη αυτών κατά τον ως άνω κρίσιµο χρόνο της λύσεως ή ακυρώσεως ή 
συµπληρώσεως τριετούς διάστασης, καθώς και την αξία των κατά τον ίδιο χρόνο. Αν το 
περιουσιακό αντικείµενο στην απόκτηση του οποίου συνέβαλε και ο άλλος σύζυγος έχει 
εκποιηθεί και στη θέση του έχει υποκατασταθεί κάποιο άλλο, που σώζεται κατά τη λύση ή 
ακύρωση του γάµου ή τη συµπλήρωση τριετούς διάστασης, η σχετική αξίωση του δικαιούχου 
µετατίθεται σ' αυτό (ΑΠ 1652/2003, Α.Π. 655/1998). Η εκποίηση αυτή, την οποία µπορεί να 
αγνοεί ο δικαιούχος σύζυγος, ιδίως στην περίπτωση που αυτή λαµβάνει χώρα µετά την 
έναρξη και µέχρι τη συµπλήρωση της τριετούς διάστασης, δεν αποτελεί αναγκαίο στοιχείο 
της αγωγής. Εφόσον µε την αγωγή ζητείται η σε χρήµα απόδοση της αύξησης της περιουσίας 
του υποχρέου στο µέτρο που αυτή επήλθε µε τη συµβολή του δικαιούχου και από τις 
αποδείξεις προκύψει ότι το περιουσιακό στοιχείο στην απόκτηση του οποίου συνέβαλε ο 
ενάγων έχει εκποιηθεί και το τίµηµα που εισπράχθηκε βρισκόταν στην κατοχή του 
εναγοµένου κατά τον κρίσιµο χρόνο υπολογισµού της τελικής περιουσίας, το τίµηµα 
υποκαθίσταται στη θέση του περιουσιακού στοιχείου που εκποιήθηκε και συνυπολογίζεται 
για την εξεύρεση του χρηµατικού ποσού στο οποίο ανέρχεται η συµβολή του δικαιούχου ( βλ. 
ΑΠ 1652/2003 ).  
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ ιδρύεται, όταν το δικαστήριο 
της ουσίας δεν διαλαµβάνει καθόλου αιτιολογίες ή διαλαµβάνει αιτιολογίες ασαφείς ή 
ανεπαρκείς ή αντιφατικές ως προς τα πραγµατικά περιστατικά που έγιναν δεκτά και ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1400, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1566 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα. Στοιχεία αγωγής. Απαράδεκτοι λόγοι 
αναίρεσης. Νέοι πραγµατικοί ισχυρισµοί στην ακτ΄έφεση δίκη. Αναιρετικοί λόγοι 
σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1400 παρ. 1 του ΑΚ: " Αν ο γάµος λυθεί ή ακυρωθεί 
και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάµος, αυξηθεί, ο άλλος 
σύζυγος, εφόσον συνέβαλε µε οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να 
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απαιτήσει την απόδοση του µέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του 
συµβολή. Τεκµαίρεται ότι η συµβολή αυτή ανέρχεται στο 1/3 της αύξησης, εκτός αν 
αποδειχθεί µεγαλύτερη ή µικρότερη ή καµία συµβολή". Από τη διάταξη του άρθρου 1400 ΑΚ 
προκύπτει ότι προϋποθέσεις της αξιώσεως του συζύγου προς συµµετοχή στα αποκτήµατα του 
άλλου είναι (α) η λύση ή ακύρωση του γάµου ή , κατ' ανάλογη εφαρµογή, η συµπλήρωση 
τριετούς διαστάσεως των συζύγων, (β) η αύξηση της περιουσίας του υποχρέου αφότου 
τελέσθηκε ο γάµος και γ) η συµβολή µε οποιονδήποτε τρόπο του δικαιούχου συζύγου, η 
οποία δεν θα επιτυγχανόταν χωρίς αυτήν. Η χρηµατική αποτίµηση των υπηρεσιών αυτών του 
δικαιούχου συζύγου, όταν και κατά το µέτρο δεν επιβάλλονται από την κατά τα άρθρα 1389 
και 1390 ΑΚ υποχρέωση συνεισφοράς στην αντιµετώπιση των οικογενειακών αναγκών , 
µπορεί να προκύπτει και από την χρηµατική αξία ενός υποθετικού εισοδήµατος, που ο 
δικαιούχος θα αποκόµιζε αν, αντί για τις υπηρεσίες αυτές, ασκούσε ορισµένη επαγγελµατική 
δραστηριότητα, στην οποία θα µπορούσε να επιδοθεί και την οποία θυσίασε για χάρη της 
οικογενείας. Περαιτέρω, η αξίωση του κάθε συζύγου προς συµµετοχή στα αποκτήµατα του 
άλλου είναι κατ' αρχήν ενοχή αξίας, δηλαδή χρηµατική ενοχή, αντικείµενο της οποίας 
αποτελεί η χρηµατική αποτίµηση της περιουσιακής αύξησης του υπόχρεου συζύγου, που 
προέρχεται από τη συµβολή , άµεση ή έµµεση του δικαιούχου. Ως αύξηση νοείται όχι µια 
συγκεκριµένη κτήση, αλλ' η διαφορά που υπάρχει στην περιουσιακή κατάσταση του 
υπόχρεου σε δύο διαφορετικά χρονικά σηµεία, ήτοι κατά την τέλεση του γάµου και κατά το 
χρόνο που γεννιέται η αξίωση για συµµετοχή στα αποκτήµατα µε βάση τις παρ. 1 και 2 του 
ίδιου άρθρου 1400 Α.Κ. Από τη σύγκριση της αξίας αυτών, αναγόµενες σε τιµές του χρόνου 
γέννησης της αξίωσης, θα κριθεί αν υπάρχει περιουσιακή αύξηση του ενός συζύγου που να 
δικαιολογεί την αξίωση του άλλου για συµµετοχή στα αποκτήµατα. Για την περαιτέρω, όµως, 
αναγωγή σε χρήµα των περιουσιακών αυτών στοιχείων, για την εξεύρεση δηλαδή της αξίας 
τους σε χρήµα, κρίσιµος είναι ο χρόνος της παροχής έννοµης προστασίας, ήτοι ο χρόνος της 
έγερσης αγωγής. Ειδικότερα, για το στοιχείο της αύξησης λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της 
περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου, ώστε, από τη σύγκριση της περιουσιακής 
κατάστασης στο χρονικό σηµείο της τέλεσης του γάµου (αρχική περιουσία) µε την 
υπάρχουσα στο χρονικό σηµείο που γεννάται η αξίωση (τελική περιουσία), πρέπει να 
προκύπτει αύξηση. Η τελευταία, δεν αποκλείεται να ξεκινά µε την αγωγή από µία µόνο ή 
περισσότερες µεν αλλά συγκεκριµένες κτήσεις του υπόχρεου, οπότε η συµβολή του 
ενάγοντος υπολογίζεται µε βάση την τελική αξία τούτων. Η τυχόν ύπαρξη αρχικής 
περιουσίας ή στοιχείων που την διαφοροποιούν, αποτελεί βάση ένστασης, που προβάλλεται 
και αποδεικνύεται από τον εναγόµενο. Ο χρόνος λύσης ή της ακύρωσης του γάµου ή της 
συµπλήρωσης τριετίας από τη συζυγική διάσταση είναι κρίσιµος για την εξεύρεση της εν 
λόγω τελικής περιουσίας υπό την έννοια του καθορισµού των περιουσιακών στοιχείων που 
την αποτελούν. Ο δικαιούχος σύζυγος θα πρέπει να αποδείξει την τελική περιουσία, από τι 
αποτελείται και ποια είναι η αξία της. Ο εναγόµενος περαιτέρω, ως υπόχρεος σύζυγος, του 
οποίου η περιουσία αυξήθηκε µε τη συµβολή του ενάγοντος συζύγου, µπορεί να προβάλει, 
µεταξύ άλλων, ότι η συµβολή του ενάγοντος ήταν κάτω από το ένα τρίτο ή ότι δεν υπάρχει 
καµία συµβολή. Για να γίνει όµως δεκτή η ανυπαρξία συµβολής που αποκλείει την αξίωση 
συµµετοχής στα αποκτήµατα θα πρέπει ο εναγόµενος σύζυγος να επικαλεσθεί και αποδείξει 
ότι ο δικαιούχος της αξίωσης συµµετοχής σύζυγος είτε δεν µπορούσε εκ των πραγµάτων είτε 
δεν ήθελε να συµβάλει και ότι η επαύξηση της περιουσίας οφείλεται µόνο σ' αυτόν. Ο 
ισχυρισµός αυτός του εναγοµένου, ενόψει του ότι το καθιερούµενο από το άρθρο 1400 ΑΚ 
τεκµήριο της συµβολής συµµετοχής στα αποκτήµατα κατά το 1/3 ενεργεί και ως προς τους 
δύο συζύγους, ο δε ενάγων, έστω και αν δεν αποδείξει τη δική του συµβολή, θα δικαιούται 
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οπωσδήποτε το 1/3 της αύξησης της περιουσίας του εναγοµένου, συνιστά ως προς την 
απόκρουση του τεκµηρίου ένσταση. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολ∆ είναι απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως που 
στηρίζεται σε ισχυρισµό, ο οποίος δεν προτάθηκε νοµίµως 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, η οποία αποτελεί εκδήλωση της θεµελιώδους αρχής ότι ο 
Άρειος Πάγος ελέγχει την νοµιµότητα της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας µε βάση 
την πραγµατική και νοµική κατάσταση που όφειλε να λάβει υπόψη του ο ουσιαστικός 
δικαστής, καθιερώνει ειδική προϋπόθεση του παραδεκτού των λόγων αναιρέσεως, η 
συνδροµή της οποίας πρέπει να προκύπτει από το αναιρετήριο. Πρέπει, δηλαδή, να 
αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι ο ισχυρισµός που στηρίζει το λόγο αναιρέσεως είχε προταθεί 
στο δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση και µάλιστα ότι είχε 
προταθεί νοµίµως. Το γεγονός εξάλλου ότι ο ισχυρισµός έπρεπε να ληφθεί αυτεπαγγέλτως 
υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας δεν έχει σηµασία, διότι στην περίπτωση αυτή το 
δικαστήριο παραβίασε µεν το νόµο, όµως λόγος αναιρέσεως δεν µπορεί να ιδρυθεί αν ο 
σχετικός ισχυρισµός δεν είχε προταθεί νοµίµως από τον διάδικο, εκτός αν συντρέχει κάποια 
από τις εξαιρέσεις του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολ∆. Συνεπώς, ο ισχυρισµός πρέπει να 
παρατίθεται στο αναιρετήριο όπως προτάθηκε στο δικαστήριο της ουσίας, να αναφέρεται δε 
και ο χρόνος και ο τρόπος προτάσεως του ή επαναφοράς του στο ανώτερο δικαστήριο, ώστε 
να µπορεί να κριθεί µε βάση το αναιρετήριο αν ήταν παραδεκτός και νόµιµος. Το 
απαράδεκτο αυτό αναφέρεται σε όλους τους λόγους αναιρέσεως.  
- Κατά το άρθρο 527 ΚΠολ∆ είναι απαράδεκτη η προβολή νέων ισχυρισµών στο Εφετείο, 
εκτός αν (1) προτείνονται από τον εφεσίβλητο, (2) γεννήθηκαν µετά την τελευταία συζήτηση 
στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο και (3) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 269. Σε κάθε 
όµως περίπτωση ο εκκαλών προτείνει τους ισχυρισµούς του µε την έφεση ή τους προσθέτους 
αυτής λόγους, από τους οποίους οριοθετείται το µεταβιβαστικό αυτής αποτέλεσµα και το 
αντικείµενο της δευτεροβάθµιας δίκης (ΚΠολ∆, 522). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 1389, 1390, 1400, 
ΚΠολ∆: 269, 527, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 562,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 15 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα. Στοιχεία αγωγής. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 1400 παρ. 1 και 2 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 
Ν. 1329/1983, σε συνδυασµό µε εκείνες του άρθρου 216 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι στοιχεία της 
αγωγής, µε την οποία επιδιώκεται η συµµετοχή του ενός συζύγου στην περιουσία που 
απέκτησε ο άλλος κατά τη διάρκεια του γάµου, είναι: α) η λύση ή ακύρωση του γάµου ή, 
κατ’ ανάλογη εφαρµογή, η συµπλήρωση τριετούς διάστασης των συζύγων, β) η αύξηση της 
περιουσίας του εναγόµενου συζύγου κατά τη διάρκεια του γάµου και γ) η συµβολή του 
ενάγοντος συζύγου στην αύξηση αυτή µε οποιοδήποτε τρόπο. Για τον ειδικότερο 
προσδιορισµό των στοιχείων αυτών, ως αύξηση νοείται η διαφορά που προκύπτει, αν από την 
αξία της περιουσίας, την οποία είχε ο εναγόµενος κατά το χρόνο γέννησης της αξίωσης 
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συµµετοχής του ενάγοντος σε αυτήν (τελική περιουσία), αφαιρεθεί η αξία της περιουσίας, 
την οποία ο ίδιος (εναγόµενος) είχε κατά το χρόνο τέλεσης του γάµου (αρχική περιουσία). 
Από τη σύγκριση, εποµένως, της αξίας αυτών, αναγόµενης σε τιµές του χρόνου γέννησης της 
αξίωσης, δηλαδή της έγερσης της αγωγής, θα κριθεί αν υπάρχει αύξηση της περιουσίας του 
ενός συζύγου, που να δικαιολογεί την αξίωση του άλλου για συµµετοχή στα αποκτήµατα (βλ. 
σχετ. ΑΠ 1249/2009 και ΑΠ 546/2009). Αν, όµως, ο υπόχρεος δεν είχε καθόλου περιουσία 
κατά την τέλεση του γάµου, η αξίωση του «αποκτήµατος» περιορίζεται και επικεντρώνεται 
σε συγκεκριµένο ή συγκεκριµένα περιουσιακά αντικείµενα και δεν χρειάζεται ο κατά τα άνω 
προσδιορισµός, αποτίµηση και αναγωγή της αξίας της αρχικής και τελικής περιουσίας (βλ. 
σχετ. ΑΠ 460/2009 και ΑΠ 477/2005). Περαιτέρω, ο χρόνος της λύσης ή της ακύρωσης του 
γάµου ή της συµπλήρωσης τριετίας από τη συζυγική διάσταση, δηλαδή ο χρόνος γέννησης 
της εν λόγω αξίωσης, είναι κρίσιµος για την εξεύρεση της τελικής περιουσίας, υπό την έννοια 
του καθορισµού των περιουσιακών στοιχείων που την αποτελούν (βλ. σχετ. ΑΠ 486/2009). 
Για την περαιτέρω, όµως, αναγωγή σε χρήµα των περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή για την 
εξεύρεση της αξίας τους σε χρήµα, κρίσιµος είναι ο χρόνος παροχής της έννοµης προστασίας, 
δηλαδή ο χρόνος άσκησης της αγωγής (βλ. σχετ. ΟλΑΠ 28/1996 Ελ∆νη 38.28 και ΑΠ 
486/2009), κατά τον οποίο πρέπει να γίνει ο, κατά τα ανωτέρω, προσδιορισµός της τελικής 
περιουσίας, ο υπολογισµός της αξίας αυτής και η αναγωγή της αξίας της αρχικής περιουσίας 
(βλ. σχετ. ΑΠ 460/2009, ΑΠ 411/2004 Ελ∆νη 45.1355, ΑΠ 1653/2003 Ελ∆νη 2005.1662, 
ΑΠ 406/2003 Ελ∆νη 44.1570, ΑΠ 84/2001 Ελ∆νη 42.907 και Εφ∆ωδ 83/2007). Κατά τον 
χρόνο δε γέννησης της αξίωσης απαιτείται να διατηρείται η αύξηση της περιουσίας που έγινε 
µε τη συµβολή του δικαιούχου (βλ. σχετ. ΕφΑθ 10943/1995 Ελ∆νη 37.1111 και ΕφΚρ 
57/1991 Ελ∆νη 33.1258). Εάν το περιουσιακό αντικείµενο, στην απόκτηση του οποίου 
συνέβαλε και ο άλλος σύζυγος, έχει εκποιηθεί και στη θέση του έχει υποκατασταθεί κάποιο 
άλλο, η σχετική αξίωση του δικαιούχου συζύγου µετατίθεται σε αυτό (βλ. σχετ. ΑΠ 
1652/2003 Ελ∆νη 46.1662 και ΑΠ 655/1998 ΝοΒ 1999.1410). Εξάλλου, η συµβολή µπορεί 
να γίνει όχι µόνο µε την παροχή κεφαλαίου υπό οποιαδήποτε µορφή, αλλά και µε την παροχή 
διαφόρων υπηρεσιών, αποτιµώµενη σε χρήµα, κατά θετικό ή αρνητικό (µε εξοικονόµηση 
δαπανών) τρόπο, όπως είναι η παροχή εργασίας στην οικογενειακή στέγη ή η απασχόληση 
του ενός συζύγου για την ανάπτυξη της επιχείρησης ή του επαγγέλµατος του άλλου, εφόσον 
οι παροχές αυτές υπερβαίνουν το µέτρο εκπλήρωσης της υφισταµένης (από τις 
προβλεπόµενες από τις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390 ΑΚ) υποχρέωσης για κοινή 
συµβολή στις οικογενειακές ανάγκες (βλ. σχετ. ΑΠ 1678/2005- Ελ∆νη 49.1001, ΑΠ 
252/2002 Ελ∆νη 44.130, ΑΠ 1658/2001 Ελ∆νη 2002.1036, ΕφΑθ 2990/2005 Ελ∆νη 
2006.216, ΕφΑθ 1249/2003 Ελ∆νη 45.1066 και ΕφΑθ 8505/2002 Ελ∆νη 44.810). Όταν δε 
ζητείται η επιδίκαση ποσοστού µεγαλύτερου από το 1/3 των αποκτηµάτων, ως προς το οποίο 
(1/3) λειτουργεί υπέρ του ενάγοντος το σχετικό τεκµήριο συµβολής (άρθρο 1400 παρ. 1 εδ. β' 
ΑΚ), στην αγωγή πρέπει να γίνεται και προσδιορισµός του τρόπου, της αξίας και του 
αιτιώδους συνδέσµου της συµβολής αυτού στην επαύξηση της περιουσίας του εναγοµένου 
(βλ. σχετ. ΑΠ 438/2007 Ελ∆νη 49.141, ΑΠ 1740/2002 - ΝοΒ 51.1226 και ΕφΑθ 2990/2005 
Ελ∆νη 2006.216). Όταν, όµως, η αξίωση στηρίζεται στην τεκµαρτή συµβολή, τότε µοναδική 
προϋπόθεση έχει την επαύξηση της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου κατά τη διάρκεια του 
γάµου, την οποίαν και µόνον ο δικαιούχος οφείλει να επικαλεστεί και να αποδείξει, οπότε η 
συµβολή του τεκµαίρεται ότι ανέρχεται στο 1/3 της περιουσιακής επαύξησης. Άρα, στην 
περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος σύζυγος δεν βαρύνεται µε την επίκληση και απόδειξη, ούτε 
της συµβολής του αυτής καθεαυτής ούτε του ποσοστού της, εποµένως δε ούτε και του ποσού 
της οφειλόµενης συνεισφοράς του, αν έχει συµβάλει µε παροχές που συνιστούν εκπλήρωση 
της υποχρέωσης για συνεισφορά στις ανάγκες της οικογένειας (βλ. σχετ. ΑΠ 3/2003- ΤΝΠ 
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Νόµος). Τέλος, ο ισχυρισµός του εναγοµένου ότι ο ενάγων σύζυγός του δεν έχει συµβάλει 
καθόλου στην αύξηση της περιουσίας του, συνιστά ένσταση κατά το µέρος που προβάλλεται 
προς απόκρουση της τεκµαρτής συµβολής και συνεπώς η απόδειξή του βαρύνει τον 
εναγόµενο (βλ. σχετ. ΑΠ 438/2007- όπ. παραπ.). Συνεπώς, εάν ο ενάγων ζητεί µε την αγωγή 
του µεγαλύτερο του τεκµαιρόµενου ποσοστό, πλην όµως, δεν απέδειξε καµία πραγµατική 
συµβολή του, µε τους τρόπους και κατά την αξία που εκθέτει στην αγωγή, η αγωγή δεν 
απορρίπτεται εξ ολοκλήρου αλλά µόνο κατά το επιπλέον του 1/3 ποσοστό της αύξησης της 
περιουσίας του εναγοµένου, ενώ κατά το αντίστοιχο µε το ένα τρίτο ποσοστό, που 
καλύπτεται από το τεκµήριο, γίνεται δεκτή, εφόσον ο εναγόµενος δεν επικαλέστηκε ή εάν 
επικαλέστηκε, δεν απέδειξε ότι το ποσοστό συµβολής του ενάγοντος στην επαύξηση της 
περιουσίας του ήταν µικρότερο της τεκµαρτής ή ότι δεν υπήρξε καµία συµβολή του 
ενάγοντος στην αύξηση της περιουσίας του εναγοµένου (βλ. σχετ. ΑΠ 1249/2009, ΑΠ 
1889/2007 και ΑΠ 1678/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1389, 1390, 1400, 
ΚΠολ∆: 216, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 353 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα. Στοιχεία αγωγής. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 1400 παρ. 1 του ΑΚ (όπως αντικαταστάθηκε 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, σε συνδυασµό µε το άρθρο 216 του ΚΠολ∆, συνάγεται ότι 
στοιχεία για το ορισµένο της αγωγής συµµετοχής στα αποκτήµατα είναι α) η λύση του γάµου 
ή κατ’ ανάλογη εφαρµογή, η συµπλήρωση τριετούς διάστασης των συζύγων, β) η αύξηση της 
περιουσίας του υποχρέου συζύγου κατά τη διάρκεια του γάµου και γ) η συµβολή του 
ενάγοντος συζύγου στην αύξηση, µε οποιοδήποτε τρόπο, της περιουσίας του υπόχρεου. Ως 
αύξηση νοείται όχι µία συγκεκριµένη κτήση, αλλά η διαφορά που υπάρχει στην περιουσιακή 
κατάσταση του υποχρέου σε δύο διαφορετικά χρονικά σηµεία, ήτοι κατά την τέλεση του 
γάµου και κατά το χρόνο που γεννιέται η αξίωση για συµµετοχή στα αποκτήµατα. Από τη 
σύγκριση της αξίας αυτών, αναγοµένης σε τιµές του χρόνου άσκησης της αγωγής θα κριθεί 
αν υπάρχει περιουσιακή αύξηση του ενός συζύγου που να δικαιολογεί την αξίωση του άλλου 
για συµµετοχή στα αποκτήµατα. Στη σχετική αγωγή είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται το 
είδος της συµβολής, η αξία της και ο αιτιώδης σύνδεσµος αυτής µε την αύξηση της 
περιουσίας του υποχρέου. Η συµβολή δε του δικαιούχου στην αύξηση της περιουσίας του 
υποχρέου µπορεί να συνίσταται όχι µόνο στην παροχή κεφαλαίου µε οποιαδήποτε µορφή, 
αλλά και στην παροχή υπηρεσιών, αποτιµωµένων σε χρήµα, ακόµη και υπηρεσιών οι οποίες 
παρέχονται στο συζυγικό οίκο, όταν και κατά το µέτρο που αυτές δεν επιβάλλονται από την 
κατά τα άρθρα 1389 και 1390 Α.Κ. υποχρέωση συνεισφοράς στην αντιµετώπιση των 
οικογενειακών αναγκών. Έτσι είναι αναγκαία η χρηµατική αποτίµηση στην αγωγή των 
υπηρεσιών αυτών µόνο κατά το µέρος που αυτές υπερβαίνουν το µέτρο το επιβαλλόµενο από 
την υποχρέωση συµβολής στις οικογενειακές ανάγκες. Όταν όµως ζητείται η επιδίκαση του 
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τεκµαιροµένου ποσοστού (1/3) των αποκτηµάτων, ο ενάγων θα δικαιούται το ένα τρίτο από 
την επαύξηση της περιουσίας του άλλου συζύγου, χωρίς να χρειάζεται να επικαλεστεί και 
αποδείξει οποιαδήποτε συµβολή του στην αύξηση αυτή, υπό την προϋπόθεση βέβαια της 
επικλήσεως και αποδείξεως τέτοιας αύξησης της περιουσίας του άλλου συζύγου. Εξάλλου, ο 
εναγόµενος, ως υπόχρεος σύζυγος, του οποίου η περιουσία αυξήθηκε µε τη συµβολή του 
ενάγοντος συζύγου µπορεί να προβάλει µεταξύ άλλων, ότι η συµβολή του ενάγοντος ήταν 
κάτω από το ένα τρίτο ή ότι δεν υπάρχει καµία συµβολή. Ο ισχυρισµός αυτός του 
εναγοµένου, εν όψει του ότι το καθιερούµενο από το άρθρο 1400 ΑΚ τεκµήριο της συµβολής 
της συµµετοχής στα αποκτήµατα κατά το 1/3 ενεργεί και ως προς τους δύο συζύγους 
συνιστά, ως προς την απόκρουση του τεκµηρίου ένσταση. Για να γίνει όµως δεκτή η ένσταση 
ανυπαρξίας συµβολής που αποκλείει την αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα θα πρέπει ο 
εναγόµενος να επικαλεστεί και αποδείξει ότι ο δικαιούχος της αξίωσης συµµετοχής σύζυγος, 
είτε δεν µπορούσε εκ των πραγµάτων, είτε δεν ήθελε να συµβάλει και ότι η επαύξηση της 
περιουσίας οφείλεται µόνο σ’ αυτόν. Την άνω ένσταση οφείλει ν’ αποδείξει ο εναγόµενος 
(ΑΠ 1048/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1389, 1390, 1400, 
ΚΠολ∆: 216, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 398 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα. Στοιχεία αγωγής. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1400 παρ. 1 του ΑΚ: "Αν ο γάµος λυθεί ή ακυρωθεί και η 
περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάµος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, 
εφόσον συνέβαλε µε οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την 
απόδοση του µέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συµβολή. 
Τεκµαίρεται ότι η συµβολή αυτή ανέρχεται στο 1/3 της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί 
µεγαλύτερη ή µικρότερη ή καµία συµβολή". Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι η 
απαίτηση του κάθε συζύγου προς συµµετοχή στα αποκτήµατα του άλλου είναι κατ΄ αρχήν 
ενοχή αξίας, δηλαδή χρηµατική ενοχή, αντικείµενο της οποίας αποτελεί η χρηµατική 
αποτίµηση της περιουσιακής αύξησης του υπόχρεου συζύγου, που προέρχεται από τη 
συµβολή, άµεση ή έµµεση του δικαιούχου(ΟλΑΠ 28/1996). Ως αύξηση νοείται όχι µια 
συγκεκριµένη κτήση, αλλ΄ η διαφορά που υπάρχει στην περιουσιακή κατάσταση του 
υποχρέου σε δύο διαφορετικά χρονικά σηµεία, ήτοι κατά την τέλεση του γάµου και κατά το 
χρόνο που γεννιέται η αξίωση για συµµετοχή στα αποκτήµατα µε βάση τις παρ. 1 και 2 του 
ίδιου άρθρου 1400 του Α.Κ. Από τη σύγκριση της αξίας αυτών, αναγόµενης σε τιµές του 
χρόνου γέννησης της αξίωσης, θα κριθεί αν υπάρχει περιουσιακή αύξηση του ενός συζύγου 
που να δικαιολογεί την αξίωση του άλλου για συµµετοχή στα αποκτήµατα. Για την 
περαιτέρω, όµως, αναγωγή σε χρήµα των περιουσιακών αυτών στοιχείων, για την εξεύρεση 
δηλαδή της αξίας τους σε χρήµα, κρίσιµος είναι και ο χρόνος της παροχής έννοµης 
προστασίας, ήτοι ο χρόνος της έγερσης της αγωγής, εάν προκύπτει διαφορά µεταξύ του 
χρόνου αυτού και του χρόνου της αµετάκλητης λύσης ή της συµπλήρωσης της τριετίας της 
διάστασης. Ειδικότερα, για το στοιχείο της αύξησης λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της 
περιουσιακής κατάστασης του υποχρέου, ώστε, από τη σύγκριση της περιουσιακής 
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κατάστασης στο χρονικό σηµείο της τέλεσης του γάµου (αρχική περιουσία) µε την 
υπάρχουσα στο χρονικό σηµείο που γεννάται η αξίωση (τελική περιουσία), πρέπει να 
προκύπτει αύξηση. Ο χρόνος λύσης ή της ακύρωσης του γάµου ή της συµπλήρωσης τριετίας 
από τη συζυγική διάσταση είναι κρίσιµος για την εξεύρεση της εν λόγω τελικής περιουσίας 
υπό την έννοια του καθορισµού των περιουσιακών στοιχείων που την αποτελούν. Ο 
δικαιούχος σύζυγος θα πρέπει να αποδείξει την τελική περιουσία, από τι αποτελείται και ποια 
είναι η αξία της. Περαιτέρω, η αγωγή που στηρίζεται στην τεκµαρτή συµβολή µόνο από την 
παρ. 1 εδ. β΄ του άρθρου 1400 του Α.Κ., δηλαδή στο νόµιµο τεκµήριο µοναδική προϋπόθεση 
έχει την επαύξηση της περιουσίας του εναγοµένου συζύγου κατά τη διάρκεια του γάµου, την 
οποία και µόνον ο ενάγων οφείλει να επικαλεστεί και να αποδείξει, προσδιορίζοντας την 
τυχόν αρχική (εάν υπήρχε) κατά την τέλεση του γάµου περιουσία του εναγοµένου και την 
τελική κατά τη λύση ή την ακύρωση του γάµου ή τη συµπλήρωση της τριετίας επί τριετούς 
διάστασης περιουσία του, καθώς και την σε χρήµα αξία αµφοτέρων κατά τον χρόνο άσκησης 
της αγωγής, οπότε η συµβολή του τεκµαίρεται ότι ανέρχεται στο 1/3 της περιουσιακής 
επαύξησης, που προκύπτει µε την αφαίρεση της αρχικής περιουσίας από την τελική. Άρα, 
στην περίπτωση αυτή ο ενάγων σύζυγος δεν βαρύνεται µε την επίκληση και απόδειξη ούτε 
της συµβολής του καθ΄ εαυτήν, ούτε του ποσοστού της, ούτε της αιτιώδους συνάφειας µεταξύ 
αυτής και της περιουσιακής επαύξησης του εναγοµένου. Από τα ανωτέρω, σε συνδυασµό 
προς το άρθρο 216 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι στοιχεία της αγωγής µε την οποία επιδιώκεται η 
συµµετοχή στα αποκτήµατα του ενός συζύγου από τον άλλο µε βάση την παρ. 2 του άρθ. 
1400 του Α.Κ. (τεκµαρτός υπολογισµός) είναι: α) η λύση ή ακύρωση του γάµου ή, κατ΄ 
ανάλογη εφαρµογή, η συµπλήρωση τριετούς διαστάσεως των συζύγων και β) η αύξηση της 
περιουσίας του ενός των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάµου, µε προσδιορισµό της αρχικής 
και της τελικής περιουσίας του εναγοµένου, και της σε χρήµα, αµφοτέρων των άνω 
περιουσιών, κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής (ΑΠ 625/2011, ΑΠ 379/2011, ΑΠ 287/2011, 
ΑΠ 546/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1400, 
ΑΚ: 216, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 625 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Συµµετοχή στα αποκτήµατα. Στοιχεία αγωγής. Βάρος απόδειξης. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 1400 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του Ν. 
1329/1983 και ισχύει από 18-2-1983 έχει δε εφαρµογή και επί γάµων που τελέστηκαν πριν 
από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού (αρ. 54 παρ. 1 Ν. 1329/1983), συνάγεται ότι βασικές 
προϋποθέσεις της αξίωσης συµµετοχής στα συζυγικά αποκτήµατα, η οποία είναι κατ’ αρχήν 
χρηµατική ενοχή (ΟλΑΠ 28/1996 Ελ∆νη 38.28) είναι α) η προηγούµενη λύση ή ακύρωση 
του γάµου, καθώς και κατ’ ανάλογη εφαρµογή, η συµπλήρωση τριετούς διάστασης των 
συζύγων, β) η αύξηση της περιουσίας του ενός των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάµου και 
γ) η συµβολή του άλλου συζύγου στην αύξηση της περιουσίας του άλλου συζύγου µε 
οποιοδήποτε τρόπο. Ως περιουσία νοείται το σύνολο των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, 
που είναι δυνατόν να αποτιµηθούν. Η αύξηση της περιουσίας θα εκληφθεί µε την ευρύτερη 
δυνατή έννοια. Περιλαµβάνει οποιαδήποτε οικονοµική ωφέλεια, είτε θετική (αύξηση του 
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ενεργητικού της περιουσίας ή µείωση του παθητικού) είτε αποθετική (αποτροπή µείωσης της 
περιουσίας ή αποφυγή µεγαλύτερης µείωσης που αλλιώς θα επερχόταν από αυτήν που τελικά 
επήλθε-, δηλ. αποφυγή µείωσης του ενεργητικού ή αύξησης του παθητικού π.χ. 
εξοικονόµηση δαπανών, στις οποίες ο εναγόµενος είτε θα είχε προβεί, γιατί υπήρχε σχετικά 
ανάγκη ή για άλλους λόγους), χωρίς να απαιτείται η περιουσιακή βελτίωση να 
επικεντρώνεται σε υλικά αντικείµενα. Επίσης η δηµιουργία επωφελούς έννοµης ή 
πραγµατικής κατάστασης αποτελεί αύξηση της περιουσίας, όπως και η επέκταση ή ενίσχυση 
υφισταµένου δικαιώµατος ή άλλης έννοµης σχέσης ή πραγµατικής κατάστασης, αφού µόνη 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι το απόκτηµα να έχει οικονοµική αξία (βλ. Γεωργιάδη - 
Σταθόπουλο υπ’ αρ. 1400 - 1402 σελ. 295 παρ. 13, Παπαδόπουλο, αγωγές οικογ. δικαίου 
τόµος Α' 2001 σελ. 384, Αντωνοπούλου Νοβ 1983 σελ. 1519, Εφ ∆υτ. Μακ. 45/1993 
Αρµ.1996,184).  
Για την ορθή δε αποτίµηση της τυχόν αύξησης της περιουσίας του υποχρέου, πρέπει να 
υπολογισθεί η πραγµατική αύξηση της περιουσίας, µε την αφαίρεση της αρχικής από την 
τελική και το υπόλοιπο θα αποτελέσει την αύξηση, σχετικά µε την οποία θα έχει δικαίωµα ο 
άλλος σύζυγος. Αν δεν υπάρχει αρχική περιουσία, που θα αφαιρεθεί, η αποτίµηση θα 
περιορισθεί στα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του γάµου. 
Κρίσιµος χρόνος για τον υπολογισµό της τελικής περιουσίας θεωρείται, στην περίπτωση 
λύσης του γάµου µε διαζύγιο ή ακύρωσής του, ο χρόνος του αµετακλήτου της σχετικής 
απόφασης. (Εφ Αθ 3993/2002 Ελ∆νη 2003, 808, Εφ Αθ 2614/2000 Ελ∆νη 2001. 182). Για 
την περαιτέρω όµως αναγωγή σε χρηµατική αξία των περιουσιακών, αυτών στοιχείων, 
δηλαδή για την εξεύρεση της σε χρήµα αξίας τους, κρίσιµος είναι ο χρόνος παροχής της 
έννοµης προστασίας, δηλαδή εκείνος της άσκησης της αγωγής και της τυχόν επερχόµενης 
διαφοροποίησης µέχρι την πρώτη συζήτηση αυτής στο ακροατήριο του δικαστηρίου (ΑΠ 
252/2002 Ελ∆νη 44.130, Εφ∆ωδ 83/2007 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 1249/2003 Ελ∆νη 45. 1066, ΕφΑθ 
8505/2002 Ελ∆νη 44.810). Επίσης πρέπει να επισηµανθεί ότι η αύξηση αυτή της περιουσίας 
του υπόχρεου συζύγου πρέπει να υπάρχει κατά τον κρίσιµο χρόνο της γέννησης της αξίωσης, 
διότι δεν δικαιολογείται αξίωση για αύξηση που δεν υπάρχει πλέον (ΕφΑθ 10943/1995 
Ελ∆νη 37. 111, βλ. ∆. Παπαδηµητρίου, Οικογ. ∆ίκαιο, έκδ. 1997, αρθρ. 1400, σελ. 311 και 
σε Ελ∆νη 39.507). Περαιτέρω, η συµβολή του ενάγοντος στην αύξηση της περιουσίας του 
άλλου συζύγου µπορεί να γίνει είτε µε παροχή υπηρεσιών είτε µε παροχή κεφαλαίων, όταν οι 
παροχές αυτές δεν επιβάλλονται από την υποχρέωση συνεισφοράς στις οικογενειακές 
ανάγκες (άρθρο 1390 ΑΚ). Το είδος της συµβολής µπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε 
υλική παροχή, η οποία εξέρχεται από τα όρια της υποχρέωσης συνεισφοράς στην 
αντιµετώπιση των αναγκών της οικογένειας ή και στην παροχή υπηρεσιών στο συζυγικό 
οίκο, οι οποίες είναι αποτιµητές σε χρήµα µετά όµως την αποτίµηση της υποχρέωσης 
συνεισφοράς στην κάλυψη των οικογενειακών αναγκών (άρθρο 1389 ΑΚ). Στην περίπτωση 
κατά την οποία ο ενάγων σύζυγος δεν περιορίζεται στο µαχητό τεκµήριο του άρθρου 1400 
παρ. 1 ΑΚ και στον καθιερούµενο µε αυτό τεκµαρτό προσδιορισµό της συµβολής και του 
µεγέθους της στο 1/3, αλλά θεµελιώνει την αγωγή του στον πραγµατικό υπολογισµό, δηλαδή 
ζητεί να του επιδικαστεί πέραν του 1/3 επί των αποκτηµάτων του εναγοµένου συζύγου του, 
τότε πρέπει να επικαλεστεί στην αγωγή και να αποδείξει εκτός από τα άλλα στοιχεία, τον 
τρόπο της συµβολής του στην αύξηση της περιουσίας του εναγοµένου, την αξία αυτής, καθώς 
και τα πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν τον αιτιώδη σύνδεσµο µεταξύ της αύξησης 
της περιουσίας του εναγοµένου και της δικής του συµβολής. Όταν όµως η αξίωση στηρίζεται 
στην τεκµαρτή συµβολή, τότε µοναδική προϋπόθεση έχει την επαύξηση της περιουσίας του 
υπόχρεου συζύγου κατά τη διάρκεια του γάµου, την οποία και µόνο ο δικαιούχος οφείλει να 
επικαλεσθεί και να αποδείξει, οπότε η συµβολή του τεκµαίρεται ότι ανέρχεται στο 1/3 της 
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περιουσιακής επαύξησης. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος σύζυγος δεν 
βαρύνεται µε την επίκληση και απόδειξη ούτε της συµβολής του καθεαυτής ούτε του 
ποσοστού της, εποµένως δε, ούτε του ποσού της οφειλόµενης συνεισφοράς του, αν έχει 
συµβάλει µε παροχές, που συνιστούν εκπλήρωση της υποχρέωσης για συνεισφορά στις 
ανάγκες της οικογένειας (ΑΠ 438/2007, ΑΠ 1682/2005 Ελ∆νη 49.1001, ΑΠ 3/2003, ΑΠ 
76/1997 ΝοΒ 46.780).  
Ως προς την κατανοµή του βάρους απόδειξης, κατά τις γενικές διατάξεις, ο δικαιούχος 
σύζυγος θα πρέπει να αποδείξει την τελική περιουσία από ό,τι συντίθεται αυτή και ποία η 
αξία της, ενώ το παθητικό της περιουσίας αυτής, ποίο και πόσο είναι, θα πρέπει να το 
αποδείξει ο εναγόµενος, ο οποίος επίσης θα πρέπει να αποδείξει και την αρχική περιουσία, 
από τι στοιχεία απαρτίζεται αυτή και την αξία της (ΑΠ 84/2001, Ελ∆νη 2001.908). Εξάλλου, 
ο εναγόµενος, ως υπόχρεος σύζυγος, του οποίου η περιουσία αυξήθηκε µε τη συµβολή του 
ενάγοντος συζύγου, µπορεί να προβάλει, µεταξύ άλλων, ότι η συµβολή του ενάγοντος ήταν 
κάτω από το ένα τρίτο, ή ότι δεν υπάρχει καµιά συµβολή. Για να γίνει όµως δεκτή η 
ανυπαρξία συµβολής που αποκλείει την αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα θα πρέπει ο 
εναγόµενος σύζυγος να επικαλεστεί και αποδείξει ότι ο δικαιούχος της αξιώσεως συµµετοχής 
σύζυγος είτε δεν µπορούσε εκ των πραγµάτων είτε δεν ήθελε να συµβάλει και ότι η επαύξηση 
της περιουσίας του οφείλεται µόνο σ’ αυτόν. Ο ισχυρισµός αυτός, ενόψει του ότι το 
καθιερούµενο από το άρθρο1400 ΑΚ τεκµήριο της συµβολής στα αποκτήµατα κατά το 1/3 
ενεργεί και ως προς τους δύο συζύγους, ο δε ενάγων, έστω και αν δεν αποδείξει τη δική του 
συµβολή, θα δικαιούται οπωσδήποτε το 1/3 της αυξήσεως της περιουσίας του εναγοµένου, 
συνιστά, ως προς την απόκρουση του τεκµηρίου, ένσταση. Συνεπώς, αν ο ενάγων ζητήσει µε 
την αγωγή του µεγαλύτερο του τεκµαιροµένου ποσοστό και πραγµατική συµβολή του, µε 
τους τρόπους και κατά την αξία που εκθέτει στην αγωγή, που όµως δεν µπόρεσε να 
αποδείξει, η αγωγή δεν απορρίπτεται εξ ολοκλήρου, αλλά µόνο κατά το πλέον του ενός 
τρίτου ποσοστό της αύξησης της περιουσίας του εναγοµένου, ενώ, κατά το αντίστοιχο µε το 
1/3 ποσό, που καλύπτεται από το τεκµήριο, γίνεται δεκτή, εφόσον ο εναγόµενος δεν 
επικαλέστηκε ή εάν επικαλέστηκε δεν απέδειξε ότι το ποσοστό συµβολής του ενάγοντος στην 
αύξηση ήταν µικρότερο ή ότι δεν υπήρξε καµµία συµβολή του ενάγοντος στην αύξηση της 
περιουσίας αυτού (ΑΠ 1889/2007 Ελ∆νη 30.1347, ΑΠ 460/2009, ΑΠ 486/2009, ΑΠ 
546/2009, ΑΠ 1048/2009, Εφ∆ωδ 83/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1389, 1390, 1400, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 818 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα. ∆ιετής παραγραφή. ∆ιακοπή παραγραφής. Στοιχεία 
αγωγής. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1401 παρ. 2 ΑΚ η αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα 
παραγράφεται δύο χρόνια από τη λύση ή την ακύρωση του γάµου. Εξ άλλου, κατά το άρθρο 
263 ΑΚ κάθε παραγραφή που διακόπηκε µε την έγερση αγωγής, θεωρείται σαν να µη 
διακόπηκε αν ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή ή η αγωγή απορριφθεί τελεσίδικα για 
λόγους µη ουσιαστικούς. Αν ο δικαιούχος εγείρει και πάλι την αγωγή µέσα σε έξι µήνες, η 
παραγραφή θεωρείται ότι έχει διακοπεί µε την προηγούµενη αγωγή.  
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- Από τη διάταξη του άρθρου 1400 ΑΚ προκύπτει ότι προϋποθέσεις της αξίωσης του συζύγου 
προς συµµετοχή στα αποκτήµατα του άλλου είναι: α) η λύση ή ακύρωση του γάµου ή 
συµπλήρωση τριετούς διάστασης των συζύγων β) η αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου 
αφότου τελέστηκε ο γάµος και γ) η συµβολή µε οποιοδήποτε τρόπο του δικαιούχου συζύγου 
στην αύξηση αυτή της περιουσίας του υπόχρεου. Για την τελευταία είναι αναγκαίο να 
προσδιορίζεται τόσο στην αγωγή όσο και στην απόφαση το είδος της συµβολής η αξία της 
και ο αιτιώδης σύνδεσµος αυτής µε την αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου (ΑΠ 156/2010). 
Τεκµαίρεται ότι η συµβολή, αυτή ανέρχεται στο 1/3 της αύξησης εκτός αν αποδειχθεί 
µεγαλύτερη ή µικρότερη ή καµία συµβολή. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι η απαίτηση 
του κάθε συζύγου προς συµµετοχή στα αποκτήµατα του άλλου, είναι κατ’ αρχήν ενοχή αξίας, 
δηλαδή χρηµατική ενοχή, αντικείµενο της οποίας αποτελεί η χρηµατική αποτίµηση της 
περιουσιακής αύξησης του υπόχρεου συζύγου που προέρχεται από τη συµβολή, άµεση ή 
έµµεση του δικαιούχου (ΟλΑΠ 28/1996). Ως αύξηση νοείται όχι µια συγκεκριµένη κτήση 
αλλά η διαφορά που υπάρχει στην περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου σε δύο διαφορετικά 
χρονικά σηµεία ήτοι, κατά την τέλεση του γάµου και κατά το χρόνο που γεννιέται η αξίωση 
για συµµετοχή στα αποκτήµατα. Για την περαιτέρω όµως αναγωγή σε χρήµα των 
περιουσιακών αυτών στοιχείων, για την εξεύρεση δηλαδή της αξίας τους σε χρήµα, κρίσιµος 
είναι ο χρόνος της παροχής ,έννοµης προστασίας, ήτοι ο χρόνος έγερσης της αγωγής. 
Ειδικότερα, για το στοιχείο της αύξησης λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της περιουσιακής 
κατάστασης του υπόχρεου, ώστε από τη σύγκριση της περιουσιακής κατάστασης στο χρονικό 
σηµείο της τέλεσης του γάµου (αρχική περιουσία) µε την υπάρχουσα στο χρονικό σηµείο που 
γεννάται η αξίωση (τελική περιουσία) πρέπει να προκύπτει αύξηση. Η τελευταία δεν 
αποκλείεται να ξεκινά µε την αγωγή από µία µόνο ή περισσότερες µεν, αλλά συγκεκριµένες 
κτήσεις του υπόχρεου, οπότε η συµβολή του ενάγοντος υπολογίζεται µε βάση τη τελική αξία 
τούτων. Η τυχόν ύπαρξη αρχικής περιουσίας ή στοιχείων που τη διαφοροποιούν π.χ. ύπαρξη 
χρεών ή δανείων ανεξόφλητων κατά τον κρίσιµο χρόνο υπολογισµού της τελικής περιουσίας, 
αποτελεί βάση καταλυτικής ένστασης, που προβάλλεται και αποδεικνύεται από τον 
εναγόµενο. Περαιτέρω, ο χρόνος λύσης ή ακύρωσης του γάµου ή της συµπλήρωσης τριετίας 
από τη συζυγική διάσταση είναι κρίσιµος για την εξεύρεση της εν λόγω τελικής περιουσίας 
υπό την έννοια του καθορισµού των περιουσιακών στοιχείων που την αποτελούν. Τέλος, ο 
εναγόµενος ως υπόχρεος σύζυγος του οποίου η περιουσία αυξήθηκε µε τη συµβολή του 
ενάγοντος συζύγου, µπορεί να προβάλει µεταξύ άλλων ότι η συµβολή του ενάγοντος ήταν 
κάτω από το 1/3 ή ότι δεν υπήρχε καµία συµβολή. Για να γίνει όµως δεκτή η ανυπαρξία 
συµβολής που αποκλείει την αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα, θα πρέπει ο εναγόµενος 
σύζυγος να επικαλεσθεί και αποδείξει ότι ο δικαιούχος της αξίωσης συµµετοχής σύζυγος, είτε 
δεν µπορούσε εκ των πραγµάτων είτε δεν ήθελε να συµβάλει και ότι η επαύξηση της 
περιουσίας, οφείλεται µόνο σ’ αυτόν. Ο ισχυρισµός αυτός του εναγοµένου, ενόψει του ότι το 
καθιερούµενο από το άρθρο1400 ΑΚ τεκµήριο της συµβολής συµµετοχής στα αποκτήµατα 
κατά το 1/3 ενεργεί και ως προς τους δύο συζύγους, ο δε ενάγων έστω και αν δεν αποδείξει 
τη δική του συµβολή, θα δικαιούται οπωσδήποτε το 1/3 της αύξησης της περιουσίας του 
εναγόµενου, συνιστά ως προς την απόκρουση του τεκµηρίου αυτού ένσταση (ΑΠ 1223/2007, 
661/2005, 662/2005), που δεν ταυτίζεται εννοιολογικά µε την προαναφερθείσα ένσταση της 
ύπαρξης στοιχείων (χρεών) διαφοροποίησης της τελικής καθαρής αξίας της αποκτηθείσας 
περιουσίας. Η συµβολή του ενός συζύγου στην περιουσιακή επαύξηση του άλλου, µπορεί να 
γίνει είτε µε παροχή κεφαλαίων (εισφορά χρήµατος, κεφαλαιουχικών αγαθών κατά χρήση) 
είτε µε παροχή υπηρεσιών, που αποτιµώνται σε χρήµα και δεν επιβάλλονται από την 
υποχρέωση συµβολής στις οικογενειακές ανάγκες (άρθρο 1390 ΑΚ). Ειδικότερα η παροχή 
υπηρεσιών που η σύζυγος προσφέρει εντός της οικίας ή για την ανατροφή των τέκνων, 
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αποτελεί δική της συµβολή στην αύξηση της περιουσίας του συζύγου, µόνον όταν οι 
υπηρεσίες αυτές των οποίων προσδιορίζεται το είδος και η αξία τους, έστω και η συνολική, 
στην απόφαση (ΑΠ 1678/2005, 1418/2005), είναι περισσότερες από αυτές που η υποχρέωση 
συµβολής στις οικογενειακές ανάγκες επιβάλλει, χωρίς να είναι αναγκαίο σε κάθε περίπτωση 
να προσδιορίζεται σε ποσοστό επί της αξίας των αποκτηµάτων του υπόχρεου (ΑΠ 193/2010, 
ΑΠ 3/2003, 252/2002, 1658/2001) 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 263, 1390, 1400, 1401,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 269 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 1400 παρ. 1 του ΑΚ: "Αν ο γάµος λυθεί ή ακυρωθεί και η 
περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάµος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, 
εφόσον συνέβαλε µε οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την 
απόδοση του µέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συµβολή. 
Τεκµαίρεται ότι η συµβολή αυτή ανέρχεται στο 1/3 της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί 
µεγαλύτερη ή µικρότερη ή καµία συµβολή". Από τη διάταξη του άρθρου 1400 ΑΚ, η οποία 
εφαρµόζεται και επί γάµων που τελέσθηκαν και επί περιουσιακών στοιχείων που 
αποκτήθηκαν και πριν από την έναρξη της ισχύος του ν.1329/1983 (άρθρο 12 ν. 1649/1986), 
συνάγεται ότι η απαίτηση του κάθε συζύγου προς συµµετοχή στα αποκτήµατα του άλλου 
είναι κατ' αρχήν ενοχή αξίας, δηλαδή χρηµατική ενοχή, αντικείµενο της οποίας αποτελεί η 
χρηµατική αποτίµηση της περιουσιακής αύξησης του υπόχρεου συζύγου, που προέρχεται από 
τη συµβολή, άµεση ή έµµεση του δικαιούχου (ΟλΑΠ 28/1996). Ως αύξηση νοείται όχι µια 
συγκεκριµένη κτήση, αλλ' η διαφορά που υπάρχει στην περιουσιακή κατάσταση του 
υποχρέου σε δύο διαφορετικά χρονικά σηµεία, ήτοι κατά την τέλεση του γάµου και κατά το 
χρόνο που γεννιέται η αξίωση για συµµετοχή στα αποκτήµατα µε βάση τις παρ. 1 και 2 του 
ίδιου άρθρου 1400 του Α.Κ. Από τη σύγκριση της αξίας αυτών, αναγόµενης σε τιµές του 
χρόνου γέννησης της αξίωσης, θα κριθεί αν υπάρχει περιουσιακή αύξηση του ενός συζύγου 
που να δικαιολογεί την αξίωση του άλλου για συµµετοχή στα αποκτήµατα. Για την 
περαιτέρω, όµως, αναγωγή σε χρήµα των περιουσιακών αυτών στοιχείων, για την εξεύρεση 
δηλαδή της αξίας τους σε χρήµα, κρίσιµος είναι ο χρόνος της παροχής έννοµης προστασίας, 
ήτοι ο χρόνος της έγερσης της αγωγής. Ειδικότερα, για το στοιχείο της αύξησης λαµβάνεται 
υπόψη το σύνολο της περιουσιακής κατάστασης του υποχρέου, ώστε, από τη σύγκριση της 
περιουσιακής κατάστασης στο χρονικό σηµείο της τέλεσης του γάµου (αρχική περιουσία) µε 
την υπάρχουσα στο χρονικό σηµείο που γεννάται η αξίωση (τελική περιουσία), πρέπει να 
προκύπτει αύξηση. Η τελευταία δεν αποκλείεται να ξεκινά µε την αγωγή από µία µόνο ή 
περισσότερες µεν αλλά συγκεκριµένες κτήσεις του υποχρέου, οπότε η συµβολή του 
ενάγοντος υπολογίζεται µε βάση την τελική αξία τούτων. Η τυχόν ύπαρξη αρχικής 
περιουσίας ή στοιχείων που την διαφοροποιούν, αποτελεί βάση ένστασης, που προβάλλεται 
και αποδεικνύεται από τον εναγόµενο. Ο χρόνος λύσης ή της ακύρωσης του γάµου ή της 
συµπλήρωσης τριετίας από τη συζυγική διάσταση είναι κρίσιµος για την εξεύρεση της εν 
λόγω τελικής περιουσίας υπό την έννοια του καθορισµού των περιουσιακών στοιχείων που 
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την αποτελούν. Ο εναγόµενος δε, ως υπόχρεος σύζυγος, του οποίου η περιουσία αυξήθηκε µε 
τη συµβολή του ενάγοντος συζύγου µπορεί να προβάλει, µεταξύ άλλων, ότι η συµβολή του 
ενάγοντος ήταν κάτω από το ένα τρίτο ή ότι δεν υπάρχει καµία συµβολή, Για να γίνει όµως 
δεκτή η ανυπαρξία συµβολής που αποκλείει την αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα θα 
πρέπει ο εναγόµενος σύζυγος να επικαλεσθεί και αποδείξει ότι ο δικαιούχος της αξίωσης 
συµµετοχής σύζυγος είτε δεν µπορούσε εκ των πραγµάτων είτε δεν ήθελε να συµβάλει και 
ότι η επαύξηση της περιουσίας οφείλεται µόνο σ' αυτόν. Ο ισχυρισµός αυτός του εναγοµένου, 
ενόψει του ότι το καθιερούµενο από το άρθρο 1400 ΑΚ τεκµήριο της συµβολής συµµετοχής 
στα αποκτήµατα κατά το 1/3 ενεργεί και ως προς τους δύο συζύγους, ο δε ενάγων, έστω και 
αν δεν αποδείξει τη δική του συµβολή, θα δικαιούται οπωσδήποτε το 1/3 της αύξησης της 
περιουσίας του εναγοµένου, συνιστά ως προς την απόκρουση του τεκµηρίου ένσταση. Κατά 
δε τη διάταξη της παρ. 3 του ιδίου άρθρου 1400 ΑΚ στην αύξηση της περιουσίας των 
συζύγων δεν υπολογίζεται ό,τι αυτοί απέκτησαν από δωρεά, κληρονοµία, κληροδοσία ή µε 
διάθεση των αποκτηµάτων από αυτές τις αιτίες. Ο λόγος είναι προφανής, αφού σ' αυτές τις 
περιπτώσεις δεν υπάρχει συµβολή του άλλου συζύγου. Λαµβανοµένου δε υπόψη του σκοπού 
της πιο πάνω διατάξεως, ως δωρεά πρέπει να νοηθεί οποιαδήποτε απόκτηση οφέλους από 
χαριστική αιτία. Η συµβολή τέλος του ενός συζύγου στην περιουσιακή επαύξηση του άλλου 
µπορεί να γίνει είτε µε την παροχή κεφαλαίων (εισφορά χρήµατος, κεφαλαιουχικών αγαθών 
κατά χρήση), είτε µε παροχή υπηρεσιών, που αποτιµώνται σε χρήµα και δεν επιβάλλονται 
από την υποχρέωση συµβολής στις οικογενειακές ανάγκες (άρθρο 1390 ΑΚ). Ειδικότερα, η 
παροχή υπηρεσιών, που η σύζυγος προσφέρει εντός της οικίας ή για την ανατροφή των 
τέκνων, αποτελεί δική της συµβολή στην αύξηση της περιουσίας του συζύγου, µόνο όταν οι 
υπηρεσίες αυτές των οποίων προσδιορίζεται το είδος και η αξία τους είναι περισσότερες από 
αυτές, που η υποχρέωση συµβολής στις οικογενειακές ανάγκες επιβάλει.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1389, 1390, 1400, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 580 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Παραµόρφωση του περιεχοµένου αποδεικτικού εγγράφου. 
- Από το άρθρο 1400 του ΑΚ (όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 15 του ν. 1329/1983), 
που έχει εφαρµογή, κατά το άρθρο 54 παρ. 1 του Ν. 1329/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 12 του Ν. 1649/1986, και επί γάµων που τελέσθηκαν, καθώς και επί περιουσιακών 
στοιχείων που αποκτήθηκαν και πριν από την έναρξη της ισχύος του Ν. 1329/1983, 
προκύπτει ότι προϋποθέσεις της αξίωσης του συζύγου προς συµµετοχή στα αποκτήµατα του 
άλλου είναι : α) η λύση ή ακύρωση του γάµου, ή, κατ' ανάλογη εφαρµογή, η συµπλήρωση 
τριετούς διάστασης των συζύγων, β) η αύξηση της περιουσίας του υποχρέου αφότου 
τελέσθηκε ο γάµος και γ) η συµβολή µε οποιονδήποτε τρόπο του δικαιούχου συζύγου στην 
αύξηση αυτή της περιουσίας του υποχρέου. Για την τελευταία είναι αναγκαίο να 
προσδιορίζεται τόσο στην αγωγή, όσο και στην απόφαση το είδος της συµβολής, η αξία της 
και ο αιτιώδης σύνδεσµος αυτής µε την αύξηση της περιουσίας του υποχρέου. Περαιτέρω, το 
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καθιερούµενο από τη διάταξη του άρθρου 1400 εδάφ. β' του ΑΚ µαχητό τεκµήριο ότι η 
συµβολή του δικαιούχου συζύγου ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης (της περιουσίας του 
δικαιούχου), εκτός αν αποδειχθεί µεγαλύτερη ή µικρότερη ή καµία συµβολή, λειτουργεί 
αµφιµερώς και υπέρ των δύο διαδίκων, µε την έννοια ότι αν ο ενάγων ζητήσει µε την αγωγή 
του ποσοστό της αύξησης που αντιστοιχεί σε µεγαλύτερη του 1/3 συµβολή, αυτός 
υποχρεούται να αποδείξει το µεγαλύτερο του τεκµαρτού ποσοστό της συµβολής του, ενώ ο 
εναγόµενος µπορεί, κατ' ένσταση, να προβάλει και να αποδείξει ότι ο ενάγων είχε µικρότερη 
της τεκµαιρόµενης ή και καµία συµβολή. Με τη διάταξη αυτή δεν καθιερώνεται ιδιαίτερος 
τρόπος υπολογισµού της αξίωσης σε σχέση µε το ποσοστό του τεκµηρίου, αλλ' απλώς γίνεται 
κατανοµή του βάρους της απόδειξης µε βάση µαχητό τεκµήριο, ενώ η αξίωση συµµετοχής 
στην επαύξηση της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου είναι µία και ενιαία, οποιοδήποτε 
ποσοστό (µεγαλύτερο ή µικρότερο του τεκµαιροµένου) συµµετοχής και αν ζητεί µε την 
αγωγή ο δικαιούχος σύζυγος. 
Συνεπώς, εάν ο ενάγων ζητήσει µε την αγωγή του µεγαλύτερο του τεκµαιρόµενου ποσοστό 
και καµιά πραγµατική συµβολή του µε τους τρόπους και κατά την αξία που εκθέτει στην 
αγωγή δεν µπόρεσε να αποδείξει, η αγωγή δεν απορρίπτεται εξ ολοκλήρου, αλλά µόνο κατά 
το πλέον του ενός τρίτου ποσοστό της αύξησης της περιουσίας του εναγοµένου, ενώ κατά το 
αντίστοιχο µε το ένα τρίτο ποσό, που καλύπτεται από το τεκµήριο, γίνεται δεκτή, εφόσον ο 
εναγόµενος δεν επικαλέσθηκε ή εάν επικαλέσθηκε δεν απέδειξε ότι το ποσοστό συµβολής 
του ενάγοντος στην αύξηση ήταν µικρότερο ή ότι δεν υπήρξε καµία συµβολή του ενάγοντος 
στην αύξηση της περιουσίας αυτού (εναγοµένου).   
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1400, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 583 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Συµµετοχή στα αποκτήµατα. Έλλειψη νόµιµης βάσης.Αποδοχή πραγµάτων που 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Ο λόγος αναίρεσης του αριθµού 11 του 
ΚΠολ∆ δεν µπορεί να δηµιουργηθεί, όταν το δικαστήριο της ουσίας απορρίπτει την αγωγή 
ως αόριστη ή νόµω αβάσιµη. 
- Το άρθρο 1400 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του Ν. 1329/1983 ορίζει ότι 
"Αν ο γάµος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο 
γάµος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε µε οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση 
αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του µέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από 
τη δική του συµβολή. Τεκµαίρεται ότι η συµβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, 
εκτός αν αποδειχθεί µεγαλύτερη ή µικρότερη ή καµία συµβολή. Στην αύξηση της περιουσίας 
των συζύγων δεν υπολογίζεται ότι αυτοί απέκτησαν από δωρεά, κληρονοµία ή κληροδοσία ή 
µε διαθήκη των αποκτηµάτων από αυτές τις αιτίες". Από τη διάταξη αυτή, συνάγεται ότι η 
απαίτηση του κάθε συζύγου προς συµµετοχή στα αποκτήµατα του άλλου είναι κατ' αρχήν 
ενοχή αξίας, δηλαδή χρηµατική ενοχή αντικείµενο της οποίας αποτελεί η χρηµατική 
αποτίµηση της περιουσιακής αυξήσεως του υπόχρεου συζύγου, που προέρχεται από τη 
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συµβολή, άµεση ή έµµεση του δικαιούχου (ΟλΑΠ 28/1996). Ως αύξηση νοείται όχι µια 
συγκεκριµένη κτήση, αλλ' η διαφορά που υπάρχει στην περιουσιακή κατάσταση του 
υπόχρεου σε δύο διαφορετικά χρονικά σηµεία, ήτοι κατά την τέλεση του γάµου και κατά το 
χρόνο που γεννιέται η αξίωση για συµµετοχή στα αποκτήµατα µε βάση τις παρ. 1 και 2 του 
ίδιου άρθρου 1400 του ΑΚ. Από τη σύγκριση της αξίας αυτών, αναγόµενης σε τιµές του 
χρόνου γέννησης της αξίωσης, θα κριθεί αν υπάρχει περιουσιακή αύξηση του ενός συζύγου 
που να δικαιολογεί την αξίωση του άλλου για συµµετοχή στα αποκτήµατα. Για την 
περαιτέρω, όµως, αναγωγή σε χρήµα των περιουσιακών αυτών στοιχείων, για την εξεύρεση 
δηλαδή της αξίας τους σε χρήµα, κρίσιµος είναι ο χρόνος της παροχής έννοµης προστασίας, 
ήτοι ο χρόνος της έγερσης της αγωγής. Ειδικότερα, για το στοιχείο της αύξησης λαµβάνεται 
υπόψη το σύνολο της περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου, ώστε, από τη σύγκριση της 
περιουσιακής κατάστασης στο χρονικό σηµείο της τέλεσης του γάµου (αρχική περιουσία) µε 
την υπάρχουσα στο χρονικό σηµείο που γεννάται η αξίωση (τελική περιουσία), πρέπει να 
προκύπτει αύξηση. Η τελευταία δεν αποκλείεται να ξεκινά µε την αγωγή από µία µόνο ή 
περισσότερες µεν αλλά συγκεκριµένες κτήσεις του υποχρέου, οπότε η συµβολή του 
ενάγοντος υπολογίζεται µε βάση την τελική αξία τούτων. Η τυχόν ύπαρξη αρχικής 
περιουσίας ή στοιχείων που την διαφοροποιούν, αποτελεί βάση ένστασης, που προβάλλεται 
και αποδεικνύεται από τον εναγόµενο. Ο χρόνος λύσης ή της ακύρωσης του γάµου ή της 
συµπλήρωσης τριετίας από τη συζυγική διάσταση είναι κρίσιµος για την εξεύρεση της εν 
λόγω τελικής περιουσίας υπό την έννοια του καθορισµού των περιουσιακών στοιχείων που 
την αποτελούν. Κατά το χρόνο δε γέννησης της αξίωσης απαιτείται να διατηρείται η αύξηση 
της περιουσίας που έγινε µε τη συµβολή του δικαιούχου. Εάν το περιουσιακό αντικείµενο, 
στην απόκτηση του οποίου συνέβαλε και ο άλλος σύζυγος, έχει εκποιηθεί και στη θέση του 
έχει υποκατασταθεί κάποιο άλλο, η σχετική αξίωση του δικαιούχου συζύγου µετατίθεται σε 
αυτό. Εξάλλου, η συµβολή µπορεί να γίνει όχι µόνον µε την παροχή κεφαλαίου υπό 
οποιαδήποτε µορφή, αλλά και µε την παροχή διαφόρων υπηρεσιών, που αποτιµώνται σε 
χρήµα, κατά θετικό ή αρνητικό (µε εξοικονόµηση δαπανών) τρόπο, όπως είναι η παροχή 
εργασίας στην οικογενειακή στέγη ή η απασχόληση του ενός συζύγου για την ανάπτυξη της 
επιχείρησης ή του επαγγέλµατος του άλλου, εφόσον οι παροχές αυτές υπερβαίνουν το µέτρο 
εκπλήρωσης της υφισταµένης, από τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις των άρθρων 1389 και 
1390 του ΑΚ, υποχρέωσης για κοινή συµβολή στις οικογενειακές ανάγκες. Ειδικότερα δε, η 
παροχή υπηρεσιών, που η σύζυγος προσφέρει εντός της οικίας ή για την ανατροφή των 
τέκνων, αποτελεί δική της συµβολή στην αύξηση της περιουσίας του συζύγου, µόνο όταν οι 
υπηρεσίες αυτές των οποίων προσδιορίζεται το είδος και η αξία τους είναι περισσότερες από 
αυτές, που η υποχρέωση συµβολής στις οικογενειακές ανάγκες επιβάλει. Ωστόσο, ο 
εναγόµενος, ως υπόχρεος σύζυγος, του οποίου η περιουσία αυξήθηκε µε τη συµβολή του 
ενάγοντος συζύγου µπορεί να προβάλει, µεταξύ άλλων, ότι η συµβολή του ενάγοντος ήταν 
κάτω από το ένα τρίτο ή ότι δεν υπάρχει καµία συµβολή. Για να γίνει όµως δεκτή η 
ανυπαρξία συµβολής που αποκλείει την αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα θα πρέπει ο 
εναγόµενος σύζυγος να επικαλεσθεί και αποδείξει ότι ο δικαιούχος της αξίωσης συµµετοχής 
σύζυγος είτε δεν µπορούσε εκ των πραγµάτων είτε δεν ήθελε να συµβάλει και ότι η επαύξηση 
της περιουσίας οφείλεται µόνο σ' αυτόν. Ο ισχυρισµός αυτός του εναγοµένου, ενόψει του ότι 
το καθιερούµενο από το άρθρο 1400 ΑΚ τεκµήριο της συµβολής συµµετοχής στα 
αποκτήµατα κατά το 1/3 ενεργεί και ως προς τους δύο συζύγους, ο δε ενάγων, έστω και αν 
δεν αποδείξει τη δική του συµβολή, θα δικαιούται οπωσδήποτε το 1/3 της αύξησης της 
περιουσίας του εναγοµένου, συνιστά ως προς την απόκρουση του τεκµηρίου ένσταση. 
Οµοίως, παρά το ανεκχώρητο της αξίωσης των αποκτηµάτων, ενόψει του ότι πρόκειται για 
ενοχική αξίωση, ο εναγόµενος σύζυγος, κατά του οποίου στρέφεται η σχετική αξίωση, µπορεί 



 

[83] 
 

να προτείνει σε συµψηφισµό οµοειδή αντίθετη αξίωσή του από την ίδια ή άλλη αιτία, µε 
συνέπεια την µερική ή ολική απόσβεση των απαιτήσεων του δικαιούχου συζύγου στην 
αξίωσή του από τα αποκτήµατα κατά τη διάρκεια του γάµου (άρθρα 440 επ. ΑΚ). Και στην 
περίπτωση όµως αυτή ο εναγόµενος σύζυγος πρέπει να επικαλεσθεί και σε περίπτωση 
αµφισβητήσεως να αποδείξει, τα θεµελιούντα την άνω ένστασή του πραγµατικά περιστατικά 
(άρθρα 335 και 338 ΚΠολ∆). Τέλος, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του ιδίου άρθρου 1400 ΑΚ 
στην αύξηση της περιουσίας των συζύγων δεν υπολογίζεται ό,τι αυτοί απέκτησαν από δωρεά, 
κληρονοµία, κληροδοσία ή µε διάθεση των αποκτηµάτων από αυτές τις αιτίες. Ο λόγος είναι 
προφανής, αφού σ' αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει συµβολή του άλλου συζύγου. 
Λαµβανοµένου δε υπόψη του σκοπού της πιο πάνω διατάξεως, ως δωρεά πρέπει να νοηθεί 
οποιαδήποτε απόκτηση οφέλους από χαριστική αιτία.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του αρθ. 281 ΑΚ, η οποία ορίζει ότι η άσκηση του 
δικαιώµατος απαγορεύεται, αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή 
τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος, µόνη η αδράνεια του 
δικαιούχου για την άσκηση του δικαιώµατος επί χρόνο µικρότερο από τον απαιτούµενο για 
την παραγραφή, καθώς και η καλόπιστη πεποίθηση του υπόχρεου ότι δεν υπάρχει το 
δικαίωµα κατ' αυτού ή ότι αυτό δεν πρόκειται ν' ασκηθεί εναντίον του, έστω και αν αυτή 
δηµιουργήθηκε από την αδράνεια του δικαιούχου, δεν αρκεί να καταστήσει καταχρηστική 
την επιγενόµενη άσκηση του δικαιώµατος. Μόνο δε αν η αδράνεια συνοδεύεται από ειδικές 
περιστάσεις που συνδέονται κυρίως µε προηγούµενη συµπεριφορά του δικαιούχου και ο ίδιος 
µεταβάλλοντας την στάση του επιχειρεί εκ των υστέρων ανατροπή της κατάστασης που έχει 
ήδη διαµορφωθεί και παγιωθεί, η άσκηση του δικαιώµατος µπορεί να καταστεί µη ανεκτή 
κατά την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και συνεπώς καταχρηστική και απαγορευµένη 
(ΟλΑΠ 5/2011, ΟλΑΠ 8/2001).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 440 επ., 1389, 1390, 1400, 
ΚΠολ∆: 335, 338, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 
αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 781 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα. Στοιχεία αγωγής. Αναιρετικοί λόγοι 
σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. 
- Η νοµική αοριστία της αγωγής, δηλαδή εκείνη που συνδέεται µε την εκτίµηση περί του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ελέγχεται ως παράβαση από το άρθρο 559 αριθ. 1 
ΚΠολ∆., αν το δικαστήριο, για την κρίση του ως προς τη νοµική βασιµότητα της αγωγής, είτε 
αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα ο νόµος απαιτεί, είτε αρκέσθηκε σε λιγότερα. 
Αντίθετα, η ποσοτική αοριστία της αγωγής, η οποία υπάρχει, όταν δεν 
συγκεκριµενοποιούνται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται κατά νόµο για τη θεµελίωση του 
αιτήµατος της αγωγής, ελέγχεται ως παράβαση από το άρθρο 559 αριθ. 8 ή 14 ΚΠολ∆.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1400 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του Ν. 
1329/1983, η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ. 1 αυτού (Ν. 1329/1983), όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του Ν. 1649/1986, έχει εφαρµογή και επί γάµων που 
τελέσθηκαν, καθώς και περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν πριν από την έναρξη 
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ισχύος του Ν. 1329/1983. "Αν ο γάµος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου 
έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάµος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε µε 
οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του µέρους 
της αύξησης, το οποίο προέρχεται από τη δική του συµβολή. Τεκµαίρεται ότι η συµβολή 
αυτή ανέρχεται στο 1/3 της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί µεγαλύτερη ή µικρότερη ή καµία 
συµβολή". Από τη διάταξη αυτή, λαµβανόµενη σε συνδυασµό µε το άρθρο 216 του ΚΠολ∆., 
συνάγεται ότι στοιχεία για το ορισµένο της εκ της άνω διατάξεως αγωγής είναι 1) η λύση ή 
ακύρωση του γάµου ή κατ' ανάλογη εφαρµογή, η συµπλήρωση τριετούς διαστάσεως των 
συζύγων, 2) η αύξηση της περιουσίας του ενός των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάµου και 
3) η συµβολή του άλλου συζύγου στην αύξηση αυτή µε οποιοδήποτε τρόπο.  
Συνεπώς, για το ορισµένο της αγωγής αυτής, πρέπει να προσδιορίζονται στο δικόγραφό της, 
εκτός από τα, κατά τη διάταξη, κρίσιµα χρονικά σηµεία, η πραγµατική αυξητική διαφορά 
στην περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, που συνιστά το απόκτηµα µε την ευρύτερη 
έννοια του όρου (θετική ή αρνητική µε την αποφυγή µειώσεως) και περιλαµβάνει το σύνολο 
των δικαιωµάτων που είναι δυνατόν να αποτιµηθούν, περαιτέρω δε η έκταση και το είδος της 
συµβολής του δικαιούχου στην αύξηση αυτή µε οποιοδήποτε τρόπο. Ειδικότερα, για το 
στοιχείο της αυξήσεως λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της περιουσιακής καταστάσεως του 
υπόχρεου, ώστε, από τη σύγκριση της περιουσιακής καταστάσεως στο χρονικό σηµείο της 
τελέσεως του γάµου (αρχική περιουσία) µε την υπάρχουσα στο χρονικό σηµείο που γεννάται 
η αξίωση (τελική περιουσία), πρέπει να προκύπτει αύξηση. Η τελευταία δεν αποκλείεται να 
αρχίζει µε την αγωγή από µία ή περισσότερες µεν αλλά συγκεκριµένες κτήσεις του υπόχρεου, 
οπότε η συµβολή του ενάγοντος υπολογίζεται µε βάση την τελική αξία τούτων. Η τυχόν 
ύπαρξη αρχικής περιουσίας ή στοιχείων που τη διαφοροποιούν, αποτελεί βάση ένστασης, που 
προβάλλεται και αποδεικνύεται από τον εναγόµενο. Περαιτέρω, ο χρόνος λύσεως ή 
ακυρώσεως του γάµου ή συµπληρώσεως τριετίας από τη συζυγική διάσταση είναι κρίσιµος 
για την εξεύρεση της εν λόγω τελικής περιουσίας, υπό την έννοια του καθορισµού των 
περιουσιακών στοιχείων που την αποτελούν. Εξάλλου, η συµβολή του ενάγοντος συζύγου 
µπορεί να συνίσταται όχι µόνο στην παροχή κεφαλαίου µε οποιαδήποτε µορφή, αλλά και 
στην παροχή υπηρεσιών, αποτιµωµένων σε χρήµα, ακόµη και υπηρεσιών οι οποίες 
παρέχονται στο συζυγικό οίκο για την επιµέλεια και ανατροφή των τέκνων, όταν και κατά το 
µέτρο που αυτές δεν επιβάλλονται από την, κατά τα άρθρα 1389 και 1390 του ΑΚ, 
υποχρέωση συνεισφοράς στην αντιµετώπιση των οικογενειακών αναγκών, κατά το οποίο 
έµεινε απερίσπαστος από την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσής του σε συνεισφορά 
στην αντιµετώπιση των οικογενειακών αναγκών ο υπόχρεος σύζυγος και έτσι εξοικονόµησε 
δαπάνες και δυνάµεις που συνέβαλαν στην επαύξηση της περιουσίας του. Η αποτίµηση των 
υπηρεσιών του ενάγοντος µε τις οποίες αυτός συνέβαλε στην επελθούσα αύξηση της 
περιουσίας του εναγοµένου συζύγου του, δεν είναι αναγκαία για το ορισµένο και νόµιµο της 
αγωγής, όταν αυτή ερείδεται επί της εξ 1/3 τεκµαρτής συµβολής του στα αποκτήµατα του 
συζύγου του, ή σε µικρότερο ποσοστό, όπως αντιθέτως απαιτείται όταν η αγωγή στηρίζεται 
επί της πραγµατικής συµβολής. Μόνο στην τελευταία περίπτωση, για να ληφθούν υπόψη και 
να υπολογισθούν αυτού του είδους οι υπηρεσίες, ως συµβολή στην επαύξηση της περιουσίας 
του υπόχρεου συζύγου, απαιτείται να γίνεται η, κατά το µέρος που υπερβαίνει το 
επιβαλλόµενο από την υποχρέωση της συνεισφοράς στην αντιµετώπιση των οικογενειακών 
αναγκών µέτρο, χρηµατική αποτίµησή τους, ή η αποτίµηση των δυνάµεων που εξοικονόµησε 
από την παροχή τους ο υπόχρεος σύζυγος, εάν προβάλλεται ότι η εξοικονόµηση αυτή 
συνέβαλε κατά διαφορετικό από την αποτίµηση των υπηρεσιών ποσό στην αύξηση της 
περιουσίας του υπόχρεου, που διαφορετικά δεν θα επιτυγχανόταν χωρίς αυτήν. Η έλλειψη δε 
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αυτή (αναφορά του υπερβάλλοντος ποσού από την αποτίµηση των υπηρεσιών) καθιστά την 
αγωγή νοµικά αβάσιµη (ΑΠ 430/2002, 1678/2005).  
- Το καθιερούµενο από τη διάταξη του άρθρου 1400 εδ. β' του ΑΚ µαχητό τεκµήριο ότι η 
συµβολή του δικαιούχου συζύγου ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης (της περιουσίας του 
δικαιούχου), εκτός αν αποδειχθεί µεγαλύτερη ή µικρότερη ή καµία συµβολή, λειτουργεί 
αµφιµερώς και υπέρ των δύο διαδίκων, µε την έννοια ότι αν ο ενάγων ζητήσει µε την αγωγή 
του ποσοστό της αύξησης που αντιστοιχεί σε µεγαλύτερη του 1/3 συµβολή, αυτός 
υποχρεούται να αποδείξει το µεγαλύτερο του τεκµαρτού ποσοστό της συµβολής του, ενώ ο 
εναγόµενος µπορεί, κατ' ένσταση, να προβάλει και να αποδείξει ότι ο ενάγων είχε µικρότερη 
της τεκµαιρόµενης ή και καµία συµβολή. Με τη διάταξη αυτή δεν καθιερώνεται ιδιαίτερος 
τρόπος υπολογισµού της αξίωσης σε σχέση µε το ποσοστό του τεκµηρίου, αλλά απλώς 
γίνεται κατανοµή του βάρους της απόδειξης µε βάση µαχητό τεκµήριο, ενώ η αξίωση 
συµµετοχής στην επαύξηση της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου είναι µία και ενιαία, 
οποιοδήποτε ποσοστό (µεγαλύτερο ή µικρότερο του τεκµαιροµένου) συµµετοχής και αν ζητεί 
µε την αγωγή ο δικαιούχος σύζυγος. 
Συνεπώς, εάν ο ενάγων ζητήσει µε την αγωγή του µεγαλύτερο του τεκµαιρόµενου ποσοστό 
και καµιά πραγµατική συµβολή του, µε τους τρόπους και κατά την αξία που εκθέτει στην 
αγωγή, δεν µπόρεσε να αποδείξει, η αγωγή δεν απορρίπτεται εξ ολοκλήρου, αλλά µόνο κατά 
το πλέον του ενός τρίτου ποσοστό της αύξησης της περιουσίας του εναγοµένου, ενώ κατά το 
αντίστοιχο προς το ένα τρίτο ποσό, που καλύπτεται από το τεκµήριο, γίνεται δεκτή, εφόσον ο 
εναγόµενος δεν επικαλέσθηκε ή εάν επικαλέσθηκε δεν απέδειξε, ότι το ποσοστό συµβολής 
του ενάγοντος στην αύξηση είναι µικρότερο ή ότι δεν υπήρξε καµία συµβολή του ενάγοντος 
στην αύξηση της περιουσίας αυτού (εναγοµένου).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1389, 1390, 1400, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 817 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Συµµετοχή στα αποκτήµατα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται 
η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις του άρθρ. 1400 ΑΚ, που εφαρµόζονται και για γάµους που τελέσθηκαν ή 
για περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν και πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 
1329/1983 (άρθρ. 12 του Ν. 1649/1986), συνάγεται ότι προϋποθέσεις της αξίωσης του ενός 
των συζύγων για συµµετοχή στα αποκτήµατα του άλλου συζύγου είναι: α) η αµετάκλητη 
λύση ή ακύρωση του γάµου ή η διάσταση των συζύγων για χρόνο µεγαλύτερο της τριετίας, β) 
η αύξηση της περιουσίας του ενός των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάµου και γ) η 
συµβολή του άλλου συζύγου στην αύξηση αυτή µε οποιοδήποτε τρόπο, η οποία (συµβολή) 
θα πρέπει να προσδιορίζεται ως προς το είδος και την αξία της. Αντικείµενο δηλαδή της 
παραπάνω αξίωσης, η οποία συνιστά κατ' αρχήν χρηµατική ενοχή (ΟλΑΠ 28/1996, ΑΠ 
661/2005), είναι η απόδοση της περιουσιακής αύξησης που προέκυψε κατά τη διάρκεια του 
γάµου για τον ένα σύζυγο (υπόχρεο) µε τη συµβολή του άλλου (δικαιούχου), νοείται δε ως 
αύξηση όχι µία συγκεκριµένη κτήση, αλλά το σύνολο των δικαιωµάτων που είναι δυνατόν να 
αποτιµηθούν και συνιστούν τα αποκτήµατα µε την ευρεία έννοια του όρου, εποµένως ως 
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απόκτηµα θεωρείται και η αποφυγή µείωσης της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου µε τη 
συµβολή και πάλι του δικαιούχου. Για τη διαπίστωση συνεπώς αυξητικής διαφοράς στην 
περιουσιακή κατάσταση του ενός των συζύγων, συγκρίνεται η περιουσία του κατά την 
τέλεση του γάµου (αρχική περιουσία) µε αυτή που υπάρχει κατά τον κρίσιµο χρόνο για τη 
γέννηση αξίωσης συµµετοχής στα αποκτήµατα (τελική περιουσία), κρίσιµος δε χρόνος για τη 
γέννηση της αξίωσης στην περίπτωση που αυτή βασίζεται στην τριετή διάσταση των 
συζύγων, είναι όχι ο χρόνος έναρξης της διάστασής τους ή αυτός της άσκησης της σχετικής 
αγωγής, αλλά αυτός της συµπλήρωσης τριετίας σε διάσταση. Εφόσον λοιπόν από τη 
σύγκριση των δυο περιουσιών, µε αναγωγή της αξίας τους σε τιµές του χρόνου άσκησης της 
αγωγής, προκύπτει ότι η τελική περιουσία του εναγόµενου στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συζύγου υπερβαίνει την αρχική περιουσία του, υπάρχει υποχρέωσή του για απόδοση στον 
άλλο σύζυγο όσων απέκτησε µε τη συµβολή του. Μάλιστα η ύπαρξη συµβολής τεκµαίρεται 
από το νόµο στο ένα τρίτο(1/3) της περιουσιακής αύξησης και στο ποσοστό αυτό µπορεί να 
περιορισθεί ο δικαιούχος σύζυγος, απαλλασσόµενος έτσι από το βάρος απόδειξης της όποιας 
συµβολής του στην αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου, ενώ και ο υπόχρεος 
µπορεί από την πλευρά του να ανατρέψει το νόµιµο αυτό µαχητό τεκµήριο, επικαλούµενος 
και αποδεικνύοντας µικρότερη συµβολή ή και την έλλειψη οποιασδήποτε συµβολής του 
άλλου συζύγου στην αύξηση της περιουσίας του. Εξ άλλου η συµβολή του δικαιούχου 
συζύγου στην αύξηση της περιουσίας του υποχρέου µπορεί να συνίσταται όχι µόνο στην 
παροχή κεφαλαίων µε οποιαδήποτε µορφή, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών αποτιµώµενων 
σε χρήµα, όπως είναι και οι υπηρεσίες που παρέχονται στο συζυγικό οίκο, εφόσον όµως 
αυτές υπερβαίνουν το µέτρο που επιβάλλεται από τις διατάξεις των άρθρ. 1389 και 1390 ΑΚ 
για την εκπλήρωση της υποχρέωσης συµβολής των συζύγων στις οικογενειακές τους 
ανάγκες. Προς το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο στη σχετική αγωγή και στην αντίστοιχη 
απόφαση να προσδιορίζονται και να αποτιµώνται οι παρεχόµενες στο συζυγικό οίκο 
υπηρεσίες, ώστε συγκρινόµενες µε τις επίσης χρηµατικά αποτιµώµενες οικογενειακές 
ανάγκες να διαπιστώνεται, αν οι υπηρεσίες αυτές υπερβαίνουν και σε ποια έκταση το 
επιβαλλόµενο από τις ιδιαίτερες συνθήκες και περιστάσεις µέτρο συµβολής των συζύγων στις 
οικογενειακές τους ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση στην αύξηση της περιουσίας των συζύγων 
δεν υπολογίζεται, κατά τη ρητή διάταξη της § 3 του άρθρ. 1400 ΑΚ, ό,τι αυτοί απέκτησαν 
από δωρεά, κληρονοµία ή κληροδοσία ή µε διάθεση των αποκτηµάτων από τις αιτίες αυτές, 
αφού είναι δεδοµένη η ανυπαρξία συµβολής του άλλου συζύγου στην απόκτηση των 
περιουσιακών αυτών στοιχείων. Έτσι ο νόµος απαλλάσσει τον εναγόµενο από το βάρος της 
απόδειξης ότι ως προς τα περιουσιακά αυτά στοιχεία λείπει η συµβολή του ενάγοντος, αφού 
ήδη ex lege αυτά δεν υπολογίζονται ως αποκτήµατα. Όµως αν µετά την απόκτηση τέτοιων 
περιουσιακών στοιχείων από τον ένα των συζύγων ο άλλος σύζυγος συµβάλλει στην 
κερδοφόρα αξιοποίησή τους, πρέπει στην έκταση αυτή τα σωζόµενα κέρδη να 
συνυπολογισθούν στην τελική περιουσία του υπόχρεου συζύγου ως απόκτηµα οφειλόµενο 
στη συµβολή του δικαιούχου συζύγου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1389, 1390, 1400, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
 
 
 
 



 

[87] 
 

∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 889 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1400 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του Ν. 
1329/1983, "Αν ο γάµος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου 
τελέσθηκε ο γάµος αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε µε οποιονδήποτε τρόπο στην 
αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του µέρους της αύξησης το οποίο 
προέρχεται από τη δική του συµβολή. Τεκµαίρεται ότι η συµβολή αυτή ανέρχεται στο 1/3 της 
αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί µεγαλύτερη ή µικρότερη ή καµία συµβολή". Σύµφωνα µε την 
ανωτέρω διάταξη, αντικείµενο της αξιώσεως συµµετοχής στα αποκτήµατα του άλλου 
συζύγου είναι η απόδοση της περιουσιακής αυξήσεως του υποχρέου συζύγου κατά τη 
διάρκεια του γάµου που προέρχεται από τη συµβολή του δικαιούχου. Ως αύξηση νοείται όχι 
µια συγκεκριµένη κτήση, αλλ' η διαφορά που υπάρχει στην περιουσιακή κατάσταση του 
υποχρέου σε δύο διαφορετικά χρονικά σηµεία, ήτοι κατά την τέλεση του γάµου και κατά το 
χρόνο που γεννιέται η αξίωση για συµµετοχή στα αποκτήµατα µε βάση τις παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 1400 του ΑΚ. Από τη σύγκριση της αξίας αυτών, αναγόµενης σε τιµές του χρόνου 
γέννησης της αξίωσης, θα κριθεί αν υπάρχει περιουσιακή αύξηση του ενός συζύγου που να 
δικαιολογεί την αξίωση του άλλου για συµµετοχή στα αποκτήµατα. Για την περαιτέρω, όµως, 
αναγωγή σε χρήµα των περιουσιακών αυτών στοιχείων, για την εξεύρεση δηλαδή της αξίας 
τους σε χρήµα, κρίσιµος είναι ο χρόνος της παροχής έννοµης προστασίας, ήτοι ο χρόνος της 
έγερσης της αγωγής. Ειδικότερα, για το στοιχείο της αύξησης λαµβάνεται υπόψη το σύνολο 
της περιουσιακής κατάστασης του υποχρέου, ώστε, από τη σύγκριση της περιουσιακής 
κατάστασης στο χρονικό σηµείο της τέλεσης του γάµου (αρχική περιουσία) µε την 
υπάρχουσα στο χρονικό σηµείο που γεννάται η αξίωση (τελική περιουσία), πρέπει να 
προκύπτει αύξηση. Η τελευταία δεν αποκλείεται να ξεκινά µε την αγωγή από µία µόνο ή 
περισσότερες µεν αλλά συγκεκριµένες κτήσεις του υποχρέου, οπότε η συµβολή του 
ενάγοντος υπολογίζεται µε βάση την τελική αξία τούτων. Η τυχόν ύπαρξη αρχικής 
περιουσίας ή στοιχείων που την διαφοροποιούν, αποτελεί βάση ένστασης, που προβάλλεται 
και αποδεικνύεται από τον εναγόµενο. Ο χρόνος λύσης ή της ακύρωσης του γάµου ή της 
συµπλήρωσης τριετίας από τη συζυγική διάσταση είναι κρίσιµος για την εξεύρεση της εν 
λόγω τελικής περιουσίας υπό την έννοια του καθορισµού των περιουσιακών στοιχείων που 
την αποτελούν. Κατά το χρόνο δε γέννησης της αξίωσης απαιτείται να διατηρείται η αύξηση 
της περιουσίας που έγινε µε τη συµβολή του δικαιούχου. Εάν το περιουσιακό αντικείµενο, 
στην απόκτηση του οποίου συνέβαλε και ο άλλος σύζυγος, έχει εκποιηθεί και στη θέση του 
έχει υποκατασταθεί κάποιο άλλο, η σχετική αξίωση του δικαιούχου συζύγου µετατίθεται σε 
αυτό.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 579 παρ. 2 ΚΠολ∆, αν αποδεικνύεται προαποδεικτικώς εκούσια 
ή αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης που αναιρέθηκε, ο Άρειος Πάγος, αν υποβληθεί 
αίτηση µε το αναιρετήριο ή µε τις προτάσεις ή µε αυτοτελές δικόγραφο, που κατατίθεται στη 
γραµµατεία του Αρείου Πάγου ως την παραµονή της συζήτησης, διατάζει µε την αναιρετική 
απόφαση την επαναφορά των πραγµάτων στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την 
εκτέλεση. Κατά τη σαφή έννοια της διάταξης αυτής, η ως άνω αίτηση επαναφοράς ναι µεν 
δεν περιλαµβάνεται στις περιοριστικώς αναφερόµενες στο άρθρ. 570 παρ. 1 ΚΠολ∆ 
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περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι προτάσεις στον Άρειο Πάγο πρέπει να κατατίθενται είκοσι 
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη δικάσιµο, όµως, εφόσον η σχετική αίτηση υποβάλλεται 
τελικώς µε τις προτάσεις, πρέπει αυτές να έχουν κατατεθεί οπωσδήποτε µέχρι την παραµονή 
της συζήτησης της αίτησης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, διαφορετικά η αίτηση επαναφοράς 
είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται (ΟλΑΠ 13/2004).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1400, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 570, 579, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 369 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Αγωγή συµµετοχής στα αποκτήµατα. Παραγραφή και παραγραφή εν επιδικία. 
Χρηµατική ποινή για άσκηση προφανώς αβάσιµης αγωγής. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1400 παρ. 1 και 2 και 1401 εδ. γ' ΑΚ, όπως ισχύουν µετά την 
αντικατάστασή τους µε το ν. 1329/1983, συνάγεται ότι η αξίωση συµµετοχής του ενός 
συζύγου στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί από τον άλλο κατά τη διάρκεια του 
γάµου (αποκτήµατα) γεννιέται όταν ο γάµος λυθεί ή ακυρωθεί ή όταν συµπληρωθεί τριετής 
διάσταση των συζύγων. Η αξίωση αυτή παραγράφεται δύο χρόνια µετά τη λύση ή την 
ακύρωση του γάµου. Στην περίπτωση της τριετούς διαστάσεως, η παραγραφή αρχίζει από τη 
στιγµή που η αξίωση γεννιέται και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της (ΑΚ 251), δηλαδή 
από τη συµπλήρωση τριετίας στη διάσταση των συζύγων. Εφ όσον, όµως, υφίσταται και 
διαρκεί ο γάµος, η παραγραφή αναστέλλεται µέχρι να εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση για τη 
λύση ή την ακύρωση αυτού (ΑΚ 256 αρ. 1, 1381, 1438). Το χρονικό διάστηµα της αναστολής 
δεν υπολογίζεται στο χρόνο της παραγραφής (ΑΚ 257). Μετά τη λύση ή την ακύρωση του 
γάµου, ο χρόνος αυτής τρέχει εκ νέου και για να συµπληρωθεί πρέπει να περάσουν δύο 
χρόνια από το αµετάκλητο της σχετικής απόφασης. Περαιτέρω, η παραγραφή διακόπτεται µε 
την επίδοση της αγωγής, αλλά αρχίζει και πάλι από την τελευταία διαδικαστική πράξη των 
διαδίκων ή του δικαστηρίου (ΑΚ 261 και ΚΠολ∆ 221 § 1). Εφ’ όσον δηλαδή οι διάδικοι 
παραµείνουν αδρανείς, η διακοπείσα παραγραφή µπορεί να συµπληρωθεί εν επιδικία, αν 
µεταξύ δύο διαδικαστικών πράξεων περάσει ολόκληρος ο χρόνος, που απαιτείται για την 
παραγραφή της αξιώσεως και, ειδικώς για την αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα, τα δύο 
χρόνια µετά τη λύση ή την ακύρωση του γάµου. Η πρωτοβάθµια απόφαση για την λύση του 
γάµου, που εκδίδεται αντιµωλία των διαδίκων, καθίσταται αµετάκλητη (ΑΚ 1438, ΚΠολ∆ 
613): α) µε την παραίτηση των διαδίκων από τα ένδικα µέσα µετά την έκδοσή της (ΚΠολ∆ 
606), β) µε την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας ασκήσεως κατ’ αυτής των ενδίκων 
µέσων της έφεσης, αναψηλάφησης και της αναίρεσης, η οποία στην περίπτωση επίδοσής της 
προσδιορίζεται από τις τριάντα (30) ηµέρες της προθεσµίας της έφεσης προκειµένου για 
διαδίκους που διαµένουν στην Ελλάδα (ΚΠολ∆ 518 παρ. 1) και την προθεσµία των έξι (6) 
µηνών της αναψηλάφησης, η οποία συντρέχει µε εκείνη της αναίρεσης (ΚΠολ∆ 538, 539 
παρ. 1 εδ. 1, 605) και σε περίπτωση µη επίδοσής της από την τριετή προθεσµία της έφεσης 
(ΚΠολ∆ 518 παρ. 2) και την συντρέχουσα τριετή προθεσµία της αναψηλάφησης και της 
αναίρεσης (ΚΠολ∆ 545 παρ. 5 εδ. 1, 564 παρ. 3) (ΑΠ 1502/2009 ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου όταν η 
προθεσµία προσδιορίζεται σε έτη αυτή λήγει µε την πάροδο της αντίστοιχης ηµεροµηνίας του 
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τελευταίου έτους (άρθρ. 145 ΚΠολ∆ και Ορφανίδης στην ΕρµΚΠολ∆, Κεραµέα-Κονδύλη-
Νίκα, στο ο άρθρο 145 αρ. 1).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 205 του ΚΠολ∆ το ∆ικαστήριο αυτεπαγγέλτως, µε την 
οριστική απόφασή του, επιβάλλει στο διάδικο ή στο νόµιµο αντιπρόσωπό του ή στο 
δικαστικό του πληρεξούσιο, ανάλογα µε την ευθύνη καθενός, χρηµατική ποινή από 
πεντακόσια (500) ευρώ έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, που περιέρχονται στο Ταµείο 
Ασφάλισης Νοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων, αν προκύψει από 
τη δίκη που έγινε, ότι, αν και το γνώριζαν: 1) άσκησαν προφανώς αβάσιµη αγωγή, ανταγωγή 
ή παρέµβαση ή προφανώς αβάσιµο ένδικο µέσο ή 2) διεξήγαγαν τη δίκη παρελκυστικά ή δεν 
τήρησαν τους κανόνες των χρηστών ηθών ή της καλής πίστης ή το καθήκον αλήθειας. Με τη 
διάταξη αυτή, η οποία εναρµονίζεται µε την 116 ΚΠολ∆, καθιερώνεται αποκλειστικά για την 
εξασφάλιση της διαδικαστικής τάξης, χωρίς καµιά επίδραση στο περιεχόµενο της αποφάσεως 
η υποχρέωση του ∆ικαστηρίου και όχι διακριτική ευχέρεια αυτού, για την επιβολή 
χρηµατικής ποινής, που περιέρχεται στον παραπάνω ασφαλιστικό φορέα, εφόσον διαπιστωθεί 
δικονοµική συµπεριφορά, η οποία έχει αρνητική επενέργεια στην απονοµή της δικαιοσύνης. 
Η διάταξη αναφέρεται στην άσκηση προφανώς αβάσιµης αγωγής, ανταγωγής, παρεµβάσεως 
ή ενδίκου µέσου. Η απαρίθµηση όµως αυτή είναι ενδεικτική και πρέπει να γίνει δεκτό ότι από 
το όλο πνεύµα και το σκοπό της διατάξεως, καταλαµβάνει κάθε µορφής αίτηση παροχής 
έννοµης προστασίας (π.χ. ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής, κατά της εκτελέσεως κ.α.). Ως 
προφανώς αβάσιµο, κατά την έννοια της διατάξεως, νοείται το µέσο προστασίας που 
ασκήθηκε ενώ ήταν απαράδεκτο ή νοµικώς ή ουσιαστικώς αβάσιµο ή ο ισχυρισµός που 
προτάθηκε ήταν αναληθής. Η απόρριψη της αιτήσεως παροχής προστασίας ως νόµω ή κατ’ 
ουσίαν αβάσιµης δεν υποδηλώνει και παράβαση της διατάξεως αυτής. Πρέπει η αίτηση να 
µην έχει κανένα νοµικά έρεισµα, τα θεµελιωτικά αυτής περιστατικά να είναι αναληθή και τα 
άνω πρόσωπα να τελούν εν γνώσει της αναλήθειας. Ο νόµος αξιώνει γνώση και συνεπώς δεν 
αρκεί ο ενδεχόµενος δόλος και ακόµη περισσότερο βαριά αµέλεια (ΕφΑθ 222/2005 Ελ∆νη 
2005.912, ∆εληκωστόπουλος - Σινανιώτης 108, Οικονοµόπουλος 391, Βας. Βαθρακοκοίλης, 
Κώδικας Πολ. ∆ικονοµίας, Τοµ. Α' σελ. 1078 επ.).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 251, 256, 257, 261, 1381, 1400, 1401, 1438,  
ΚΠολ∆: 116, 145, 205, 518, 538, 539, 545, 564, 606,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 471 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. Αξίωση συµµετοχής στα αποκτηθέντα. Στοιχεία αγωγής. Αδικαιολόγητος 
πλουτισµός. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 111 παρ. 2, 118 εδ. 4 και 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, σαφώς 
συνάγεται ότι το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει µε ποινή απαραδέκτου, πλην 
άλλων και σαφή έκθεση των γεγονότων που τη θεµελιώνουν κατά νόµο. Καθιερώνεται έτσι 
ως ουσιώδες και απαραίτητο στοιχείο της αγωγής η ιστορική βάση, δηλαδή η ευκρινής 
έκθεση όλων των πραγµατικών γεγονότων, όσων είναι αναγκαία κατά νόµο για το αξιούµενο 
δικαίωµα. Όταν στο δικόγραφο της αγωγής δεν περιέχονται όλα τα ως άνω γεγονότα, ή όταν 
περιέχονται αλλά µε ασάφειες ή ελλείψεις, τότε η έλλειψη αυτή καθιστά µη νοµότυπη την 
άσκηση της αγωγής, που είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας. Το απαράδεκτο 
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αυτό ερευνάται κατόπιν ενστάσεως, αλλά και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, επειδή 
ανάγεται στην προδικασία, η οποία αφορά τη δηµόσια τάξη. Σηµειώνεται ότι η αοριστία αυτή 
ίου δικογράφου της αγωγής δεν µπορεί να συµπληρωθεί ούτε µε τις προτάσεις, ούτε µε 
παραποµπή σε άλλα έγγραφα της δίκης, ούτε από την εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 
1611/2008 Ελ∆νη 49.1439, ΑΠ 1147/2003 Ελ∆νη 46.388, ΑΠ 1056/2002 Ελ∆νη 45.84, ΑΠ 
1743/1985 Ελ∆νη 28.825). Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 1400 παρ. 1 Α.Κ , σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 216 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι στοιχεία για το ορισµένο της αγωγής 
συµµετοχής στα αποκτήµατα είναι: α) η λύση ή ακύρωση του γάµου ή, κατ' ανάλογη 
εφαρµογή, η συµπλήρωση τριετούς διάστασης των συζύγων, β) η αύξηση της περιουσίας του 
υπόχρεου συζύγου κατά τη διάρκεια του γάµου και γ) η συµβολή του ενάγοντος συζύγου 
στην αύξηση µε οποιοδήποτε τρόπο της περιουσίας του υποχρέου. Ως αύξηση νοείται όχι µια 
συνηθισµένη κτήση, αλλά η διαφορά που υπάρχει στην περιουσιακή κατάσταση του 
υποχρέου σε δύο διαφορετικά χρονικά σηµεία, δηλαδή κατά την τέλεση του γάµου (αρχική 
περιουσία) και κατά το χρόνο που γεννάται η αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα (τελική 
περιουσία). Από τη σύγκριση της αξίας της περιουσίας του υποχρέου στα δύο αυτά χρονικά 
σηµεία, µε αναγωγή σε τιµές του χρόνου της άσκησης της αγωγής, θα κριθεί αν υπάρχει 
περιουσιακή αύξηση του ενός συζύγου που να δικαιολογεί την αξίωση του άλλου για 
συµµετοχή στα αποκτήµατα. Συνεπώς απαιτείται να προσδιορίζεται στην αγωγή η περιουσία 
του υποχρέου και κατά το χρόνο της τέλεσης του γάµου µε αναγωγή της αξίας της στο χρόνο 
ασκήσεως της αγωγής ή να εκτίθεται σε αυτήν ότι δεν υπήρχε καθόλου περιουσία του 
υποχρέου κατά το χρόνο τέλεσης του γάµου. Στη σχετική αγωγή είναι αναγκαίο να 
προσδιορίζεται το είδος της συµβολής, η αξία της και ο αιτιώδης σύνδεσµος αυτής µε την 
αύξηση της περιουσίας του υποχρέου, όταν η αξιούµενη συµβολή υπερβαίνει το 1/3 της 
αύξησης, για το οποίο καθιερώνεται από το νόµο µαχητό τεκµήριο, ότι προήλθε από τη 
συµβολή του ενάγοντος, άλλα δε πραγµατικά στοιχεία, που θεωρούνται κρίσιµα από το 
δικαστήριο, δεν ανάγονται στη νοµική αλλά στην ουσιαστική βασιµότητα της αγωγής και θα 
προκόψουν από τις αποδείξεις (ΑΠ 430/2002), εφόσον αντικείµενο δίκης µε την έγερση 
σχετικής αγωγής γίνεται η αξίωση για συµµετοχή στην περιουσιακή επαύξηση, ανεξάρτητα 
αν ζητείται η πραγµατική συµβολή ή η τεκµαρτή συµµετοχή (ΕφΑθ 3993/2002 Ελ∆νη 
44.810, ΕφΑθ 2614/2000 Ελ∆νη 42.182). Η συµβολή του δικαιούχου στην αύξηση της 
περιουσίας του υποχρέου µπορεί να συνίσταται όχι µόνο στην παροχή κεφαλαίου µε 
οποιαδήποτε µορφή, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών, αποτιµώµενων σε χρήµα κατά θετικό 
ή αρνητικό (π.χ µε εξοικονόµηση δαπανών) τρόπο, όπως είναι η παροχή υπηρεσιών στο 
συζυγικό οίκο ή η απασχόληση του ενός συζύγου για την ανάπτυξη της επιχείρησης ή του 
επαγγέλµατος του άλλου, όταν και κατά το µέτρο που αυτές δεν επιβάλλονται: από την κατά 
τα άρθρα 1389-1390 ΑΚ υποχρέωση συνεισφοράς στην αντιµετώπιση των οικογενειακών 
αναγκών (ΑΠ 252/2002 Ελ∆νη 44.130, ΕφΑθ 1249/2003 Ελ∆νη 45.1066, ΕφΑθ 8505/2002 
Ελ∆νη 44.810). Έτσι είναι αναγκαία η χρηµατική αποτίµηση στην αγωγή των υπηρεσιών 
αυτών µόνο κατά το µέρος που αυτές υπερβαίνουν το επιβαλλόµενο από την υποχρέωση 
συµβολής στις οικογενειακές ανάγκες µέτρο (ΑΠ 1496/2006 Ελ∆νη 47.1356). Άλλωστε, ο 
καθορισµός της συµβολής του ενάγοντος κατ' αξία στη δηµιουργία της περιουσίας του 
υποχρέου συζύγου, είναι αναγκαίο να διαλαµβάνεται στην εκδιδόµενη απόφαση, 
προκειµένου να δικαιολογηθεί η εκφραζόµενη σε ποσοστό συµβολή του, αλλιώς, η απόφαση 
στερείται νοµίµου βάσεως (ΑΠ 1848/2005, ΑΠ 926/2000 Ελ∆νη 41.91) .Η σε αντίθεση µε τα 
παραπάνω ελλιπής ή ασαφής έκθεση των περιστατικών που απαιτούνται κατά νόµο για να 
είναι ορισµένη η αγωγή, δηλαδή η πραγµατική και µάλιστα η ποσοτική αοριστία της αγωγής, 
συνεπάγεται ακυρότητα αυτής και την απόρριψή της ως αόριστης (πρβλ ΑΠ 1496/2006 
Ελ∆νη 47.1355, Απ 814/2004 Ελ∆νη 45.1608, ΑΠ 430/2002 Ελ∆νη 43.1624).  
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- Το άρθρο 904 ΑΚ ορίζει, µεταξύ άλλων, ότι 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. Η αγωγή από τον 
αδικαιολόγητο πλουτισµό, τόσο από ουσιαστική όσο και από δικονοµική άποψη, έχει 
επιβοηθητικό ή επικουρικό χαρακτήρα και µπορεί να ασκηθεί αν λείπουν οι προϋποθέσεις 
της αγωγής από σύµβαση ή αδικοπραξία. Έτσι εάν αυτή (αγωγή) στηρίζεται στα ίδια 
πραγµατικά περιστατικά, στα οποία θεµελιώνεται η αγωγή από σύµβαση ή αδικοπραξία, είναι 
νοµικά αβάσιµη, γιατί, αφού υπάρχει σύµβαση ή αδικοπραξία, ο ενάγων δύναται να ασκήσει 
τις αξιώσεις του από αυτές και δεν µπορεί να προσφύγει στην επικουρική αγωγή του 
αδικαιολόγητου πλουτισµού (βλ.σχετ. ΟλΑΠ 22/2003 Ελ∆νη 44.1261, ΑΠ 922-3/2007 
Ελ∆νη 50.1738, ΑΠ222/2003 Ελ∆νη 45475, ΑΠ 104/2003 Ελ∆νη 44.983, ΑΠ 1674/2002 
Ελ∆νη 44.1638).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 904, 1389, 1390, 1400, 
ΚΠολ∆: 111, 118, 216, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ιαζύγιο - Συµµετοχή στα αποκτήµατα 
∆ικαστήριο: Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 909 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα. Στοιχεία αγωγής. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 1400 του ΑΚ συνάγεται ότι η αξίωση του κάθε συζύγου για 
τη συµµετοχή του στα αποκτήµατα του άλλου, η οποία είναι κατ` αρχήν ενοχή αξίας, δηλαδή 
χρηµατική ενοχή, µε αντικείµενο τη χρηµατική αποτίµηση της περιουσιακής αυξήσεως του 
υποχρέου συζύγου, που προέρχεται από τη συµβολή, άµεση ή έµµεση του δικαιούχου (ΟλΑΠ 
28/1996), προϋποθέτει: α) λύση ή ακύρωση του γάµου ή, κατ` ανάλογη εφαρµογή, 
συµπλήρωση τριετούς διαστάσεως των συζύγων, β) αύξηση της περιουσίας του ενός των 
συζύγων κατά τη διάρκεια του γάµου, γ) συµβολή του άλλου συζύγου στην αύξηση µε 
οποιονδήποτε τρόπο, δ) ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της αυξήσεως της περιουσίας 
του υπόχρεου και της συµβολής του δικαιούχου, ενώ, τέτοιος σύνδεσµος, δεν υπάρχει σε ό,τι 
ο υπόχρεος απέκτησε προσωποπαγώς (µισθούς, συντάξεις κλπ) και ε) µη επιλογή από τους 
συζύγους του συστήµατος της κοινοκτηµοσύνης (ΑΠ 209/2010, ΑΠ 164/2010, ΑΠ 
156/2010). Ως αύξηση νοείται ό χ ι µια συγκεκριµένη κτήση, αλλ` η διαφορά που υπάρχει 
στην περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου σε δύο διαφορετικά χρονικά σηµεία, ήτοι, κατά 
την τέλεση του γάµου και κατά το χρόνο που γεννιέται η αξίωση για συµµετοχή στα 
αποκτήµατα. Από τη σύγκριση της αξίας αυτών, αναγόµενης σε τιµές του χρόνου γέννησης 
της αξιώσεως, θα κριθεί αν υπάρχει περιουσιακή αύξηση του ενός συζύγου που να 
δικαιολογεί την αξίωση του άλλου για συµµετοχή στα αποκτήµατα. Για την περαιτέρω, όµως, 
αναγωγή σε χρήµα των περιουσιακών αυτών στοιχείων, για την εξεύρεση δηλαδή της αξίας 
τους, κρίσιµος είναι ο χρόνος της παροχής έννοµης προστασίας. Ειδικότερα, για το στοιχείο 
της αυξήσεως λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου, 
ώστε, από τη σύγκριση της περιουσιακής κατάστασης στο χρονικό σηµείο της τελέσεως του 
γάµου (αρχική περιουσία) µε την υπάρχουσα στο χρονικό σηµείο που γεννάται η αξίωση 
(τελική περιουσία), πρέπει να προκύπτει αύξηση. Η τελευταία δεν αποκλείεται να ξεκινά µε 
την αγωγή από µία µόνο ή περισσότερες µεν αλλά συγκεκριµένες κτήσεις του υπόχρεου, 
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οπότε η συµβολή του ενάγοντος υπολογίζεται µε βάση της τελική αξία αυτών. Η τυχόν 
ύπαρξη αρχικής περιουσίας ή στοιχείων που την διαφοροποιούν, π.χ. ύπαρξη χρεών ή 
δανείων ανεξόφλητων κατά τον κρίσιµο χρόνο υπολογισµού της τελικής περιουσίας, που 
διαφοροποιούν αποµειωτικά την καθαρή αξία της τελικής περιουσίας, αποτελεί βάση 
καταλυτικής ένστασης, που προβάλλεται και αποδεικνύεται από τον υπόχρεο - εναγόµενο. Ο 
χρόνος λύσης ή της ακύρωσης του γάµου ή της συµπλήρωσης τριετίας από τη συζυγική 
διάσταση είναι κρίσιµος για την εξεύρεση της εν λόγω τελικής περιουσίας υπό την έννοια του 
καθορισµού των περιουσιακών στοιχείων που την αποτελούν, έστω και αν πρόκειται για 
ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά την έναρξη της διάστασης και 
πριν από τη συµπλήρωση τριετίας από της έναρξης ή τη λύση του γάµου, στο ίδιο δε κρίσιµο 
χρονικό σηµείο µεταφέρεται και συνυπολογίζεται και η αξία της συµβολής του ενός συζύγου 
µε την παροχή υπηρεσιών κατά την προαναφερθείσα έννοια, έστω και εάν κατά το χρόνο της 
τριετούς διάστασης δεν υπήρξε τέτοια πραγµατική συµβολή, αλλ` αυτή αναφέρεται στο 
χρόνο πριν από τη διάσταση. Η αύξηση αυτή της περιουσίας, που έγινε µε τη συµβολή του 
δικαιούχου, απαιτείται να διατηρείται κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής (βλ. και 
Παπαδόπουλο, Αγωγές οικογενειακού δικαίου, έκδ. 2001, σελ. 379-380). Αν το περιουσιακό 
αντικείµενο, στην απόκτηση του οποίου συνέβαλε και ο άλλος σύζυγος, έχει εκποιηθεί και 
στη θέση του έχει υποκατασταθεί κάποιο άλλο, η σχετική αξίωση του δικαιούχου συζύγου 
µετατίθεται σ΄ αυτό (ΑΠ 1652/2003 στη ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 655/1998 ΝοΒ 44/1411). Περαιτέρω, 
επειδή η απόδειξη της πραγµατικής συµβολής του ενός συζύγου στην αύξηση της περιουσίας 
του άλλου είναι ιδιαίτερα δυσχερής, για να διευκολυνθεί η απόδειξη, καθιερώνεται το νόµιµο 
µαχητό τεκµήριο, κατά το οποίο, η συµβολή αυτή ανέρχεται στο 1/3 της αύξησης, για το 
ποσοστό του οποίου ο ενάγων, απαλλάσσεται από το βάρος της απόδειξης. Εάν, όµως, ο 
ενάγων � δικαιούχος σύζυγος ισχυρίζεται µεγαλύτερο ποσοστό, βαρύνεται να αποδείξει ότι η 
συµβολή του είναι µεγαλύτερη. Για την περίπτωση αυτή, πρέπει να ισχυρισθεί και να 
αποδείξει τα στοιχεία που προσδιορίζουν τον πραγµατικό υπολογισµό της αύξησης της 
περιουσίας του άλλου συζύγου και ειδικότερα, την αποτίµηση της αξίας των παροχών, µε τις 
οποίες ο ενάγων συνέβαλε στην περιουσιακή αύξηση της περιουσίας του άλλου, δηλαδή, 
πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος της συµβολής του δικαιούχου ενάγοντος (παροχές 
κεφαλαίων ή υπηρεσιών), το είδος και το ύψος αυτής, µε αναφορά των χρηµατικών παροχών 
που έγιναν από τον ενάγοντα και εξέρχονται από τα όρια της υποχρέωσης για συνεισφορά 
στην αντιµετώπιση των οικογενειακών αναγκών ή και την παροχή υπηρεσιών στο συζυγικό 
οίκο, οι οποίες είναι αποτιµητές σε χρήµα, µετά όµως από την αποτίµηση της υποχρέωσης για 
συνεισφορά στην κάλυψη των οικογενειακών αναγκών (ΑΠ 287/2011, ΑΠ 2019/2010, ΑΠ 
1690/2009 στη ΝΟΜΟΣ). Εξετέρου, ο εναγόµενος, ως υπόχρεος σύζυγος, του οποίου η 
περιουσία αυξήθηκε µε τη συµβολή του ενάγοντος � συζύγου του, µπορεί να προβάλει, 
µεταξύ των άλλων, ότι η συµβολή του τελευταίου ήταν κάτω από το ένα τρίτο ή ότι δεν 
υπάρχει καµία συµβολή του στην αύξηση της περιουσίας του. Για να γίνει όµως δεκτή η 
ανυπαρξία συµβολής που αποκλείει την αξίωση συµµετοχής στα αποκτήµατα, θα πρέπει ο 
εναγόµενος - σύζυγος, να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι ο δικαιούχος της αξίωσης 
συµµετοχής σύζυγος, είτε δεν µπορούσε εκ των πραγµάτων είτε δεν ήθελε να συµβάλει και 
ότι η επαύξηση της περιουσίας του οφείλεται µόνο στον ίδιο. Ο ισχυρισµός αυτός του 
εναγοµένου, ενόψει του ότι το καθιερούµενο από το άρθρο 1400 ΑΚ τεκµήριο της συµβολής 
στα αποκτήµατα, κατά το 1/3 ενεργεί και ως προς τους δύο συζύγους, ο δε ενάγων, έστω και 
αν δεν αποδείξει τη δική του συµβολή, θα δικαιούται οπωσδήποτε το 1/3 της αύξησης της 
περιουσίας του εναγοµένου, συνιστά, ως προς την απόκρουση του τεκµηρίου, ένσταση, που 
δεν ταυτίζεται εννοιολογικά µε την προαναφερθείσα ένσταση της ύπαρξης στοιχείων (χρεών 
κ.λ.π.) διαφοροποιήσεως της τελικής καθαρής αξίας της αποκτηθείσας περιουσίας. Στην 
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περίπτωση αυτή, ο ενάγων, κατ` επιτρεπτή ανταπόδειξη, µπορεί να επικαλεσθεί και να 
αποδείξει την οποιαδήποτε συµβολή του, έστω και αν είναι µικρότερη από το 1/3. Συνεπώς, 
ενόψει των ανωτέρω, εάν ο ενάγων ζητήσει µε την αγωγή του, µεγαλύτερο του 
τεκµαιρόµενου ποσοστό και δεν αποδείξει καµιά πραγµατική συµβολή του, µε τους τρόπους 
και κατά την αξία που εκθέτει στην αγωγή του, η αγωγή αυτή, δεν απορρίπτεται εξ 
ολοκλήρου, αλλά µόνο κατά το πλέον του 1/3 ποσοστό της αύξησης της περιουσίας του 
εναγοµένου, ενώ κατά το αντίστοιχο µε το 1/3 ποσό, που καλύπτεται από το τεκµήριο, γίνεται 
δεκτή, εφόσον ο εναγόµενος δεν επικαλέσθηκε ή, εάν επικαλέσθηκε, δεν απέδειξε ότι το 
ποσοστό συµβολής του ενάγοντος στην αύξηση ήταν µικρότερο ή ότι δεν υπήρξε καµία 
συµβολή του στην αύξηση της περιουσίας του (ΑΠ 379/2011, ΑΠ 546/2009, ΑΠ 1799/2008, 
ΑΠ 1889/2007, ΑΠ 1223/2007, ΑΠ 1678/2005, ΑΠ 661/2005, ΑΠ 662/2005). Εξάλλου, η 
συµβολή του ενός συζύγου, στην περιουσιακή επαύξηση του άλλου, µπορεί να γίνει είτε µε 
την παροχή κεφαλαίων (εισφορά χρήµατος, κεφαλαιουχικών αγαθών κατά χρήση), είτε µε 
παροχή υπηρεσιών, που αποτιµώνται σε χρήµα κατά θετικό ή αρνητικό (εξοικονόµηση 
δαπανών) τρόπο και δεν επιβάλλονται από την, κατά τα άρθρα 1389 και 1390 του ΑΚ, 
υποχρέωση συνεισφοράς στην αντιµετώπιση των οικογενειακών αναγκών, κατά το οποίο ο 
υπόχρεος σύζυγος έµεινε απερίσπαστος από την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσής του 
σε συνεισφορά στην αντιµετώπιση των οικογενειακών αναγκών και έτσι εξοικονόµησε 
δαπάνες και δυνάµεις που συνέβαλαν στην επαύξηση της περιουσίας του. Ειδικότερα, η 
παροχή υπηρεσιών, που η σύζυγος προσφέρει για τη φροντίδα του συζυγικού οίκου ή για την 
ανατροφή των τέκνων, αποτελεί δική της συµβολή στην αύξηση της περιουσίας του συζύγου, 
µόνον όταν και κατά το µέτρο, που οι υπηρεσίες αυτές, των οποίων το είδος και η αξία πρέπει 
να προσδιορίζεται, έστω συνολικά, στην απόφαση, είναι περισσότερες απ΄ αυτές, που η 
υποχρέωση συµβολής στις οικογενειακές ανάγκες επιβάλει, χωρίς να είναι αναγκαίο σε κάθε 
περίπτωση να προσδιορίζεται σε ποσοστό επί της αξίας των αποκτηµάτων του υποχρέου (ΑΠ 
3/2003, ΑΠ 252/2002, ΑΠ 1658/2001 στη ΝΟΜΟΣ), ή σε σχέση µε καθένα από τα 
αποκτήµατα αυτά χωριστά (ΑΠ 625/2011, ΑΠ 193/2010, ΑΠ 209/2010, ΑΠ 438/2007). Για 
να ληφθούν, δηλαδή, υπόψη και να υπολογισθούν αυτού του είδους οι υπηρεσίες, ως 
συµβολή στην επαύξηση της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου, απαιτείται να γίνεται η κατά 
το µέρος που υπερβαίνει το επιβαλλόµενο από την υποχρέωση της συνεισφοράς στην 
αντιµετώπιση των οικογενειακών αναγκών µέτρο, χρηµατική αποτίµησή τους ή η αποτίµηση 
των δυνάµεων που εξοικονόµησε από την παροχή τους ο υπόχρεος σύζυγος, εάν προβάλλεται 
ότι η εξοικονόµηση αυτή συνέβαλε κατά διαφορετικό από την αποτίµηση των υπηρεσιών 
ποσό στην αύξηση της περιουσίας του υποχρέου, που διαφορετικά δεν θα επιτυγχανόταν 
χωρίς αυτήν. Η χρηµατική αποτίµηση των εν λόγω υπηρεσιών του δικαιούχου συζύγου, 
µπορεί να προκύπτει και από τη χρηµατική αξία ενός υποθετικού εισοδήµατος, που ο 
δικαιούχος θα αποκόµιζε, εάν, αντί για τις υπηρεσίες αυτές, ασκούσε ορισµένη 
επαγγελµατική δραστηριότητα, στην οποία θα µπορούσε να επιδοθεί και την οποία θυσίασε 
για χάρη της οικογένειας (ΑΠ 1678/2005, ΑΠ 1418/2005).  
Τέλος, αγωγή που στηρίζεται στον πραγµατικό υπολογισµό, αν δεν περιέχει όλα τα 
προαναφερθέντα στοιχεία ως προς τη συµβολή του ενάγοντος, είναι αόριστη, ως ανεπίδεκτη 
δικαστικής εκτιµήσεως, κατ` αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου, είναι όµως ορισµένη, 
όσον αφορά τον τεκµαρτό υπολογισµό (1/3) της συµβολής του ενάγοντος, ο οποίος κατά 
νοµική και λογική αναγκαιότητα περιλαµβάνεται στον επικαλούµενο µεγαλύτερο πραγµατικό 
υπολογισµό (ΑΠ 379/2011, ΑΠ 209/2010, ΑΠ 486/2009, ΑΠ 438/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1389, 1390, 1400, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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∆ιαθήκη - Ερµηνεία διαθήκης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 105 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ερµηνεία διαθήκης. Παρέµβαση του Υπουργού Οικονοµικών σε κάθε στάση της δίκης, που 
αφορά στην υπέρ κοινωφελούς σκοπού καταληφθείσα περιουσία. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 825 ΚΠολ∆, κάθε αµφιβολία ή αµφισβήτηση για την ερµηνεία διαθήκης ή 
άλλης πράξης µε την οποία διατίθενται περιουσιακά στοιχεία µε 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. Εξάλλου, οι γενικοί ερµηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 και 200 ΑΚ 
εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση που υφίσταται κενό σε δικαιοπραξία ή γεννιέται αµφιβολία 
για την έννοια των δηλώσεων βούλησης. Παραβιάζονται δε οι διατάξεις των άρθρων αυτών 
στην περίπτωση που το δικαστήριο της ουσίας, παρά τη διαπίστωση, έστω και έµµεση, κενού 
ή αµφιβολίας δια την έννοια της δικαιοπραξίας, είτε παραλείπει να προσφύγει σ' αυτές για να 
διαπιστώσει την αληθινή βούληση των δικαιοπρακτούντων, ή δεν παραθέτει στην απόφασή 
του τα πραγµατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η εφαρµογή των διατάξεων αυτών, είτε 
προβαίνει σε κακή εφαρµογή τους. Έµµεση διαπίστωση κενού ή αµφιβολία σχετικά µε τη 
δήλωση βούλησης προκύπτει, όταν, παρά η ρητή διαβεβαίωση της ανυπαρξίας τους, το 
δικαστήριο προβαίνει σε ερµηνεία της δικαιοπραξίας, από την οποία αποκαλύπτεται, ότι το 
δικαστήριο αντιµετώπισε κενό ή αµφιβολία σχετικά µε την έννοια της δήλωσης βούλησις των 
δικαιοπρακτούντων, συνεπεία των οποίων δηµιουργήθηκε η ανάγκη προσφυγής σε ερµηνεία 
της δήλωσης βούλησης. Η έµµεση αυτή διαπίστωση κενού ή αµφιβολίας µπορεί να προκύπτει 
εκ του γεγονότος ότι το δικαστήριο για την αληθινή έννοια της δικαιοπραξίας έλαβε υπόψη 
του και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται έξω από το κείµενο της δικαιοπραξίας ή 
χρησιµοποιεί επιχειρήµατα (ΑΠ 28/2007 Ελ∆νη 48.1029). Ειδικότερα, επί διαθηκών, εφόσον 
υπάρχει κενό ή αµφίβολο σηµείο στη δήλωση βούλησης του διαθέτη, σύµφωνα µε τη διάταξη 
του άρθρου 173 ΑΚ, για την πλήρωση ή άρση, αντίστοιχα, του σηµείου αυτού, αναζητείται η 
αληθινή βούληση του διαθέτη χωρίς προσήλωση στις λέξεις, µε µοναδικό κριτήριο την 
υποκειµενική άποψη, ως µη έχοντας εφαρµογή - επί διαθηκών - της διάταξης του άρθρου 200 
ΑΚ, ενώ συγχωρείται στην περίπτωση αυτή η λήψη υπόψη και περιστατικών ή στοιχείων 
εκτός του ερµηνευόµενου κειµένου της διαθήκης, που προκύπτουν ιδίως από έγγραφα (ΑΠ 
627/2005 Ελ∆νη 47.1056). Τέλος, εκ πλαγίου παραβίαση της διάταξης του άρθρου 173 ΑΚ 
υπάρχει - οπότε και ιδρύεται λόγος αναίρεσης από τον αριθµό 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆- 
όταν, µολονότι διαπιστώθηκε η ανάγκη ερµηνεία (κενό κ.λπ.), η εν λόγω διάταξη 
εφαρµόσθηκε κατά τρόπο που καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος για την ορθή 
εφαρµογή της, όπως όταν δεν εκτίθενται στην απόφαση µε σαφήνεια και πληρότητα όλα τα 
πραγµατικά περιστατικά που αποδείχθηκαν για το σκοπό εξεύρεσης της αληθινής βούλησης 
του διαθέτη (ΑΠ 822/1998, ΑΠ 145/1984).  
- Κατά τη σαφή έννοια των διατάξεων του άρθρου 126 (παρ. 1 - 3) του AN 2039/1939 (ΦΕΚ 
Α' 435), που διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΚΠολ∆, σύµφωνα µε το άρθρο 
52 αριθ. 18 ΕισΝΚΠολ∆, παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η δικονοµική δυνατότητα 
για παρέµβαση σε κάθε στάση της δίκης, που αφορά στην υπέρ κοινωφελούς σκοπού 
καταληφθείσα περιουσία, ακόµη και µε τις προτάσεις και δίχως την κοινοποίηση του 
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δικογράφου αυτής. Η εν λόγω παρέµβαση χαρακτηρίζεται ως αυτοτελής πρόσθετη 
παρέµβαση, πράγµα που συνάδει προς την ουσία της ασκούµενης επί των κοινωφελών 
ιδρυµάτων κατά τον ανωτέρω α.ν. εποπτείας από τον Υπουργό των Οικονοµικών. Η εποπτεία 
αυτή έχει ως σκοπό προεχόντως την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος µε την άσκηση 
αποτελεσµατικού ελέγχου στη διαχείριση των υπέρ κοινωφελών ιδρυµάτων καταλειποµένων 
περιουσιών και την αποτροπή του κινδύνου αλόγιστης διαθέσεως της περιουσίας του 
ιδρύµατος αλλά και αποφυγής των κυρίων διαδίκων δικών, υπέρ της οποίας απόψεως 
συνηγορεί και το ότι µε την παρ. 2 του άρθρου 126 του AN 2039/1939 παρέχεται προς τον 
Υπουργό δικαίωµα να ασκεί αυτοτελώς ένδικο µέσο και όταν ακόµη δεν έχει παραστεί κατά 
τη συζήτηση της προσβαλλόµενης απόφασης (ΑΠ 1485/2006, ΑΠ 1630/1998). Εποµένως, η 
από 20.2.2012 πρόσθετη παρέµβαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία ασκήθηκε δια των 
από 20.2.2012 προτάσεών του προς αντίκρουση και απόρριψη της ένδικης αίτησης 
αναίρεσης, είναι παραδεκτή και πρέπει να συνεκδικασθεί µε την αίτηση αναίρεσης (άρθρα 31 
παρ. 1, 246 και 573 παρ. 1 ΚΠολ∆). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200,  
ΚΠολ∆: 226, 568, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 576, 825, 
ΕισΝΚΠολ∆: 52, 
ΑΝ: 2039/1939, άρθ. 126,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ιαθήκη - Ιδιόγραφη διαθήκη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 484 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ιδιόγραφη διαθήκη. Έγγραφο δυσανάγνωστο ή άχρηστο. Απόδειξη µε µάρτυρες. Ανάκληση 
διαθήκης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Απόδοση σε 
ορισµένα αποδεικτικά µέσα δύναµης αποδείξεως µεγαλύτερης ή µικρότερης από εκείνη, που 
δεσµευτικά γι' αυτό, καθορίζει ο νόµος. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 435 ΚΠολ∆ που ορίζει ότι αν ένα έγγραφο χαθεί ή γίνει 
δυσανάγνωστο ή άχρηστο, εκείνος που διεξάγει την απόδειξη µπορεί να αποδείξει ή ότι το 
έγγραφο υπάρχει νόµιµα συνταγµένο ή το περιεχόµενο του ή και τα δύο, µε κάθε αποδεικτικό 
µέσο και αν ακόµη πρόκειται για σχέση που για να συσταθεί επιβάλλεται από το νόµο ή από 
τα µέρη να συνταχθεί έγγραφο, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 1721 και 1718 
ΑΚ που ορίζουν αντίστοιχα τον τρόπο σύνταξης της ιδιόγραφης διαθήκης και ως συνέπεια 
την ακυρότητα αυτής, αν δεν συνταχθεί αυτή µε νόµιµο τρόπο, σαφώς συνάγεται, µεταξύ 
άλλων, και ότι σε περίπτωση απώλειας της ιδιόγραφης διαθήκης επιτρέπεται και η µε 
µάρτυρες απόδειξη της ύπαρξης αυτής νόµιµα συνταγµένης καθώς και του περιεχοµένου της 
(ΟλΑΠ 1234/1982). 
- Η τυχαία ή από παράνοµη πράξη τρίτου προερχοµένη καταστροφή ή απώλεια του εγγράφου 
της διαθήκης κατ' ουδένα τρόπο επιδρά στο κύρος αυτής. Αυτός όµως που επιθυµεί να 
στηρίξει κληρονοµικά δικαιώµατα επί της διαθήκης αυτής οφείλει να αποδείξει ότι: α)η 
διαθήκη που καταστράφηκε ή απωλέσθηκε συντάχθηκε νοµότυπα, β)η καταστροφή ή 
απώλεια του εγγράφου αυτού δεν µπορούσε να έχει την έννοια της ανάκλησης και γ)η 
διαθήκη αυτή είχε ορισµένο περιεχόµενο µε βάση το οποίο διεκδικούνται τα κληρονοµικά 
δικαιώµατα. Ακόµη από τη διάταξη του άρθρου 1744 ΑΚ προκύπτει ότι για να γίνει 
δηµοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης η οποία για να είναι έγκυρη κατ' άρθρο 1721 και 1718 ΑΚ 
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πρέπει να έχει γραφεί ολόκληρη από το χέρι του διαθέτη είναι δε αναγκαίο, να προσκοµίζεται 
το πρωτότυπο της διαθήκης. Αν αυτό έχει χαθεί και έτσι είναι ακατόρθωτη η εµφάνιση της 
διαθήκης δεν µπορεί να γίνει λόγος για δηµοσίευσή της. Ο ενδιαφερόµενος δε, µπορεί κατά 
τα άρθρα 70 και 71 ΚΠολ∆ να ασκήσει αναγνωριστική αγωγή και να ζητήσει δικαστική 
βεβαίωση ότι υπάρχει διαθήκη που καταρτίστηκε νοµότυπα, χάθηκε και έχει ορισµένο 
περιεχόµενο.  
- Κατ' άρθρο 1765 παρ. 1, 2 ΑΚ ιδιόγραφη διαθήκη µπορεί να ανακληθεί και αν ο διαθέτης 
µε πρόθεση ανάκλησης καταστρέψει το έγγραφο της, εάν δε, κατέστρεψε το έγγραφο της 
διαθήκης τεκµαίρεται, ότι είχε σκοπό να ανακαλέσει την διαθήκη. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1718, 1721, 1744, 1765, 
ΚΠολ∆: 70, 71, 435, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΝοΒ 2013, σελίδα 1852 
 
∆ιαπραγµατεύσεις - Ευθύνη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 280 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ευθύνη από τις διαπραγµατεύσεις. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. Παράβαση των ορισµών του νόµου αναφορικά µε την δύναµη των 
αποδεικτικών µέσων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 197, 198 ΑΚ, κατά τις διαπραγµατεύσεις για την 
κατάρτιση της συµβάσεως τα µέρη οφείλουν αµοιβαία να συµπεριφέρονται σύµφωνα µε την 
καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, όποιος δε στο στάδιο αυτό προξενήσει υπαίτια στον 
άλλο ζηµία υποχρεούται να τον αποζηµιώσει και αν ακόµη σύµβαση δεν καταρτίστηκε. Η 
αποζηµίωση αυτή περιλαµβάνει τη θετική ζηµία και την αποθετική, που τυχόν υφίσταται από 
την ίδια αιτία εκείνος που πίστεψε ως επικείµενη την κατάρτισή της (διαφέρον εµπιστοσύνης 
ή αρνητικό της συµβάσεως διαφέρον). Ως ζηµία κατά τις ανωτέρω διατάξεις, συνδυαζόµενες 
µε τη διάταξη του άρθρου 298 του ίδιου Κώδικα, νοείται µόνο το αρνητικό διαφέρον, 
(διαφέρον διαψεύσεως εµπιστοσύνης), δηλαδή η θετική ή αποθετική ζηµία που επήλθε στον 
παθόντα διότι πίστεψε, καλοπίστως, στη επικείµενη σύναψη της συµβάσεως, ενώ δεν νοείται 
ως ζηµία το εκ της µη εκπληρώσεως της συµβάσεως απωλεσθέν διαφέρον (θετική ή 
αποθετική ζηµία), διότι αυτό έχει διαφορετική γενεσιουργό αιτία. Στην έννοια του αρνητικού 
διαφέροντος υπάγονται, τόσο η ζηµία εξαιτίας δαπανών στις οποίες ο παθών προέβη διότι 
πίστεψε ως επικείµενη τη σύναψη της συµβάσεως, όσο και η ζηµία την οποία αυτός υπέστη, 
για τον ίδιο λόγο. από την απόκρουση άλλης ευκαιρίας για σύναψη όµοιας συµβάσεως µε 
τους ίδιους ή ευνοϊκότερους όρους.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 197, 198, 298, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 19, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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∆ιατροφή - Μεταξύ ανιόντων-κατιόντων 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Ξάνθης 
Αριθµός απόφασης: 102 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιατροφή τέκνων. Έλληνες Μουσουλµάνοι. ∆ικαιοδοσία Μουφτή. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 147/1914 «περί της εν ταις προσαρτωµέναις χώραις 
εφαρµοστέας νοµοθεσίας και της δικαστικής αυτών οργανώσεως», «τα του γάµου των εις το 
µουσουλµανικόν ή ισραηλιτικόν θρήσκευµα ανηκόντων, ήτοι τ΄ αφορώντα εις την νόµιµον 
ύστασιν και την διάλυσιν του γάµου και τας συνεστώτος αυτού προσωπικάς σχέσεις των 
συζύγων και τα των συγγενικών δεσµών διέπονται υπό του ιερού αυτών νόµου και κρίνονται 
κατ΄ αυτόν. Ως προς τους µουσουλµάνους ισχύουσι προσέτι οι περί αυτών ειδικοί όροι της 
µεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας τελευταίας συνθήκης». Η εν λόγω διάταξη, που κατά µία 
άποψη αφορά όλους τους Έλληνες µουσουλµάνους, πλην των κατοίκων της ∆ωδεκανήσου 
(ΟλΑΠ 738/1967 ΝοΒ 16.381, ΑΠ 1723/1980 ΕΕΝ 1981.725) και κατ΄ άλλη, αποτελεί 
τοπικό δίκαιο των µουσουλµάνων µόνο της ∆υτικής Θράκης, καθώς αφορά αποκλειστικά 
τους ανταλλάξιµους πληθυσµούς, αποτελεί βασικό κανόνα του ουσιαστικού δικαίου που 
ρυθµίζει θέµατα οικογενειακού δικαίου των Ελλήνων µουσουλµάνων µε ρητή παραποµπή 
στον ιερό τους νόµο, ορίζοντας συγκεκριµένα τις µεταξύ των ανωτέρω έννοµες σχέσεις και 
διαφορές που κρίνονται και επιλύονται µε τον ιερό µουσουλµανικό νόµο. Η ισχύς, εποµένως, 
του ιερού µουσουλµανικού νόµου στο δικαιϊκό µας σύστηµα, στηρίζεται στο άρθρο 4 του Ν. 
147/1914, ο οποίος εκδόθηκε σε εκτέλεση της Συνθήκης των Αθηνών του 1913, µεταξύ 
Ελλάδος και Τουρκίας, που κυρώθηκε µε το ν. ∆ΣΙΓ/1913, εκδοθέντος, στη συνέχεια, του Ν. 
2345/1920 «περί προσωρινού αρχιµουφτή και µουφτήδων των εν Κράτει µουσουλµάνων και 
περί διαχειρίσεων των περιουσιών των µουσουλµανικών κοινοτήτων», ο οποίος στο άρθρο 10 
παρ. 1 προέβλεπε ότι οι µουφτήδες ασκούν δικαιοδοσία µεταξύ µουσουλµάνων επί γάµων, 
διατροφών (νεφακά), επιτροπειών, κηδεµονιών, χειραφεσίας ανηλίκων, ισλαµικών διαθηκών 
και της εξ αδιαθέτου διαδοχής, εφόσον διέπονται υπό του ιερού µουσουλµανικού νόµου. 
Ακολούθησε η Συνθήκη των Σεβρών της 28.7/10.8.1920 και η Συνθήκη της Λωζάνης της 
24.7.1923, κυρωθείσες αντίστοιχα µε τα Ν∆ της 29.9./15.11.1923 και της 25/25.8.1923, µε τις 
οποίες προβλέφθηκε η δέσµευση της Ελλάδας να σεβαστεί τα έθιµα της µουσουλµανικής 
µειονότητας που απορρέουν από συγκεκριµένες θρησκευτικές πρακτικές, χωρίς, ωστόσο, να 
περιέχεται σε αυτές δέσµευση της χώρας µας, ειδικώς, περί εφαρµογής του ιερού 
µουσουλµανικού νόµου. Περαιτέρω, µε την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα το 1946, µε το 
άρθρο 6 του ΕισΝΑΚ καταργήθηκε ρητά η κατά το άρθρο 4 του Ν. 147/1914 εφαρµογή του 
θρησκευτικού τους δικαίου για τους Έλληνες ισραηλίτες, διατηρηθείσας της άνω διάταξης 
ισχυρής για τους Έλληνες µουσουλµάνους, ενώ µε το άρθρο 8 του ΕισΝΚΠολ∆ διατηρήθηκε 
σε ισχύ και η προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 2345/1920, που 
καταργήθηκε µεταγενέστερα µε το ν. 1920/1991, µε τον οποίο κυρώθηκε η από 24.12.1990 
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου περί Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 της οποίας, ο µουφτής ασκεί δικαιοδοσία µεταξύ 
µουσουλµάνων Ελλήνων πολιτών της περιφέρειάς του, επί γάµων, διαζυγίων, διατροφών, 
επιτροπειών, κηδεµονιών, χειραφεσίας ανηλίκων, ισλαµικών διαθηκών και της εξ αδιαθέτου 
διαδοχής, εφόσον οι σχέσεις αυτές διέπονται από τον ιερό µουσουλµανικό νόµο -
επαναλαµβανόµενης, στο άνω άρθρο, της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του 
καταργηθέντος ν. 2345/1920. Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι τα ζητήµατα του 
οικογενειακού και κληρονοµικού δικαίου, που ανήκουν στη δικαιοδοσία του µουφτή ως 
ιεροδίκη, είναι σαφώς καθορισµένα και περιορισµένα, καθόσον οι διατάξεις αυτές εισάγουν 
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εξαιρετικό δίκαιο, του οποίου η διασταλτική ερµηνεία ή ανάλογη εφαρµογή είναι 
ανεπίτρεπτη (ΕφΘρ 119/2006 Αρµ. 2006.1565, ΕφΘρ 7/2001 Αρµ. 2001.692, ΕφΘρ 
356/1995 Αρµ. 1996.41), σε αυτά δε, δεν περιλαµβάνεται ρητά η ρύθµιση της επιµέλειας 
ανηλίκου τέκνου. Εποµένως, δεν εµπίπτει στη δικαιοδοσία του µουφτή, αλλά σ΄ αυτήν του 
αρµόδιου τακτικού πολιτικού δικαστηρίου, κατ΄ άρθρο 1 του ΚΠολ∆, έστω και αν πρόκειται 
για διαφορά µεταξύ µουσουλµάνων Ελλήνων πολιτών, η ρύθµιση της επιµέλειας ανηλίκου 
τέκνου τους, τόσο κατά τη διάρκεια του γάµου, όσο και µετά τη λύση του (βλ. Αθηνά 
Κοτζαµπάση, «Το πεδίο εφαρµογής του ιερού µουσουλµανικού νόµου στις οικογενειακές 
σχέσεις των Ελλήνων µουσουλµάνων» Ελ∆νη 2003, 57 επ.). Εξάλλου, τόσο ο Θεσµός της 
«επιτροπείας ανηλίκου», στα πλαίσια της οποίας το ορισθέν ως επίτροπος του ανηλίκου 
πρόσωπο, ουδέποτε συµπίπτει µε το πρόσωπο ενός εκ των φυσικών νονέων του, όσο και 
εκείνοι της «κηδεµονίας και χειραφεσίας ανηλίκων», επί των οποίων υφίσταται δικαιοδοτική 
αρµοδιότητα του µουφτή, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 της από 24.12.1990 
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου περί Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών, που 
κυρώθηκε µε το ν. 1920/1991, έχουν διαφορετικό περιεχόµενο από τον όρο «επιµέλεια 
ανηλίκου», ενώ η αναφορά στην τελευταία διάταξη στην αρµοδιότητα του µουφτή για 
θέµατα κηδεµονίας και χειραφεσίας ανηλίκων είναι πλέον άνευ αντικειµένου, µετά την 
κατάργηση των θεσµών αυτών µε το ν. 1329/1983 (βλ. Αθηνά Κοτζαµπάση, ό.π. σελ. 70, Γ. 
Κτιστάκις, Ιερός Νόµος του Ισλάµ και µουσουλµάνοι Έλληνες πολίτες, εκδ. 2006, σελ. 84). 
Ειδικότερα δε, όσον αφορά την έννοια της κηδεµονίας στον ιερό µουσουλµανικό νόµο, αυτή 
απαντάται αναφορικά µε τις περιουσίες και όχι τα πρόσωπα (βλ. Γ. Κτιστάκις, ό.π.). 
Ακολούθως, όσον αφορά το ζήτηµα της διατροφής ανηλίκων τέκνων Ελλήνων 
µουσουλµάνων, η συγκεκριµένη διαφορά εξαιρείται σαφώς του αντικειµενικού πεδίου 
εφαρµογής του ιερού µουσουλµανικού νόµου και διέπεται από τις διατάξεις του ελληνικού 
Αστικού Κώδικα, καθώς το άρθρο 4 του ν. 147/1914 αναφέρεται περιοριστικά µόνο σε 
προσωπικές σχέσεις των συζύγων συνεστώτος του γάµου (στις οποίες, κατά την κρατούσα 
άποψη, περιλαµβάνονται οι επί διακοπής της έγγαµης συµβίωσης αξιώσεις διατροφής της 
συζύγου) και σε ζητήµατα σχετικά µε την ίδρυση της συγγένειας, και όχι σε προσωπικές ή 
περιουσιακές σχέσεις µεταξύ γονέων και τέκνων, ενώ το άρθρο 5 παρ. 2 της από 24.12.1990 
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου περί Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών, το 
οποίο αναφέρεται ρητά σε θέµατα διατροφής του διέπονται από τον ιερό µουσουλµανικό 
νόµο, αφορά τη διατροφή νεφακά, ήτοι την αξίωση διατροφής της συζύγου, για ένα τρίµηνο 
µετά την αποποµπή της από το σύζυγο, που προβλέπεται από το ισλαµικό δίκαιο επειδή 
απαγορεύεται στη γυναίκα να τελέσει νέο γάµο, µη δυνάµενης (της άνω διατάξεως) να 
θεµελιώσει κανόνα ουσιαστικού δικαίου µε την έννοια του εφαρµοστέου δικαίου, όταν δεν 
προβλέπεται αντίστοιχο δικαίωµα στον ιερό µουσουλµανικό νόµο, αποκλείοντας την 
εφαρµογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα στις οποίες θεµελιώνεται δικαίωµα 
διατροφής. Σηµειώνεται ειδικότερα, ότι οι υποχρεώσεις του πατέρα απέναντι στο ανήλικο 
τέκνο του, που ορίζονται στο εδάφιο 233 του δεύτερου κεφαλαίου του Κορανίου [Αλ 
Μπάκαρα (µτφ. Η αγελάδα)] αναφέρονται µόνο στην περίοδο θηλασµού του τέκνου από τη 
µητέρα του, όπως συνάγεται από το συνολικό περιεχόµενο των σχετικών εδαφίων, µη 
ρυθµιζόµενης, έτσι, της υποχρέωσης διατροφής των Ελλήνων µουσουλµάνων έναντι των 
ανηλίκων τέκνων τους. Συνεπώς, δεν εµπίπτει στη δικαιοδοσία του µουφτή, αλλά σ΄ αυτήν 
του αρµόδιου τακτικού πολιτικού δικαστηρίου, κατ΄ άρθρο 1 του ΚΠολ∆, έστω και αν 
πρόκειται για διαφορά µεταξύ µουσουλµάνων Ελλήνων πολιτών, η αξίωση διατροφής των 
ανηλίκων τέκνων από τους γονείς τους. Η θέση αυτή του ∆ικαστηρίου, λαµβανοµένης υπόψη 
και της κρατούσας στη νοµολογία άποψης ότι η ρύθµιση της γονικής µέριµνας ή µόνο της 
επιµέλειας των ανηλίκων τέκνων των Ελλήνων µουσουλµάνων υπάγεται στη δικαιοδοσία των 
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πολιτικών δικαστηρίων, την οποία, σύµφωνα µε όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, υιοθετεί και το 
παρόν ∆ικαστήριο, άγει στο καθ΄ όλα συνεπές αποτέλεσµα, τα δύο συναφή θέµατα της 
επιµέλειας και διατροφής των ανηλίκων τέκνων των Ελλήνων µουσουλµάνων να υπάγονται 
στην ίδια δικαιοδοσία και η αντιµετώπισή τους να γίνεται υπό κοινούς δικονοµικούς κανόνες, 
αποκλειοµένης, περαιτέρω, της αντιφατικής αναπόφευκτης συνέπειας επί της αντίθετης 
παραδοχής περί υπαγωγής των δύο ως άνω διαφορών σε διαφορετικές δικαιοταξίες (βλ. την 
προσκοµιζόµενη από τον εναγόµενο υπ΄ αριθ. 489/2011 απόφαση του Εφετείου Θράκης, µη 
δηµοσιευµένη στο νοµικό τύπο), να µην επικυρώνεται από το Μονοµελές Πρωτοδικείο, κατά 
τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 3 της από 24.12.1990 
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου περί Μουσουλµάνων Θρησκευτικών Λειτουργών, 
απόφαση του µουφτή που αφορά τη ρύθµιση της επιµέλειας των ανηλίκων τέκνων τυν 
Ελλήνων µουσουλµάνων και την ανάθεση αυτής στον ένα γονέα, επικυρωµένης, ωστόσο, της 
ίδιας απόφασης, καθ΄ ο µέρος επιδικάζει την καταβολή σε αυτόν διατροφής, για λογαριασµό 
των ίδιων ανηλίκων τέκνων. II. Ακολούθως, σύµφωνα µε τον ιερό µουσουλµανικό νόµο, που 
κατά τα ανωτέρω αποτελεί ειδικό εσωτερικό δίκαιο, σε περίπτωση διαζυγίου, η επιµέλεια του 
αγοριού ανήκει στη µητέρα µόνο µέχρι την ηλικία των επτά ετών και του κοριτσιού µέχρι τα 
εννέα, ενώ στη συνέχεια περιέρχεται στον πατέρα, µέχρι την ενηλικίωσή τους. Η ρύθµιση 
αυτή, ωστόσο, µε την οποία αφενός τα ανήλικα άρρενα τέκνα των διαζευγµένων 
µουσουλµάνων συζύγων αντιµετωπίζονται διαφορετικά από τα ανήλικα θήλεα τέκνα αυτών, 
µε µόνο κριτήριο για τη διαφορετική αυτών µεταχείριση το φύλο τους και αφετέρου θίγονται 
δικαιώµατα των Ελλήνων µουσουλµάνων γονέων, αντίκειται στο άρθρο 2 παρ. 1 του 
Συντάγµατος, κατά το οποίο, ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου 
αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας, στην εκ του άρθρου 4 παρ. 1 του 
Συντάγµατος αρχή της ισότητας όλων των Ελλήνων ενώπιον του νόµου (καθώς ένα τµήµα 
του ελληνικού λαού διέπεται από θρησκευτικό δίκαιο, σε αντίθεση µάλιστα µε ό,τι ισχύει για 
άλλες θρησκευτικές οµάδες), σύµφωνα µε την οποία δεσµεύεται ο κοινός νοµοθέτης, όταν 
πρόκειται να ρυθµίσει ουσιωδώς όµοιες καταστάσεις ή σχέσεις ή κατηγορίες προσώπων, να 
µην τις µεταχειρίζεται κατά τρόπο ανόµοιο, είτε µε τη µορφή ενός προνοµίου που δεν 
συνδέεται µε αξιολογικά κριτήρια, είτε µε τη µορφή της αφαιρέσεως δικαιωµάτων που 
αναγνωρίζονται από ειδικότερο κανόνα, καθώς και στην αρχή της ισότητας των φύλων που 
κατοχυρώνει το άρθρο 4 παρ. 2 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε την οποία οι Έλληνες και οι 
Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Ούτε, ασφαλώς, δύναται να υποστηριχθεί 
ότι η αφαίρεση δικαιωµάτων που αναγνωρίζονται από νοµοθετικό κανόνα ή η άνιση 
µεταχείριση των Ελληνίδων µουσουλµάνων σε σχέση µε τους Έλληνες µουσουλµάνους, 
υπαγορεύεται ως ιδιαίτερη ρύθµιση από ειδικές περιστάσεις που τη δικαιολογούν ή 
επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος, το οποίο 
αναγορεύεται σε θεµελιώδη αρχή, υπέρτερη των ατοµικών τους δικαιωµάτων και 
καθιερούµενη κατά παρέκκλιση από τη συνταγµατική αρχή της ισότητας των φύλων και της 
ισονοµίας των πολιτών σε µία ευνοµούµενη τάξη. Περαιτέρω, η ανωτέρω διάταξη του ιερού 
µουσουλµανικού νόµου αντίκειται κυρίως στο άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγµατος, κατά το 
οποίο η παιδική ηλικία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, θεµελιούµενης της αρχής της 
υπεροχής του συµφέροντος του παιδιού, καθώς και στην αρχή της θρησκευτικής ελευθερίας 
των Ελλήνων µουσουλµάνων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 13 του Συντάγµατος και στο 
άρθρο 9 της ΕΣ∆Α, υπό την αρνητική της µορφή, εφόσον τους υποχρεώνει, σε περίπτωση 
που συνήψαν έγκυρο θρησκευτικό γάµο, ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι καν 
προσωπική επιλογή των ίδιων των Ελληνίδων µουσουλµάνων, αλλά άλλων προσώπων του 
οικογενειακού περιβάλλοντος τους που αποφασίζουν γι΄ αυτές, όσον αφορά τις οριζόµενες 
στις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 147/1914 και 5 του ν. 1920/1991 έννοµες σχέσεις τους, να 
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διέπονται από ένα αναχρονιστικό και απολιθωµένο οικογενειακό δίκαιο, το οποίο, 
σηµειωτέον, καίτοι απέβλεψε στη διατήρηση πολιτικών κυρίως ισορροπιών µεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας σε κρίσιµες ιστορικά και πολιτειακά περιόδους, διατηρήθηκε σε ισχύ στην 
Ελλάδα, η οποία είναι πλέον η µόνη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία ισχύει ως εσωτερικό δίκαιο 
ο ιερός µουσουλµανικός νόµος, ενώ έπαψε να ισχύει στην Τουρκία, µε την εισαγωγή του 
(ελβετικού) αστικού κώδικα, ήδη από το 1926, ακόµα κι αν οι ίδιοι οι Έλληνες µουσουλµάνοι 
αποζητούν προστασία, απευθυνόµενοι στην ελληνική έννοµη τάξη µε αίτηµα την εφαρµογή 
ισονοµίας, την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου και την προάσπιση των ατοµικών τους 
δικαιωµάτων. Σηµειώνεται περαιτέρω ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 3 της σύµβασης - πλαίσιο 
του Συµβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των µειονοτήτων, κάθε πρόσωπο το οποίο 
ανήκει σε µία εθνική µειονότητα έχει δικαίωµα να επιλέγει αν θα αντιµετωπίζεται ή όχι µε 
βάση αυτή την ιδιότητα και κανένα µειονέκτηµα δεν µπορεί να προκύψει από την επιλογή 
αυτή ή την άσκηση των σχετικών δικαιωµάτων (η ίδια αρχή πρέπει να διέπει και τους 
ανήκοντες σε µία θρησκευτική µειονότητα), η δε ∆ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ∆ράσης που 
υιοθέτησε η Παγκόσµια ∆ιακήρυξη για τα δικαιώµατα του ανθρώπου (Βιέννη 1993) ορίζει 
ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα και οι θεµελιώδεις ελευθερίες υπερισχύουν των ιστορικών, 
πολιτιστικών, θρησκευτικών ή άλλων εθνικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων (βλ. Αθηνά 
Κοτζαµπάση, ό.π. σελ. 70-71 µε περαιτέρω παραποµπές). ΙΙΙ. Περαιτέρω, από τις διατάξεις 
των άρθρων 1511, 1512, 1513 και 1514 του ΑΚ συνάγεται ότι η γονική µέριµνα ανηλίκου 
τέκνου, όπως αυτή προσδιορίζεται από τα άρθρα 1510 και 1518 του ίδιου Κώδικα και 
περιλαµβάνει την επιµέλεια του προσώπου του, τη διοίκηση της περιουσίας του και την 
εκπροσώπησή του, ασκείται από τους δύο γονείς από κοινού. Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή 
διασπάσεως της εγγάµου συµβιώσεως, οπότε ανατρέπονται οι συνθήκες της οικογενειακής 
ζωής και δηµιουργείται χωριστή εγκατάσταση των συζύγων, η άσκηση της γονικής µέριµνας 
ή της επιµέλειας µόνο του ανηλίκου τέκνου τους ρυθµίζεται από το δικαστήριο, το οποίο 
δύναται να την αναθέσει σε ένα µόνο των γονέων του ή και σε αµφότερους από κοινού, εάν 
και οι ίδιοι συµφωνούν στη λύση αυτή, καθορίζοντας συγχρόνως τον τόπο διαµονής του 
ανηλίκου ή και να την κατανείµει µεταξύ των γονέων του (ΑΠ 634/1996 Ελ∆νη 37.1551, 
ΕφΘεσ 564/2008 Αρµ. 2003.1836). Για τη λήψη της αποφάσεως, αποκλειστικός οδηγός της 
δικαιοδοτικής κρίσης του δικαστηρίου, που καλείται σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων να 
αποφασίσει σχετικά µε τη γονική µέριµνα ή την επιµέλεια του ανηλίκου τέκνου, πρέπει να 
είναι το συµφέρον του τελευταίου (ΑΠ 631/2002 τράπεζα νοµικών πληροφοριών «Νόµος», 
ΑΠ 1700/2001 Ελ∆νη 43.619, ΕφΘεσ 1008/2008 Αρµ. 2009.859), το οποίο αποτελεί αόριστη 
νοµική έννοια, που εξειδικεύεται ανάλογα µε τις συνθήκες κάθε περιπτώσεως. Για να κριθεί 
τι αποτελεί το συµφέρον του ανηλίκου στη συγκεκριµένη περίπτωση, θα εκτιµηθούν τα 
περιστατικά που διαπιστώθηκαν, βάσει αξιολογικών κριτηρίων που αντλεί το δικαστήριο από 
τα διδάγµατα της κοινής πείρας, λαµβάνοντας υπόψη, σχετικά µε το πρόσωπο του ανηλίκου, 
και τα πορίσµατα της εξελικτικής ψυχολογίας και της παιδοψυχιατρικής (ΑΠ 417/2005 
Ελ∆νη 46.1068, ΕφΑθ 3486/2006 Ελ∆νη 47.1452). Ακολούθως, η σχετική απόφαση του 
δικαστηρίου πρέπει να σέβεται την ισότητα µεταξύ των γονέων και να µην κάνει διακρίσεις 
εξαιτίας του φύλου, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων 
πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως και της περιουσίας, 
αλλά να στηρίζεται στις συνταγµατικά κατοχυρωµένες αρχές της ισότητας και της ισονοµίας 
των φύλων (άρθρο 4 παρ. 1-2 του Συντάγµατος) και στα ατοµικά δικαιώµατα της ελεύθερης 
ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος) και της ελευθερίας της 
θρησκευτικής συνειδήσεως (άρθρο 13 παρ. 1 του Συντάγµατος), όπως οι σχετικοί 
περιορισµοί προβλέφθηκαν ρητά στο προαναφερόµενο άρθρο 1511 παρ. 2 εδ. β του ΑΚ (ΑΠ 
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730/2006 τράπεζα νοµικών πληροφοριών «Νόµος», ΑΠ 1111/2002 Ελ∆νη 43.1622, ΑΠ 
1728/1999 Ελ∆νη 41.973).  
Άλλωστε, όταν το δικαστήριο, στην περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαµης 
συµβίωσης, καλείται να κρίνει το ζήτηµα της ανάθεσης της άσκησης της γονικής µέριµνας ή 
της επιµέλειας σε έναν από τους γονείς, εξετάζει όλα τα επωφελή και πρόσφορα για τον 
ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις, µεταξύ των οποίων είναι και οι µέχρι τότε δεσµοί του 
τελευταίου µε τορς γονείς του (ΑΠ 1111/2002 ό.π.), η ηλικία, το φύλο, οι τυχόν ειδικές 
ανάγκες του, οι προσωπικές ιδιότητες των γονέων (επάγγελµα, πνευµατική τους ανάπτυξη και 
δράση στο κοινωνικό σύνολο) και ο χρόνος που µπορεί ο καθένας από αυτούς να διαθέσει για 
την προσωπική επιµέλεια τρυ τέκνου (ΑΠ 1785/2002 ΝοΒ 2003.1233, ΕφΘεσ 1008/2008 
ό.π., ΕφΠειρ 846/2004 Ελ∆νη 2005.503), σε συνδυασµό µε την ποιότητα της επαφής τους. 
IV. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 και 1493 του ΑΚ προκύπτει ότι 
οι γονείς, είτε υπάρχει µεταξύ τους γάµος και συµβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η έγγαµη 
συµβίωση, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή και ανάλογη µε τις δυνάµεις τους 
υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους, ακόµα και εάν τούτο έχει περιουσία, 
εφόσον τα εισοδήµατα ή το προϊόν της εργασίας του δεν αρκούν για τη διατροφή του. Το 
µέτρο της διατροφής προσδιορίζεται µε βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, εν προκειµένω του 
τέκνου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του και περιλαµβάνει τα αναγκαία 
για την εν γένει συντήρησή του έξοδα. Ως συνθήκες ζωής νοούνται οι συγκεκριµένοι όροι 
διαβίωσης, που ποικίλουν ανάλογα µε την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, την ανάγκη 
εκπαιδεύσεως και την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου σε συνδυασµό µε την 
περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου (ΑΠ 823/2000 ΠειρΝοµ 2002.133), η κατά τα 
ανωτέρω δε υποχρέωση των γονέων προς διατροφή του τέκνου τους, βαρύνει αυτούς 
ανάλογα µε τις δυνάµεις τους (ΑΚ 1489 εδ. β).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1485, 1486, 1489, 1493, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514,  
ΚΠολ∆: 1, 
Νόµοι: 147/1914, άρθ. 4,  
Νόµοι: 2345/1920, άρθ. 10, 
Νόµοι: 1329/1983,  
Νόµοι: 1920/1991,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕφΑ∆ 2013, σελίδα 290, σχολιασµός Καλλιόπη Παντελίδου  
 
∆ιατροφή - Μεταξύ ανιόντων-κατιόντων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 120 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιαζύγιο. ∆ιατροφή τέκνου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489, 1493 ΑΚ προκύπτει ότι οι γονείς, είτε 
υπάρχει µεταξύ τους γάµος και συµβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η συµβίωση, είτε έχει εκδοθεί 
διαζύγιο, έχουν κοινή και ανάλογη µε τις δυνάµεις τους υποχρέωση να διατρέφουν το 
ανήλικο τέκνο τους, ακόµη και εάν αυτό έχει περιουσία, της οποίας όµως τα εισοδήµατα ή το 
προϊόν της εργασίας του ή άλλα τυχόν εισοδήµατά του δεν αρκούν για τη διατροφή του. Το 
µέτρο της διατροφής προσδιορίζεται µε βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές 
προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του και περιλαµβάνει τα αναγκαία για τη συντήρηση και 
εν γένει εκπαίδευσή του έξοδα. Ως συνθήκες ζωής νοούνται οι συγκεκριµένοι όροι 
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διαβιώσεως, που ποικίλουν ανάλογα µε την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, την ανάγκη 
επιτηρήσεως και εκπαιδεύσεως και την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου, σε συνδυασµό 
µε την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου. Για να καθοριστεί το ποσό της δικαιούµενης 
διατροφής αξιολογούνται κατ' αρχήν τα εισοδήµατα των γονέων από οποιαδήποτε πηγή και 
στη συνέχεια προσδιορίζονται οι ανάγκες του τέκνου, καθοριστικό δε στοιχείο είναι οι 
συνθήκες της ζωής του, δηλαδή οι όροι διαβιώσεώς του, χωρίς όµως να ικανοποιούνται οι 
παράλογες αξιώσεις. Η δαπάνη για την εξυπηρέτηση στεγαστικών ή καταναλωτικών δανείων 
δεν προαφαιρείται από τα εισοδήµατα του υποχρέου, αλλά λαµβάνεται υπόψη ως επί πλέον 
βιοτική ανάγκη του (ΑΠ 837/2009, ΑΠ 471/2005). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 περ. α' 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, ενώ κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολ∆, αναίρεση 
επιτρέπεται, αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή 
έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα το οποίο ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διάταξης έλλειψη νόµιµης βάσεως 
σηµαίνει την αδυναµία αναιρετικού ελέγχου της δικανικής κρίσεως ως προς την εφαρµογή 
διατάξεως ουσιαστικού νόµου, ιδίως λόγω ελλείψεως ή ανεπάρκειας ή αντιφατικότητας των 
αιτιολογιών για ζήτηµα το οποίο ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (πρβλ. ΑΠ 
1231/2004).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 του ΚΠολ∆, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το 
νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγµατα" νοούνται οι 
αυτοτελείς πραγµατικοί ισχυρισµοί που τείνουν στη θεµελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση 
του ασκούµενου µε την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονοµικού 
δικαιώµατος (ΟλΑΠ 3/1997). ∆εν αποτελούν πράγµατα και εποµένως δεν ιδρύεται ο εκ του 
άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως, αν δεν ληφθούν υπόψη οι αρνητικοί της αγωγής 
ή της ενστάσεως ισχυρισµοί, ως και οι ισχυρισµοί που συνιστούν επιχειρήµατα ή 
συµπεράσµατα των διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία αντλούνται από το νόµο ή από την 
εκτίµηση των αποδείξεων (ΑΠ 163/2004).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1485, 1486, 1489, 1493, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 3528/2007, άρθ. 31, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ιαφυγόν κέρδος - Πότε υπάρχει 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 587 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιαφυγόν κέρδος. Στοιχεία αγωγής. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της 
αγωγής. 
- Κατά το άρθρο 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 τη συνηθισµένη πορεία 
των πραγµάτων ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα προπαρασκευαστικά µέτρα που έχουν 
ληφθεί.  
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- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στα 
άρθρα 118 ή 117, πρέπει να περιέχει: α) σαφή έκθεση των γεγονότων που θεµελιώνουν αυτή 
σύµφωνα µε το νόµο, και δικαιολογούν την άσκηση της από τον ενάγοντα κατά του 
εναγοµένου, β) ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς και γ) ορισµένο αίτηµα. 
Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει, ότι για την πληρότητα της αγωγής, µε 
την οποία επιδιώκεται επιδίκαση διαφυγόντος κέρδους, πρέπει να εκτίθενται σαφώς σ` αυτή 
τα περιστατικά που προσδιορίζουν την προσδοκία του αντίστοιχου κέρδους. ∆εν αρκεί 
δηλαδή να αναφέρονται αφηρηµένα στο δικόγραφο της αγωγής οι σχετικές µε τον 
προσδιορισµό του διαφυγόντος κέρδους εκφράσεις του νόµου, αλλά απαιτείται η 
εξειδικευµένη και λεπτοµερής, κατά περίπτωση, µνεία των περιστατικών, που καθιστούν 
πιθανό το κέρδος ως προς τα επιµέρους κονδύλια, καθώς και η ιδιαίτερη επίκληση των 
κονδυλίων αυτών (ΟλΑΠ 20/1992). Ειδικότερα για την πληρότητα της αγωγής, µε την οποία 
επιδιώκεται η επιδίκαση διαφυγόντος κέρδους που συνίσταται στην απώλεια εσόδων λόγω 
διακοπής ή µειωµένης άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, πρέπει, αλλά και αρκεί, να 
αναφέρονται στο δικόγραφό της, όλα εκείνα τα κρίσιµα περιστατικά, από τα οποία προκύπτει 
ότι ο ενάγων θα εισέπραττε µε πιθανότητα από την επαγγελµατική του δραστηριότητα το 
αιτούµενο ποσό κέρδους κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων ή µε βάση τις ειδικές 
συνθήκες της συγκεκριµένης περίπτωσης και ιδίως τα ληφθέντα προπαρασκευαστικά µέτρα 
(ΑΠ 175/2010). 
- 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 και ελέγχονται αµφότερες 
αναιρετικά µε τους λόγους από τους αριθ. 8 και 14 του άρθρ. 559 ΚΠολ∆. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 298, 
ΚΠολ∆: 117, 118, 216, 335, 338, 339, 340, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ικαιοπραξία - ∆ήλωση βούλησης από πρόσωπο χωρίς συνείδηση των πράξεών του 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1293 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ήλωση βούλησης από πρόσωπο χωρίς συνείδηση των πράξεών του. Ψυχική νόσος. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. Παραίτηση του αναιρεσειόντος από το 
δικόγραφο της αναιρέσεως. 
- Κατά το άρθρο 131 ΑΚ η δήλωση της βούλησης είναι άκυρη αν, κατά το χρόνο που έγινε, 
το πρόσωπο δεν είχε συνείδηση των πράξεων του ή βρισκόταν σε ψυχική ή διανοητική 
διαταραχή του περιόριζε αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του. Οι κληρονόµοι 
µπορούν, µέσα σε µια πενταετία από την επαγωγή, να προσβάλουν για έναν από τους λόγους 
της προηγούµενης παραγράφου τις µη χαριστικές δικαιοπραξίες που έγιναν από ον 
κληρονοµούµενο ή προς αυτόν τότε µόνο αν κατά την κατάρτιση της δικαιοπραξίας 
εκκρεµούσε διαδικασία για την υποβολή του κληρονοµούµενου σε δικαστική συµπαράσταση 
λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί ή αν µετά την 
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κατάρτιση ο κληρονοµούµενος υποβλήθηκε σε δικαστική συµπαράσταση για την παραπάνω 
αιτία.  
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολ∆, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή 
ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως αιτιολογίες 
της απόφασης ή έλλειψη ή ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα των οποίων θεµελιώνει τον 
παραπάνω λόγο αναίρεσης, νοούνται τα από την απόφαση δεκτά γινόµενα, ως αποδειχθέντα, 
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποτελούν την ελάσσονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισµού της, δηλαδή το αποδεικτικό πόρισµα ης, στο οποίο η απόφαση στήριξε το 
νοµικό συµπέρασµα της. Ελλείψεις της απόφασης που ανάγονται στην εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθµιση και αιτιολόγηση του πορίσµατος που 
έχει εξαχθεί από αυτές δεν θεµελιώνουν τον ως άνω λόγο αναίρεσης, εκτός αν το πόρισµα δεν 
είναι σαφές και είναι εντεύθεν αδύνατος ο αναιρετικός, έλεγχος περί της συνδροµής των 
όρων και προϋποθέσεων της διάταξης που εφαρµόσθηκε ή της µη συνδροµής τους που 
αποκλείει την εφαρµογή της.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 131, 
ΚΠολ∆: 294, 295, 297, 299, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 19, 562, 573,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ικαιοπραξία - Καταπλεονεκτική ή αισχροκερδής δικαιοπραξία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1186 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αισχροκερδής - καταπλεονεκτική δικαιοπραξία. Καταπλεονεκτική σύµβαση πώλησης. 
Στοιχεία δικαιοπραξίας. 
- Κατά το άρθρο 179 ΑΚ, το οποίο αποτελεί ειδικότερη περίπτωση εφαρµογής του 
προηγούµενου άρθρου 178 ΑΚ, άκυρη ως αντίθετη προς τα χρηστά ήθη είναι ιδίως η 
δικαιοπραξία, µε την οποία δεσµεύεται υπερβολικά η ελευθερία του προσώπου ή η 
δικαιοπραξία µε την οποία εκµεταλλεύεται κάποιος την ανάγκη, την κουφότητα ή την απειρία 
του άλλου και πετυχαίνει έτσι να συνοµολογήσει ή να πάρει για τον εαυτό του ή τρίτο για 
κάποια παροχή περιουσιακά ωφελήµατα του κατά τις περιστάσεις βρίσκονται σε φανερή 
δυσαναλογία µε την παροχή. Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε εκείνη του αριθµού 
180 του ΑΚ, προκύπτει ότι για να χαρακτηρισθεί δικαιοπραξία ως αισχροκερδής-
καταπλεονεκτική και συνεπώς άκυρη λόγω αντιθέσεως της προς τα χρηστά ήθη, απαιτείται 
να συντρέχουν αθροιστικώς τρία στοιχεία και µάλιστα :1) προφανής δυσαναλογία µεταξύ 
παροχής και αντιπαροχής, που αναφέρεται στην αντικειµενικώς εκτιµώµενη οικονοµική αξία 
αυτών κατά το χρόνο καταρτίσεως της δικαιοπραξίας, 2) Συνδροµή ανάγκης, κουφότητας ή 
απειρίας του αντισυµβαλλόµενου. Ως απειρία θεωρείται η έλλειψη της συνήθους πείρας ως 
προς τα οικονοµικά δεδοµένα και µεγέθη, ως προς τις τιµές και ως προς τις συναλλαγές, ως 
κουφότητα η αδιαφορία για τις συνέπειες και τη σηµασία των πράξεων, ενώ ως ανάγκη 
νοείται και η οικονοµική, αρκεί να είναι άµεση και επιτακτική και 3) η εκµετάλλευση της 
γνωστής σ' αυτόν ανάγκης ή κουφότητας ή απειρίας του συµβαλλοµένου τούτου από τον 
αντισυµβαλλόµενο, που συντρέχει όταν επωφελείται κάποιος της κατάστασης αυτής και µε 
τον κατάλληλο χειρισµό επιτυγχάνει προφανώς µειωµένη αντιπαροχή. Για την συνδροµή του 
στοιχείου της εκµετάλλευσης, δεν είναι αναγκαίο να έχει προκληθεί οποιαδήποτε ενέργεια ή 
συµπεριφορά του συµβληθέντος επιλήψιµη που να τείνει στην επίτευξη της αισχροκέρδειας. 
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Αν λείπει ένα από τα στοιχεία αυτά δεν µπορεί να γίνει λόγος περί ακυρότητας της 
δικαιοπραξίας ως αισχροκερδούς, χωρίς να αποκλείεται και στην περίπτωση αυτή ακυρότητα 
της δικαιοπραξίας λόγω αντιθέσεως της προς τα χρηστά ήθη κατά τη γενική διάταξη του 
άρθρου 178 ΑΚ, αν συντρέχουν στοιχεία προσδίδοντα σ' αυτή ανήθικο χαρακτήρα. Η κρίση 
του δικαστηρίου της ουσίας για την ύπαρξη προφανούς δυσαναλογίας είναι έννοια νοµική και 
υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου.  
- Κατά το άρθρο 214 ΑΚ, η έννοια του οποίου είναι ευρύτερη της γραµµατικής διατύπωσης 
του, τα ελαττώµατα της βούλησης, η γνώση ή η υπαίτια άγνοια ορισµένων περιστατικών, 
καθώς και η επίδραση τους στη δικαιοπραξία κρίνονται από το πρόσωπο του αντιπροσώπου. 
Έτσι, επί καταπλεονακτικής συµβάσεως πωλήσεως, η οποία καταρτίσθηκε µε αντιπρόσωπο 
του πωλητή, η ανάγκη, κουφότητα ή απειρία κρίνονται στο πρόσωπο του αντιπροσώπου.  
- 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, 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: 178, 179, 180, 214,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆ικαιοπραξία - Πλάνη κατά την κατάρτιση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 653 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ικαιοπραξία. Πλάνη κατά την κατάρτιση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 369, 966, 967, 968, 972, 1033 και 1192 εδ. 1 
ΑΚ προκύπτει, ότι πράγµα ακίνητο αποκτά την ιδιότητα του κοινόχρηστου και µε παραίτηση 
από την κυριότητα, µε σκοπό να καταστεί το συγκεκριµένο ακίνητο κοινόχρηστο, η οποία 
πρέπει να γίνει µε µονοµερή δήλωση του κυρίου µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και να 
υποβληθεί σε µεταγραφή. Από δε τη διάταξη του άρθρου 157 ΑΚ, σε συνδυασµό µε εκείνες 
των άρθρων 140, 141, 142, 147, 148, 154, και 155 του ίδιου κώδικα, προκύπτει, ότι το 
δικαίωµα του πλανηθέντος ή απατηθέντος προς ακύρωση της δικαιοπραξίας υπόκειται σε 
διετή αποσβεστική προθεσµία από τη δικαιοπραξία, η οποία λαµβάνεται υπόψη και 
αυτεπαγγέλτως και η οποία διετία αν η πλάνη ή η απάτη εξακολούθησαν και µετά τη διετία, 
αρχίζει από τότε που πέρασε η κατάσταση αυτή, δηλαδή από τότε που ο πλανηθείς ή 
απατηθείς έλαβε γνώση της πραγµατικής κατάστασης, δηλαδή των πραγµατικών 
περιστατικών, τα οποία αυτός υπολάµβανε ως αληθινά ή ασυνείδητα αγνοούσε, κατά την 
κατάρτιση της δικαιοπραξίας, µε βάση την οποία διαµορφώθηκε η βούλησή του προς 
κατάρτιση αυτής. Ο ισχυρισµός του πλανηθέντος, που ζητεί την ακύρωση της δικαιοπραξίας, 
µετά την παρέλευση διετίας, ότι η πλάνη του διήρκησε και µετά την παρέλευση διετίας από 
της καταρτίσεως της δικαιοπραξίας, αποτελεί αντέσταση από το άρθρο 157 εδ. β' ΑΚ.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 140, 141, 142, 147, 148, 154, 155, 157, 281, 369, 966, 967, 968, 972, 1033, 1192,  



 

[106] 
 

ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαιοπραξία - Πλάνη κατά την κατάρτιση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 9 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ικαιοπραξία. Πλάνη κατά την κατάρτιση. Ασυµβίβαστο βουλευτή. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 140 ΑΚ, αν κάποιος καταρτίζει δικαιοπραξία και η δήλωσή 
του δεν συµφωνεί από ουσιώδη πλάνη µε την βούλησή του, έχει δικαίωµα, να ζητήσει την 
ακύρωση της δικαιοπραξίας. Κατά τη διάταξη δε του άρθρου 141 ΑΚ η πλάνη είναι 
ουσιώδης, όταν αναφέρεται σε σηµείο τόσο σπουδαίο για την όλη δικαιοπραξία, ώστε, αν το 
πρόσωπο γνώριζε την πραγµατική κατάσταση, δεν θα επιχειρούσε τη δικαιοπραξία. Κατά την 
έννοια των διατάξεων αυτών, η πλάνη κατά τη δήλωση βούλησης, ήτοι η διάσταση µεταξύ 
δήλωσης και βούλησης συνεπεία εσφαλµένης γνώσης από τον δηλούντα της απαιτούµενης 
για τον προσδιορισµό της βούλησης πραγµατικής κατάστασης, παρέχει στον πλανηθέντα το 
δικαίωµα, να ζητήσει την ακύρωση της δικαιοπραξίας, όταν είναι ουσιώδης.  
Εξάλλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 1, 2, 3 του Συντάγµατος, όπως ίσχυε µετά 
την αναθεώρησή του από την Ζ' Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων µε το από 6-4-2001 
Ψήφισµα (ΦΕΚ Α'84/17-4-2001) και µέχρι την αναθεώρησή του από την Η' Αναθεωρητική 
Βουλή των Ελλήνων µε το από 27-5-2008 Ψήφισµα (ΦΕΚ Α'102/2-6-2008) και εφαρµόζεται 
στην προκειµένη περίπτωση ως εκ του χρόνου του επίδικου επαγγελµατικού ασυµβίβαστου 
στο πρόσωπο του ενάγοντος ως ευρωβουλευτή και της εντεύθεν ακυρότητας των επίδικων 
συµβάσεων δωρεάς (25-5-2005): "1. Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυµβίβαστα µε τα 
έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή µετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή µέλους του 
διοικητικού συµβουλίου ή γενικού διευθυντή ή των αναπληρωτών της επιχείρησης, η οποία: 
α) Αναλαµβάνει έργα ή µελέτες ή προµήθειες του ∆ηµοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το 
∆ηµόσιο ή συνάπτει µε το ∆ηµόσιο συναφείς συµβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού 
χαρακτήρα. β) Απολαµβάνει ειδικών προνοµίων. γ) Κατέχει ή διαχειρίζεται ραδιοφωνικό ή 
τηλεοπτικό σταθµό ή εκδίδει εφηµερίδα... δ) Ασκεί κατά παραχώρηση δηµόσια υπηρεσία ή 
δηµόσια επιχείρηση ή επιχείρηση κοινής ωφέλειας. ε) Μισθώνει για εµπορικούς λόγους 
ακίνητα του ∆ηµοσίου. Για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής, µε το ∆ηµόσιο 
εξοµοιώνονται οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου, τα κρατικά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι δηµόσιες επιχειρήσεις, οι 
επιχειρήσεις των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και οι άλλες επιχειρήσεις, τη διοίκηση 
των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος... Τα 
καθήκοντα του βουλευτή είναι επίσης, ασυµβίβαστα µε την άσκηση οποιουδήποτε 
επαγγέλµατος. Νόµος ορίζει τις δραστηριότητες, που είναι συµβατές µε το βουλευτικό 
αξίωµα, καθώς και τα σχετικά ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήµατα και τον τρόπο 
επανόδου των βουλευτών στο επάγγελµά τους µετά την απώλεια της βουλευτικής ιδιότητας. 
Οι δραστηριότητες του προηγούµενου εδαφίου σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να 
περιλαµβάνουν την ιδιότητα του υπαλλήλου ή του νοµικού ή άλλου συµβούλου σε 
επιχειρήσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παραγράφου αυτής. Η παράβαση των διατάξεων 
αυτής της παραγράφου συνεπάγεται έκπτωση από το βουλευτικό αξίωµα και ακυρότητα των 
σχετικών συµβάσεων ή πράξεων, όπως νόµος ορίζει. 2. Βουλευτές που υπάγονται στις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου οφείλουν, µέσα σε οκτώ 
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ηµέρες αφότου η εκλογή τους γίνει οριστική, να επιλέξουν µε δήλωσή τους µεταξύ του 
βουλευτικού αξιώµατος και των παραπάνω έργων ή ιδιοτήτων. Αν παραληφθεί αυτή η 
εµπρόθεσµη δήλωση, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωµα του βουλευτή. 3. Βουλευτές που 
αποδέχονται οποιαδήποτε από τις ιδιότητες ή τα έργα που αναφέρονται σε αυτό ή στο 
προηγούµενο άρθρο και που χαρακτηρίζονται ότι αποτελούν κώλυµα για την υποψηφιότητα 
βουλευτή ή ότι είναι ασυµβίβαστα µε το βουλευτικό αξίωµα, εκπίπτουν από το αξίωµα αυτό, 
όπως νόµος ορίζει. 4. ....". Με το άρθρο δε 115 παρ. 7 του αναθεωρηµένου Συντάγµατος 
ορίσθηκε, ότι "Το προβλεπόµενο στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 57 
επαγγελµατικό ασυµβίβαστο των βουλευτών τίθεται σε ισχύ µε τη δηµοσίευση του 
προβλεπόµενου στην ίδια διάταξη νόµου και το αργότερο την 1-1-2003". Τέλος, στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 59 του Συντάγµατος ορίζεται ότι "Οι βουλευτές πριν αναλάβουν τα 
καθήκοντά τους δίνουν στο Βουλευτήριο και σε δηµόσια συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο 
(...)". Σε αρµονία µε τη συνταγµατική αυτή διάταξη, στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του 
Κανονισµού της Βουλής, ορίζεται ότι: "Από την ορκωµοσία τους οι βουλευτές 
αναλαµβάνουν την άσκηση των καθηκόντων τους". Από τη διατύπωση της προαναφερθείσης 
διατάξεως του προσδιοριζόµενου στη παράγραφο 7 του άρθρου 115 ως προτελευταίου 
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Συντάγµατος προκύπτει, ότι ο αναθεωρητικός 
νοµοθέτης θέσπισε τον κανόνα, ότι η ιδιότητα του βουλευτή είναι ασυµβίβαστη µε την 
άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλµατος. Παραλλήλως, το Σύνταγµα ανέθεσε στον κοινό 
νοµοθέτη, να θεσπίσει εξαιρέσεις από τον κανόνα του επαγγελµατικού ασυµβιβάστου, 
δηλαδή να καθορίσει τις επαγγελµατικές δραστηριότητες, που είναι συµβατές µε το 
βουλευτικό αξίωµα, καθώς και να ρυθµίσει τα σχετικά µε τα ασφαλιστικά και τα 
συνταξιοδοτικά ζητήµατα και τον τρόπο επανόδου των βουλευτών στο επάγγελµά τους µετά 
την απώλεια της βουλευτικής ιδιότητας. Περαιτέρω, από την ανωτέρω διάταξη της 
παραγράφου 1 του άρθρου 57, σε συνδυασµό µε εκείνη της προαναφερθείσης παραγράφου 7 
του άρθρου 115 του Συντάγµατος, προκύπτει, ότι ο κανόνας του ασυµβίβαστου της ιδιότητας 
του βουλευτή µε την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλµατος αρχίζει να ισχύει το αργότερο την 
1-1-2003 (ΑΕ∆ 11/2003, 7/2002), ακόµη και αν δεν έχει µέχρι την ηµεροµηνία αυτή 
δηµοσιευθεί νόµος, µε τον οποίο προβλέπονται επαγγελµατικές δραστηριότητες συµβατές µε 
το βουλευτικό αξίωµα και να ρυθµίζονται τα προκύπτοντα από την αναστολή της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας των βουλευτών ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήµατα, 
καθώς και ο τρόπος επανόδου στο επάγγελµά τους µετά την απώλεια της βουλευτικής 
ιδιότητας. Μόνη συνέπεια της µη δηµοσιεύσεως νόµου, ο οποίος θα προβλέπει 
επαγγελµατικές δραστηριότητες συµβατές µε το βουλευτικό αξίωµα, είναι ότι από 1-1-2003, 
εφαρµόζεται χωρίς εξαιρέσεις ο απαγορευτικός κανόνας της άσκησης οποιουδήποτε 
επαγγέλµατος από τους βουλευτές. Συναφώς, για την έναρξη ισχύος του επαγγελµατικού 
ασυµβιβάστου από την ηµεροµηνία αυτή δεν απαιτείται η προηγούµενη δηµοσίευση νόµου 
που να προβλέπει τη διαδικασία για την δήλωση εκ µέρους των βουλευτών της βουλήσεώς 
τους να αναστείλουν την άσκηση του επαγγέλµατος.  
Τέλος, κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως του άρθρου 57 του Συντάγµατος, βουλευτής 
της παρούσης Βουλής, η οποία προέκυψε από τις εκλογές της 7-3-2004, που ασκεί επάγγελµα 
ή επιχειρηµατική δραστηριότητα, ρυθµιζόµενα από το νόµο, όπως είναι και η ιδιότητα του 
ιδιοκτήτη και εκδότη εφηµερίδας, από την κτήση της βουλευτικής ιδιότητας και την δόση του 
όρκου, από την οποία αναλαµβάνει την άσκηση των καθηκόντων του και εντός ευλόγου 
χρόνου και, πάντως, όχι πέραν του οκταηµέρου από την ορκωµοσία του, να υποβάλει δήλωση 
περί επιλογής µεταξύ του βουλευτικού αξιώµατος και του επαγγέλµατος που ασκούσε µέχρι 
την εκλογή του, ή της ιδιότητός του ως ιδιοκτήτη και εκδότη εφηµερίδας, ώστε να µην 
συντρέξει λόγος εκπτώσεώς του από το βουλευτικό αξίωµα, λόγω ασκήσεως επαγγελµατικής 
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ή επιχειρηµατικής δραστηριότητας µετά το ως άνω χρονικό διάστηµα. Παράλειψη δε 
υποβολής τέτοιας δηλώσεως συνεπάγεται, αναγκαίως, την έκπτωση από το βουλευτικό 
αξίωµα (ΑΕ∆ 5/2006). Τα ως άνω προβλεπόµενα από τις διατάξεις του άνω άρθρου 57 παρ. 1 
του Συντάγµατος, εφαρµόζονται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 1180/1981 "περί 
εκλογής αντιπροσώπων εις την Συνέλευσιν των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" και στους 
αντιπροσώπους της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ευρωβουλευτές) ως εθνικά 
ασυµβίβαστα, τα οποία ισχύουν παράλληλα µε τα κοινοτικά ασυµβίβαστα που προβλέπονται 
στο άρθρο 6 της Πράξης του Συµβουλίου της 20-9-1976.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 140, 141,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Σ: 57, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ουλεία - ∆ουλεία διοχέτευσης νερού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1005 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Απόσβεση δουλείας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραµόρφωση εγγράφου. ∆ικαστική 
οµολογία. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παράβαση 
ουσιαστικού κανόνα δικαίου. 
- Ορθώς το εφετείο δέχθηκε ότι το δουλεύον ακίνητο έχει παύσει να παρέχει ωφέλεια ή 
χρησιµότητα στο δεσπόζον ακίνητο διότι έχει εκλείψει η ανάγκη παροχής ύδατος που 
εξυπηρετούσε και η οποία αποτελούσε το περιεχόµενο της πραγµατικής δουλείας, 
καθιστώντας έτσι αυτή περιττή και µάταιη. Η αξίωση δε των εναγοµένων να επιµένουν στην 
εξακολούθηση της δουλείας, εφόσον το ακίνητο τους εξυπηρετείται πλήρως, υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη και ο κοινωνικός και οικονοµικός σκοπός 
του δικαιώµατος. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 335, 339, 340, 432, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 
20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ουλεία - Κτήση δουλείας µε χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1197 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ουλεία οδού. Χρησικτησία. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1118, 1119 και 1121 ΑΚ επί ακινήτου µπορεί να αποκτηθεί 
εµπράγµατο δικαίωµα υπέρ του εκάστοτε κυρίου άλλου ακινήτου, που να του παρέχει κάποια 
ωφέλεια δηλαδή πραγµατική δουλεία, όπως είναι και η δουλεία οδού. Η σύσταση του 
εµπραγµάτου αυτού δικαιώµατος µπορεί να γίνει και µε έκτακτη χρησικτησία, ως προς την 
οποία εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την κτήση κυριότητας ακινήτων µε έκτακτη 
χρησικτησία. Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 1045, 974 και 
975 ΑΚ συνάγεται ότι η φυσική εξουσία επί ακινήτων επί συνεχή εικοσαετία, επιφέρει την 
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κτήση µεν της κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία, αν είναι καθολική, περιλαµβάνει δηλαδή 
όλες τις χρησιµότητες του πράγµατος και ασκείται µε διάνοια κυρίου (νοµή), κτήση δε 
πραγµατικής δουλείας αν είναι µερική, περιλαµβάνει δηλαδή µία ή ορισµένες µόνο 
χρησιµότητες του πράγµατος που αποτελούν περιεχόµενο τέτοιας δουλείας και ασκείται υπέρ 
του δεσπόζοντος ακινήτου από τον κύριο αυτού µε διάνοια δικαιούχου (οιονεί νοµή). Από τις 
παραπάνω διατάξεις συνάγεται περαιτέρω ότι για την κτήση πραγµατικής δουλείας µε τον 
πρωτότυπο τρόπο της έκτακτης χρησικτησίας, απαιτείται εκείνος που ασκεί την οιονεί νοµή 
δουλείας στο δουλεύον ακίνητο, να είναι κύριος του δεσπόζοντος ακινήτου. Εάν δεν είναι η 
ασκούµενη από αυτόν οιονεί νοµή δουλείας υπέρ ορισµένου ακινήτου δεν µπορεί να 
οδηγήσει σε απόκτηση πραγµατικής δουλείας υπέρ του ακινήτου αυτού µε έκτακτη 
χρησικτησία, η οποία δεν µπορεί να αρχίσει παρά µόνον όταν ο ασκών την οιονεί νοµή έγινε 
κύριος του δεσπόζοντος. Συνεπώς, αν ασκεί χρησικτησία και επί του ακινήτου αυτού, η 
έναρξη της χρησικτησίας για την απόκτηση της πραγµατικής δουλείας δεν µπορεί να γίνει 
προτού συµπληρωθεί στο πρόσωπο του χρησιδεσπόζοντος εικοσαετής µε διάνοια κυρίου 
νοµή αυτού επί του δεσπόζοντος ακινήτου (ΑΠ 1091/2007, ΑΠ 1575/2007, ΑΠ 1374/1982, 
ΑΠ 92/1987, ΑΠ 1368/1994).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 975, 1045, 1118, 1119, 1121,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ωρεά - Ανάκληση δωρεάς 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 654 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακύρωση αδικοπραξίας λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής. Γονική παροχή. ∆ωρεά. Ανάκληση 
δωρεάς. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 157 ΑΚ, το δικαίωµα για ακύρωση αδικοπραξίας λόγω 
πλάνης, απάτης ή απειλής (άρθρα 140 επ ΑΚ) αποσβήνεται µε την παρέλευση δύο ετών από 
την εποµένη ηµέρα της καταρτίσεως της δικαιοπραξίας (άρθρο 241 παρ. 1 ΑΚ), στην 
περίπτωση, όµως που η πλάνη, η απάτη ή η απειλή εξακολούθησαν και µετά τη δικαιοπραξία, 
η εν λόγω αποσβεστική προθεσµία των δύο ετών αρχίζει από την εποµένη ηµέρα αφότου 
πέρασε η κατάσταση που ήταν η δηµιουργός της ελαττωµατικής βουλήσεως του 
συµβαλλοµένου, δηλαδή από την αποκάλυψη της πλάνης ή απάτης ή από την παύση της 
απειλής. Κατά δε το άρθρο 180 ΑΚ το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως 
αποσβεστική προθεσµία που τάσσει ο νόµος αφού η παραίτηση από αυτήν είναι άκυρη, 
εφόσον δε από το περιεχόµενο της αγωγής προκύπτει η πάροδος της τασσοµένης από το νόµο 
προθεσµίας, χωρίς αίτηση ή ένσταση του εναγοµένου, απορρίπτει την αγωγή που στηρίζεται 
στο δικαίωµα που έχει αποσβεστεί.  
- Κατά τη διάταξη του άρθ. 1509 του ΑΚ η παροχή περιουσίας στο τέκνο από οποιοδήποτε 
γονέα του, είτε για τη δηµιουργία ή τη διατήρηση οικονοµικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας, 
είτε για την έναρξη ή την εξακολούθηση επαγγέλµατος, αποτελεί δωρεά, µόνο ως προς το 
ποσό που υπερβαίνει το µέτρο, το οποίο επιβάλλουν οι περιστάσεις. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι ο νοµοθέτης χαρακτηρίζει ως γονική παροχή εκείνη που δεν υπερβαίνει το 
µέτρο το επιβαλλόµενο από τις περιστάσεις κάθε συγκεκριµένης περίστασης, χωρίς όµως και 
αυτός να προσδιορίζει τις περιστάσεις. Ως ενδεικνυόµενο µέτρο από τις περιστάσεις 
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θεωρείται το ανάλογο προς την οικονοµική κατάσταση, την κοινωνική θέση του γονέα κατά 
τη σύσταση της παροχής, και την οικογενειακή κατάσταση, δηλαδή τον αριθµό των τέκνων, 
την ηλικία του κλπ. Απορία του τέκνου δεν απαιτείται για τη σύσταση της γονικής παροχής 
αλλά µόνο η συνδροµή ανάγκης υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις του άρθ. 1509 του ΑΚ. Αν 
δεν συντρέχει περίπτωση ανάγκης, τότε η παροχή έχει την έννοια της δωρεάς. Με τα 
δεδοµένα αυτά, η απόφαση µε την οποία γίνεται δεκτή αγωγή για ανάκληση γονικής παροχής 
ως δωρεάς, λόγω αχαριστίας, που έγινε προς τέκνο για τη δηµιουργία οικονοµικής και 
οικογενειακής αυτοτέλειας του κατά την έννοια του άρθρου 1509 του ΑΚ., πρέπει να 
περιλαµβάνει στην ελάσσονα πρόταση της στο πλαίσιο εφαρµογής της διάταξης του άρθ. 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος, ως αποδεικτικό πόρισµα, τα πραγµατικά εκείνα περιστατικά που 
προαναφέρθηκαν, και είναι ανάγκη να τα επικαλείται και ο ενάγων στο δικόγραφο της 
αγωγής του, από τα οποία, προκύπτει, ότι η γονική παροχή είναι δωρεά γιατί υπερβαίνει στη 
συγκεκριµένη περίπτωση το επιβαλλόµενο από τις περιστάσεις µέτρο. Η επαρκής αναφορά 
των πιο πάνω κρίσιµων πραγµατικών περιστατικών στις παραδοχές του αιτιολογικού της 
αποφάσεως ελέγχεται αναιρετικά στο πλαίσιο της διάταξης του άρθ.559 αριθ.19 του ΚΠολ∆, 
ο προσδιορισµός όµως του ενδεικνυόµενου µέτρου σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, 
ενεργείται από το ∆ικαστήριο ύστερα από εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών, η οποία 
δεν υπόκειται αυτοτελώς στον έλεγχο του Αρείου Πάγου γιατί δεν είναι νοµική έννοια και τα 
ιδιαίτερα ατοµικά χαρακτηριστικά του µέτρου δεν συµπίπτουν σε όλες τις περιπτώσεις και 
εξειδικεύονται σε κάθε υπόθεση ανέλεγκτα. (ΑΠ 1990/2007, 510/1973).  
- Κατά το άρθρο 505 ΑΚ, ο δωρητής έχει δικαίωµα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο 
δωρεοδόχος φάνηκε µε βαρύ παράπτωµα αχάριστος απέναντι στο δωρητή η στο σύζυγο η 
στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωση του να διατρέφει το δωρητή. 
Αχαριστία κατά την έννοια της προπαρατιθέµενης διάταξης, θεωρείται η βαριά 
αντικοινωνική συµπεριφορά ή διαγωγή του δωρεοδόχου, που αποτελεί παράβαση των 
κανόνων του δικαίου ή των αντιλήψεων περί ηθικής και ευπρέπειας, οφείλεται δε σε 
υπαιτιότητα του και µπορεί να καταλογιστεί σ' αυτόν. Έτσι αχαριστία µπορεί, κατά τις 
περιστάσεις, να αποτελεί και η χωρίς σοβαρό λόγο αδιαφορία του δωρεοδόχου γενικώς για 
την τύχη του δωρητή, όταν ο τελευταίος έχει ανάγκη από περίθαλψη ή ανάγκη εκδηλώσεων 
αγάπης και ενδιαφέροντος για ψυχολογική του στήριξη, λόγω της δύσκολης ψυχοσωµατικής 
κατάστασης, στην οποία έχει περιέλθει λόγω γήρατος συνοδευόµενης από ασθένεια. Η 
αδιαφορία αυτή, λόγω των συνθηκών, κάτω από τις οποίες ευρίσκεται ο δωρητής, είναι 
κοινωνικώς αποδοκιµαστέα, εις τρόπον ώστε, όταν συντρέχει να δικαιούται ο δωρητής να 
ανακαλέσει τη δωρεά, έστω και αν ο δωρεοδόχος, που αδιαφορεί για την τύχη του, δεν 
ανέλαβε µε τη σύµβαση της δωρεάς τέτοια υποχρέωση. Το ζήτηµα δε, αν η καταδεικνύουσα 
την αχαριστία συµπεριφορά ή διαγωγή του δωρεοδόχου συνιστά ή ότι βαρύ παράπτωµα 
αυτού, κρίνεται από το δικαστή, ο οποίος για τη µόρφωση της κρίσης του, εκτιµά την εν λόγω 
συµπεριφορά βάση αντικειµενικών κριτηρίων, και λαµβάνοντας υπόψη και τον βαθµό της 
υπαιτιότητας του δωρεοδόχου και τυχόν συντρέχον πταίσµα του δωρητή ή του συζύγου ή του 
στενού συγγενούς του, αποφαίνεται αν η υπ' αυτού γενοµένη δεκτή, ως εµπίπτουσα, κατά 
αντικειµενική κρίση, στις νοµικές έννοιες του βαρέος παραπτώµατος και της αχαριστίας 
συµπεριφορά του δωρεοδόχου, συνιστά και στη συγκεκριµένη περίπτωση βαρύ παράπτωµα 
και αχαριστία. Η κρίση αυτή του δικαστηρίου της ουσίας ελέγχεται αναιρετικά, όχι ως προς 
την παραδοχή του αν έλαβαν χώρα τα συνιστώντα το βαρύ παράπτωµα και την αχαριστία 
πραγµατικά περιστατικά, ούτε ως προς την εκτίµηση του αν τα περιστατικά αυτά, εν όψει του 
χαρακτήρα των συγκεκριµένων συµβληθέντων (δωρητή και δωρεοδόχου), του τρόπου και 
των συνθηκών υπό τις οποίες τελέσθηκαν, συνιστούν ή δεν συνιστούν, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση βαρύ παράπτωµα και αχαριστία, αφού και στις δύο περιπτώσεις, πρόκειται για 



 

[111] 
 

εκτίµηση πραγµάτων, αλλά ως προς την περαιτέρω αξιολόγηση αν τα εν λόγω περιστατικά, 
τα οποία τα δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας ως αποδειχθέντα, πληρούν ή όχι το 
πραγµατικό των νοµικών εννοιών του βαρέος παραπτώµατος και της αχαριστίας και κατά 
συνέπεια δικαιολογούν ή αποκλείουν γενικά την εφαρµογή του άρθρου 505 του ΑΚ. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 140, 157, 180, 182, 184, 241, 505, 1509, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 561, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Εγγύηση - Ελευθέρωση εγγυητή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 419 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Εγγύηση. Ελευθέρωση εγγυητή. Αναγκαστική εκτέλεση. Ανάγκη να αποδεικνύονται 
"αµέσως" οι προβαλλόµενοι κατά την διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως ισχυρισµοί 
του ανακόπτοντος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.  
- Κατά το άρθρο 862 ΑΚ, ο εγγυητής ελευθερώνεται, εφόσον από πταίσµα του δανειστή 
έγινε αδύνατη η ικανοποίησή του από τον οφειλέτη. Ο εγγυητής µπορεί να παραιτηθεί από το 
ευεργέτηµα που θεσπίζει η διάταξη, αλλά µόνο για την περίπτωση κατά την οποία η 
ικανοποίηση του δανειστή θα καταστεί αδύνατη από ελαφρά αµέλειά του, διότι σε περίπτωση 
δόλου ή βαριάς αµέλειας η σχετική συµφωνία θα προσέκρουε στην απαγορευτική διάταξη 
του αρ. 332 ΑΚ και θα ήταν άκυρη (ΑΚ 174) (ΟλΑΠ 6/2000). Πταίσµα του δανειστή περί 
την είσπραξη της απαιτήσεως εκδηλώνεται είτε µε ενέργειες-πράξεις είτε µε παραλείψεις, 
ένεκα των οποίων γίνεται αδύνατη η ικανοποίησή του από τον πρωτοφειλέτη. Στην εγγύηση 
αορίστου χρόνου ειδικότερα, θεωρείται ότι υπάρχει πταίσµα του δανειστή (και) όταν αυτός 
αµελεί για ικανό χρόνο να καταδιώξει τον πρωτοφειλέτη, που έπειτα γίνεται αναξιόχρεος ή 
αµελεί τη διεξαγωγή της δίκης ή αναγκαστικής εκτελέσεως εναντίον του πρωτοφειλέτη. 
Τέλος, εφόσον στον ΑΚ δεν περιλήφθηκε ορισµός της βαριάς αµέλειας, στο δικαστή της 
ουσίας εναπόκειται, εκτιµώντας τις περιστάσεις, να κρίνει, πότε η αµέλεια είναι βαριάς 
µορφής, αξιολογική κρίση η οποία ελέγχεται αναιρετικά (ΑΠ 512/2008, ΑΠ 573/2001).  
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 933 παρ. 4 ΚΠολ∆, η ανάγκη να 
αποδεικνύονται "αµέσως" οι προβαλλοµένοι κατά την διαδικασία της αναγκαστικής 
εκτελέσεως ισχυρισµοί του ανακόπτοντος, δεν αναφέρεται µόνον στην εξόφληση της 
απαίτησης της οποίας επισπεύδεται η εκτέλεση, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο αποσβεστικό 
λόγο αυτής, που απορρέει από ανανέωση, συµβιβασµό ή άφεση χρέους, είτε από άλλη 
αποσβεστική αιτία της ενοχής, όπως είναι και η κατ' άρθρο 862 ΑΚ επίκληση από τον 
εγγυητή ελευθερώσεώς του από την εγγυητική ευθύνη, αν η αδυναµία ικανοποιήσεως του 
επισπεύδοντος από τον πρωτοφειλέτη οφείλεται σε πταισµατική συµπεριφορά του ίδιου 
(επισπεύδοντος). Εξάλλου η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι από τα αποδεικτικά µέσα 
που επικαλέστηκε και προσκόµισε ο διάδικος, παρέχεται ή όχι "αµέσως" απόδειξη των 
ισχυρισµών του, κατά το άρθρο 933 παρ. 4 ΚΠολ∆ ανάγεται αποκλειστικά σε εκτίµηση 
πραγµατικών γεγονότων, και γι' αυτό δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου (ΑΠ 
748/1987, 283/1984). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 332, 862, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 933, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΧρΙ∆ 2013, σελίδα 505 
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Εικονικότητα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 159 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Εικονική δικαιοπραξία. Πώληση ακινήτου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έννοµο συµφέρον για την άσκηση αίτησης αναίρεσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 138 και 180 ΑΚ προκύπτουν τα εξής: ∆ήλωση βούλησης που 
δεν έγινε στα σοβαρά παρά µόνο φαινοµενικά αποκαλείται εικονική και είναι άκυρη, 
θεωρούµενη σαν να µην έγινε. Συνεπώς εικονική είναι η δήλωση βούλησης, η οποία σε 
γνώση του δηλούντος δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Σκοπός της εν λόγω 
δήλωσης είναι να δηµιουργηθεί στους άλλους η εντύπωση µεταβολής της νοµικής 
κατάστασης χωρίς να υπάρχει στο δηλούντα πρόθεση τέτοιας πραγµατικής µεταβολής. 
Εικονική µπορεί να είναι η δήλωση βούλησης όχι µόνο σε µονοµερή δικαιοπραξία, αλλά και 
σε σύµβαση, στην τελευταία δε αυτή περίπτωση για την αντίστοιχη ακυρότητα της σύµβασης 
προϋποτίθεται γνώση της εικονικότητας από τον αντισυµβαλλόµενο του δηλούντος. 
Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 139 ΑΚ, κατά την οποία η εικονικότητα δεν βλάπτει 
εκείνον που συναλλάχθηκε αγνοώντας την, προκύπτει ότι η εικονικότητα και η από αυτήν 
ακυρότητα υπάρχει µόνο έναντι εκείνου που συναλλάχθηκε εν γνώσει αυτής, όχι δε και κατά 
εκείνου που την αγνοεί. Έτσι, στην εικονικότητα µιας σύµβασης, ουσιώδες στοιχείο είναι η 
γνώση και συµφωνία όλων των, κατά το χρόνο της κατάρτισής της, συµβαλλοµένων, για το 
ότι η σύµβαση που συνάφθηκε είναι εικονική και δεν παράγει έννοµες συνέπειες. Η 
ακυρότητα δε αυτή είναι απόλυτη, δηλαδή µπορεί να προταθεί από καθέναν που έχει έννοµο 
συµφέρον, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 180 ΑΚ και 68 και 70 ΚΠολ∆. Εξάλλου, 
καµία επιρροή δεν ασκεί επί του κύρους της καταρτισµένης σύµβασης πωλήσεως το αν ο 
αγοραστής κατέβαλε πράγµατι και µε ποιο τρόπο το συµφωνηµένο τίµηµα, αφού αυτό µπορεί 
να χαριστεί ή να εξοφληθεί µε δόση αντί καταβολής ή µπορεί η σχετική αξίωση να 
αποσβεσθεί µε παραγραφή ή κατ' άλλο τρόπο. Απλώς το δικαστήριο κατά την έρευνα της 
ύπαρξης συναλλακτικής πρόθεσης των συµβαλλοµένων, µπορεί να συναγάγει τεκµήριο ή 
επιχείρηµα για το ότι η σύµβαση πώλησης δεν είναι εικονική ως προς το πρόσωπο του 
αγοραστή από το αποδεικνυόµενο γεγονός της καταβολής του τιµήµατος από τον ίδιο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 138, 139, 180,  
ΚΠολ∆: 68, 70, 559 αριθ. 1, 561, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Απρόοπτη µεταβολή συνθηκών 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 20 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Εµπορική µίσθωση. Αναπροσαρµογή του µισθώµατος. Καλή πίστη. 
- Η διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ, κατά την οποία ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει 
την παροχή, όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, 
εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε ενοχή, ασχέτως αν αυτή απορρέει από σύµβαση ετεροβαρή ή 
αµφοτεροβαρή ή από άλλη δικαιοπραξία ή αν πηγάζει ευθέως από το νόµο, εκτός αν 
προβλέπεται άλλη ανάλογη ειδική προστασία ή αν συντρέχουν οι ειδικές προϋποθέσεις 



 

[113] 
 

εφαρµογής του άρθρου 388 ΑΚ (ΑΠ 806/2012). Παρέχει δε στο δικαστή τη δυνατότητα, όταν 
λόγω συνδροµής ειδικών συνθηκών, η εµµονή στην εκπλήρωση της παροχής είναι αντίθετη 
προς την ευθύτητα και την εντιµότητα που επιβάλλονται στις συναλλαγές, να την επεκτείνει 
ή να την περιορίσει µε βάση αντικειµενικά κριτήρια κατά τις αντιλήψεις που κρατούν στις 
συναλλαγές, στο επίπεδο εκείνο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συναλλακτικής 
πίστης (Ολ.ΑΠ 927/1992). Εποµένως, µε βάση την πιο πάνω διάταξη, η οποία είναι 
εφαρµοστέα και επί των εµπορικών µισθώσεων, ενόψει του άρθρου 44 του Π∆ 34/1995, ο 
εκµισθωτής ή ο µισθωτής εµπορικής µίσθωσης µπορεί να ζητήσει µε αγωγή την κατά το 
άρθρο 288 ΑΚ αναπροσαρµογή του οφειλόµενου αρχικού ή µετά από αναπροσαρµογή 
συµβατική ή νόµιµη (αντικειµενική) µισθώµατος, εφόσον εξαιτίας προβλεπτών ή 
απρόβλεπτων περιστάσεων επήλθε αδιαµφισβήτητα τόσο ουσιώδης αύξηση ή µείωση της 
µισθωτικής αξίας του µισθίου, ώστε µε βάση τις συγκεκριµένες συνθήκες η εµµονή του 
εκµισθωτή ή του µισθωτή στην καταβολή του ίδιου µισθώµατος να είναι αντίθετη προς την 
ευθύτητα και εντιµότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές και να επιβάλλεται, σύµφωνα µε 
την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη - παρά την ανάγκη διασφάλισης των σκοπών του 
ως άνω νόµου και κατοχύρωσης της ασφάλειας των συναλλαγών, η οποία πρέπει πάντοτε να 
συνεκτιµάται, - η αναπροσαρµογή του µισθώµατος στο επίπεδο εκείνο το οποίο αίρει η 
δυσαναλογία των εκατέρωθεν παροχών και αποκαθιστά τη διαταραχθείσα καλή πίστη (ΟλΑΠ 
9/1997, ΑΠ 2045/2006, ΑΠ 1487/2005 Ελ∆νη 2006. 170, ΑΠ 1171/2004, ΑΠ 328/2004 
Ελ∆νη 2005.1461, ΑΠ 1129/2004 Ελ∆νη 2005.154, ΑΠ 328/2004 Ελ∆νη 2005.1108, ΑΠ 
1808/2001 ΝοΒ 2002.1691, ΑΠ 494/1999 Ελ∆νη 40.1083). Η εκ του άρθρου 288 ΑΚ αγωγή 
προς αναπροσαρµογή της αντιπαροχής του ετέρου συµβαλλοµένου µέρους έχει ως εκ της 
φύσεώς της διαθλαστικό χαρακτήρα, αφού µε την απόφαση που εκδίδεται επ' αυτής 
διαµορφώνεται έννοµη κατάσταση, διαφορετική της προηγούµενης, µε συνέπεια, επί 
µισθώσεως πράγµατος, ο καθορισµός του µισθώµατος να ισχύει για το µέλλον από την 
επίδοση της αγωγής και εφεξής (βλ. και ΑΠ 1129/2004 Ελ∆νη 2005.154, ΑΠ 387/2002 
Ελ∆νη 2003.479, ΑΠ 1035/2001 Ελ∆νη 2003.447).  
- Για το νόµο βάσιµο και ορισµένο της αγωγής αναπροσαρµογής µισθώµατος ακινήτου 
στηριζόµενης στη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ πρέπει σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 
216 ΚΠολ∆, να αναφέρονται σ' αυτήν τα εξής: 1) Ότι υφίσταται έγκυρη σύµβαση εµπορικής 
µισθώσεως, 2) τη µόνιµη µεταβολή των συνθηκών κατά το διάστηµα από τη σύναψη της 
µίσθωσης ή από το χρόνο της τυχόν προγενέστερης (της διωκόµενης µε την αγωγή) 
συµβατικής ή νόµιµης αναπροσαρµογής µέχρι το χρόνο της πρώτης ενώπιον του 
πρωτοβαθµίου δικαστηρίου, συζήτηση της αγωγής ανεξάρτητα από το υπαίτιο, το έκτακτο 
και απρόβλεπτο των λόγων που προξένησαν την εν λόγω µεταβολή, 3) την ουσιώδη 
απόκλιση (αύξηση ή µείωση) κατά το χρόνο ασκήσεως της αγωγής ανάµεσα στο από την 
καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη επιβαλλόµενο αφενός και στο αρχικά συµφωνηµένο ή 
το µετά από αναπροσαρµογή καταβαλλόµενο µίσθωµα αφετέρου, σε τρόπο ώστε η 
διατήρηση τούτου να επιφέρει ζηµία στον ενάγοντα, η οποία υπερβαίνει τον αναλαµβανόµενο 
µε τον αρχικό ή µετά από αναπροσαρµογή ορισµό του µισθώµατος κίνδυνο, 4) τον αιτιώδη 
σύνδεσµο (συνάφεια) µεταξύ της µεταβολής συνθηκών και της ουσιώδους απόκλισης του 
µισθώµατος και 5) ορισµένο αίτηµα (ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 850/2010, ΑΠ 508/2010, ΑΠ 
2166/2009, ΑΠ 1464/2009 Α' ∆ηµοσίευση Νόµος, ΑΠ 1487/2005 Ελ∆νη 2006. 170, ΑΠ 
328/2004 Ελ∆νη 2005.1461, ΕφΑθ 7172/2008 Ελ∆νη 2009. 1254). Κατά συνέπειαν, για τη 
νοµιµότητα και το ορισµένο της σχετικής αγωγής, όταν αυτή ασκείται από τον µισθωτή, 
πρέπει να προσδιορίζεται το καταβαλλόµενο µίσθωµα και να αναφέρεται ότι αυτό είναι 
ανώτερο από εκείνο που µπορεί να επιτευχθεί µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων της εν 
λόγω διατάξεως, οπότε και έχει συµφέρον ο ενάγων στη µείωση του καταβαλλόµενου 
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µισθώµατος ή του ποσοστό της συγκεκριµένης αναπροσαρµογής. Επίσης πρέπει ο ενάγων να 
εκθέτει ποιες είναι οι συγκεκριµένες συνθήκες (οικονοµικές, νοµισµατικές και λοιπές) οι 
οποίες µετέβαλαν τις προϋποθέσεις εκπληρώσεως της συµβατικής παροχής στο µέτρο που 
είχε συµφωνηθεί και δικαιολογούν µε αντικειµενικά κριτήρια κατά τις αντιλήψεις που 
επικρατούν στις συναλλαγές τη µείωση του µισθώµατος ή του ποσοστού της συµφωνηµένης 
αναπροσαρµογής και τα περιστατικά από τα οποία συνάγεται το συγκεκριµένο ύψος του 
µισθώµατος, που θα ανταποκρινόταν στη συναλλακτική καλή πίστη. ∆ηλαδή απαιτείται έτσι 
κατά τρόπο συγκεκριµένο να αναφερθεί π.χ. η σηµαντική αύξηση/µείωση του τιµάριθµου και 
του ατοµικού εισοδήµατος, η µεγάλη προσφορά καταστηµάτων στην ίδια περιοχή της αυτής 
περίπου έκτασης, θέσης και χρήσης, που έχει ως συνέπεια τη σηµαντική µείωση της 
µισθωτικής αξίας του µίσθιου ακινήτου, η ζηµία του µισθωτή, η οποία υπερβαίνει τον 
κίνδυνο που εκείνος ανέλαβε µε τη σύµβαση και τέλος η µισθωτική αξία και η εξελικτική 
πορεία και τάση των όµορων και οµοειδών µε το µίσθιο καταστηµάτων, από την εκτίµηση 
των οποίων να µπορεί να σχηµατιστεί δικανική πεποίθηση ότι το χρηµατικό αντάλλαγµα που 
προτείνεται από τον ενάγοντα είναι εκείνο που αντισταθµίζει, σύµφωνα µε τις αρχές της 
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, την αξία της χρήσης του ακινήτου που 
παραχωρήθηκε στον εναγόµενο (ΑΠ 423/2008, ΑΠ 2045/2006 ό.π., ΑΠ 1487/2005, ΕφΑθ 
7172/2008, Ελ∆νη 2009/1754, ΕφΑθ 6979/2001 Ε∆Πολ 2003. 304, ΕφΑθ 4389/2000, 
Ε∆Πολ2003.327, ΕφΑθ 1824/2009 ΝοΒ 2009. 1363).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 388, 
ΚΠολ∆: 216,  
Π∆: 34/1955, άρθ. 44,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Απρόοπτη µεταβολή συνθηκών 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Σπάρτης 
Αριθµός απόφασης: 12 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αναπροσαρµογή µισθώµατος. Απρόοπτη µεταβολή των συνθηκών. Στοιχεία αγωγής. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π∆ 34/1995 "κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί 
εµπορικών µισθώσεων", προκύπτει εκτός άλλων ότι επί εµπορικών και γενικά των 
προστατευόµενων από το διάταγµα αυτό µισθώσεων, το µίσθωµα καθορίζεται ελεύθερα κατά 
τη σύναψη της µίσθωσης από τους συµβαλλοµένους, αναπροσαρµόζεται δε κατά τα χρονικά 
διαστήµατα που προβλέπονται στη σύµβαση. Με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου ορίστηκε ότι 
"σε κάθε περίπτωση µπορεί να ζητηθεί αναπροσαρµογή του µισθώµατος µε τη συνδροµή του 
άρθρου 388 Α.Κ.". Κατά τη σαφή έννοια του άρθρου 388 Α.Κ., οι προϋποθέσεις, υπό τις 
οποίες παρέχεται στον έναν από τους συµβαλλόµενους σε αµφοτεροβαρή σύµβαση το 
διαπλαστικό δικαίωµα να ζητήσει από το δικαστήριο την αναγωγή της οφειλόµενης παροχής 
στο µέτρο που αρµόζει ή και τη λύση ολόκληρης της σύµβασης, εφόσον η τελευταία δεν έχει 
ακόµα εκτελεστεί, είναι: α) µεταβολή των περιστατικών, στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής 
πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα µέρη στήριξαν τη σύναψη της αµφοτεροβαρούς 
συµβάσεως, β) η µεταβολή µπορεί να είναι µεταγενέστερη της κατάρτισης της συµβάσεως 
και να οφείλεται σε λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν µπορούσαν να προβλεφθούν και γ) από 
τη µεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη ενόψει και της αντιπαροχής να καθίσταται 
υπέρµετρα επαχθής. Έκτακτα και απρόβλεπτα περιστατικά κατά την έννοια του ανωτέρω 
άρθρου είναι αυτά που δεν επέρχονται κατά την κανονική πορεία των πραγµάτων και 
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προκαλούνται από ασυνήθιστα γεγονότα, φυσικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονοµικά κ.λ.π. Η 
γενική οικονοµική κρίση, η επιβολή µέτρων λιτότητας και γενικώς δηµοσιονοµικών και 
φορολογικών µέτρων, που συνεπάγονται µείωση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών 
και συνακόλουθα της εµπορικής κίνησης των καταστηµάτων δεν αποτελούν γεγονότα 
έκτακτα και απρόβλεπτα, ιδίως στην ελληνική οικονοµία, στην οποία είναι από µακρόν 
συνεχείς οι διακυµάνσεις της σταθερότητας, ιδίως κάτω από τις σηµερινές κρατούσες 
συνθήκες ρευστότητας και της διεθνούς οικονοµίας (ΑΠ 1171/2004 Ελ∆νη 46.157, ΕφΑθ 
7313/2006 Ελ∆νη 2006.295, ΕφΑθ 3627/1997 ΑρχΝ 1998.602, ΜΠρΑθ 432/2012 Αρµ 
2012.1392, ΜΠρΠατρ 69/2012 Αρµ 2012.757). Εφόσον από τις ως άνω προϋποθέσεις 
εφαρµογής του άρθρου 388 Α.Κ. δεν συντρέχει εκείνη της απρόοπτης και ανυπαίτιας 
µεταβολής των συνθηκών, είναι επιτρεπτή η εφαρµογή του άρθρου 288 ΑΚ, εφόσον 
συντρέχουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις εφαρµογής αυτού. Η διάταξη του άρθρου αυτού 
προβλέπει τη δυνατότητα διαµόρφωσης της έννοµης σχέσης όταν αυτό επιβάλλεται από την 
καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη και εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε 
ενοχή ασχέτως αν απορρέει από σύµβαση ετεροβαρή ή αµφοτεροβαρή ή πηγάζει από άλλη 
δικαιοπραξία ή αν πηγάζει ευθέως από το νόµο, εκτός αν προβλέπεται άλλη ειδική προστασία 
ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 ΑΚ. Παρέχει δε στο 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 εφόσον υπάρχει ιδιαίτερα σοβαρός λόγος και συντρέχουν 
αντικειµενικά κριτήρια αντλούµενα από την ίδια την έννοµη τάξη και τις κρατούσες στις 
συναλλαγές αντιλήψεις στο επίπεδο εκείνο που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
συναλλακτικής καλής πίστης. Εποµένως και ο µισθωτής εµπορικής µίσθωσης µπορεί να 
ζητήσει την αναπροσαρµογή του οφειλόµενου µισθώµατος, αρχικού ή µετά από συµβατική ή 
νόµιµη (αντικειµενική) αναπροσαρµογή, µε βάση, εκτός από το άρθρο 388 ΑΚ., το άρθρο 
288 ΑΚ, εφόσον εξαιτίας προβλέψιµων ή απρόβλεπτων περιστάσεων επήλθε αδιαµφισβήτητα 
τόσο ουσιώδης µείωση της µισθωτικής αξίας του ακινήτου, ώστε µε τις συγκεκριµένες 
συνθήκες η εµµονή του εκµισθωτή στην καταβολή του συµφωνηµένου µισθώµατος να είναι 
αντίθετη προς την ευθύτητα και την εντιµότητα, που απαιτούνται στις συναλλαγές και να 
επιβάλλεται, παρά την ανάγκη κατοχύρωσης της ασφάλειας των συναλλαγών 
αναπροσαρµογή του στο επίπεδο εκείνο, το οποίο αίρει τη δυσαναλογία των εκατέρωθεν 
παροχών και αποκαθιστά την διαταραχθείσα καλή πίστη, 103/2001 Ελ∆νη 2002.715, ΜΠρΑθ 
69/2012 ό.α.). 
Ενόψει αυτών, για το άρθρο 216 ΚΠολ∆, ορισµένο της αγωγής αναπροσαρµογής µε βάση το 
άρθρο αυτό, πρέπει να προσδιορίζεται το καταβαλλόµενο µίσθωµα και να αναφέρει ότι αυτό 
είναι ανώτερο από εκείνο που µπορεί να επιτευχθεί µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων της 
εν λόγω διατάξεως, οπότε και έχει συµφέρον ο ενάγων - µισθωτής στη µείωση του 
καταβαλλόµενου µισθώµατος ή του ποσοστού της συγκεκριµένης αναπροσαρµογής. Επίσης 
οφείλει ο ενάγων να εκθέσει στο δικόγραφο της αγωγής ποιες είναι οι συγκεκριµένες 
συνθήκες (οικονοµικές-νοµισµατικές κ.λ.π.), οι οποίες µετέβαλαν τις προϋποθέσεις 
εκπληρώσεως της συµβατικής παροχής στο µέτρο που είχε συµφωνηθεί και δικαιολογούν µε 
αντικειµενικά κριτήρια, κατά τις αντιλήψεις που επικρατούν στις συναλλαγές, τη µείωση του 
µισθώµατος ή του ποσοστού της συµφωνηµένης αναπροσαρµογής (ΑΠ 2045/2006 ΧρΙ∆ 
2007.698, ΑΠ 1487/2005 NOB 2006.394, ΜΠρΑγριν 68/2012 ΕφΑ∆ 2012.346, ΜΠρΚατερ 
1/2012 Αρµ 2012.544). Για τον προσδιορισµό δε της πραγµατικής µισθωτικής αξίας του 
µισθίου, δεν απαιτείται η αναφορά της υπάρξεως στην περιοχή όµορων ακινήτων και το ύψος 
της µισθωτικής αξίας αυτών, διότι τα εν λόγω στοιχεία είναι ζητήµατα ουσίας και αποτελούν 
αντικείµενο αποδείξεως (ΑΠ 893/2010 NOB 2011.933, ΑΠ 850/2010).  
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 288, 388, 
ΚΠολ∆: 216, 
Π∆: 34/1995, άρθ 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Μισθώσεις ∆ηµοσίου & ΝΠ∆∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 528 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Λήξη της σύµβασης και παράταση αυτής. Προθεσµία 
άσκησης αναίρεσης στις µισθωτικές διαφορές. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 28 (όπως τούτο συµπληρώθηκε µε το άρθρο 
1 του ΑΝ 1120/1938 και έλαβε τον αριθµό αυτό µε το άρθρο 25 του ΑΝ 1540/1938), 29 
(όπως αντικαταστάθηκε και έλαβε τον αριθµό αυτό µε το άρθρο 25 του ΑΝ 1540/1938) και 
30 του Π∆ της 19/1911 1932 "Περί στεγάσεως δηµοσίων υπηρεσιών" που διατηρήθηκαν σε 
ισχύ µε το άρθρο 34 του ΕισΝΑΚ προκύπτει ότι σε µισθώσεις για στέγαση δηµόσιων 
υπηρεσιών αποκλείεται η' σιωπηρή αναµίσθωση µε την έννοια της σιωπηρής παράτασης της 
µίσθωσης µε τους ίδιους όρους για αόριστο χρόνο. Η παράταση αυτής της σύµβασης είναι 
δυνατή, για ορισµένο και πάλι χρόνο, µε την τήρηση όµως των διατυπώσεων και τη 
συνδροµή των προϋποθέσεων, τις οποίες τάσσει η διάταξη του άρθρ. 29 του άνω π.δ/τος. 
Ειδικότερα, απαιτείται: α) δήλωση του Υπουργού των Οικονοµικών (ήδη Νοµάρχη), που να 
έχει κοινοποιηθεί στον εκµισθωτή δεκαπέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη λήξη της 
µίσθωσης, β) πρόταση της Επιτροπής Στεγάσεως, και γ) διενέργεια δύο τουλάχιστον 
δηµοπρασιών για τη µίσθωση άλλου ακινήτου, οι οποίες να απέβησαν άγονες ή το 
αποτέλεσµά τους να κρίθηκε ασύµφορο. Η χρησιµοποίηση του µισθίου ακινήτου από το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο µετά τη λήξη της σύµβασης µίσθωσης κατά νοµικό πλάσµα θεωρείται 
σιωπηρή παράταση για το χρονικό διάστηµα της χρησιµοποίησης και το δηµόσιο 
υποχρεούται σε καταβολή του συµφωνηµένου µισθώµατος, µόνον εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρ. 611 ΑΚ, δηλαδή εφόσον ο εκµισθωτής, παρόλο ότι γνωρίζει ότι το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο συνεχίζει να χρησιµοποιεί το µίσθιο ακίνητο δεν εναντιώνεται. Ως 
εναντίωση, κατά την έννοια του νόµου αυτού, νοείται η δήλωση του εκµισθωτή, ότι δεν 
στέργει στη συνέχιση της µίσθωσης είτε γενικώς είτε µε τους ίδιους όρους, η οποία, ως 
µονοµερής απευθυντέα δήλωση, για την οποία δεν προβλέπεται συστατικός τύπος, µπορεί να 
είναι όχι µόνο, ρητή, αλλά και σιωπηρή, αρκεί να προκύπτει η βούληση του εκµισθωτή, ότι 
δεν δέχεται την εξακολούθηση της µίσθωσης είτε γενικώς είτε µε τους ίδιους όρους, γίνεται 
δε σε οποιοδήποτε αρµόδιο για τη λήψη της όργανο του δηµοσίου (ανεξάρτητα από το αν το 
όργανο αυτό το εκπροσωπεί κατά νόµο), ανάµεσα στα οποία περιλαµβάνεται ό προϊστάµενος 
της αρµόδιας ∆ΟΥ και η στεγαζόµενη δηµόσια υπηρεσία, και δεν είναι απαραίτητο να γίνει 
αποκλειστικώς προς τον Υπουργό Οικονοµικών ή το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, όπως 
ορίζουν οι διατάξεις των άρθ. 5 και 6 του ∆ιατάγµατος της 16-6/10-7-1944 "περί Κώδικος 
των νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου", προκειµένου για δικόγραφα εισαγωγικά της δίκης. 
Τέτοια σιωπηρή εναντίωση αποτελεί εκτός από την αγωγή απόδοσης του µισθίου και η 
δήλωση του εκµισθωτή ότι απαιτεί µίσθωµα µεγαλύτερο από εκείνο που καταβάλλεται κατά 
τη σιωπηρή παράταση της µίσθωσης. Αυτό δε για το λόγο ότι, εφόσον ως σιωπηρή παράταση 
νοείται η εξακολούθηση της µίσθωσης µε τους όρους της σύµβασης µίσθωσης που έληξε και 
ουσιώδης όρος κάθε σύµβασης µίσθωσης πράγµατος είναι το ύψος του µισθώµατος η 
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αναζήτηάη µεγαλύτερου µισθώµατος δεν αποτελεί τίποτε άλλο από εναντίωση στη συνέχιση 
της µίσθωσης. Αν παρά την εναντίωση του εκµισθωτή το Ελληνικό ∆ηµόσιο αυθαιρέτως 
παρακρατεί και χρησιµοποιεί το µίσθιο, ευθύνεται κατά το άρθρο 601 ΑΚ για πλήρη 
αποζηµίωση (ΑΠ 789/2009, ΑΠ 524/2007, ΑΠ 570/2000, ΑΠ 624/2000, ΑΠ 1194/1995, ΑΠ 
1062/1992).  
- Εάν ο αναιρεσίβλητος προτείνει ένσταση περί του εκπροθέσµου της ασκήσεως αναιρέσεως, 
µε τις προτάσεις του, που κατατέθηκαν πριν από είκοσι (20) ηµέρες, κατά το άρθρο 570 παρ. 
ΚΠολ∆, ο Άρειος Πάγος οφείλει να την λάβει υπόψη και να αποφανθεί (ΟλΑΠ 412/1981). 
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 652 παρ. 1 ΚΠολ∆, στις µισθωτικές διαφορές η 
προθεσµία για την άσκηση αναιρέσεως είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες, εάν εκείνος που 
δικαιούται να ασκήσει το ένδικο αυτό µέσο διαµένει στην Ελλάδα. Εάν, όµως, πρόκειται για 
το ∆ηµόσιο, η προθεσµία για την άσκηση αναίρεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Κώδικα 
περί δικών του ∆ηµοσίου, το οποίο, κατά την κρατούσα άποψη, ισχύει και µετά την εισαγωγή 
του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, είναι τριάντα (30) ηµέρες, σε κάθε περίπτωση, έστω και 
εάν αυτή ορίζεται µικρότερη, για τους άλλους διαδίκους (όπως µε την προαναφερθείσα 
διάταξη του άρθρου 652 ΚΠολ∆). Εξάλλου, ενώ, κατά το άρθρο 147 παρ. 7 ΚΠολ∆, το 
χρονικό διάστηµα από 1η έως 31ης Αυγούστου δεν υπολογίζεται, για τις προθεσµίες του 
άρθρου 564 ΚΠολ∆, εν τούτοις, όταν πρόκειται για το ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 11 
του Κώδικα περί δικών του ∆ηµοσίου, το οποίο, επίσης εξακολουθεί να ισχύει και µετά την 
εισαγωγή του ΚΠολ∆ (ΟλΑΠ 108/1971), η προθεσµία αυτή αναστέλλεται σε όλη τη διάρκεια 
των δικαστικών διακοπών (δηλαδή από 1η Ιουλίου έως 15η Σεπτεµβρίου). Η διάταξη αυτή 
δεν προσκρούει στην αρχή της ισότητας του άρθρου 4 του Συντάγµατος, καθόσον η 
προνοµιακή αυτή µεταχείριση επεκτάθηκε και στους ιδιώτες διαδίκους, µε τη διάταξη του 
άρθρου 12 Ν. 3514/2006, µε το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 11 εδ. α του Κώδικα περί 
δικών ∆ηµοσίου και µε το οποίο ορίζεται ότι "σε όλες τις δίκες του ∆ηµοσίου, κατά τη 
διάρκεια των δικαστικών διακοπών, ουδεµία απολύτως τρέχει προθεσµία είτε εις βάρος του 
∆ηµοσίου είτε εις βάρος των άλλων διαδίκων, ούτε για την υπό τούτων, ως τρίτων άσκηση 
δηλώσεων ούτε για την έγερση αγωγών, παρεµβάσεων και προσεπικλήσεων, ούτε τέλος, για 
την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου µέσου ή εξέταση µαρτύρων".  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 601, 611,  
ΚΠολ∆: 147, 564, 652, 
ΑΝ: 1120/1938, άρθ. 1,  
ΑΝ: 1540/1938, άρθ. 25, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εµπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Υπερηµερία µισθωτή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 208 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Εµπορικές µισθώσεις. Υποχρέωση καταβολής µισθώµατος από το µισθωτή και αν ακόµη 
αδυνατεί από λόγους που αφορούν τον ίδιο ή δεν θέλει να κάνει χρήση του µισθίου. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 574 ΑΚ µε τη σύµβαση της µίσθωσης πράγµατος ο εκµισθωτής έχει 
υποχρέωση να παραχωρήσει στο µισθωτή τη χρήση του πράγµατος για όσο χρόνο διαρκεί η 
σύµβαση και ο µισθωτής να καταβάλει το συµφωνηµένο µίσθωµα. Κατά δε το άρθρο 596 ΑΚ 
ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται από το µίσθωµα, αν εµποδίζεται να χρησιµοποιήσει το µίσθιο 
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από λόγους που αφορούν τον ίδιο. Έχει δικαίωµα όµως να αφαιρέσει από το µίσθωµα καθετί 
που ωφελήθηκε ο εκµισθωτής χρησιµοποιώντας το µίσθιο µε άλλο τρόπο. Από τις παραπάνω 
διατάξεις που ισχύουν και επί εµπορικών µισθώσεων (άρθρο 44 του π.δ/τος 34/1995, 
προκύπτει ότι επί µισθώσεως ορισµένης διάρκειας ο µισθωτής, στον οποίο παραχωρήθηκε η 
χρήση του µισθίου, υποχρεούται να καταβάλει το συµφωνηµένο µίσθωµα στο µισθωτή, και 
αν ακόµη αδυνατεί από λόγους που αφορούν τον ίδιο ή δεν θέλει να κάνει χρήση του µισθίου.  
- Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 559 αριθ.1 ΚΠολ∆ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και αν 
παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας αυτός παραβιάζεται είτε µε ψευδή 
ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, η οποία υπάρχει, αν ο κανόνας δεν εφαρµοστεί, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν έπρεπε ή αν 
εφαρµοστεί εσφαλµένα.  
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ.19 του ΚΠολ∆ λόγος για αναίρεση απόφασης επειδή 
δεν έχει νόµιµη βάση ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν επαρκώς από 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 τον χαρακτηρισµό 
των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης (Ολ. 
ΑΠ 1/1999). Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη νόµιµης βάσης, όταν πρόκειται για ελλείψεις, 
αναγόµενες στην εκτίµηση των αποδείξεων και µάλιστα στην ανάλυση, στάθµιση και 
αιτιολόγηση του εξαγοµένου απ' αυτές συµπεράσµατος, γιατί το δικαστήριο προβαίνει στην 
κρίση του αυτή ανέλεγκτα (άρθρο 561 παρ. 1ΚΠολ∆), εκτός αν δεν είναι σαφές το πόρισµα 
και για το λόγο αυτόν είναι αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 574, 596, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Π∆: 34/1995, άρθ. 44, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ενοχικό - Επίσχεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1377 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επίσχεση. Παρά το νόµο κήρυξη ή µη ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωµα ή 
απαραδέκτου. Εκκρεµοδικία. Αναστολή της δίκης κατ' άρθρο 249 ΚΠολ∆. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
- Κατά το άρθρο 325 ΑΚ, αν ο οφειλέτης έχει κατά του δανειστή ληξιπρόθεσµη αξίωση 
συναφή προς την οφειλή του, εφ' όσον δεν προκύπτει κάτι άλλο, δικαιούται να αρνηθεί την 
εκπλήρωση της παροχής µέχρις ότου ο δανειστής εκπληρώσει την υποχρέωση που τον 
βαρύνει. Συνάφεια µεταξύ αξιώσεως και ανταξιώσεως υπάρχει, όταν οι δύο απαιτήσεις 
προέρχονται από την ίδια έννοµη σχέση ή εξ αφορµής αυτής.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 του ΚΠολ∆, υπάρχει λόγος αναιρέσεως, αν το δικαστήριο παρά 
το νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο. Ο λόγος 
αυτός αναιρέσεως αναφέρεται σε ακυρότητες, εκπτώσεις από δικαιώµατα και απαράδεκτα 
από το δικονοµικό µόνο δίκαιο.  
- Κατά το άρθρο 222 ΚΠολ∆: "Όταν επέλθει η εκκρεµοδικία και όσο αυτή διαρκεί, δεν 
µπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε δικαστήριο νέα δίκη για την ίδια επίδικη διαφορά ανάµεσα 
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στους ίδιους διαδίκους εφόσον εµφανίζονται µε την ίδια ιδιότητα. Αν κατά τη διάρκεια της 
εκκρεµοδικίας ασκηθεί άλλη αγωγή, ανταγωγή ή κύρια παρέµβαση ή προταθεί ένσταση 
συµψηφισµού για την ίδια επίδικη διαφορά αναστέλλεται αυτεπαγγέλτως η εκδίκασή της 
εωσότου περατωθεί η πρώτη δίκη". Το εκ της ανωτέρω διατάξεως απαράδεκτο λόγω 
εκκρεµοδικίας, αποτελεί εκδήλωση της έννοµης σχέσης της δίκης και συνίσταται στο ότι το 
δικαστήριο δεσµεύεται να µη συζητήσει εκ νέου την ίδια διαφορά µεταξύ των αυτών 
διαδίκων. Όµως, η παρά το νόµο παράλειψη του δικαστηρίου να αναστείλει τη διαδικασία, 
λόγω εκκρεµοδικίας κατά την προαναφερθείσα διάταξη, µη επιβαλλόµενη από το νόµο, προς 
κατοχύρωση του αποτελέσµατος δικονοµικής ακυρότητας ή προς εξασφάλιση της άσκησης 
δικονοµικού δικαιώµατος, δεν συνιστά παράλειψη κηρύξεως δικονοµικού απαραδέκτου, υπό 
την έννοια της διατάξεως του αριθ. 14 του άρθρου 559 ΚΠολ∆, διότι η αναστολή αυτή 
επιβάλλεται από το νόµο απλώς χάριν οικονοµίας χρόνου και δαπάνης, καθώς και προς 
αποφυγήν εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων (ΑΠ 207/2008, 290/2005).  
- Η κατ' άρθρο 249 ΚΠολ∆ αναστολή της δίκης, για το λόγο ότι η διάγνωση της διαφοράς, 
ολικά ή εν µέρει, εξαρτάται από την ύπαρξη µιας έννοµης σχέσης, που συνιστά αντικείµενο 
άλλης δίκης εκκρεµούς, αφήνεται στην κυριαρχική και για το λόγο αυτό αναιρετικά 
ανέλεγκτη κρίση του δικαστή (ΑΠ 207/2008). 
- Ως "πράγµατα", που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, κατά την έννοια του 
άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολ∆, νοούνται πραγµατικοί ισχυρισµοί, οι οποίοι, παραδεκτώς 
προτεινόµενοι, στηρίζουν κατά το νόµο αυτοτελή αίτηση ή ανταίτηση του διαδίκου (αγωγή, 
ένσταση, ανακοπή, ένδικο µέσο). Αυτός ο λόγος αναίρεσης δεν στοιχειοθετείται, αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη του τον προταθέντα ισχυρισµό και τον απέρριψε, έστω και 
εσφαλµένα, για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 325,  
ΚΠολ∆: 222, 249, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επικοινωνία γονέων και τέκνων - Επικοινωνία µε απώτερους ανιόντες 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1450 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επικοινωνία ανηλίκου τέκνου µε απώτερους ανιώντες (παππού και γιαγιά). Στην έκθεση 
των οργάνων της κοινωνικής υπηρεσίας πρέπει, στις περιπτώσεις όπου αναφέρεται στο 
δικόγραφο της αγωγής ότι ο ένας από τους γονείς ή το ανήλικο τέκνο παρουσιάζει ψυχικά 
προβλήµατα, να συνοδεύεται και από ψυχιατρική έκθεση. Αδίκαστη αίτηση. Ελλειπή ή 
λανθασµένα στοιχεία διαδίκων στο δικόγραφο. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 1520 εδ. β' ΑΚ, οι γονείς δεν έχουν το δικαίωµα να 
εµποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου µε τους απώτερους ανιόντες του, εκτός αν υπάρχει 
σοβαρός λόγος. Η παρεµπόδιση του δικαιώµατος επικοινωνίας του απώτερου ανιόντος µε το 
ανήλικο τέκνο, χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος, παρέχει το δικαίωµα αγωγής 
κατά την διαδικασία των άρθρων 666 επ., 681 Γ' ΚΠολ∆ εναντίον αυτού, ο οποίος ασκεί την 
γονική µέριµνα, ατοµικώς, γιατί η διαφορά δηµιουργείται από την άρνηση του τελευταίου.  
- Το άρθρο 681 Γ'§2 ΚΠολ∆ ορίζει, ότι η κατά το στάδιο της υποχρεωτικής προδικασίας 
αναφερθείσα ανωτέρω αναλυτική έκθεση των οργάνων της κοινωνικής υπηρεσίας πρέπει, 
στις περιπτώσεις όπου αναφέρεται στο δικόγραφο της αγωγής ότι ο ένας από τους γονείς ή το 
ανήλικο τέκνο παρουσιάζει ψυχικά προβλήµατα, να συνοδεύεται και από ψυχιατρική έκθεση.  
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- Το άρθρο 1520 περ.β' ΑΚ ορίζει: "Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωµα να εµποδίζουν την 
επικοινωνία του τέκνου µε τους απώτερους ανιόντες του, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος" 
και το άρθρο 681 Γ'§3 εδ. α' ΚΠολ∆: "Το δικαστήριο πριν από την έκδοση της απόφασής 
του, ανάλογα µε την ωριµότητα του τέκνου, λαµβάνει υπόψη τη γνώµη του". Εξ άλλου, ο Ν. 
2101/1992 "Κύρωση ∆ιεθνούς Συµβάσεως για τα δικαιώµατα του παιδιού" ορίζει α') στο 
άρθρο 12: "1. Τα συµβαλλόµενα κράτη εγγυώνται στο παιδί που έχει ικανότητα διάκρισης, το 
δικαίωµα ελεύθερης έκφρασης της γνώµης του σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα που το αφορά, 
λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις του παιδιού ανάλογα µε την ηλικία του και µε το βαθµό 
ωριµότητάς του. 2. Για το σκοπό αυτόν θα πρέπει ιδίως να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να 
ακούγεται σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που το αφορά, είτε άµεσα είτε 
µέσω ενός εκπροσώπου ή ενός αρµόδιου οργανισµού, κατά τρόπο συµβατό µε τους 
διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής νοµοθεσίας". Και β') στο άρθρο 16: "1. Κανένα παιδί δεν 
µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο αυθαίρετης ή παράνοµης επέµβασης στην ιδιωτική του 
ζωή, στην οικογένειά του, στην κατοικία του ή στην αλληλογραφία του, ούτε παράνοµων 
προσβολών της τιµής και της υπόληψής του. 2. Το παιδί δικαιούται να προστατεύεται από το 
νόµο έναντι τέτοιων επεµβάσεων ή προσβολών". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι το 
δικαστήριο, προκειµένου να κρίνει για την επικοινωνία ή µη ανηλίκου τέκνου µε τους 
απώτερους ανιόντες του, πρέπει να λαµβάνει υπόψη την γνώµη του ανηλίκου, εφόσον αυτό 
έχει ικανότητα διακρίσεως και ανάλογα µε την ωριµότητά του, πλην όµως από καµµία 
διάταξη δεν καθιερώνεται υποχρέωση του δικαστηρίου να ταυτίσει την κρίση του µε την 
γνώµη εκείνου.  
- Η παράλειψη ή η ανακριβής µνεία σε διαδικαστικό έγγραφο του ονόµατος, της επωνυµίας ή 
των λοιπών στοιχείων διαδίκου δεν επιφέρει ακυρότητα και δεν συνεπάγεται το ανυπόστατο 
αυτού, εκτός εάν από την παράλειψη ή την ανακρίβεια γεννάται αµφιβολία ως προς την 
ταυτότητά του και έτσι προκαλείται σε αυτόν βλάβη, η οποία δεν µπορεί να επανορθωθεί 
διαφορετικά παρά µόνον µε την κήρυξη της ακυρότητάς του. Περαιτέρω, το ∆ικαστήριο 
αξιολογεί και κρίνει το δικόγραφο από το σύνολο του περιεχοµένου και του αιτήµατός του 
και δεν δεσµεύεται από τους χαρακτηρισµούς, τις νοµικές έννοιες και τις διατάξεις, τις οποίες 
αναφέρουν οι διάδικοι.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1520,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 20, 666 επ., 670, 671, 681Γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή - Γενικά 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 976 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παρένθετη µητρότητα. 
- Από το συνδυασµό των άρθρων 2 παρ. 1β' , 3 αρ. 8 και 9, 4, 13 του Ν. 3305/2005 και 1458 
ΑΚ συνάγεται ότι παρένθετη µητρότητα καλείται η µέθοδος τεχνητής αναπαραγωγής, κατ' 
εφαρµογή της οποίας, µια γυναίκα κυοφορεί και γεννά (φέρουσα ή κυοφόρος), ύστερα από 
εξωσωµατική γονιµοποίηση και µεταφορά γονιµοποιηµένων ωαρίων µε χρήση ωαρίων ξένων 
προς την ίδια, για λογαριασµό µιας άλλης γυναίκας, η οποία επιθυµεί να αποκτήσει παιδί, 
αλλά αδυνατεί να κυοφορήσει για ιατρικούς λόγους. Η µεταφορά των ξένων, 
γονιµοποιηµένων ωαρίων στο σώµα της κυοφόρου επιτρέπεται µε δικαστική άδεια, η οποία 
παρέχεται πριν από τη µεταφορά τους µετά από έλεγχο των κατωτέρω προϋποθέσεων. Κατ' 
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αρχήν, η αιτούσα, η οποία επιθυµεί, αλλά για ιατρικούς λόγους αδυνατεί να κυοφορήσει, δεν 
πρέπει να έχει υπερβεί το πεντηκοστό έτος της ηλικίας της. Επιπλέον, πρέπει να διενεργηθεί 
υποχρεωτικά ιατρική εξέταση για τους ιούς της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV, HIV2), 
ηπατίτιδα Β και C και σύφιλη (RPR) τόσο στη γυναίκα, που πρόκειται να κυοφορήσει, όσο 
και σε αυτούς, που επιθυµούν να αποκτήσουν τέκνο. Επίσης, η γυναίκα, που πρόκειται να 
κυοφορήσει, υποβάλλεται σε ενδελεχή ψυχολογική αξιολόγηση. Η συµφωνία για την 
κυοφορία από την φέρουσα ή κυοφόρο γυναίκα γίνεται γραπτώς και χωρίς οποιοδήποτε 
αντάλλαγµα. ∆εν συνιστά, δε, αντάλλαγµα η καταβολή των δαπανών που απαιτούνται για την 
επίτευξη της εγκυµοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη λοχεία και η αποζηµίωση για 
κάθε θετική ζηµία της κυοφόρου εξαιτίας αποχής από την εργασία της και τις αµοιβές από 
εξαρτηµένη εργασία, τις οποίες στερήθηκε λόγω απουσίας µε σκοπό την επίτευξη της 
εγκυµοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη λοχεία. Η έγγραφη συµφωνία συνάπτεται 
µεταξύ των προσώπων, που επιδιώκουν να αποκτήσουν τέκνο, της γυναίκας, που θα 
κυοφορήσει, και του συζύγου της, εάν αυτή είναι έγγαµη. Σε ό,τι αφορά τη συγγένεια που 
δηµιουργείται από την εφαρµογή της ανωτέρω µεθόδου ιατρικής υποβοήθησης της 
αναπαραγωγής, το άρθρο 1464 ΑΚ ρητά ορίζει ότι µητέρα του τέκνου, που θα γεννηθεί, 
τεκµαίρεται αυτή, στην οποία χορηγήθηκε η δικαστική άδεια, δηλαδή η γυναίκα, που 
επιθυµεί, αλλά αδυνατεί να αποκτήσει τέκνο για ιατρικούς λόγους και όχι η κυοφόρος 
γυναίκα. Το τεκµήριο αυτό ανατρέπεται σύµφωνα µε τα ειδικότερα αναφερόµενα στη 
δεύτερη παράγραφο του ιδίου άρθρου. Κατά το άρθρο 8 δε του Ν. 3089/2002, τα ανωτέρω 
εφαρµόζονται όταν τόσο η αιτούσα, όσο και η κυοφόρος γυναίκα κατοικούν στην Ελλάδα.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1458, 
ΚΠολ∆: 122, 124, 124, 126, 741, 748, 
Νόµοι: 3305/2005, άρθ. 2, 3, 8, 9,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Καταδολίευση ∆ανειστών - Αγωγή διαρρήξεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 805 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Αγωγή διάρρηξης από δανειστή από αλληλόχρεο λογαριασµό. 
Γονική παροχή. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 939, 941, 942 ΑΚ προκύπτει ότι για τη διάρρηξη 
απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας πρέπει να συντρέχουν οι εξής όροι: α) απαλλοτριωτική 
πράξη του οφειλέτη β) η πράξη αυτή να έγινε µε σκοπό βλάβης των δανειστών και αυτός 
υπέρ του οποίου έγινε η απαλλοτρίωση (τρίτος) να γνώριζε ότι ο οφειλέτης απαλλοτριώνει 
προς βλάβη των δανειστών του και γ) η υπολειπόµενη µετά την απαλλοτρίωση περιουσία του 
οφειλέτη να µην επαρκεί για την ικανοποίηση των δανειστών. Η ανεπάρκεια δε της 
υπόλοιπης περιουσίας πρέπει να υπάρχει να υπάρχει κατά το χρόνο ασκήσεως και να 
υφίσταται κατά τον συζήτησης της αγωγής. Σκοπός βλάβης υπάρχει όταν ο οφειλέτης 
γνωρίζει ότι έχει χρέη και ότι µε την απαλλοτρίωση του περιουσιακού του στοιχείου η 
υπόλοιπη περιουσία του δεν θα επαρκεί για την ικανοποίηση των δανειστών του, οι οποίοι 
έτσι θα υποστούν βλάβη από την απαλλοτρίωση. Η γνώση του τρίτου δεν απαιτείται κατά το` 
άρθρο 942 ΑΚ, αν η απαλλοτρίωση έγινε από χαριστική αιτία.  
- Ο δανειστής από αλληλόχρεο λογαριασµό µπορεί να ασκήσει την από τα άρθρα 939 επ. ΑΚ 
αγωγή για διάρρηξη απαλλοτριωτικών προς βλάβη του πράξεων του οφειλέτη του, έστω και 
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αν κατά το χρόνο της απαλλοτριώσεως δεν είχε κλεισθεί οριστικώς ο λογαριασµός, αρκεί το 
οριστικό κλείσιµό του να έχει συντελεσθεί µέχρι την πρώτη συζήτηση της περί διαρρήξεως 
αγωγής του. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 939, 941 και 943 ΑΚ προκύπτει, ότι οι δανειστές έχουν 
δικαίωµα να απαιτήσουν τη διάρρηξη κάθε απαλλοτρίωσης που έγινε από τον οφειλέτη προς 
βλάβη τους, εφόσον η υπολειπόµενη περιουσία δεν αρκεί για την ικανοποίησή τους. Ως 
απαλλοτρίωση, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, πρέπει να θεωρηθεί και η λόγω 
γονικής παροχής (κατ' άρθρο 1509 ΑΚ) γενόµενη, διότι το γεγονός ότι η απαλλοτρίωση 
(διάθεση) αυτή γίνεται προς εκπλήρωση σχετικής ηθικής υποχρεώσεως του γονέα προς το 
τέκνο δεν µπορεί να δικαιολογήσει ούτε τη βλάβη των δανειστών, ούτε την προτίµηση 
εκπληρώσεως από τον οφειλέτη των ηθικών υποχρεώσεών του έναντι των νοµικών.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 855, 862, 866, 868, 939, 941, 942, 943, 1509, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Καταδολίευση ∆ανειστών - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 422 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. ∆ιάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης. Αν το 
διατακτικό στηρίζεται αυτοτελώς επί δύο ή περισσοτέρων επάλληλων αιτιολογιών και µια 
από αυτές δεν πλήττεται ή πλήττεται ανεπιτυχώς, οι λόγοι αναίρεσης µε τους οποίους 
προσβάλλεται η άλλη αιτιολογία είναι απορριπτέοι ως αλυσιτελείς. Ποιές αποφάσεις 
υπόκεινται σε αναίρεσης. Κήρυξη ή µη ακυρότητας. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 939, 941 και 942 ΑΚ, σε συνδυασµό προς αυτές του άρθρου 
943 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι µε αυτές χορηγείται ένδικο βοήθηµα στους δανειστές 
προς διάρρηξη των επιβλαβών γι' αυτούς απαλλοτριωτικών πράξεων του οφειλέτη τους, 
εφόσον η υπολειπόµενη περιουσία του δεν επαρκεί για ικανοποίηση των κατ αυτού 
απαιτήσεών τους. Η αγωγή για διάρρηξη, που αποτελεί άσκηση διαπλαστικού δικαιώµατος, 
µπορεί να ασκηθεί κατά των προσώπων που έχουν συναλλαγεί καταδολιευτικά, δηλαδή κατά 
του οφειλέτη και του τρίτου, κυρίως όµως αρµόζει κατά του τρίτου, στον οποίο περιήλθε το 
περιουσιακό στοιχείο που απαλλοτριώθηκε, δεδοµένου ότι αυτός είναι υποχρεωµένος, κατά 
το άρθρο 943 εδάφ.α' ΑΚ να αποκαταστήσει τα πράγµατα στην κατάσταση που ήταν πριν 
από την απαλλοτρίωση. Κατά την έννοια της τελευταίας διάταξης, η διάρρηξη συνεπάγεται 
τη δηµιουργία ενοχικής υποχρέωσης του τρίτου να αναµεταβιβάσει, είτε εκουσίως είτε 
κατόπιν δικαστικής απόφασης µε βάση τη διάταξη του άρθρου 949 ΚΠολ∆, στον οφειλέτη το 
αντικείµενο της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης, οπότε και θα µπορεί να επισπεύσει ο 
δανειστής αναγκαστική εκτέλεση στο αντικείµενο αυτό. Όµως, µε το Ν. 2298/1995 (που 
ισχύει από 4.4.1995), στο κεφάλαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης έχουν εισαχθεί νέες 
διατάξεις που αφορούν αµέσως τα αποτελέσµατα της διάρρηξης της καταδολιευτικής 
απαλλοτρίωσης. Ειδικότερα: α) κατά τη διάταξη του άρθρου 936 παρ. 3 ΚΠολ∆, που 
προστέθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 2 του νόµου αυτού, "τρίτος που απέκτησε το δικαίωµα από 
τον καθ' ου η εκτέλεση µε απαλλοτρίωση που διαρρήχθηκε ως καταδολιευτική κατά τα 
άρθρα 939 επ. του Αστικού Κώδικα, δεν µπορεί να αντιτάξει το δικαίωµα αυτό κατά του 
επισπεύδοντος που πέτυχε τη διάρρηξη ούτε κατά του υπερθεµατιστή και των διαδόχων του" 
και β) κατά τη διάταξη του άρθρου 992 παρ. 1 εδ. β' ΚΠολ∆, όπως η παρ. αυτή 
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αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 19 του πιο πάνω Ν.2298/1995, "ακίνητο που έχει 
µεταβιβαστεί από τον οφειλέτη σε τρίτο, κατάσχεται στην περιουσία του οφειλέτη από το 
δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη της µεταβίβασης αυτής ως καταδολιευτικής, κατά τα άρθρα 
939 επ. του Αστικού Κώδικα, αφού η απόφαση που απαγγέλλει τη διάρρηξη σηµειωθεί στο 
περιθώριο της µεταγραφής της απαλλοτριωτικής πράξης". Με βάση τις διατάξεις αυτές σε 
συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 37 του ίδιου Ν.2298/1995, η διάρρηξη της 
καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης δε δηµιουργεί πλέον ενοχική υποχρέωση αναµεταβίβασης 
του αντικειµένου της απαλλοτρίωσης, όπως γινόταν δεκτό µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 
943 ΑΚ, αλλά µπορεί ο δανειστής που πέτυχε τη διάρρηξη, µετά την τελεσιδικία της 
απόφασης, να προβεί στην κατάσχεση του πράγµατος στην περιουσία του οφειλέτη σαν να 
µη είχε υπάρξει η απαλλοτρίωση που διαρρήχθηκε. Εποµένως, µε τις πιο πάνω διατάξεις, µε 
τις οποίες εισάγεται ρύθµιση ουσιαστικού δικαίου για την επίλυση σύγκρουσης δικαιωµάτων, 
που απλώς βρίσκονται στον ΚΠολ∆, επανακαθορίζεται η έννοια του άρθρου 943 ΑΚ και η 
διάταξη αυτή προσλαµβάνει το ακόλουθο νόηµα: η "αποκατάσταση των πραγµάτων στην 
κατάσταση που ήταν" συνίσταται στην αυτοδικαίως επερχόµενη απαγόρευση προβολής από 
τον τρίτο του δικαιώµατός του όσο απαιτείται για την ικανοποίηση του δανειστή που πέτυχε 
τη διάρρηξη. Έτσι, το αντικείµενο της αγωγής του δανειστή χρηµατικής απαίτησης για 
διάρρηξη, είναι πλέον µόνο η απαγγελία της διάρρηξης της προσβαλλόµενης απαλλοτρίωσης 
υπέρ του ενάγοντος δανειστή και δεν απαιτείται πλέον να σωρεύσει αυτός και αίτηµα 
αναµεταβίβασης του πράγµατος που απαλλοτριώθηκε, από τον τρίτο στον οφειλέτη, διότι µε 
βάση την ανωτέρω ρύθµιση ο δανειστής µπορεί να κατάσχει το πράγµα απ' ευθείας στην 
περιουσία του οφειλέτη (ΑΠ 552/2011). Περαιτέρω, από τις ανωτέρω διατάξεις, µε τις οποίες 
αναµορφώθηκε και το ουσιαστικό δίκαιο για τη ρύθµιση των υποθέσεων που αναφέρονται σε 
καταδολιευτικές απαλλοτριώσεις, σε συνδυασµό µε τη µεταβατικού δικαίου διάταξη του 
άρθρου 4 παρ. 37 του ν. 2298/1995, που ορίζει ότι: "Οι διατάξεις που τροποποιούνται µε το 
παρόν άρθρο εφαρµόζονται από την έναρξη της ισχύος του νόµου αυτού ως προς το ατέλεστο 
µέρος της διαδικασίας. Το κύρος όµως και οι έννοµες συνέπειες των πράξεων της 
διαδικασίας που έχουν ήδη γίνει δεν θίγονται...", συνάγεται ότι η διάταξη του άρθρου 943 
ΑΚ µε την προσλαµβάνουσα από τη ρύθµιση του ν. 2298/1995 έννοια, κατά την οποία, όπως 
προαναφέρθηκε, η "αποκατάσταση των πραγµάτων στην κατάσταση που ήταν" συνίσταται 
στην αυτοδικαίως επερχόµενη απαγόρευση προβολής από τον τρίτο του δικαιώµατός του όσο 
απαιτείται για την ικανοποίηση του δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη, εφαρµόζεται και στις 
εκκρεµείς υποθέσεις, εφόσον δεν έχει γίνει ακόµη η έναρξη της διαδικασίας της 
αναγκαστικής εκτέλεσης, ανεξάρτητα αϊτό το χρόνο -άσκησης της αγωγής και από το χρόνο 
κατά τον οποίο γεννήθηκε το ασκούµενο µε την τελευταία δικαίωµα του δανειστή-ενάγοντος 
(να ζητήσει τη διάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης), δεδοµένου ότι µε τη νέα 
ρύθµιση δεν µεταβάλλονται δυσµενέστερα ή ευµενεστέρα, (τόσο για τον ενάγοντα -δανειστή, 
όσο και για τον εναγόµενο), οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος που θεµελιώνεται 
στα άρθρα 939, 941 και 942 ΑΚ, ούτε οι διάδικοι αιφνιδιάζονται από αυτή (νέα ρύθµιση), 
αφού οι υφιστάµενες προϋποθέσεις για τη διάρρηξη µε την παλαιότερη ρύθµιση 
εξακολουθούν να παραµένουν ίδιες και µε τη νέα ρύθµιση. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 939, 941, 942, 943, 949, 
ΚΠολ∆: 68, 553, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14, 566, 992, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Καταδολίευση ∆ανειστών - Γενικά 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 75 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης. 
- Μετά την ισχύ του Ν. 2298/1995 εισήχθησαν στο κεφάλαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης 
του ΚΠολ∆ νέες διατάξεις που αφορούν άµεσα τα αποτελέσµατα της διάρρηξης της 
καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης και διαφοροποιούν τη ρύθµιση που ίσχυε µέχρι τότε 
αναφορικά µε τα αποτελέσµατα της διάρρηξης της απαλλοτρίωσης. Σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 936 παρ. 3 και 992 παρ. 1 ΚΠολ∆, αν η κατά του τρίτου αγωγή διάρρηξης του 
δανειστή ευδοκιµήσει τελεσιδίκως, διαπλάσσεται κατάσταση µη αντιταξιµότητας 
(απροβλήτου) κατ’ αυτού, του υπερθεµατιστή και κατά των διαδόχων του της 
καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης. Η µη αντιταξιµότητα είναι αυτοδίκαιη συνέπεια της 
διάρρηξης, ανατρέχει δε, όσον αφορά τις µεταξύ των διαδίκων µερών σχέσεις, στο χρόνο της 
απαλλοτρίωσης. Ο δανειστής που πέτυχε τη διάρρηξη, µπορεί να κατάσχει στην περιουσία 
του οφειλέτη του, ως καθού, το αντικείµενο που αυτός είχε απαλλοτριώσει, σαν να µην είχε 
εκφύγει ποτέ από αυτήν, αφότου η απόφαση που απαγγέλλει τη διάρρηξη σηµειωθεί στο 
περιθώριο της µεταγραφής της απαλλοτριωτικής πράξης, αν αφορά ακίνητο. Η εκτέλεση 
στρέφεται κατά του οφειλέτη και όχι κατά του αποκτήσαντος τρίτου, ο οποίος είναι ξένος 
προς την εκτελεστική διαδικασία (ΕφΠατ 639/2009, ΕφΘεσ 109/2008). 
- Συνέπεια του σχετικού χαρακτήρα των αποτελεσµάτων της διάρρηξης, κατ’ άρθρο 943 παρ. 
1 εδ. β΄ ΑΚ, είναι ότι µόνο ο δανειστής που πέτυχε τη διάρρηξη ευνοείται από αυτήν και όχι 
άλλοι δανειστές του οφειλέτη. Οι τελευταίοι δεν δικαιούνται να αναγγελθούν στον 
πλειστηριασµό ακόµη και αν έχουν εκτελεστό τίτλο και αυτό γιατί η απαλλοτρίωση και µετά 
τη διάρρηξη παραµένει ισχυρή και εξακολουθεί να αντιτάσσεται κατ’ αυτών. Αντίθετα, οι 
ενυπόθηκοι δανειστές ουδέποτε θίγονται από τη µεταβίβαση του ακινήτου (ΑΚ 1291 επ. ) και 
δικαιούνται άρα πάντοτε να επιβληθούν ή να αναγγελθούν χωρίς προηγούµενη διάρρηξη.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1276, 1277, 1278 ΑΚ και 29 παρ. 2 Εισ.Ν. ΚΠολ∆ 
προκύπτει ότι η προσηµείωση υποθήκης αποτελεί εµπράγµατο δικαίωµα υποθήκης υπό 
αναβλητική αίρεση πληρουµένη µε την τελεσίδικη επιδίκαση της απαίτησης µε αναδροµικά 
αποτελέσµατα από την ηµέρα εγγραφής της προσηµείωσης και ότι η πλήρωση της αίρεσης 
δεν εµποδίζεται από το ότι το ακίνητο στο οποίο έχει εγγραφεί η προσηµείωση περιήλθε στην 
κυριότητα άλλου, Συνεπώς, ο ενυπόθηκος δανειστής εξοµοιούται πλήρως µε τον 
προσηµειούχο µε µόνη τη διαφορά ως προς τον τρόπο οριστικής ή τυχαίας κατάταξης κατ’ 
άρθρο 1007 παρ. 1 ΚΠολ∆, κατά το οποίο η απαίτηση υπέρ της οποίας έχει εγγραφεί 
προσηµείωση κατατάσσεται τυχαίως, ενώ η απαίτηση του ενυπόθηκου δανειστή 
κατατάσσεται οριστικώς και εποµένως ο τελευταίος µπορεί είτε, εφόσον διαθέτει εκτελεστό 
τίτλο, να επισπεύδει πριν την τροπή της προσηµείωσης σε υποθήκη αναγκαστική εκτέλεση 
κατά του τρίτου που απέκτησε µετά την εγγραφή της προσηµείωσης την κυριότητα του 
βαρυνοµένου µε προσηµείωση ακινήτου, είτε να αναγγελθεί στον πλειστηριασµό που 
επισπεύδεται από το δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη χωρίς προηγούµενη διάρρηξη, χωρίς 
προηγούµενη διάρρηξη από αυτόν, προκειµένου να ικανοποιηθεί προνοµιακά από το 
πλειστηρίασµα (ΑΠ 31/2009, βλ. και Μελέτη Στ. Ματθία σε Ελ∆νη 36 σελ. 1455 επ., 
∆έσποινα Κλαβανίδου Ελ∆νη 36. 1471 επ.). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 943, 1276, 1277, 1278, 1291 επ., 
ΚΠολ∆: 922, 936, 1007, 
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ΕισΝΚΠολ∆: 29, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 694 
Έτος: 2005 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός 
ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος. Κατά τα την έννοια της διάταξης αυτής το δικαίωµα 
θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά και όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου, πριν από την 
άσκησή του, καθώς και η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε στο διάστηµα που 
µεσολάβησε, δεν δικαιολογούν τη µεταγενέστερη άσκησή του και καθιστούν αυτή µη ανεκτή 
κατά τις περί δικαίου αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου. Μόνη η αδράνεια του 
δικαιούχου και η καλόπιστη πεποίθηση του υποχρέου ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα ή δεν 
πρόκειται να ασκηθεί κατ΄ αυτού, δεν αρκεί κατ΄ αρχήν να καταστήσει καταχρηστική τη 
µεταγενέστερη άσκησή του. Αν όµως η αδράνεια συνοδεύεται από ειδικές περιστάσεις, που 
συνδέονται µε προηγούµενη συµπεριφορά του δικαιούχου και ο ίδιος, µεταβάλλοντας τη 
στάσή του, επιχειρεί να ανατρέψει τη διαµορφωµένη και παγιωµένη κατάσταση, µε 
αποτέλεσµα να επέρχονται δυσµενείς για τα συµφέροντα του υποχρέου επιπτώσεις, στην 
περίπτωση αυτή η άσκηση του δικαιώµατος µπορεί να καταστεί µη ανακτά κατά την καλή 
πίστη και τα χρηστά ήθη και συνεπώς καταχρηστική και απαγορευµένη (Ολ.ΑΠ 7/2002, 
8/2001). Εξάλλου, κατά το άρθρο 25 παρ. 3 του Συντάγµατος η καταχρηστική άσκηση 
δικαιώµατος δεν επιτρέπεται. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 11γ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2005  
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1109 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 281 ΑΚ, η οποία ορίζει ότι η άσκηση του 
δικαιώµατος απαγορεύεται, αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή 
τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος, µόνη η αδράνεια του 
δικαιούχου για την άσκηση του δικαιώµατος επί χρόνο µικρότερο από τον απαιτούµενο για 
την παραγραφή, καθώς και η καλόπιστη πεποίθηση του υπόχρεου ότι δεν υπάρχει το 
δικαίωµα κατ' αυτού ή ότι αυτό δεν πρόκειται ν' ασκηθεί εναντίον του, έστω και αν αυτή 
δηµιουργήθηκε από αδράνεια του δικαιούχου, δεν αρκεί καταρχήν να καταστήσει 
καταχρηστική την επιγενόµενη άσκηση του δικαιώµατος. Αν όµως η αδράνεια συνοδεύεται 
από ειδικές περιστάσεις που συνδέονται κυρίως µε προηγούµενη συµπεριφορά του 
δικαιούχου και ο ίδιος µεταβάλλοντας την στάση του επιχειρεί εκ των υστέρων ανατροπή της 
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κατάστασης που έχει ήδη διαµορφωθεί και παγιωθεί, δεν είναι απαραίτητο να προκαλούνται 
από την επιχειρούµενη ανατροπή αφόρητες ή δυσβάστακτες για τον υπόχρεο καταστάσεις, 
αλλ' αρκεί να επέρχονται δυσµενείς απλώς για τα συµφέροντα του επιπτώσεις, στην 
περίπτωση δε αυτή η άσκηση του δικαιώµατος µπορεί να καταστεί µη ανεκτή κατά την καλή 
πίστη και τα χρηστά ήθη και συνεπώς καταχρηστική και απαγορευµένη (ΟλΑΠ 5/2011 και 
ΟλΑΠ 8/2001). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Καταχρηστικότητα στο εµπράγµατο δίκαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 650 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 281 ΑΚ "η άσκηση δικαιώµατος απαγορεύεται, εάν υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή 
οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος". Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής για να 
θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώµατος ως καταχρηστική θα πρέπει η προφανής υπέρβαση των 
ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός 
του δικαιώµατος να προκύπτει από την προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου ή και των 
δικαιοπαρόχων του ή από την πραγµατική κατάσταση που δηµιουργήθηκε ή τις περιστάσεις 
που µεσολάβησαν ή από άλλα περιστατικά τα οποία χωρίς κατά νόµο να εµποδίζουν ή να 
επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος καθιστούν µη ανεκτή την άσκηση του κατά τις 
περί δικαίου τις ηθικές αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΟλΑΠ 17/1995, ΟλΑΠ 
7/2002).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Καταχρηστικότητα στο εµπράγµατο δίκαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 403 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς 
τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός 
του δικαιώµατος. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής το δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται 
καταχρηστικώς, όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου που προηγήθηκε ή η πραγµατική 
κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε, χωρίς κατά νόµο 
να εµποδίζουν την γένεση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη 
ανεκτή την µεταγενέστερη άσκησή του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του 
µέσου κοινωνικού ανθρώπου, αφού τείνει στην ανατροπή καταστάσεως που δηµιουργήθηκε 
υπό ορισµένες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε για πολύ χρόνο, µε επακόλουθο να 
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συνεπάγεται επαχθείς συνέπειες για τον υπόχρεο. Απαιτείται δηλαδή, για να χαρακτηρισθεί 
καταχρηστική η άσκηση του δικαιώµατος, να έχει δηµιουργηθεί στον υπόχρεο, από τη 
συµπεριφορά του δικαιούχου, σε συνάρτηση και µε εκείνη του υποχρέου και µάλιστα 
ευλόγως, η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωµά του. 
Απαιτείται ακόµη οι πράξεις του υποχρέου και η υπ' αυτού δηµιουργηθείσα κατάσταση, 
επαγόµενη ιδιαιτέρως επαχθείς για τον υπόχρεο επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη σύνδεσµο 
µε την προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου. Μόνη η µακροχρόνια αδράνεια του 
δικαιούχου και όταν ακόµη δηµιούργησε την εύλογη πεποίθηση στον υπόχρεο ότι δεν 
υπάρχει το δικαίωµα ή ότι δεν πρόκειται αυτό να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει 
καταχρηστική τη µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλά απαιτείται να συντρέχουν, προσθέτως, 
ειδικές συνθήκες και περιστάσεις, προερχόµενες, κυρίως, από την προηγηθείσα συµπεριφορά 
του δικαιούχου και του υποχρέου, ενόψει των οποίων και της αδράνειας του δικαιούχου, η 
επακολουθούσα άσκηση του δικαιώµατος, τείνουσα στην ανατροπή της διαµορφωθείσης 
καταστάσεως υπό τις ανωτέρω ειδικές συνθήκες και διατηρηθείσης για αρκετά µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, να εξέρχεται των υπό της ανωτέρω διατάξεως διαγραφοµένων ορίων. Η 
ειρηµένη δε αδράνεια του δικαιούχου, που δεν είναι απαραίτητο να προκαλεί αφόρητες ή 
δυσβάστακτες για τον υπόχρεο συνέπειες, αρκούσης της επελεύσεως δυσµενών απλώς για τα 
συµφέροντά του επιπτώσεων, πρέπει να υφίσταται επί µακρό χρονικό διάστηµα, πλην 
ελάσσονα του δια την παραγραφή του δικαιώµατος υπό του νόµου προβλεποµένου, από τότε 
που ο δικαιούχος µπορούσε να ασκήσει το δικαίωµά του. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Καταχρηστικότητα στο εµπράγµατο δίκαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 58 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. Παρά το νόµο αποδοχή 
πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών 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 έννοια της διατάξεως αυτής το δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται 
καταχρηστικώς, όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου που προηγήθηκε ή η πραγµατική 
κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε, χωρίς κατά νόµο 
να εµποδίζουν την γένεση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη 
ανεκτή την µεταγενέστερη άσκησή του, κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του 
µέσου κοινωνικού ανθρώπου, αφού τείνει στην ανατροπή καταστάσεως που δηµιουργήθηκε 
υπό ορισµένες ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε για πολύ χρόνο, µε επακόλουθο να 
συνεπάγεται επαχθείς συνέπειες για τον υπόχρεο. Απαιτείται δηλαδή, για να χαρακτηρισθεί 
καταχρηστική η άσκηση του δικαιώµατος, να έχει δηµιουργηθεί στον υπόχρεο, από την 
συµπεριφορά του δικαιούχου, σε συνάρτηση και µε εκείνη του υπόχρεου και µάλιστα 
ευλόγως, η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωµά του. 
Απαιτείται ακόµη οι πράξεις του υπόχρεου και η υπ' αυτού δηµιουργηθείσα κατάσταση, 
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επαγόµενη ιδιαιτέρως επαχθείς για τον υπόχρεο επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη σύνδεσµο 
µε την προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου. Μόνη η µακροχρόνια αδράνεια του 
δικαιούχου και όταν ακόµη δηµιούργησε την εύλογη πεποίθηση στον υπόχρεο ότι δεν 
υπάρχει το δικαίωµα ή ότι δεν πρόκειται αυτό να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει 
καταχρηστική την µεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλά απαιτείται να συντρέχουν, 
προσθέτως, ειδικές συνθήκες και περιστάσεις, προερχόµενες, κυρίως, από την προηγηθείσα 
συµπεριφορά του δικαιούχου και του υπόχρεου, ενόψει των οποίων και της αδρανείας του 
δικαιούχου, η επακολουθούσα άσκηση του δικαιώµατος, τείνουσα στην ανατροπή της 
διαµορφωθείσης καταστάσεως υπό τις ανωτέρω ειδικές συνθήκες και διατηρηθείσης για 
αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, να εξέρχεται των υπό της ανωτέρω διατάξεως 
διαγραφοµένων ορίων. Η ειρηµένη δε αδράνεια του δικαιούχου, που δεν είναι απαραίτητο να 
προκαλεί αφόρητες ή δυσβάστακτες για τον υπόχρεο συνέπειες, αρκούσης της επελεύσεως 
δυσµενών απλώς για τα συµφέροντα του επιπτώσεων, πρέπει να υφίσταται επί µακρό χρονικό 
διάστηµα, πλην ελάσσονα του διά την παραγραφή του δικαιώµατος υπό του νόµου 
προβλεποµένου, από τότε που ο δικαιούχος µπορούσε να ασκήσει το δικαίωµά του, επί δε 
διεκδικητικής αγωγής από τότε που ο διεκδικών απέκτησε την κυριότητα του υπό του 
εναγοµένου κατεχοµένου πράγµατος (ΟλΑΠ 17/95, ΟλΑΠ 62/90, ΟλΑΠ 8/1). Το δε ζήτηµα 
αν οι συνέπειες που συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώµατος είναι επαχθείς για τον υπόχρεο 
πρέπει ναι αντιµετωπίζεται και σε συνάρτηση µε τις αντίστοιχες συνέπειες που µπορεί να 
επέλθουν εις βάρος του δικαιούχου από την παρακώλυση της ασκήσεως του δικαιώµατός του 
(ΑΠ 323/32). Στην περίπτωση αυτή η άσκηση του δικαιώµατος µπορεί να καταστεί µη 
ανεκτή κατά την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και συνεπώς καταχρηστική και 
απαγορευµένη, το δικαίωµα κυριότητος ή συγκυριότητος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 1045, 
ΚΠολ∆: 432 επ., 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος - Καταχρηστικότητα στο εµπράγµατο δίκαιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 518 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ το δικαίωµα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά και 
όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου που προηγήθηκε της ασκήσεώς του και η πραγµατική 
κατάσταση που διαµορφώθηκε κατά το διάστηµα που µεσολάβησε, δεν δικαιολογούν 
επαρκώς τη µεταγενέστερη ενάσκησή του, από την οποία αντιθέτως προκύπτει προφανής 
υπέρβαση των ορίων, τα οποία τίθενται µε την ως άνω διάταξη για την άσκηση του 
δικαιώµατος. Ειδικότερα, στην περίπτωση της µακράς αδράνειας του δικαιούχου δεν αρκεί, 
κατ' αρχήν, µόνον αυτή η επί µακρόν χρόνο µη άσκηση του δικαιώµατος, αλλά υπάρχει 
τέτοια κατάχρηση µόνον εφόσον συντρέχουν προσθέτως και άλλα περιστατικά που 
ανάγονται στο ίδιο διάστηµα και στην όλη συµπεριφορά τόσο του δικαιούχου, όσο και του 
υποχρέου που αποκρούει το δικαίωµα, από τα οποία δηµιουργείται στον τελευταίο η εύλογη 
πεποίθηση ότι δεν πρόκειται να ασκηθεί κατ' αυτού, σε τρόπο που η µε την µεταγενέστερη 
άσκηση του δικαιώµατος επιδίωξη ανατροπής µιας καταστάσεως που έχει δηµιουργηθεί υπό 
ορισµένες ειδικές συνθήκες και έχει διατηρηθεί επί µακρόν χρόνο, να συνεπάγεται επαχθείς 
για τον υπόχρεο συνέπειες (ΟλΑΠ 8/2011).  
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολ∆: 560, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Κοινόχρηστα πράγµατα - Κοινόχρηστοι χώροι 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1704 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κοινόχρηστοι χώροι. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Η §1 του άρθρου 1 του Ν∆ 690/7-8 Μαΐου 1948 "περί συµπληρώσεως των περί σχεδίου - 
πόλεων διατάξεων ορίζει, ότι "οι κοινόχρηστοι χώροι (πλατείαι, οδοί, άλση, κήποι κ.λπ), οι 
καθοριζόµενοι υπό των µέχρι της ισχύος του παρόντος εγκριθέντων επισπεύσει των 
ιδιοκτητών ή των αναλαβόντων την εκµετάλλευσιν των οικείων εκτάσεων σχεδίων 
ρυµοτοµίας συνοικισµών, θεωρούνται περιελθόντες εις την κοινήν χρήσιν από της εγκρίσεως 
του καθορίσαντος τούτου σχεδίου του οικισµού είτε επεβλήθη εις τους ως άνω 
επισπεύσαντας την έγκρισιν η υποχρέωσις της παραιτήσεως αυτών από της κυριότητος νοµής 
και κατοχής των χώρων τούτων, ασχέτως αν εξεπληρώθη αύτη ή όχι, είτε δεν επεβλήθη µεν 
τοιαύτη υποχρέωσις η επιδιωχθείσα όµως παρά τούτων έγκρισις του σχεδίου είχεν ως 
αναγκαίον, κατ' αµάχητον τεκµήριον, επακολούθηµα την κατ' ελευθέραν βούλησιν αυτών 
παραίτησίν των από της κυριότητος, νοµής και κατοχής των υπό των ως άνω χώρων 
καταλαµβανόµενων γηπέδων άνευ της οποίας δεν ήτο δυνατή η έγκρισις του σχεδίου και η 
διάθεσις των υπό τούτου ορισθέντων οικοδοµήσιµων δι' οιονδήποτε σκοπόν χώρων. Οι ως 
άνω κοινόχρηστοι χώροι περιέρχονται εις την κοινήν χρήσιν ελεύθεροι παντός βάρους 
υποθήκης ή προσηµειώσεως, των τυχόν επί τούτων εγγεγραµµένων βαρών κ.λπ. 
περιοριζόµενων επί των λοιπών ακινήτων, των επισπευσάντων την έγκρισιν του σχεδίου". 
Κατά δε την §2 του άρθρου αυτού: "η προηγούµενη παράγραφος (1) ισχύει και δια τους 
συνεπεία µεταγενέστερος τροποποιήσεως σχεδίου καθορισθέντος κοινοχρήστους χώρους 
καταλαµβάνοντας γήπεδα, ανήκοντα κατά τον χρόνο της τροποποιήσεως εις τους 
επισπεύσαντας την έγκρισιν του σχεδίου, εφ' όσον η τροποποίησις εγένετο τη αιτήσει αυτών 
ή άλλως εγένετο αποδεκτή καθ' οιονδήποτε χρόνον, έστω και σιωπηρώς, µη εκδηλωθείσης 
εγγράφως µέχρι της ισχύος του παρόντος οιασδήποτε αντιθέσεως ή επιφυλάξεως τούτων. Εν 
τη περιπτώσει της παρούσης παραγράφου οι τυχόν εκ της τροποποιήσεως καταργούµενοι 
κοινόχρηστοι χώροι, καθιστάµενοι οικοδοµήσιµοι περιέρχονται εις την κυριότητα νοµήν και 
κατοχήν των επισπευσάντων την έγκρισιν του σχεδίου, καθ' ο ποσόν δεν υπερβαίνουν το 
εµβαδόν των κατά το προηγούµενον εδάφιον καθισταµένων δια της τροποποιήσεως 
κοινοχρήστων". Και κατά την §4 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόµου "αι διατάξεις των §§1 
και 2 δεν ισχύουν εάν οι κοινόχρηστοι χώροι καταλαµβάνουν ακίνητα, µη ανήκοντα εις τους 
επισπεύσαντας την έγκρισιν του σχεδίου δια την αποζηµίωσιν των οποίων, ως προς το 
αναλογούν εις τους δήµους και τας κοινότητας µέρος, υπόχρεοι ορίζονται οι επισπεύσαντες 
την έγκρισιν του σχεδίου". Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις των 
επόµενων §§6 και 8 του ίδιου άρθρου του νόµου αυτού (690/1948), καθώς και των άρθρων 
2§1 εδ. α, 3§2 και §§1 και 2 του ν.δ. της 17 Ιουλίου/16 Αυγούστου 1923 "περί σχεδίου 
πόλεων και συνοικισµών του Κράτους και οικοδοµής αυτών, ενόψει και του σκοπού των 
διατάξεων τούτων του ν. 690/1948, που απέβλεψαν στην εξασφάλιση της εφαρµογής του 
σχεδίου της ρυµοτοµίας χωρίς δαπάνες για τους κοινόχρηστους χώρους, µε την εθελοντική 
παραχώρηση των αναγκαίων προς τούτο γηπέδων από τους ιδιοκτήτες τους, συνάγονται τα 
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εξής: Οι ιδιοκτήτες εδαφικών εκτάσεων που καταλαµβάνονται από τα σχέδια ρυµοτοµίας των 
συνοικισµών που εγκρίθηκαν µέχρι την ισχύ του νόµου 690/1948 ως κοινόχρηστοι χώροι, 
(δηλαδή ως πλατείες, δρόµοι, άλση, κήποι κ.λπ. του οικισµού), οι οποίοι και επεδίωξαν την 
έγκριση του σχεδίου ρυµοτοµίας και ήταν τότε ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών, θεωρούνται 
"κατ' αµάχητον τεκµήριον", ότι παραιτήθηκαν από την κυριότητα νοµή και κατοχή τους και 
από οποιοδήποτε δικαίωµα τους γενικώς επί των εδαφικών αυτών εκτάσεων, µε τη θέληση 
τους, ώστε να επιτύχουν, µε την έγκριση και την εφαρµογή του σχεδίου την διαίρεση των 
υπολοίπων εκτάσεων τους σε οικόπεδα οικοδοµήσιµα και τη διάθεση τους. Οι εδαφικές δε 
αυτές εκτάσεις τους, τις οποίες το σχέδιο της ρυµοτοµίας καθόρισε ως κοινόχρηστους 
χώρους, θεωρούνται ότι περιήλθαν στην προβλεπόµενη από το σχέδιο της ρυµοτοµίας κοινή 
χρήση αφότου αυτό εγκρίθηκε. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση, κατά την οποία µε ένα 
σχέδιο ρυµοτοµίας οικισµού, είτε αρχικού είτε τροποποιητικού του προηγουµένου 
καθορίζονται κοινόχρηστοι χώροι, οι οποίοι καταλαµβάνουν γήπεδα τα οποία ανήκουν σε 
αυτούς που επιδίωξαν την έγκριση ή ζήτησαν την τροποποίηση του σχεδίου ή τουλάχιστον 
την αποδέχτηκαν οποτεδήποτε, έστω και σιωπηρώς χωρίς να εκδηλώσουν, εγγράφως, 
οποιαδήποτε αντίθεση τους ή επιφύλαξη τους µέχρι την έναρξη ισχύος του Ν∆ 690/1948 
(ΟλΑΠ 228/1983, ΟλΑΠ 1191/1981). Εάν οι κοινόχρηστοι χώροι καταλαµβάνουν ακίνητα τα 
οποία δεν ανήκουν σ' εκείνους που προέβησαν στην επίσπευση της έγκρισης του 
ρυµοτοµικού σχεδίου, ούτε την αποδέχθηκαν οποτεδήποτε, έστω και σιωπηρώς, δεν έχει 
εφαρµογή το τεκµήριο της παραίτησης.  
Εποµένως, εάν εγκριθεί το σχέδιο, γίνεται η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των 
ακινήτων αυτών, η συντέλεση όµως και αυτής επέρχεται µε την καταβολή ή κατάθεση της 
αποζηµίωσης (ΟλΑΠ 1108/1981, ΟλΑΠ 1021/1980, ΑΠ 163/1995). Με την ως άνω ερµηνεία 
οι διατάξεις που προαναφέρθηκαν δεν αντίκεινται στο άρθρο 17 του Συντάγµατος για την 
προστασία της ιδιοκτησίας, ούτε στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της από 
4-11-1950 Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου 
(ΕΣ∆Α), που κυρώθηκε µαζί µε τη Σύµβαση, αρχικά µε το Ν. 2329/1953 και εκ νέου µε το 
Ν∆ 53/1974 και έχει αυξηµένη ισχύ, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Συντάγµατος, έναντι των 
κοινών νόµων, δεδοµένου ότι η απώλεια της κυριότητας συνδέεται µε την υποκειµενική 
συµπεριφορά του κυρίου του ακινήτου, ο οποίος µε τη συναίνεση ή την ανοχή του 
αποδέχθηκε τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του ακινήτου και δεν µπορεί εκ των υστέρων να 
προβάλλει σχετικά δικαιώµατα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 690/1948,  
Νόµοι: 2329/1953,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κοινόχρηστα πράγµατα - Κοινόχρηστοι χώροι 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1514 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κοινόχρηστα πράγµατα. Πράγµατα ανεπίδεκτα χρησικτησίας. Αναιρετικοί λόγοι 
σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. 
- Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 966, 967, 968 ΑΚ, εκτός συναλλαγής είναι 
και τα κοινόχρηστα πράγµατα, τα οποία, εφόσον δεν ανήκουν σε ∆ήµο ή Κοινότητα, ή ο 
νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, ανήκουν στο ∆ηµόσιο. Σύµφωνα δε µε τις διατάξεις των 
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άρθρων 12 και 13 Ν. ∆ΝΖ/1912 και του άρθρου 241 παρ. 1δ' του Π. ∆/τος 410/1995 περί 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, τα κοινόχρηστα ακίνητα που βρίσκονται στην περιφέρεια 
∆ήµου ή Κοινότητας περιέρχονται στην κυριότητά τους. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 
1054 ΑΚ, ανεπίδεκτα χρησικτησίας, τακτικής ή έκτακτης, είναι τα εκτός συναλλαγής 
πράγµατα, µεταξύ των οποίων είναι, σύµφωνα µε το άρθρο 966 του ίδιου Κώδικα, και τα 
κοινόχρηστα. Έτσι, τα κοινής χρήσης πράγµατα λαµβάνουν τον προορισµό τους αυτό από το 
νόµο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους (όπως µε διαθήκη ή δωρεά), που µπορεί να εκδηλωθεί 
και µε παραίτηση από την κυριότητα του πράγµατος για να καταστεί αυτό κοινόχρηστο 
τηρουµένων πάντοτε των νόµιµων προϋποθέσεων. Κατά το προϊσχύσαν του ΑΚ 
βυζαντινορρωµαϊκό δίκαιο (ν. 3 Πανδ. 43. 7, ν. 2 παρ. 8 πανδ 39, 3 ν. 28 Πανδ. 22, 3), 
αναγνωριζόταν ως τρόπος κτήσης της ιδιότητας πράγµατος ως κοινοχρήστου η 
αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα στη χρήση του πράγµατος από τους δηµότες Κοινότητας ή 
∆ήµου (νetustas), µε την οποία κυρούνταν ως νόµιµη η πραγµατική κατάσταση που υπήρχε 
πριν από τόσο χρόνο, ώστε η ζώσα γενεά να τη γνώρισε ως έχει και να µη διέσωσε παράδοση 
από την παρελθούσα γενεά για την ύπαρξη άλλης διαφορετικής κατάστασης. Η 
αµνηµονεύτου χρόνου αρχαιότητα δεν υιοθετήθηκε από τον ΑΚ, διατηρείται, όµως, σύµφωνα 
µε το άρθρο 51 ΕισΝΑΚ, η δυνάµει αυτής ιδιότητα που απέκτησε το πράγµα ως κοινής 
χρήσης, εφόσον πριν από την εισαγωγή του ΑΚ (23-2-1946) δύο συνεχόµενες γενεές 
ανθρώπων επί συνολικό διάστηµα τουλάχιστον ογδόντα (80) ετών δεν γνώρισαν διαφορετική 
κατάσταση του πράγµατος από την κοινοχρησία. Εκείνος δε, που ισχυρίζεται, ότι κάποιο 
ακίνητο είναι κοινόχρηστος χώρος, πρέπει, για το ορισµένο του ισχυρισµού του, να καθορίσει 
το νόµιµο τρόπο µε τον οποίο αποκτήθηκε η ιδιότητα της κοινοχρησίας.  
- Η νοµική αοριστία της αγωγής ή της ένστασης, που συνδέεται µε τη νοµική εκτίµηση του 
εφαρµοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, αποτελεί παράβαση που ελέγχεται µε τη διάταξη 
του άρθρου 560 αριθ. 1 ΚΠολ∆, αν το δικαστήριο αξίωσε περισσότερα στοιχεία από τα 
απαιτούµενα από το νόµο προς θεµελίωση του ασκουµένου δικαιώµατος για να κρίνει νόµιµη 
την αγωγή ή αντίθετα αρκέστηκε σε λιγότερα από τα απαιτούµενα στοιχεία. Η αοριστία όµως 
του δικογράφου της αγωγής ή της ένστασης µπορεί να µη είναι νοµική, αλλά ποσοτική ή 
ποιοτική, όταν στο δικόγραφο αυτής δεν αναφέρονται µε πληρότητα τα πραγµατικά 
περιστατικά, τα οποία αποτελούν την προϋπόθεση εφαρµογής του κανόνα δικαίου, στον 
οποίο σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 στοιχ. α' και β' ΚΠολ∆, στηρίζεται το 
αίτηµα της αγωγής (ποσοτική αοριστία) ή όταν στο δικόγραφο γίνεται απλώς επίκληση των 
όρων του νόµου χωρίς να αναφέρονται τα περιστατικά που θεµελιώνουν την εφαρµογή του 
συγκεκριµένου κανόνα δικαίου (ποιοτική αοριστία). Στις περιπτώσεις αυτές της ποσοτικής ή 
ποιοτικής αοριστίας της αγωγής η απόφαση ελέγχεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 559 
αριθ. 8 και 14 ΚΠολ∆, αντίστοιχα, οι οποίες όµως, κατά το άρθρο 560 ΚΠολ∆, δεν ιδρύουν 
λόγο αναίρεσης κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των 
Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 522, 552, 553 και 566 παρ. 2 ΚΠολ∆, µε τις 
οποίες καθορίζεται η έκταση του µεταβιβαστικού αποτελέσµατος της έφεσης, οι υποκείµενες 
σε αναίρεση αποφάσεις και τα της ασκήσεως αναιρέσεως κατά περισσότερων αποφάσεων, 
προκύπτει, ότι σε υπόθεση η οποία διήλθε και τους δύο βαθµούς δικαιοδοσίας, µόνο η 
οριστική απόφαση που εκδόθηκε από το δευτεροβάθµιο δικαστήριο, εφόσον τούτο υπεισήλθε 
στην εξέταση της ουσίας, υπόκειται σε αναίρεση, όχι δε και η πρωτόδικη, η οποία 
ενσωµατώνεται στην απόφαση του δευτεροβάθµιου ∆ικαστηρίου (ΟλΑΠ 40/1996).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 966, 967, 968, 1054, 
ΚΠολ∆: 522, 552, 553, 560, 566, 
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Νόµοι: ∆ΝΖ/1912, άρθ. 12, 13,  
Π∆: 410/1995, άρθ. 241, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κοινωνία - ∆ιανοµή ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 303 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιανοµή ακινήτου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 798, 799, 800 και 801 του ΑΚ, και 480, 480 
Α, 481 και 484 παρ. 1 του ΚΠολ∆, οι οποίες, σύµφωνα µε το άρθρο 1113 του ΑΚ, 
εφαρµόζονται και επί διανοµής κοινού πράγµατος, προκύπτει ότι αν δεν συµφωνούν όλοι οι 
κοινωνοί για τη λύση της κοινωνίας µε διανοµή, κάθε κοινωνός µπορεί να ζητήσει τη 
δικαστική διανοµή κατά τις διατάξεις του ΚΠολ∆ (άρθρ. 478 επ.). Με το άρθρο 480 Α' , 
ειδικότερα, καθιερώθηκε για πρώτη φορά ως τρόπος αυτούσιας διανοµής κοινού οικοπέδου, 
στο οποίο υπάρχει οικοδοµή ή το οποίο είναι ακάλυπτο και οικοδοµήσιµο, η κατόπιν 
σχετικού αιτήµατος κάποιου από τους συγκυρίους του οικοπέδου σύσταση χωριστής 
ιδιοκτησίας, είτε κατά ορόφους ή µέρη ορόφων είτε σε διακεκριµένα µέρη του ενιαίου 
οικοπέδου, στα οποία θα είναι δυνατή η ανέγερση χωριστών οικοδοµηµάτων, σύµφωνα µε 
τον Ν. 3741/1929 και το Ν∆ 1024/1971, αντίστοιχα, καθώς και τα άρθρα 1002 και 1117 ΑΚ, 
ορίζεται δε περαιτέρω στην παρ. 1 του άρθρου 480 Α ΚΠολ∆ ότι το δικαστήριο αποφασίζει 
τη διανοµή µε τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή αν είναι εφικτή και δεν 
αντιβαίνει στο συµφέρον των λοιπών συγκυρίων, ότι η απόφαση που διατάζει τη διανοµή 
κατά τον τρόπο αυτό προσδιορίζει τα χωριστά µέρη της οικοδοµής που αναλογούν στις 
µερίδες των συγκυρίων και τα επιδικάζει σ' αυτούς και ότι, αν µε την εν λόγω διανοµή 
περιέρχονται σε κάποιο συγκύριο περισσότερες αυτοτελείς ιδιοκτησίες, η απόφαση καθορίζει 
το ποσοστό της συγκυριότητας που αναλογεί σε καθεµία από τις ιδιοκτησίες αυτές. Από τις 
αµέσως παραπάνω διατάξεις και, ειδικότερα, αυτές του άρθρου 480Α παρ. 1 εδ. α' και β' και 
2 εδ. α' και β' ΚΠολ∆, προκύπτει ότι σε περίπτωση συνιδιοκτησίας επί οικοπέδου, στο οποίο 
υπάρχει οικοδοµή, κάθε συγκύριος έχει δικαίωµα, στη δίκη διανοµής, να ζητήσει την 
αυτούσια διανοµή του µε σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας κατ' ορόφους, αποφασίζει δε το 
δικαστήριο την κατά τον τρόπο αυτό διανοµή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι εφικτή και 
δεν αντιβαίνει στο συµφέρον των λοιπών συγκυρίων (ΑΠ 1309/2005, 765/1993).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 798, 799, 800, 801, 1002, 1113, 1117, 
ΚΠολ∆: 480, 480 Α, 481, 484, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 3741/1929,  
Ν∆: 1024/1971,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Κοινωνία - ∆ιανοµή ακινήτου 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 156 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιανοµή ακινήτου. ∆εν είναι επιτρεπτή η διανοµή µελλόκτητου πράγµατος. Καταχρηστική 
άσκηση δικαιώµατος. 
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- Κατά το άρθρο 799 του ΑΚ αν δεν συµφωνούν για τη διανοµή όλοι οι κοινωνοί, κάθε 
κοινωνός µπορεί να απαιτήσει δικαστική διανοµή κατά τις διατάξεις της πολιτικής 
δικονοµίας. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 800 του ΑΚ, η διανοµή γίνεται αυτουσίως, αν το 
αντικείµενο ή τα αντικείµενα που πρόκειται να διανεµηθούν είναι δυνατόν χωρίς µείωση της 
αξίας να διαιρεθούν σε οµοειδή µέρη ανάλογα προς τις µερίδες των κοινωνών. Επίσης: 
α)Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 480 του ΚΠολ∆ «Το δικαστήριο αποφασίζει την 
αυτούσια διανοµή, αν είναι δυνατή η διαίρεση του διανεµητέου σε µέρη ανάλογα προς τις 
µερίδες των κοινωνών, δίχως να µειώνεται η αξία του.», β)κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 
486 του ΚΠολ∆ «Αν τα µέρη που σχηµατίστηκαν κατά τα άρθρα 480 και 480 Α είναι ίσα, η 
αυτούσια διανοµή τους µεταξύ των κοινωνών γίνεται µε κλήρωση ...», κατά δε την 
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου «Αν τα µέρη που σχηµατίστηκαν κατά τα άρθρα 480 και 480 
Α είναι άνισα, η αυτούσια διανοµή γίνεται µε επιδίκαση στους συγκυρίους ή στις οµάδες 
εκείνων που ζήτησαν κοινή µερίδα, κατά το λόγο των µερίδων τους.», γ)κατά το άρθρο 481 
εδαφ. 2 του ΚΠολ∆ «Στις περιπτώσεις των άρθρων 480 και 480Α το δικαστήριο ... µπορεί για 
την εξίσωση άνισων µερών να αποφασίσει ότι οι κοινωνοί που λαµβάνουν ορισµένα µέρη θα 
καταβάλουν σε άλλους κοινωνούς ορισµένο χρηµατικό ποσό ή να συστήσει δουλεία σε 
ορισµένα µέρη υπέρ άλλων κοινωνών.». Με τις προπαρατεθείσες διατάξεις των άρθρων 480, 
481 και 486 του ΚΠολ∆, επιτράπηκε, υπό τις διαλαµβανόµενες σε αυτές προϋποθέσεις, η 
αυτούσια διανοµή µε απονέµηση, δηλαδή χωρίς κλήρωση, µε απ΄ ευθείας επιδίκαση στους 
συγκυρίους άνισων, οµοειδών ή µη, µερών, κατά το λόγο των µερίδων τους. Όµως, η 
απονοµή σε ορισµένους κοινωνούς των ποσοστών τους σε κοινή µερίδα προϋποθέτει αίτηση 
των ίδιων ή ενός απ΄ αυτούς και εφόσον δεν αντιλέγουν οι λοιποί, επιπλέον δε, το δικαστήριο 
να προκρίνει αυτόν τον τρόπο διανοµής από την πώληση µε πλειστηριασµό του κοινού προς 
λύση της κοινωνίας και διανοµή του πλειστηριάσµατος στους κοινωνούς (βλ. ΑΠ 889/1985 
ΝοΒ 34 841, ΕφΑθ 8828/2001 Ελ∆νη 2002 475). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 480Α ΚΠολ∆ 
«1.Κάθε συγκύριος οικοπέδου στο οποίο υπάρχει οικοδοµή ή χωριστές οικοδοµές έχει 
δικαίωµα να ζητήσει την αυτούσια διανοµή του οικοπέδου µε σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας 
κατ΄ ορόφους ή µέρη ορόφων ή µε σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας σε διακεκριµένα µέρη του 
ενιαίου οικοπέδου στα οποία έχουν ανεγερθεί οι χωριστές οικοδοµές, µε την επιφύλαξη των 
πολεοδοµικών διατάξεων. Το δικαστήριο αποφασίζει τη διανοµή µε τον τρόπο αυτόν αν είναι 
εφικτή και δεν αντιβαίνει στο συµφέρον των λοιπών συγκυρίων ... 2. Αν πρόκειται για 
οικόπεδο ακάλυπτο και οικοδοµήσιµο και η αυτούσια διαίρεσή του είναι ανέφικτη, το 
δικαστήριο µπορεί να αποφασίσει την αυτούσια διανοµή του µε σύσταση χωριστής 
ιδιοκτησίας σε διακεκριµένα µέρη του ενιαίου οικοπέδου στα οποία θα είναι δυνατή η 
ανέγερση χωριστών οικοδοµηµάτων, µε την επιφύλαξη των πολεοδοµικών διατάξεων.». 
Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, σε συνδυασµό ερµηνευόµενων και 
εφαρµοζόµενων, ενόψει και του σκοπού για τον οποίο τέθηκαν, είναι επιτρεπτή, αν είναι 
εφικτή και δεν αντιβαίνει στο συµφέρον όλων των συγκυρίων, η αυτούσια διανοµή ακινήτου 
επί του οποίου υπάρχει µια µόνον οικοδοµή µε τη σύσταση χωριστών ιδιοκτησιών σε 
διακεκριµένα µέρη του ακινήτου, σύµφωνα µε το Ν∆ 1024/1971, µε την έννοια ότι η 
υπάρχουσα οικοδοµή θα περιέλθει, ως αυτοτελής ιδιοκτησία, σε ένα των συγκυρίων και 
στους λοιπούς θα περιέλθουν οι ανεγερθησόµενες επί των οριζόµενων υπό του δικαστηρίου 
διακεκριµένων µερών υπόλοιπες ιδιοκτησίες, εξισουµένων των τυχόν ανισοτήτων µε την 
καταβολή χρηµατικού ποσού ή σύσταση δουλειών (βλ. ΑΠ 1843/1999 Ελ∆νη 2000.989, ΑΠ 
2230/2009). Ακόµη, πρέπει σηµειωθεί ότι η κατά της ως άνω διατάξεις αυτούσια διανοµή 
κοινού οικοπέδου, στο οποίο υπάρχει οικοδοµή µε τη σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας κατ΄ 
ορόφους ή µέρη ορόφων (Ν. 3741/1929), µπορεί να διενεργηθεί υπό τον όρο ότι η οικοδοµή 
έχει ανεγερθεί πλήρως κατά το χρόνο της συζήτησης της σχετικής αγωγής, δεδοµένου ότι δεν 
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είναι επιτρεπτή η διανοµή µελλόκτητου πράγµατος (βλ. ΕφΠειρ 20/2000 ΠειρΝ 2000 77, 
ΕφΠειρ 1057/1995 Ελ∆νη 1996 1116, ΕφΑθ 2212/1993 Ελ∆νη 1993 1389).  
- Κατ΄ άρθρον 281 του 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 ως άνω διατάξεως ως «καλή 
πίστη» θεωρείται η συµπεριφορά του χρηστού και συνετού ανθρώπου, που επιβάλλεται κατά 
τους συνηθισµένους τρόπους ενεργείας, ενώ ως κριτήριο των «χρηστών ηθών» χρησιµεύουν 
οι ιδέες του κατά γενική αντίληψη χρηστώς και εµφρόνως σκεπτόµενου ανθρώπου. Επίσης, 
για την εφαρµογή της διατάξεως αυτής δεν αρκεί κατ΄ αρχήν µόνη η επί µακρό χρόνο 
αδράνεια του δικαιούχου να ασκήσει το δικαίωµά του, ούτε η καλόπιστη πεποίθηση του 
υποχρέου ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα κατ΄ αυτού ή ότι δεν πρόκειται τούτο να ασκηθεί, ούτε 
κατ΄ ανάγκη από την άσκησή του να δηµιουργούνται αφόρητες ή απλώς δυσµενείς 
επιπτώσεις για τον υπόχρεο, αλλ΄ απαιτείται, κατά περίπτωση, συνδυασµός των 
προαναφερθέντων ή συνδροµή ιδιαίτερων περιστάσεων, αναγόµενων στη συµπεριφορά τόσο 
του δικαιούχου όσο και του υποχρέου (εφόσον όµως του τελευταίου τελεί σε αιτιώδη σχέση 
µε εκείνη του δικαιούχου και δεν είναι άσχετη µε αυτήν), ώστε η άσκηση του δικαιώµατος να 
αποβαίνει αντίθετη στις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου 
(βλ. ΑΠ 1518/2004, ΑΠ 563/2003 ΝοΒ 2004.24). Σηµειωτέον ότι η ένσταση περί 
καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώµατος µπορεί να προβληθεί και στην περίπτωση της 
αγωγής διανοµής ακινήτου (βλ. ΑΠ 1188/2010 Ελ∆νη 2011.1028, ΕφΑθ 6546/2008 Ελ∆νη 
2009.577, ΕφΠατρ 364/2005 ΑχαΝοµ 2006.22).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 785, 795, 798, 799, 800, 801, 1113, 
ΚΠολ∆: 478, 480, 480Α, 481, 484, 486, 
Νόµοι: 3741/1929,  
Ν∆: 1024/1971,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Κοινωνία - ∆ιανοµή κοινού πράγµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 319 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ίκη διανοµή. Απλή οµοδικία. Συγκοινωνοί. Χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση των ερµηνευτικών κανόνων των 
δικαιοπραξιών. Λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων που ο νόµος δεν επιτρέπει. Παραβίαση 
των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων. Παρά το νόµο λήψη 
υπόψη πραγµάτων που δεν προτάθηκαν. Μη συµµόρφωση του δικαστηρίου της παραποµπής 
προς την αναιρετική απόφαση. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. Μεταβιβαστικό 
αποτέλεσµα της έφεσης. Κατά παράβαση του νόµου, αποδοχή ότι δεν υπάρχει δεδικασµένο. 
- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό της πρώτης από τις διατάξεις αυτές προς εκείνες των 
άρθρων 74, 75 παρ. 1 και 2 και 76 παρ. 1 ΚΠολ∆, σε περίπτωση απλής οµοδικίας, η οριστική 
απόφαση που εκδίδεται καθίσταται τελεσίδικη αυτοτελώς έναντι εκάστου οµοδίκου και 
συνεπώς υπόκειται σε αναίρεση κατά το µέρος µόνο που είναι τελεσίδικη, προτού δηλαδή να 
γίνει τελεσίδικη και ως προς τους υπόλοιπους οµοδίκους. Αντίθετα, σε περίπτωση 
αναγκαστικής οµοδικίας, η οποία υπάρχει και όταν ασκήθηκε αγωγή διανοµής κοινού 
πράγµατος, που υποχρεωτικά, κατά το άρθρο 478 ΚΠολ∆, απευθύνεται κατά όλων των 
κοινωνών, η οριστική απόφαση προσβάλλεται παραδεκτώς µε αναίρεση µόνο όταν καταστεί 



 

[135] 
 

τελεσίδικη για όλους τους οµοδίκους. Εξάλλου, όπως προκύπτει από το συνδυασµό των 
διατάξεων των άρθρων 76 παρ. 1 και 501 ΚΠολ∆ (όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 2145/1993), σε περίπτωση αναγκαστικής οµοδικίας, δικαίωµα ν' 
ασκήσει αιτιολογηµένη ανακοπή ερηµοδικίας, κατά της απόφασης που εκδόθηκε παρά την 
απουσία του έχει ο αναγκαίος οµόδικος που ήταν απών κατά τη δίκη, έστω και αν αυτός, 
σύµφωνα µε την πρώτη από τις διατάξεις αυτές θεωρείται ότι αντιπροσωπεύθηκε στη δίκη 
από τους παρόντες αναγκαίους οµοδίκους του, αφού προϋπόθεση για την αντιπροσώπευση 
αυτή είναι να είχε αυτός κλητευθεί νόµιµα στη δίκη.  
Προκειµένου, ειδικότερα, για δίκη διανοµής κοινού πράγµατος, οπότε η σχετική αγωγή έχει 
διπλό χαρακτήρα, όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 798 και 
799 ΑΚ, 480 παρ. 3, 481 αριθ. 2, 483 και 489 ΚΠολ∆ και η θέση κάθε κοινωνού ως 
ενάγοντος ή εναγοµένου είναι συµπτωµατική, εξαρτώµενη από το ποίος είχε την 
πρωτοβουλία να ασκήσει την αγωγή, κάθε δε κοινωνός είναι συγχρόνως οµόδικος και 
αντίδικος των υπόλοιπων συγκοινωνών (ΟλΑΠ 321/1983), ούτε ο κανόνας της 
αντιπροσώπευσης του απόντος κοινωνού διαδίκου από τους παρόντες συγκοινωνούς, 
αναγκαίους οµοδίκους του, έχει εφαρµογή, και συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί εκ 
των προτέρων ν' αποκλεισθεί το έννοµο συµφέρον του απόντος συγκοινωνού διαδίκου ν' 
ασκήσει κατά της απόφασης που εκδόθηκε ερήµην του ανακοπή ερηµοδικίας, τις 
προϋποθέσεις του παραδεκτού της οποίας, όπως είναι και η ύπαρξη έννοµου συµφέροντος 
προς άσκησή της, κρίνει µόνο το δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή ερηµοδικίας, το οποίο 
κρίνει και τη βασιµότητα των λόγων της ανακοπής, δεν µπορεί δε να τις κρίνει 
παρεµπιπτόντως ο Άρειος Πάγος, όταν εξετάζει εάν η αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση έχει 
τελεσιδικήσει (ΟλΑΠ 15/2001). Εάν, συνεπώς σε δίκη διανοµής κοινού πράγµατος, 
δικάστηκε ερήµην στο Εφετείο ο ένας από τους αναγκαίους οµοδίκους συγκοινωνούς, θα 
πρέπει να έχει γίνει και ως προς αυτόν τελεσίδικη η απόφαση για να υπόκειται σε αναίρεση, 
είτε µε την πάροδο της προθεσµίας άσκησης από αυτόν ανακοπής ερηµοδικίας, η οποία 
αποδεικνύεται µε την σχετική έκθεση επίδοσης προς αυτόν της τελεσίδικης απόφασης ή µε 
την επισηµείωση του δικαστικού επιµελητή στο αντίγραφο της απόφασης που του επιδόθηκε, 
είτε µε την οριστική απόρριψη της ανακοπής ερηµοδικίας που αυτός άσκησε κατά της 
απόφασης που εκδόθηκε ερήµην του.  
- το άρθρο 1879 ΑΚ ορίζει ότι ο νοµέας της κληρονοµίας, εφόσον δεν παρεγράφη η περί 
κλήρου αγωγή, δεν µπορεί να επικαλεσθεί έναντι του κληρονόµου την χρησικτησία 
πράγµατος που το νέµεται σαν να είναι στην κληρονοµία. Η ρύθµιση αυτή που καθιερώνει 
περιορισµό, σχετικοποιώντας έναντι του κληρονόµου την κυριότητα που απέκτησε ο νοµέας 
της κληρονοµιάς µε χρησικτησία, βρίσκει εφαρµογή µόνον όταν ο κληρονόµος έχει κινήσει 
κατά του νοµέα της κληρονοµίας την περί κλήρου αγωγή. Τότε η ένσταση του εναγοµένου 
νοµέα της κληρονοµίας ότι έγινε κύριος κάποιων κληρονοµιαίων µε χρησικτησία υπόκειται 
στον περιορισµό της ανωτέρω ρύθµισης. Για να αντιτάξει, εποµένως, κατά του ενάγοντος την 
κυριότητά του πρέπει προηγουµένως να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι η περί κλήρου 
αξίωση υπέκυψε σε παραγραφή. Όταν όµως ο κληρονόµος ασκεί κάποια ειδική αγωγή (λ.χ. 
διεκδικητική ή διανοµής), αν ο εναγόµενος δεν ισχυρίζεται ότι κατέχει τα πράγµατα ως 
νοµέας της κληρονοµίας, αλλά µε ειδικό τίτλο όπως είναι και το δικαίωµα αποκλειστικής 
κυριότητας λόγω χρησικτησίας, τότε ο ανωτέρω περιορισµός του άρθρου 1879 ΑΚ δεν 
ισχύει. Για τη στοιχειοθέτηση του (ουσιαστικού) δικαιώµατός του ο εναγόµενος αρκεί να 
επικαλεσθεί και να αποδείξει τις προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 1045 ΑΚ. Κατά το 
άρθρο αυτό 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 
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αυτή µε διάνοια κυρίου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές για την κτήση της κυριότητας µε 
έκτακτη χρησικτησία απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία. Άσκηση νοµής, 
προκειµένου για ακίνητο, συνιστούν οι εµφανείς υλικές ενέργειες επάνω σ' αυτό που 
προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισµό του, µε τις οποίες εκδηλώνεται η βούληση του 
νοµέα να το εξουσιάζει. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 785-787, 974, 980, 981, 982, 
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 κτητική (έκτακτη 
χρησικτησία) παραγραφή, προτού καταστήσει γνωστό σ' αυτούς ότι αποφάσισε να νέµεται το 
κοινό πράγµα αποκλειστικώς στο όνοµά του ως κύριος και από τη γνωστοποίηση αυτήν 
παρέλθει η απαιτούµενη για την χρησικτησία εικοσαετία. Όµως, η παραπάνω γνωστοποίηση 
δεν απαιτείται όταν οι λοιποί συγκύριοι-συγκοινωνοί έχουν λάβει γνώση, µε οποιοδήποτε 
τρόπο, της απόφασης που εκδήλωσε ο κοινωνός ότι κατέχει ολόκληρο το κοινό και ότι 
εφεξής νέµεται αυτό ως αποκλειστικός κύριος και περάσει από τη γνώση αυτή η προθεσµία 
της αποσβεστικής ή κτητικής παραγραφής.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 785 - 787, 798, 799, 974, 980, 981, 982, 994, 1045, 1113, 1789, 1884, 
ΚΠολ∆: 74, 76, 76, 480, 481, 483, 489, 522, 553, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 
αριθ. 12, 559 αριθ. 16, 559 αριθ. 18, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κοινωνία - Συγκυριότητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1084 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εξ αδιαιρέτου συγκυριότητα. Κατάρτιση άτυπης σύµβασης. Έγκριση. Παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 787, 980 - 984, 994, 1113 και 1884 ΑΚ προκύπτει, ότι ο εξ 
αδιαιρέτου συγκύριος ακινήτου πράγµατος, όπως είναι και ο συγκληρονόµος, θεωρείται ότι 
κατέχει αυτό και στο όνοµα των λοιπών συγκυρίων και δεν µπορεί να αντιτάξει κατ' αυτών 
αποσβεστική ή κτητική παραγραφή, προτού εκδηλώσει την απόφαση του να νέµεται εφεξής 
ποσοστό µεγαλύτερο από τη µερίδα του ή ολόκληρο το πράγµα αποκλειστικώς για δικό του 
λογαριασµό. Τέτοια γνωστοποίηση δεν απαιτείται στην περίπτωση που οι συγκληρονόµοι 
προβαίνουν σε άτυπη διανοµή των στοιχείων της κληρονοµιάς, διότι έκτοτε καθένας από 
αυτούς µε γνώση των λοιπών νέµεται αποκλειστικώς για τον εαυτό του τα περιελθόντα σ' 
αυτόν στοιχεία της κληρονοµιάς (ΟλΑΠ 485/82).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 185, 189, 192 και 361 ΑΚ προκύπτει ότι για την κατάρτιση 
άτυπης σύµβασης αρκεί καταρχήν η δήλωση αποδοχής της πρότασης για σύναψη αυτής να 
περιέλθει στον προτείνοντα και η τέτοια δήλωση µπορεί να είναι ρητή, αλλά και σιωπηρή. 
- Κατά το άρθρο 238 ΑΚ, η συγκατάθεση που παρέχεται µετά την επιχείρηση της 
δικαιοπραξίας (έγκριση), εφ' όσον δεν ορίζεται το αντίθετο, ανατρέχει στο χρόνο της 
δικαιοπραξίας. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 185, 189, 192, 238, 361, 787, 980 - 984, 994, 1113, 1884, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Κοινωνία - Συγκυριότητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 507 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Συγκυριότητα. ∆εν είναι δυνατή η υπό του συγκυρίου διάθεση της ιδανικής του µερίδας σε 
συγκεκριµένο µέρος του κοινού πράγµατος προς άλλον χωρίς προηγούµενη συµφωνία µεταξύ 
όλων των συγκυρίων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1000, 1113, 1033, 369, 785, 787, 793, 798 και 799 ΑΚ 
συνάγεται ότι δεν είναι δυνατή η υπό του συγκυρίου διάθεση της ιδανικής του µερίδας σε 
συγκεκριµένο µέρος του κοινού πράγµατος προς άλλον, αφού έτσι δηµιουργείται χωριστή 
κυριότητα επί µέρους αυτού, χωρίς προηγούµενη συµφωνία µεταξύ όλων των συγκυρίων, η 
οποία επί ακινήτων για να είναι έγκυρη απαιτείται να υποβληθεί τον τύπο του 
συµβολαιογραφικού εγγράφου και να υποβληθεί σε µεταγραφή. Σαφώς τυγχάνει ότι η τέτοια 
διάθεση ιδανικής µερίδας είναι άκυρη.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 785, 787, 793, 798, 799, 1000, 1113, 1033, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Κοινωνία - Χρήση κοινού πράγµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 652 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κοινωνία. Συγκυριότητα. Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Η από τις διατάξεις των άρθρων 987, 980, 981, 982 και 994 του ΑΚ συναγόµενη αρχή ότι ο 
συγκοινωνός λογίζεται νεµόµενος το κοινό πράγµα στο όνοµα και των λοιπών κοινωνών και 
εποµένως δε µπορεί να αντιτάξει κατ' αυτών κτητική ή αποσβεστική παραγραφή, πριν 
καταστήσει σ' αυτούς γνωστή την απόφασή του να νέµεται ποσοστό µεγαλύτερο από τη 
µερίδα του ή ολόκληρο το κοινό αποκλειστικώς για δικό του λογαριασµό, προϋποθέτει την 
ύπαρξη κοινωνίας στο χρόνο που άρχισε να νέµεται αποκλειστικώς στο όνοµά του ως κύριος 
το επίδικο ο συγκοινωνός που προβάλλει την κτητική η αποσβεστική παραγραφή. Συνεπώς, η 
αρχή αυτή δεν έχει εφαρµογή στην περίπτωση που ο κληρονοµούµενος προ του θανάτου του 
µεταβίβασε το επίδικο µε άτυπη σύµβαση σ'εκείνον που το νέµεται έκτοτε για δικό του 
λογαριασµό, δηλαδή σε χρόνο που δεν υπήρχε ακόµη κοινωνία των κληρονόµων αυτού επί 
των κληρονοµιαίων αντικειµένων, η οποία λαµβάνει ύπαρξη από το θάνατο του 
κληρονοµουµένου. 
- Κατά το άρθρο 1045 του ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µια εικοσαετία πράγµα 
κινητό ή ακίνητο γίνεται κύριος µε έκτακτη χρησικτησία, κατά δε το άρθρο 974 του ίδιου 
Κώδικα όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα (κατοχή) είναι νοµέας, αν 
ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές για τη κτήση της 
κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε τη 
δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη νοµή του πράγµατος µε καθολική ή µε ειδική διαδοχή 
να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής και το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου του 
(άρθρο 1051 ΑΚ). Η χρησικτησία όµως διακόπτεται µε την απώλεια της νοµής (άρθρο 1048 
ΑΚ). Απώλεια δε της νοµής επέρχεται, αν εκλείψει ένα από τα εννοιολογικά στοιχεία της, 
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δηλαδή χαθεί από το νοµέα η φυσική εξουσία στο πράγµα ή παύσει να έχει τη διάνοια 
κυρίου, τη θέληση δηλαδή να εξουσιάζει το πράγµα σαν δικό του (άρθρο 981 ΑΚ).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 980, 981, 982, 987, 994, 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 226, 286, 287, 290, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 568, 575, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κοινωνία - Χρήση κοινού πράγµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 401 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αποσβεστική παραγραφή. Κοινωνία. Ο συγκοινωνός λογίζεται νεµόµενος το κοινό πράγµα 
επ' ονόµατι και των λοιπών, κατά των οποίων δεν µπορεί να αντιτάξει αποσβεστική 
προθεσµία ή χρησικτησία, πριν καταστήσει σε αυτούς γνωστή την απόφασή του ότι του 
λοιπού νέµεται το επί πλέον της µερίδας του ή ολόκληρο το κοινό αποκλειστικά και µόνο στο 
δικό του όνοµα και για δικό του λογαριασµό ως κύριος. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. 
- Όπως προκύπτει από τα άρθρα 247 επ. ΑΚ, αποσβεστική παραγραφή είναι η απόσβεση της 
αξίωσης, η οποία επέρχεται όταν ο δικαιούχος αυτής αδράνησε να την ασκήσει για ορισµένο 
χρόνο, αρχίζει δε να τρέχει αφότου η αξίωση γεννηθεί. Γεννάται δε αυτή επί απόλυτων 
δικαιωµάτων, όπως είναι η κυριότητα, από τη στιγµή που η επέµβαση τρίτου θα 
δηµιουργήσει πραγµατική κατάσταση αντιτιθέµενη στο δικαίωµα αυτό και είναι δυνατή η 
δικαστική άσκηση της αξίωσης.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 785-787, 982 και 1113 Α.Κ. συνάγεται η αρχή ότι ο 
συγκοινωνός λογίζεται νεµόµενος το κοινό πράγµα επ' ονόµατι και των λοιπών, κατά των 
οποίων δεν µπορεί να αντιτάξει αποσβεστική προθεσµία ή χρησικτησία, πριν καταστήσει σε 
αυτούς γνωστή την απόφασή του ότι του λοιπού νέµεται το επί πλέον της µερίδας του ή 
ολόκληρο το κοινό αποκλειστικά και µόνο στο δικό του όνοµα και για δικό του λογαριασµό 
ως κύριος, αφού από τότε προσβάλλεται το δικαίωµα των λοιπών συγκοινωνών και 
δηµιουργείται κατάσταση αντιτιθέµενη στο δικαίωµά τους αυτό (ΑΠ 1833/1999 Ελ∆νη 
41.1023). 
- 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, η οποία, όπως προκύπτει από τα 
άρθρα 247επ., 785επ., 1000 και 1113 ΑΚ, έχει εφαρµογή και ως προς την άσκηση του 
δικαιώµατος περί διανοµής κοινού πράγµατος (ΑΠ 473/2004 Ελ∆νη 45.1619), το δικαίωµα 
θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά και όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου πριν από την 
άσκησή του καθώς και η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε στο διάστηµα που 
µεσολάβησε, δεν δικαιολογούν τη µεταγενέστερη άσκησή του και καθιστούν αυτή µη ανεκτή 
κατά τις περί δικαίου αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου. Μόνη η αδράνεια του 
δικαιούχου και η καλόπιστη πεποίθηση του υποχρέου ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα ή δεν 
πρόκειται τούτο να ασκηθεί κατ' αυτού, δεν αρκεί κατ' αρχήν να καταστήσει καταχρηστική 
την άσκηση του δικαιώµατος. Αν όµως η αδράνεια συνοδεύεται από ειδικές περιστάσεις, που 
συνδέονται µε προηγούµενη συµπεριφορά του δικαιούχου και ο ίδιος, µεταβάλλοντας τη 
στάση του, επιχειρεί εκ των υστέρων ανατροπή της κατάστασης που έχει διαµορφωθεί και 
παγιωθεί, µε αποτέλεσµα να επέρχονται δυσµενείς για τα συµφέροντα του υποχρέου 
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επιπτώσεις, στην περίπτωση αυτή η άσκηση του δικαιώµατος µπορεί να καταστεί µη ανεκτή 
κατά την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και συνεπώς καταχρηστική και απαγορευµένη 
(ΟλΑΠ 7/2002 Ελ∆νη 43.681-682).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 247, 281, 785, 786, 787, 982, 1113, 1847, 
ΚΠολ∆: 226, 286, 287, 291, 292, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 568, 575, 576, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Κυριότητα - Αναγνώριση κυριότητας έναντι ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 112 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αναγνώριση κυριότητας έναντι του ∆ηµοσίου. Χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, ως 
αληθινών, χωρίς απόδειξη. 
- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 369, 1033, 1192, 1194 και 
1198 του ΑΚ, αποκτά κάποιος κυριότητα ακινήτου µε παράγωγο τρόπο, ύστερα από 
συµφωνία µε τον κύριο του ακινήτου ότι µετατίθεται σε αυτόν η κυριότητα για κάποια 
νόµιµη αιτία, εφόσον η σχετική συµφωνία γίνει µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και 
υποβληθεί σε µεταγραφή, ενώ όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 974, 1041 και 
1045 του Α.Κ., µε τον πρωτότυπο τρόπο της τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας αποκτά την 
κυριότητα ακινήτου εκείνος που έχει στη νοµή του το ακίνητο µε καλή πίστη και µε νόµιµο 
τίτλο για µια δεκαετία, (τακτική χρησικτησία) ή ανεξάρτητα από καλή πίστη και νόµιµο 
τίτλο, για µια εικοσαετία (έκτακτη χρησικτησία).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 974, 1041, 1045, 1033, 1192, 1194, 1198, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΕφΑ∆ 2013, σελίδα 646 
 
Κυριότητα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1259 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επωφελείς δαπάνες. Κτήση µε ένωση. ∆ιοίκηση αλλοτρίων. Πότε δεν εφαρµόζονται οι 
διατάξεις για τη διοίκηση αλλοτρίων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Κατά το άρθρο 1103 ΑΚ, για δαπάνες από τις οποίες αυξήθηκε η αξία του πράγµατος 
(επωφελείς δαπάνες), έχει δικαίωµα αποζηµίωσης µόνον ο καλόπιστος νοµέας για το πριν 
από την επίδοση της αγωγής χρονικό διάστηµα και µόνον εφόσον σώζεται η αύξηση της 
αξίας κατά τον χρόνο της απόδοσης του πράγµατος, κατά δε το άρθρο 1104 παρ. 1 του ίδιου 
Κώδικα, για το πράγµα που ενώθηκε µε άλλο, ως συστατικό του, ο νοµέας έχει το δικαίωµα 
της αφαίρεσης, το οποίο όµως αποκλείεται µόνον στις περιπτώσεις που αυτό το άρθρο ρητώς 
ορίζει.  
- Κατά τα άρθρα 1057 και 1063 ΑΚ, αν το κινητό ενωθεί µε ακίνητο, έτσι ώστε να γίνει 
συστατικό του, η κυριότητα του ακινήτου εκτείνεται και στο κινητό (άρθρο 1057), εκείνος 
όµως που έχασε την κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα εξαιτίας της ένωσης, έχει 
απαίτηση εναντίον εκείνου που ωφελήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο 
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πλουτισµό, µε επιφύλαξη του τυχόν δικαιώµατός του για αποζηµίωση από αδικοπραξία ή για 
απόδοση δαπανών ή για αφαίρεση κατασκευάσµατος. Αξίωση για επαναφορά της 
προηγουµένης καταστάσεως αποκλείεται (άρθρο 1063 ΑΚ). Από το συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών συνάγεται ότι, σε περίπτωση που κινητό πράγµα ενωθεί µε αλλότριο (ξένο) 
ακίνητο, κατά τρόπο που να καταστεί συστατικό αυτού (άρθρα 953 και 954 ΑΚ), γεγονός που 
συµβαίνει και στην περίπτωση που ο νοµέας του χάνει τη κυριότητα των υλικών αυτών, λόγω 
της ενώσεώς των µε το ξένο ακίνητο δικαιούται, ανεξαρτήτως της καλής ή κακής πίστεώς του 
και του χρόνου επιδόσεως της διεκδικητικής αγωγής, να απαιτήσει, κατά τις διατάξεις του 
αδικαιολογήτου πλουτισµού, από τον κύριο του οικοπέδου την απόδοση της ωφέλειας που 
απέκτησε από τη µετάθεση σ' αυτόν της κυριότητας των υλικών, όχι όµως και την απόδοση 
της ωφέλειας από την εργασία του νοµέα ή των προσληφθέντων από αυτόν εργατοτεχνιτών, 
εργολάβου, µηχανικού κλπ., γιατί η διάταξη του άρθρου 1063 ΑΚ ορίζει µόνον για απαίτηση 
από την απώλεια της κυριότητας κινητού πράγµατος, λόγω ενώσεώς του µε ξένο ακίνητο και 
όχι για δαπάνες. Επιφυλάσσει όµως το άρθρο 1063 ΑΚ στον νοµέα κινητού ή ακινήτου 
πράγµατος το δικαίωµα να απαιτήσει αποζηµίωση για την όλη δαπάνη ανεγέρσεως της 
οικοδοµής στο ξένο ακίνητο, όταν πρόκειται για ακίνητο, µε τους όρους, όµως, και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 1103 ΑΚ, ήτοι να πρόκειται για καλόπιστο νοµέα, η δαπάνη να 
είναι επωφελής, δηλαδή να επήλθε από αυτήν αύξηση της αξίας του πράγµατος, η αύξηση 
αυτή να σώζεται κατά τον χρόνο της απόδοσης του πράγµατος, η δε δαπάνη να έγινε το 
διάστηµα πριν από την επίδοση της διεκδικητικής αγωγής. (ΟλΑΠ 1220/1975, ΑΠ 
1882/1999, 480/2008).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 740 ΑΚ, κατά την οποία "οι διατάξεις για τη διοίκηση 
αλλοτρίων δεν εφαρµόζονται, αν κάποιος διεξάγει ξένη υπόθεση νοµίζοντας ότι πρόκειται 
πως είναι δική του", συνάγεται ότι, αν κάποιος, διοικεί ξένη υπόθεση, αγνοώντας -αναιτίως ή 
υπαιτίως- ότι είναι ξένη και νοµίζοντας ότι είναι δική του, δεν ευθύνεται µε τις διατάξεις περί 
διοικήσεως αλλοτρίων, αλλά (ευθύνεται) κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού 
ή (και) των αδικοπραξίων, τα δικαιώµατά του όµως έναντι του κυρίου της υποθέσεως, 
εφόσον αφορούν δαπάνες επί νεµόµενου πράγµατος, ρυθµίζονται από τις προαναφερόµενες 
διατάξεις των άρθρων 1103, 1104 παρ. 1, 1057 και 1063 του ΑΚ.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 740, 953, 954, 1057, 1063, 1103, 1104, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Κυριότητα - ∆ιεκδικητική αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 772 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιεκδικητική αγωγή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Επαναφορά ισχυρισµών που 
υποβλήθηκαν σε προηγούµενη συζήτηση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 247, 249, 251, 271, 272 και 1094 ΑΚ προκύπτει, ότι η 
διεκδικητική αγωγή ως αξίωση που απορρέει από το απόλυτο δικαίωµα της κυριότητας 
υπόκειται στη γενική εικοσαετή παραγραφή. Η παραγραφή αρχίζει από την συνιστώσα την 
προσβολή του δικαιώµατος, µε τη δηµιουργία καταστάσεως που αντιτίθεται σ' αυτό, 
κατάληψη του πράγµατος από κάποιο τρίτο, από της οποίας γεννάται η αξίωση και είναι 
δικαστικώς επιδιώξιµη, επέρχεται δε, προσµετρούµενου επί καθολικής ή ειδικής διαδοχής, 
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υπέρ του καθολικού ή ειδικού διαδόχου, του χρόνου της επί του πράγµατος νοµής του 
δικαιοπαρόχου του, µε την παράλειψη του δικαιούχου να ασκήσει το δικαίωµα του επί µια 
εικοσαετία, χωρίς να ερευνάται το είδος της νοµής η κατοχής του προσβολέως ή των 
προτεινόντων την περί αυτής (παραγραφής) ένσταση καθολικών ή ειδικών διαδόχων του.  
- Κατά το άρθρο 240 ΚΠολ∆, για την επαναφορά ισχυρισµών που υποβλήθηκαν σε 
προηγούµενη συζήτηση στο ίδιο ή ανώτερο δικαστήριο αρκεί η επανυποβολή τους µε 
σύντοµη περίληψη και αναφορά στις σελίδες των προτάσεων της προηγούµενης συζήτησης 
που τους περιέχουν οι προτάσεις της προηγούµενης συζήτησης προσκοµίζονται απαραιτήτως 
σε επικυρωµένο αντίγραφο. Από την διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι η τοιαύτη αναφορά 
πρέπει να είναι σαφής και ορισµένη σε τρόπο, ώστε να προκύπτει από αυτήν ο εκ νέου 
επικαλούµενος ισχυρισµός, ο οποίος είχε προβληθεί κατά την προηγούµενη συζήτηση και 
επαναλαµβάνεται κατά τη νέα µε την αναφορά στις προτάσεις της προηγούµενης συζήτησης 
(Ολ.ΑΠ 559/1974).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 247, 249, 251, 271, 272, 1094, 
ΚΠολ∆: 240, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - ∆ιεκδικητική αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1128 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιεκδικητική αγωγή στρεφοµένη κατά του ∆ηµοσίου. Επίδοση προς το ∆ηµόσιο ειδικής 
αίτησης. Περιεχόµενο αίτησης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη 
πραγµάτων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Με το άρθ. 8 του ΑΝ 1539/1938 "περί προστασίας των ∆ηµοσίων Κτηµάτων", όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε µε το άρθ. 24 του Ν. 2732/1999, ορίζεται ότι οποιοσδήποτε αξιώνει 
δικαίωµα κυριότητας ή άλλο εκτός της νοµής εµπράγµατο δικαίωµα επί ακινήτου 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 δικαίωµά του, το είδος, την έκταση, την ακριβή θέση όπου κείται το 
ακίνητο και τα όριά του, µετά τοπογραφικού διαγράµµατος συνταγµένου από µηχανικό, και 
τους τίτλους στους οποίους στηρίζει το δικαίωµά 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 από το αρµόδιο δικαστήριο. Με τη διάταξη αυτή, θεσπίζεται το απαράδεκτο της 
διεκδικητικής αγωγής ακινήτου, της στρεφοµένης κατά του ∆ηµοσίου, εάν δεν προηγηθεί η 
επίδοση προς αυτό της προβλεπόµενης από τη διάταξη αυτή αίτησης. Η διαδικασία αυτή 
αποβλέπει στην επίλυση της διαφοράς από την αρµόδια διοικητική αρχή, µε στόχο την 
αποφυγή δηµιουργίας ασκόπων δικών, ιδίως όταν τα δικαιώµατα των διεκδικούντων ακίνητα 
είναι προφανή και ως εκ τούτου, µπορούν ευχερώς να αναγνωρισθούν µε τη σύντοµη και 
αδάπανη διοικητική διαδικασία (ΑΠ 1895/1999).  
- Η ως άνω διάταξη του αρθ. 8 του ΑΝ. 1539/1938 θεσπισθείσα προς εξυπηρέτηση του 
δηµοσίου συµφέροντος, αλλά και προς διευκόλυνση των έναντι του δηµοσίου προβαλλόντων 
εµπράγµατα δικαιώµατα ιδιωτών, δεν αντίκειται στο Σύνταγµα (άρθ. 4 και 20§1 αυτού - αρχή 
της ισότητας και της παροχής εννόµου προστασίας), ούτε στην αρχή της δίκαιης δίκης και 
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της απαγόρευσης διακρίσεων, καθώς και της προστασίας της περιουσίας, των άρθ. 6 και 14 
της ΕΣ∆Α και του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής αφού µε την προβλεπόµενη στη 
διάταξη αυτή ειδική διοικητική προδικασία δεν θίγονται δικαιώµατα ουσιαστικά ή 
δικονοµικά των ιδιωτών, όπως τα ανωτέρω αναφερόµενα και προστατευόµενα από το 
Σύνταγµα και την ΕΣ∆Α, παρά µόνο τίθεται ως προϋπόθεση για το παραδεκτό της κατά του 
∆ηµοσίου στρεφοµένης εµπραγµάτου αγωγής, η τήρηση της προβλεπόµενης από τη διάταξη 
αυτή διοικητικής διαδικασίας, η οποία αυτεπαγγέλτως ερευνάται από το δικαστήριο. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ:  
ΚΠ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 19, 
ΑΝ: 1539/1938, άρθ. 8,  
Νόµοι: 2732/1999, άρθ. 24,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - ∆ιεκδικητική αγωγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 933 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Στοιχεία για το ορισµένο της διεκδικητικής αγωγής. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την 
αοριστία της αγωγής. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Κτήση και απώλεια νοµής. Καταχρηστική 
άσκηση δικαιώµατος. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 216 παρ. 1 ΚΠολ∆ και 1094 ΑΚ συνάγεται, 
ότι αναγκαία στοιχεία για το ορισµένο της διεκδικητικής αγωγής ακινήτου είναι: α) η 
κυριότητα του ενάγοντος επί του διεκδικουµένου ακινήτου, µε ακριβή περιγραφή αυτού και 
µνεία του οριστικού τίτλου κυριότητας, β) νοµή ή κατοχή του ακινήτου από τον εναγόµενο 
κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής και γ) αίτηµα απόδοσης του διεκδικουµένου ακινήτου 
στον ενάγοντα. Εξάλλου, όπως προκύπτει από το άρθρο 216 παρ. 1 του ΚΠολ∆ η αγωγή, 
εκτός των άλλων αναγκαίων για το ορισµένο αυτής στοιχείων, πρέπει να περιέχει και ακριβή 
περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς ώστε ουδεµία να γεννάται αµφιβολία περί της 
ταυτότητάς του. Προκειµένου περί αγωγής αναγνωριστικής 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 ταυτότητάς του. Η περιγραφή του 
ακινήτου, από την οποία να µη γεννάται αµφιβολία για την ταυτότητά του, µπορεί να γίνεται 
και µε την αποτύπωσή του σε τοπογραφικό διάγραµµα υπό κλίµακα, από το οποίο προκύπτει 
πλην του σχήµατος των πλευρών του, η θέση του, ο προσανατολισµός του και το εµβαδόν 
του, εφ' όσον το τοπογραφικό διάγραµµα τούτο ενσωµατούται στο δικόγραφο της αγωγής. 
- Σύµφωνα µε 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. Κατά την έννοια της εν λόγω διάταξης, 
καταχρηστική άσκηση του δικαιώµατος, υπάρχει και 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, όπου πρέπει να κρατούν στις 
συναλλαγές, προς τα επιβαλλόµενα χρηστά συναλλακτικά ήθη ή προς εγκείµενο στο 
δικαίωµα κοινωνικό και οικονοµικό σκοπό, έτσι ώστε η ενάσκησή του να προσκρούει στην 
περί δικαίου και ηθικής αντίληψη του µέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΟλΑΠ 19/1998 Ελ∆νη 
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1998.310, 17/1995 Ελ∆νη 1995.1531). Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής δεν αρκεί µόνη 
η µακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου να ασκήσει το δικαίωµά του, αλλά απαιτείται να 
συντρέχουν και άλλα περιστατική ή ειδικές συνθήκες και περιστάσεις, που προέρχονται 
κυρίως από την προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου και του οφειλέτη, ενόψει των 
οποίων και της αδράνειας του δικαιούχου, να δηµιουργήθηκε ευλόγως στον οφειλέτη η 
πεποίθηση της µη ενασκήσεως του δικαιώµατος, οπότε η µεταγενέστερη άσκηση τούτου, που 
τείνει σε ανατροπή της κατάστασης, που δηµιουργήθηκε υπό τις άνω ειδικές συνθήκες και 
διατηρήθηκε επί µακρό χρονικό διάστηµα, να αντίκειται προφανώς στις καθοριζόµενες από 
τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ αρχές, γιατί δηµιουργεί δυσανάλογη προς την ωφέλεια του 
δικαιούχου επιβάρυνση του υπόχρεου (ΟλΑΠ 8/2001). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 981, 1094, 
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 613 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κληροτεµάχια. Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 2 του Αγροτικού Κώδικα (βδ/µα 29.10/6-12-1949) σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του ίδιου άρθρου και εκείνες των 
άρθρων 26, 74, 180 και 203 του ίδιου Κώδικα, ενόψει και του άρθρου 1 παρ. 1 του ΑΝ 
431/1968, προκύπτει, ότι ο κατά τον αγροτικό νόµο αποκαθιστάµενος κληρούχος από της 
παραχωρήσεως σ' αυτόν συγκεκριµένου κλήρου και µέχρι την έναρξη ισχύος του ΑΝ 
431/1968, και αν ακόµη δεν τον κατέχει πραγµατικά, θεωρείται κατά πλάσµα του νόµου ως 
µόνος καλής πίστεως νοµέας αυτού και συνεπώς ο κλήρος που του παραχωρήθηκε είναι 
ανεπίδεκτος χρησικτησίας από άλλον, το ίδιο δε πλάσµα ισχύει και υπέρ των καθολικών 
διαδόχων του αρχικού κληρούχου για την ταυτότητα του νοµικού λόγου. Ακόµη από τη 
διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ΑΝ 431/1968 προκύπτει, ότι µετά την έναρξη ισχύος του 
νόµου αυτού (23-5-1968), ο κατά την εποικιστική εν γένει νοµοθεσία αποκατασταθείς 
κληρούχος και οι κληρονόµοι του δεν λογίζονται κατά πλάσµα του νόµου νοµείς του κλήρου 
αν δεν κατέχουν πράγµατι αυτόν και συνεπώς είναι δυνατή η χωρίς τη θέλησή τους κτήση 
από τρίτο της νοµής ολόκληρου του κληροτεµαχίου, η οποία µπορεί να οδηγήσει στην κτήση 
της κυριότητας τούτου µε τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, εφόσον συµπληρωθεί ο 
απαιτούµενος για καθεµία από αυτές χρόνος, υπό τον περιορισµό σε κάθε περίπτωση της µη 
κατάτµησης των τεµαχίων της οριστικής διανοµής. Ο περιορισµός αυτός της µη κατάτµησης 
τίθεται ως γενική αρχή και έχει εφαρµογή σε κάθε µεταβίβαση του κλήρου, όχι µόνο όταν 
γίνεται µε τη θέληση του κληρούχου, δηλαδή µε δικαιοπραξία, αλλά και στην περίπτωση 
απόκτησης της κυριότητας χωρίς τη θέληση αυτού, όπως µε χρησικτησία. Εξάλλου, η 
χρησικτησία λειτουργεί και στα ποσοστά εξ αδιαιρέτου, δεδοµένου ότι δεν οδηγεί αναγκαίως 
στην κατάτµηση, αφού και σε περίπτωση διανοµής του επίκοινου κληροτεµαχίου, εφόσον 
απαγορεύεται η κατάτµηση και είναι εποµένως αδύνατη από το νόµο η αυτούσια διανοµή 
του, θα διαταχθεί κατ' άρθρο 484 ΚΠολ∆ η πώληση αυτού µε πλειστηριασµό. 
Επίσης, από τις διατάξεις των άρθρων 974, 981, 1045, 1051 ΑΚ, προκύπτει ότι, για την 
κτήση της κυριότητας ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί 
συνεχή εικοσαετία, µε τη δυνατότητα, εκείνου που απέκτησε τη νοµή αυτού µε καθολική ή 
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µε ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής και το χρόνο νοµής του 
δικαιοπαρόχου του. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 974 και 976 εδ. α ΑΚ, µε την 
πρώτη των οποίων ορίζεται, ότι, όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα 
(κατοχή) είναι νοµέας του, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου, µε τη δεύτερη δε, 
ότι, σε πράγµα που βρίσκεται στη νοµή άλλου, η νοµή αποκτάται µε παράδοση που γίνεται µε 
τη βούληση του νοµέα, συνάγεται ότι η ειδική διαδοχή στη νοµή του πράγµατος επέρχεται, 
µε άτυπη αναιτιώδη σύµβαση, η οποία έχει την έννοια ότι στον αποκτώντα µεταβιβάζεται η 
ίδια η νοµή που είχε εκείνος ο οποίος µεταβιβάζει και παραδίδει το πράγµα, διακρίνεται δε η 
νοµή της απλής κατοχής, η οποία είναι απλή φυσική εξουσία του πράγµατος µε θέληση 
κατοχής, ενώ αυτή (νοµή) είναι η φυσική εξουσία, που ασκείται µε διάνοια κυρίου, 
συγκροτείται δηλαδή από δύο στοιχεία, το υλικό (corpus) και το πνευµατικό (animus). Η 
νοµή χάνεται µόλις πάψει η φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα και εκδηλωθεί αντίθετη 
διάνοια του νοµέα. Ακόµη από τη διάταξη του άρθρου 994 ΑΚ προκύπτει, ότι είναι δυνατή 
νοµή πολλών αδιακρίτως και κατ' ιδανικά µέρη πάνω στο πράγµα. Η φυσική εξουσία που 
ασκεί καθένας από τους συννοµείς δεν περιορίζεται σε διακριτό µέρος του πράγµατος, αλλά 
ολόκληρο το πράγµα υπόκειται στον καθένα από αυτούς κατ' ιδανικό µερίδιο. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 976, 981, 994, 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 444, 447, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 19, 
ΑγρΚωδ: 26, 74, 79, 180, 203, 
ΑΝ: 431/1968, άρθ. 1, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1666 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακίνητα στα ∆ωδεκάνησα. Κυριότητα. Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου.  
- Κατά το άρθρο 63 του κτηµατολογικού κανονισµού ∆ωδεκανήσου, που κυρώθηκε µε το 
132/1.9.1929 ∆ιάταγµα του Ιταλού Κυβερνήτη ∆ωδεκανήσου και διατηρήθηκε σε ισχύ, ως 
τοπικό δίκαιο, και µετά την προσάρτηση της ∆ωδεκανήσου στην Ελλάδα και την εισαγωγή 
της Ελληνικής νοµοθεσίας µε το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 510/1947, "κατά των εγγράφων του 
Κτηµατολογικού βιβλίου που αφορούν ακίνητα ελεύθερης ιδιοκτησίας (µουλκ) συγχωρείται 
η παραγραφή κατά τις αρχές της ιταλικής νοµοθεσίας µετά δεκαπενταετία από την εγγραφή 
που έγινε. Ο νοµέας που χρησιδέσποσε, µπορεί να επιτύχει την εγγραφή του δικαιώµατος µε 
πράξη (συµφωνία) µε την οποίο συνοµολογείται η συνεχής 15ετής νοµή του από µέρους του 
τιτλούχου που είναι γραµµένος ή µε δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει έναντι του 
τελευταίου τιτλούχου ή των κληρονόµων ή αν αυτοί δεν υπάρχουν του ∆ιευθυντή του 
Κτηµατολογικού Γραφείου ότι η παραγραφή συµπληρώθηκε". Με τις διατάξεις αυτές 
καθιερώνεται έκτακτη χρησικτησία (κτητική παραγραφή) µε δεκαπενταετή νοµή, ως προς τα 
άλλα δε στοιχεία αυτής, δηλαδή τις προϋποθέσεις έναρξης, διαδροµής και συµπλήρωσης της 
δεκαπενταετούς αυτής κτητικής παραγραφής, η παραποµπή που γίνεται µε τον 
κτηµατολογικό κανονισµό στις διατάξεις της ιταλικής νοµοθεσίας, έχει την έννοια της 
παραποµπής στις αντίστοιχες διατάξεις του Ελληνικού ΑΚ, που ισχύει πλέον στα 
∆ωδεκάνησα (ΟλΑΠ 188/1980, ΑΠ 697/2009 Ελ∆νη 50.1092). Μεταξύ των διατάξεων 
αυτών είναι: α) εκείνη του άρθρου 974 ΑΚ, µε την οποία - προς καθορισµό της έννοιας της 



 

[145] 
 

νοµής - ορίζεται ότι όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα (κατοχή) είναι 
νοµέας του, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου, β) εκείνη του άρθρου 976 εδ. α' 
ΑΚ, κατά την οποία "σε πράγµα που βρίσκεται στη νοµή άλλου η νοµή αποκτάται µε 
παράδοση που γίνεται µε τη βούληση του νοµέα", γ) εκείνη του άρθρου 1045 ΑΚ, κατά την 
οποία εκείνος που έχει στη νοµή του επί το καθοριζόµενο στο νόµο χρονικό διάστηµα 
πράγµα γίνεται κύριος αυτού (έκτακτη χρησικτησία). 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. δ) Εκείνη του άρθρου 1051 ΑΚ, από την οποία, σε συνδυασµό και µε 
τις διατάξεις των άρθρων 1710, 1711 εδ. β' , 1820, 1821 και 1846 ΑΚ, προκύπτει, ότι εκείνος 
που απέκτησε τη νοµή του πράγµατος είτε µε καθολική είτε µε ειδική διαδοχή µπορεί να 
συνυπολογίσει το δικό του χρόνο χρησικτησίας στο χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου 
του, και ε) εκείνες των άρθρων 980, 981, 982, 984 επ. και 994 ΑΚ, από τις οποίες προκύπτει, 
ότι ο εξ αδιαιρέτου συγκύριος, αν κατέχει ολόκληρο το κοινό πράγµα, θεωρείται ότι κατέχει 
αυτό και στο όνοµα των λοιπών συγκυρίων και δεν µπορεί να αντιτάξει κατ' αυτών 
αποσβεστική ή κτητική παραγραφή (έκτακτη χρησικτησία) προτού καταστήσει γνωστό στους 
άλλους συγκυρίους ότι αποφάσισε να νέµεται το κοινό πράγµα ολόκληρο ή κατά ποσοστό 
µεγαλύτερο από τη µερίδα του αποκλειστικώς στο όνοµά του ως κύριος και περάσει από τη 
γνωστοποίηση αυτή η προθεσµία της εν λόγω (αποσβεστικής ή κτητικής) παραγραφής. 
Μεταξύ των εξ αδιαιρέτου συγκυρίων περιλαµβάνεται και ο συγκληρονόµος. Τέτοια 
γνωστοποίηση προς τους συγκυρίους µπορεί να γίνει είτε ρητώς είτε σιωπηρώς µε πράξεις 
που εµφαίνουν την πιο πάνω απόφαση του συγκυρίου που κατέχει το πράγµα, ενώ η για 
αντιποίηση της νοµής γνώση των λοιπών συγκυρίων µπορεί να προέλθει είτε από σχετική 
δήλωση εκείνου που αντιποιείται τη νοµή του κοινού είτε από αλλού και έτσι αρκεί η γνώση 
του συγκυρίου για την αντιποίηση του κατέχοντος το κοινό από οπουδήποτε και αν 
προέρχεται (ΑΠ 500/2009 Ελ∆νη 51.123, ΑΠ 1559/2001 Ελ∆νη 44.1555).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 976, 980, 981, 982, 984 επ., 994, 1045, 1051, 1710, 1711 εδ. β' , 1820, 1821, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 560,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1744 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Στοιχεία αγωγής. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία 
της αγωγής. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Όπως προκύπτει από το άρθρο 1045 ΑΚ, για τη κτήση της κυριότητας µε έκτακτη 
χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε τη δυνατότητα εκείνου που 
απέκτησε τη νοµή του πράγµατος µε καθολική ή ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο 
της δικής του νοµής και το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου του (άρθρο 1051 ΑΚ). Νοµέας 
δε, κατά το άρθρο 974 του ίδιου Κώδικα, είναι όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο 
πράγµα, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Άσκηση της νοµής επί ακινήτου 
αποτελούν οι εµφανείς υλικές πράξεις επ' αυτού που είναι δηλωτικές της βούλησης του νοµέα 
να εξουσιάζει τούτο και οι οποίες ποικίλου ανάλογα µε τον κατά τη βούληση του νοµέα 
προορισµό του πράγµατος. Τις υλικές αυτές πράξεις πρέπει να αναφέρει στην αγωγή του ο 
ενάγων, που επικαλείται τη χρησικτησία και εφ' όσον αµφισβητούνται αποδεικνύονται απ' 
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αυτόν και δεν αρκεί η αναφορά ότι ο ενάγων νεµόταν το ακίνητο χωρίς την επίκληση των 
υλικών πράξεων που ενήργησε στο ακίνητο. Η µη αναφορά των πράξεων αυτών καθιστά την 
αγωγή αόριστη. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 983 ΑΚ, η νοµή του ακινήτου, εφόσον 
ανήκε στον κληρονοµούµενο, περιέρχεται στους κληρονόµους του µε και από το θάνατο του 
κληρονοµουµένου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 983, 1045, 1051,  
ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1753 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου. Έκτακτη χρησικτησία. Στοιχεία διεκδικητικής ή 
αναγνωριστικής αγωγής. Σύµβαση χρησιδανείου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- 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. 
- Κατά µεν τη διάταξη του άρθρου 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µια 
εικοσαετία πράγµα κινητό ή ακίνητο γίνεται κύριος αυτού µε έκτακτη χρησικτησία, κατά δε 
το άρθρο 974 του ίδιου Κώδικα όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα 
(κατοχή) είναι νοµέας, αν ασκεί την εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Με τις διατάξεις αυτές, 
για την κτήση της κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή 
εικοσαετία, µε τη δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη νοµή του πράγµατος µε καθολική ή 
µε ειδική διαδοχή, να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής και το χρόνο νοµής του 
δικαιοπαρόχου του κατ' άρθρο 1051 ΑΚ. Άσκηση νοµής, προκειµένου για ακίνητο, 
συνιστούν οι εµφανείς υλικές ενέργειες επάνω σ' αυτό που προσιδιάζουν στη φύση και τον 
προορισµό του, µε τις οποίες εκδηλώνεται η βούληση του νοµέα να το εξουσιάζει. Εξάλλου, 
το ορισµένο ή όχι του δικογράφου της αγωγής, ως προς την έκθεση πραγµατικών 
περιστατικών που συγκροτούν την ιστορική βάση της, εκτιµάται κυριαρχικώς από το 
δικαστήριο της ουσίας. Εξαίρεση ισχύει στην περίπτωση που το δικαστήριο αξιώνει στοιχεία 
περισσότερα από όσα πράγµατι απαιτεί ο νόµος για τη θεµελίωση του δικαιώµατος ή 
αρκείται σε λιγότερα ή διαφορετικά από αυτά. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου που ιδρύει το προβλεπόµενο από τη διάταξη του άρθρου 559 
αριθ. 1 ΚΠολ∆ λόγο αναίρεσης. Αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη θεµελιωτικά γεγονότα, µη 
διαλαµβανόµενα στο αγωγικό δικόγραφο και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης, ή δεν έλαβε υπόψη τέτοια γεγονότα, µολονότι διαλαµβάνονταν στην αγωγή, τότε 
ιδρύεται ο προβλεπόµενος από το εδάφιο 8 του ίδιου άρθρου λόγος αναίρεσης, ενώ, αν το 
δικαστήριο, κατά παράβαση του νόµου, θεώρησε επαρκή τα εκτιθέµενα για την περαιτέρω 
εξειδίκευση του κανόνα δικαίου πραγµατικά γεγονότα, τότε ιδρύεται ο λόγος αναίρεσης από 
τον αριθµό 14 του ανωτέρω άρθρου 559. 
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- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 1094 ΑΚ, 70, 216 παρ. 1 ΚΠολ∆, συνάγεται 
ότι αναγκαία στοιχεία της διεκδικητικής ή αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου αγωγής 
είναι, εκτός των άλλων, η κυριότητα του ενάγοντος επί του επίδικου ακινήτου, του οποίου 
πρέπει να γίνεται ακριβής περιγραφή, µε προσδιορισµό του κατά θέση, έκταση, ιδιότητα και 
όρια, ώστε να µην υπάρχει αµφιβολία ως προς την ταυτότητά του, αν δε αυτό φέρεται ως 
τµήµα µεγαλύτερου ακινήτου, ο προσδιορισµός της θέσης του µέσα στο µεγαλύτερο ακίνητο 
και των ορίων του. Η ακριβής περιγραφή του ακινήτου µπορεί να γίνει και µε αποτύπωσή του 
σε ενσωµατωµένο στο δικόγραφο της αγωγής τοπογραφικό διάγραµµα, γιατί έτσι µπορεί και 
ο εναγόµενος να αµυνθεί και να ταχθούν οι δέουσες αποδείξεις. Στην περίπτωση που η αγωγή 
αυτή θεµελιώνεται σε παράγωγη µεν κτήση, πρέπει να προβάλλονται στο δικόγραφό της όσα 
περιστατικά απαιτούνται για τη µεταβίβαση του δικαιώµατος της κυριότητας επί του επιδίκου 
στον ενάγοντα, και, µόνο αν αµφισβητείται, ότι ο φερόµενος ως δικαιοπάροχός του είχε το 
δικαίωµα, οφείλει, επίσης, να επικαλεστεί και να αποδείξει τα γεγονότα που στηρίζουν την 
κτήση του δικαιώµατος στο πρόσωπό του, καταφεύγοντας, αν υπάρξει ανάγκη, σε πρωτότυπη 
κτήση, αν δε στηρίζεται σε χρησικτησία, πρέπει να αναφέρονται στο δικόγραφό της τα 
αναγκαία για την κτήση της κυριότητας µε τον τρόπο αυτό περιστατικά. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 247, 249, 251, 982, 1045, 1095 και 810, 
816, 817 ΑΚ προκύπτει, ότι επί συµβάσεως χρησιδανείου, που φέρει ενοχικό χαρακτήρα και 
δύναται να καταρτισθεί και ατύπως έστω και αν αφορά ακίνητο, εάν ο χρήστης είναι κύριος 
του χρησιδανεισθέντος πράγµατος, δύναται να αναζητήσει τούτο είτε µε την αγωγή από το 
χρησιδάνειο, είτε µε τη διεκδικητική, που βασίζεται στο δικαίωµα κυριότητάς του. Και η µεν 
από το χρησιδάνειο αγωγή κατά του λήπτου προς απόδοση του πράγµατος γεννιέται και είναι 
δικαστικά επιδιώξιµη µε την πάροδο του συµφωνηµένου χρόνου, ή εάν δεν ορίσθηκε 
διάρκεια της συµβάσεως, αµέσως µόλις ο χρησάµενος κάνει χρήση του πράγµατος ή περάσει 
ο χρόνος κατά τον οποίο µπορούσε να κάνει χρήση, οπότε αρχίζει η παραγραφή αυτής, η δε 
από το δικαίωµα κυριότητας πηγάζουσα διεκδικητική αγωγή κατά του κατέχοντος το πράγµα 
από την ως άνω αιτία, γεννιέται και είναι δικαστικά επιδιώξιµη όχι από την παραλαβή του µε 
βάση τη σύµβαση χρησιδανείου, οπότε ο χρησάµενος νέµεται αυτό ως άµεσος αντιπρόσωπος 
και για λογαριασµό του χρήστη, αλλά από την ως άνω λήξη του δικαιώµατος προς χρήση ή 
και πριν από αυτήν, αφότου ο χρησάµενος, αντιποιούµενος τη νοµή του τελευταίου, έπαυσε 
να κατέχει το πράγµα για λογαριασµό εκείνου και το νέµεται για δικό του λογαριασµό, του 
γεγονότος δε τούτου έλαβε γνώση ο χρήστης (ΟλΑΠ 170/2003). Περαιτέρω, από το 
συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1096 και 1098 ΑΚ σαφώς συνάγεται, ότι η ευθύνη 
του κακόπιστου νοµέα, δηλαδή εκείνου, ο οποίος, κατά την κατάληψη του πράγµατος, 
γνώριζε ή από βαρεία αµέλεια αγνοούσε ή έµαθε αργότερα ότι δεν δικαιούται στη νοµή του, 
είναι όµοια µε εκείνη του καλόπιστου νοµέα µετά την επίδοση της αγωγής και αρχίζει 
αφότου έγινε κακόπιστος. Ειδικότερα ο κακόπιστος νοµέας υποχρεούται έκτοτε να αποδώσει 
τα ωφελήµατα, τα οποία έχουν εξαχθεί, και να αποκαταστήσει την αξία όσων εξ αυτών δεν 
εξήγαγε, ενώ µπορούσε κατά τους κανόνες της τακτικής διαχειρίσεως να εξαγάγει. Εφόσον 
δε ο νόµος δεν διακρίνει, η ευθύνη του νοµέα για την απόδοση των καρπών του πράγµατος 
ισχύει όχι µόνο όταν ενάγεται µε τη διεκδικητική αγωγή, αλλά και µε ιδιαίτερη αγωγή. 
Ωφελήµατα είναι όχι µόνο οι καρποί του πράγµατος ή του δικαιώµατος αλλά και κάθε όφελος 
που παρέχει η χρήση του πράγµατος ή του δικαιώµατος (άρθρο 962 ΑΚ). Εποµένως, 
ωφέληµα είναι και κάθε όφελος που έχει ο νοµέας από την ενοίκηση ή την κατ' άλλο τρόπο 
χρήση του πράγµατος από τον ίδιο, συνεπεία των οποίων εξοικονοµεί τη δαπάνη, στην οποία 
θα υποβαλλόταν, αν µίσθωνε άλλο όµοιο πράγµα, οπότε η ωφέλεια συνίσταται στην 
εξοικονόµηση της σχετικής δαπάνης για τα µισθώµατα. 
∆ιατάξεις: 
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ΑΚ: 247, 249, 251, 369, 810, 816, 817, 962, 982, 1033, 1045, 1051, 1094, 1096, 1098, 1192,  
ΚΠολ∆: 70, 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 773 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. Μη 
λήψη υπόψη πραγµάτων. Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Παραµόρφωση περιεχοµένου εγγράφου. 
Αδίκαστη αίτηση. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Μάρτυρες. Παραβίαση των 
ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων. Εσφαλµένη κατανοµή 
του βάρους απόδειξης. 
- Κατά τα άρθρα 1033, 369 και 1192 ΑΚ, για τη µεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου 
απαιτείται συµφωνία µεταξύ του κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι µετατίθεται σ' αυτόν 
η κυριότητα για κάποια νόµιµη αιτία. Η συµφωνία γίνεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και 
υποβάλλεται σε µεταγραφή. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι µεταξύ των προϋποθέσεων 
που απαιτούνται για την απόκτηση της κυριότητας ακινήτου µε σύµβαση είναι, ότι ο 
µεταβιβάσας ήταν κύριος του ακινήτου που µεταβιβάστηκε. Εξάλλου, κατά τις διατάξεις των 
ν. 8 παρ. 1 κωδ. (7.39), ν. 9 παρ. 1 Πανδ. (50.14), ν. 2 παρ. 20 Πανδ. (41.4), ν 6 Πανδ. (44.3), 
ν. 76 παρ. 1 Πανδ. 18.1), ν 7 παρ. 3 Πανδ. (23.3) του βυζαντινορρωµαϊκού δικαίου, µπορούσε 
να αποκτηθεί η κυριότητα ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία κατόπιν άσκησης νοµής µε 
διάνοια κυρίου, ως τέτοιας νοούµενης της άσκησης σ' αυτό εµφανών και συνεχών πράξεων 
που εκδηλώνουν βούληση εξουσίασης του νοµέα πάνω στο ακίνητο, όπως καλλιέργεια, 
εκµίσθωση, εποπτεία, φύλαξη και άλλες πράξεις που προσιδιάζουν στη φύση του ακινήτου, 
µε καλή πίστη, ήτοι µε την ειλικρινή πεποίθηση του νοµέα ότι µε την κτήση της νοµής του 
πράγµατος δεν προσβάλλει κατ' ουσία το δικαίωµα κυριότητας τρίτου, γεγονός που 
συνάγεται από το δικαστήριο της ουσίας, ενόψει της φύσης της καλής πίστης ως ενδιάθετης 
κατάστασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των ν. 20 παρ. 12 Πανδ. (5.8), 27 Πανδ. (18.1), και 
για χρονικό διάστηµα µιας συνεχούς τριακονταετίας. Επίσης, κατά µεν τη διάταξη του 
άρθρου 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µια εικοσαετία πράγµα κινητό ή ακίνητο 
γίνεται κύριος αυτού µε έκτακτη χρησικτησία, κατά δε το άρθρο 974 του ίδιου Κώδικα, 
όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα (κατοχή) είναι νοµέας, αν ασκεί την 
εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Με τις διατάξεις αυτές, για την κτήση της κυριότητας µε 
έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε τη δυνατότητα 
εκείνου που απέκτησε τη νοµή του πράγµατος µε καθολική ή µε ειδική διαδοχή να 
συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής και το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου, του 
κατ' άρθρο 1051 ΑΚ. Περαιτέρω, από το άρθρο 1094 του ΑΚ, σε συνδυασµό µε τις 
προαναφερθείσες διατάξεις, καθώς και εκείνες του άρθρου 216 παρ. 1 α' ΚΠολ∆, προκύπτει, 
ότι, για την πληρότητα της διεκδικητικής αγωγής κυριότητας ακινήτου, του οποίου η 
κυριότητα αποκτήθηκε µε παράγωγο τρόπο, πρέπει ο ενάγων να αναφέρει, εκτός των άλλων, 
και ότι κατέστη κύριος του επίδικου ακινήτου για ορισµένη αιτία µε συµβολαιογραφικό 
έγγραφο και µεταγραφή και ότι ο άµεσος δικαιοπάροχός του ήταν κύριος του πράγµατος που 
µεταβίβασε. Ο τρόπος κτήσης της κυριότητας επί του επιδίκου από το δικαιοπάροχο του 
ενάγοντος δεν είναι στοιχείο της αγωγής. Μόνο, αν ο εναγόµενος ήθελε αµφισβητήσει µε τις 
προτάσεις του της πρώτης πρωτοβάθµιας συζήτησης την κυριότητα του τελευταίου και των 
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προ αυτού κτητόρων του επιδίκου, υποχρεούται ο ενάγων, για το ορισµένο της αγωγής, να 
αναφέρει είτε µε την αγωγή καθ' υποφορά, είτε µε τις προτάσεις του της ίδιας συζήτησης της 
αγωγής ορισµένο νόµιµο τρόπο µε τον οποίο ο δικαιοπάροχός του έγινε κύριος του ακινήτου, 
τέτοιος δε τρόπος µπορεί να είναι εκείνος της κτήσεως της κυριότητας µε έκτακτη 
χρησικτησία. Συνίσταται δε ο εν λόγω τρόπος στο ότι ο δικαιοπάροχος του ενάγοντος έχει 
στη νοµή του, δηλαδή στην φυσική του εξουσία µε διάνοια κυρίου, το ακίνητο για µία συνεχή 
εικοσαετία, ενώ κατά το βυζαντινορρωµαϊκό δίκαιο, που ίσχυε ως την εισαγωγή του ΑΚ (στις 
23-2-1946), ο τρόπος αυτός συνίστατο στο ότι το ίδιο πρόσωπο είχε στην νοµή του µε καλή 
πίστη το ακίνητο για µία συνεχή τριακονταετία.  
Επίσης, για το ορισµένο της αγωγής σ' αυτήν την τελευταία περίπτωση, πρέπει ο ενάγων στο 
δικόγραφο της αγωγής του να αναφέρει τις διακατοχικές πράξεις του δικαιοπαρόχου του στο 
ακίνητο. Αν η αγωγή στηρίζεται σε έκτακτη χρησικτησία, πρέπει ο ενάγων να αναφέρει 
υλικές πράξεις νοµής πάνω στο ακίνητο, µε τις οποίες φανερώνεται η βούλησή του να το έχει 
σαν δικό του, δυνάµενος να συνυπολογήσει, όπως ήδη προαναφέρθηκε, στο χρόνο της δικής 
του νοµής και το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου του. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 1033, 1045, 1051, 1192, 
ΚΠολ∆: 216, 522, 552, 553, 556, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 13, 559 
αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 501 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Στοιχεία αναγνωριστικής κυριότητας αγωγής. Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης 
βάσης. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 στοιχ. α' και β' ΚΠολ∆ προκύπτει ότι το δικόγραφο 
της αγωγής πρέπει να περιέχει εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη νοµική 
θεµελίωση της αγωγής, ακριβή περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς και ορισµένο 
αίτηµα. Η ακριβής περιγραφή του αντικειµένου της διαφοράς είναι συνυφασµένη µε την 
υποβολή αιτήµατος ορισµένου και όχι αορίστου. ∆ιαφορετικά, το δικαστήριο βρίσκεται σε 
αδυναµία να εκδώσει απόφαση συγκεκριµένη και επιδεκτική εκτελέσεως. Όταν στο 
δικόγραφο της αγωγής δεν περιέχονται τα πιο πάνω στοιχεία ή όταν αυτά περιέχονται κατά 
τρόπο ελλιπή ή ασαφή, τότε η έλλειψη αυτή καθιστά µη νοµότυπη την άσκησή της, επιφέρει 
δε την απόρριψή της ως απαραδέκτου λόγω αοριστίας είτε κατόπιν προβολής της σχετικής 
ενστάσεως, είτε και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας. Η αοριστία δε αυτή δεν 
µπορεί να συµπληρωθεί ούτε και µε τις προτάσεις, ούτε µε παραποµπή στο περιεχόµενο 
άλλων εγγράφων της δίκης, ούτε µε αναφορά απλή στη σχετική διάταξη του νόµου ή απλή 
µνεία αυτής. Προκειµένου ειδικότερα περί διεκδικητικής ή αναγνωριστικής της κυριότητας 
αγωγής επί ακινήτου, απαιτείται για το ορισµένο αυτής, εκτός από τα απαιτούµενα κατά το 
άρθρο 1094 ΑΚ στοιχεία και ακριβής περιγραφή του εν λόγω ακινήτου δηλαδή ο 
προσδιορισµός του κατά θέση, έκταση, ιδιότητα και όρια και µάλιστα τόσο λεπτοµερής ώστε 
να µην υπάρχει αµφιβολία για την ταυτότητά του. Η ακριβής περιγραφή του ακινήτου η 
οποία µπορεί να γίνει και µε αποτύπωσή του σε ενσωµατωµένο στο δικόγραφο της αγωγής 
τοπογραφικό διάγραµµα υπό κλίµακα, είναι αναγκαία γιατί µόνον έτσι θα µπορέσει ο 
εναγόµενος να αµυνθεί και το δικαστήριο να τάξει τις δέουσες αποδείξεις. 
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- Για την κτήση κυριότητας επί ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία απαιτείται κατά µεν τις 

διατάξεις των ν. 8 παρ. 1, κωδ.(7.39), 9 παρ. 1 (βασ.50.14) αδιάλειπτος νοµή του πράγµατος 

µε καλή πίστη επί συνεχή τριακονταετία την οποία (καλή πίστη), όπως συνάγεται από τις 

διατάξεις των ν. 20 παρ. 12 πανδ.(5.8), 27 πανδ.(18.1), 10, 17 και 48 πανδ.(41.3), 3 πανδ. 

(41.10) και 109 πανδ.(50.16), αποτελεί η ειλικρινής πεποίθηση ότι δια της κτήσεως της νοµής 

του πράγµατος δεν προσβάλλεται κατ' ουσίαν δικαίωµα κυριότητας άλλου, κατά δε τη 

διάταξη του άρθρου 1045 ΑΚ ο χρόνος της αδιαλείπτου νοµής του πράγµατος περιορίσθηκε 

στην εικοσαετία, συνυπολογιζοµένου, κατ' αµφότερα τα δίκαια και του χρόνου νοµής 

χρησικτησίας του προκατόχου του νοµέως. Προκειµένου δε περί εκτάκτου χρησικτησίας που 

άρχισε υπό το κράτος του προϊσχύσαντος δικαίου και συµπληρώθηκε υπό τον κώδικα που δεν 

απαιτεί το στοιχείο της καλής πίστεως του νοµέως, είναι απαραίτητη η ύπαρξη της καλής 

πίστεως για τον µέχρι της ενάρξεως ισχύος του ΑΚ χρόνο (13-2-1946). Την συνδροµή του 

στοιχείου της καλής πίστης 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 προπαρατεθείσες διατάξεις, κοινώς δε κρατούσα, έννοιά της. 

Κατά δε τις διατάξεις των άρθρων 64 και 65 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 έκτακτης 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. Εξάλλου, προκειµένου περί ακινήτων του ∆ηµοσίου, όπως είναι και 

τα δάση τα οποία είναι εθνικά εκτός των διαλαµβανοµένων στα άρθρα 1 και 2 του από 

17.11/1/12/1836 β.δ/τος τα οποία υπό προϋποθέσεις θεωρούνται ιδιωτικά, 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 διαχρονικώς κατά το άρθρο 51 ΕισΝΑΚ και µη τροποποιηθείσες από τα άρθρα 

18 και 21 του από 21 Ιουνίου 1837 νόµου "περί διακρίσεως κτηµάτων" εξαιρούνταν της 

τακτικής, όχι όµως και της έκτακτης χρησικτησίας και εποµένως µπορούσε κάποιος να 

χρησιδεσπόσει και επί δηµοσίου κτήµατος και να αποκτήσει επ' αυτού την κυριότητα 

πρωτοτύπως ήτοι µε έκτακτη χρησικτησία µε την επί συνεχή τριακονταετία άσκηση επ' αυτού 

νοµής µε καλή πίστη. Η τριακονταετής όµως νοµή έπρεπε να είχε συµπληρωθεί µέχρι την 11 

Σεπτεµβρίου 1915 καθόσον µεταγενέστερα τα δηµόσια κτήµατα εξαιρέθησαν 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 δια των οποίων ανεστάλη κάθε παραγραφή και κάθε νόµιµη και 

δικαστική προθεσµία επί αστικών διαφορών και του άρθρου 21 του από 2.4/16-5-1926 ν. δ. 

"περί διοικητικής αποβολής από των κτηµάτων της Αεροπορικής Αµύνης κλπ" διατηρηθέντος 
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σε ισχύ µε το άρθρο 53 του ΕισΝΑΚ. Από δε τη διάταξη του άρθρου 1 του β.δ. από 16 

Νοεµβρίου 1836 "περί ιδιωτικών δασών", σε συνδυασµό προς εκείνες των άρθρων 2 και 3 

του ιδίου διατάγµατος, προκύπτει ότι αναγνωρίζεται η κυριότητα του ∆ηµοσίου σε κάθε 

έκταση η οποία πριν από την έναρξη της ισχύος του, αποτελούσε δάσος, µε εξαίρεση εκείνων 

για τις οποίες υπήρχε έγγραφη απόδειξη Τουρκικής Αρχής ότι προ του αγώνος ανήκαν σε 

ιδιώτες και υπό την προϋπόθεση ότι υπεβλήθησαν στην επί των Οικονοµικών Γραµµατεία οι 

σχετικοί της ιδιοκτησίας τίτλοι εντός της υπό του άρθρου 3 παρ. 1 του ιδίου β.δ/τος 

οριζοµένης ανατρεπτικής προθεσµίας. 

∆ιατάξεις: 

ΑΚ: 1045, 1094, 

ΚΠολ∆: 216, 559 αριθ. 19, 561, 

∆ηµοσίευση: INLAW 2013  

 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 502 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Εσφαλµένη 
εφαρµογή των ορισµών του νόµου ως προς το βάρος της αποδείξεως. Παρά το νόµο αποδοχή 
πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς 
απόδειξη. Παραβίαση των ορισµών του νόµου αναφορικά µε την δύναµη των αποδεικτικών 
µέσων. ∆ηµόσια έγγραφα. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 974, 976, 1045 και 1051 του ΑΚ, προκύπτει, ότι, για την 
κτήση της κυριότητας ακινήτου 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 δικαιοπάροχου του. Η ειδική 
διαδοχή στη νοµή επέρχεται µε άτυπη αναιτιώδη σύµβαση, η οποία έχει την έννοια ότι στον 
αποκτώντα µεταβιβάζεται η ίδια η νοµή που είχε εκείνος, ο οποίος µεταβιβάζει και παραδίδει 
το ακίνητο. Αποτελούν δε πράξεις νοµής, όταν πρόκειται για ακίνητα, 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. Τέτοιες δε πράξεις είναι 
και η τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης, η κατασκευή αποθήκης, η κατασκευή περίφραξης µε 
συρµατόπλεγµα και η κατασκευή τοιχίου. Εξάλλου, η κτήση της νοµής ακινήτου και η 
άσκησή της επ' αυτού µπορεί να γίνει µε οποιαδήποτε ενέργεια, που µαρτυρεί, κατά τις 
αντιλήψεις που υπάρχουν στις συναλλαγές, φυσική και µε διάνοια κυρίου εξουσίαση αυτού. 
Αλλά η νοµή, που άπαξ έχει κτηθεί, εξακολουθεί να διατηρείται από το νοµέα και χωρίς τη 
διαρκή ενεργό παρουσία των κτητικών όρων αυτής, χωρίς δηλαδή να είναι ανάγκη ο νοµέας 
να διατελεί διαρκώς σε σωµατική επαφή προς το πράγµα, ούτε να είναι σε συνεχή εγρήγορση 
και να έχει αδιάκοπα κατευθυνόµενη τη διάνοια κυρίου προς αυτό. Εξάλλου, η απώλεια της 
νοµής επέρχεται όταν παύσει η φυσική εξουσία επί του πράγµατος ή εκδηλωθεί αντίθετη 
διάνοια του νοµέα (άρθρο 981 ΑΚ). Απώλεια της νοµής λόγω του πνευµατικού στοιχείου 
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(animus) υπάρχει, όταν ο νοµέας εκδηλώσει την απόφαση του να µην κατέχει στο εξής ως 
δικό του το πράγµα δηλαδή παραίτηση από τη νοµή. 
- 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 του άρθρου 1033 ΑΚ 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. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 974, 976, 981, 1033, 1045, 1051, 1192, 
ΚΠολ∆: 338, 341, 352, 438, 439, 440, 441, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 
αριθ. 12, 559 αριθ. 13, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 402 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Νοµή. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µία εικοσαετία 
πράγµα κινητό ή ακίνητο γίνεται κύριος µε έκτακτη χρησικτησία. Από δε τη διάταξη του 
άρθρου 974 ΑΚ, που ορίζει 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 (corpus) και το πνευµατικό (animus 
domini). Το µεν σωµατικό εκδηλώνεται µε τη φυσική εξουσίαση (κατοχή) του πράγµατος 
κατά τρόπο που αποκλείει άλλον από αυτήν, το δε πνευµατικό εξωτερικεύεται µε τη 
µεταχείριση του πράγµατος κατά τρόπο που προσιδιάζει σε κύριο αυτού. Ειδικότερα υπάρχει 
φυσική εξουσίαση, όταν ασκούνται πάνω στο πράγµα πράξεις που προσιδιάζουν στη φύση 
και στον προορισµό του, έτσι ώστε το πράγµα, κατά την αντίληψη των συναλλαγών, να 
θεωρείται ότι βρίσκεται κατά τρόπο σταθερό στη διάθεση του νοµέα. Όµως η νοµή αφότου 
αποκτήθηκε εξακολουθεί να διατηρείται χωρίς την ενεργό παρουσία των κτητικών αυτής 
όρων (Μπαλή: Εµπ.∆. παρ. 9, σελ. 10). Υπάρχει δηλαδή φυσική εξουσία και όταν ο νοµέας 
δεν βρίσκεται σε διαρκή σωµατική επαφή µε το πράγµα, έχει όµως την εποπτεία του και τη 
δυνατότητα άσκησης φυσικής εξουσίας κάθε στιγµή (ΑΠ 184/2006 Ελ∆νη 48.184).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1045, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 306 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Απαγόρευση κατάτµησης κληροτεµαχίων. Έκτακτη χρησικτησία. 
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- Από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ΑΝ 431/1968 προκύπτει ότι, µετά την έναρξη 
της ισχύος του νόµου αυτού (23-05-1968), ο κατά την εποικιστική εν γένει νοµοθεσία 
αποκατασταθείς κληρούχος και οι κληρονόµοι του δεν λογίζονται κατά πλάσµα του νόµου 
νοµείς του κλήρου, αν δεν κατέχουν πράγµατι αυτόν και συνεπώς είναι δυνατή η χωρίς τη 
θέλησή τους κτήση από τον τρίτο της νοµής ολόκληρου του κληροτεµαχίου, υπό τον όρο να 
µη κατατέµνονται τα τεµάχια της οριστικής διανοµής. Ο περιορισµός αυτός της µη 
κατάτµησης τίθεται ως γενική αρχή και έχει εφαρµογή σε κάθε µεταβίβαση του κλήρου, όχι 
µόνο όταν γίνεται µε τη θέληση του κληρούχου, δηλαδή µε δικαιοπραξία, αλλά και στην 
περίπτωση απόκτησης της κυριότητας χωρίς τη θέληση αυτού, όπως µε χρησικτησία. Κατ' 
εξαίρεση όµως ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του 
άρθρου 1 αυτού του αναγκαστικού νόµου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 
666/1977, εκτός των άλλων περιπτώσεων και "επί µεταβιβάσεων κλήρων κειµένων εντός 
εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων πόλεων ή χωρίων υπό την προϋπόθεσιν ότι τόσον τα 
µεταβιβαζόµενα όσον και τα αποµένοντα τεµάχια κλήρων πληρούν τα κατά τας οικείας 
πολεοδοµικάς διατάξεις ελάχιστα όρια εµβαδού και διαστάσεων. Περί της συνδροµής της 
προϋποθέσεως ταύτης χορηγείται βεβαίωση της αρµόδιας πολεοδοµικής Αρχής". Από την 
τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει, ότι η θεσπισθείσα εξαίρεση από τον περιορισµό της µη 
κατάτµησης του κλήρου που βρίσκεται εντός των εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων 
πόλεων ή χωριών, δεν περιλαµβάνει οποιαδήποτε µεταβίβαση, αλλά µόνο την µεταβίβαση 
που γίνεται µε δικαιοπραξία, αφού ρητά προβλέπεται η σύνταξη συµβολαίου, στο οποίο 
επισυνάπτεται η βεβαίωση της αρµόδιας πολεοδοµικής Αρχής περί πληρώσεως των 
προβλεπόµενων ελαχίστων ορίων εµβαδού και διαστάσεων τόσο του µεταβιβαζόµενου 
τµήµατος, όσο και του εναποµένοντος τεµαχίου του κλήρου, πράγµα που είναι ασυµβίβαστο 
µε την έννοια της χρησικτησίας.  
Περαιτέρω, κατά µεν την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν∆ 690/1948, η οποία 
καταργήθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 1 του ΑΝ 625/1968 και επαναφέρθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 
6 παρ. 1 του 651/1977, "απαγορεύεται η µεταβίβαση της κυριότητας οικοπέδων επαγοµένη 
την δηµιουργία οικοπέδων µη αρτίων, είτε κατά το ελάχιστον εµβαδόν, είτε κατά το 
ελάχιστον πρόσωπον ή βάθος", κατά δε την παρ. 3 του ιδίου άρθρου, "πάσα δικαιοπραξία εν 
ζωή ή αιτία θανάτου, έχουσα αντικείµενον απαγορευµένην κατά τας προηγουµένας 
παραγράφους µεταβίβασιν κυριότητας, είναι αυτοδικαίως και εξ υπαρχής απολύτως άκυρος". 
Από τις τελευταίες αυτές διατάξεις προκύπτει ότι µόνο η δικαιοπραξία µε την οποία 
µεταβιβάζεται οικόπεδο και εξ αιτίας της οποίας δηµιουργούνται µη άρτια οικόπεδα είναι 
άκυρη. 
Συνεπώς, δεν αποκλείεται από τις διατάξεις αυτές η απόκτηση από τρίτο της κυριότητας 
τµήµατος οικοπέδου µε χρησικτησία, έστω και αν αυτή επάγεται τη δηµιουργία οικοπέδων µη 
αρτίων, αφού στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για µεταβίβαση µε δικαιοπραξία (ΟλΑΠ 
606/1976, ΑΠ 1189/2012, ΑΠ 1740/2005).  
- Κατά το άρθρο 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νοµή του για µια εικοσαετία πράγµα κινητό 
ή ακίνητο γίνεται κύριος µε έκτακτη χρησικτησία, κατά δε το άρθρο 974 του ίδιου Κώδικα 
όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα (κατοχή) είναι νοµέας, αν ασκεί την 
εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, για την κτήση της 
κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε τη 
δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη νοµή του πράγµατος µε καθολική ή µε ειδική διαδοχή 
να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής και το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου του 
(άρθρο 1051 ΑΚ). Άσκηση νοµής, προκειµένου για ακίνητο, συνιστούν οι εµφανείς υλικές 
ενέργειες επάνω σ' αυτό που προσιδιάζουν στη φύση και τον προορισµό του, µε τις οποίες 
εκδηλώνεται η βούληση του νοµέα να το εξουσιάζει.  
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∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 560, 
Ν∆: 690/1948, άρθ. 2,  
ΑΝ: 625/1968, άρθ. 3,  
ΑΝ: 431/1968,  
Νόµοι: 651/1977, άρθ. 6,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 610 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από 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 και συνυπολογίσει στο χρόνο της 
δικής του νοµής και το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου του. Άσκηση νοµής αποτελούν όταν 
πρόκειται για ακίνητα οι υλικές και εµφανείς πάνω σ' αυτά πράξεις που προσιδιάζουν στην 
φύση και τον προορισµό του ακινήτου µε τις οποίες φανερώνεται η βούληση του νοµέα να 
έχει το πράγµα δικό του. ∆εν είναι δε αναγκαίο η νοµή να ασκείται αυτοπροσώπως, αλλά 
µπορεί να ασκείται µέσω άλλου. Ο ενάγων που προβάλλει τη χρησικτησία ως τρόπο κτήσης 
της κυριότητας του ακινήτου πρέπει να επικαλεσθεί τη νοµή αυτού και εν ανάγκη και τη 
νοµή του δικαιοπαρόχου του (άρθρο 1051 ΑΚ), καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις 
µερικότερες εµφανείς υλικές διακατοχικές πράξεις στο ακίνητο από τις οποίες, αν 
αποδειχθούν, θα συναχθεί η πραγµάτωση της θέλησης του κατόχου να κατέχει το ακίνητο ως 
κύριος.  
Επί αναγνωριστικής δε της κυριότητας ακινήτου αγωγής η απόφαση του δικαστηρίου της 
ουσίας µε την οποία αναγνωρίζεται ότι ο ενάγων έγινε κύριος του επιδίκου ακινήτου µε 
έκτακτη χρησικτησία κατά το άρθρο 1045 του Αστικού Κώδικα, γιατί νεµήθηκε αυτό µε 
διάνοια κυρίου επί είκοσι τουλάχιστον έτη, στερείται νόµιµης βάσης εάν δεν αναφέρονται 
στο αιτιολογικό της συγκεκριµένες πράξεις νοµής αυτού ή του αντιπροσώπου του επί του 
επιδίκου ακινήτου ώστε να κριθεί αν αυτές είναι ικανές να προσπορίσουν στον ενάγοντα την 
κυριότητα του ακινήτου αυτού µε έκτακτη χρησικτησία (ΑΠ 1601/2008). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1041, 1042, 1043, 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1104 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 974, 1045, 1051 ΑΚ, προκύπτει ότι, για την κτήση της 
κυριότητας ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή 
εικοσαετία, µε τη δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη νοµή αυτού µε καθολική ή µε ειδική 
διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής και το χρόνο νοµής του 
δικαιοπαρόχου του. Προκειµένου, όµως να ασκηθεί η ως άνω νοµή χρησικτησίας, θα πρέπει 
προηγουµένως να αποκτηθεί. Από δε τη διάταξη του άρθρου 976 εδάφ. α' του ΑΚ, που ορίζει 
ότι σε πράγµα που βρίσκεται στη νοµή άλλου η νοµή αποκτάται µε παράδοση που γίνεται µε 
τη βούληση του νοµέα και η οποία καθιερώνει παράγωγο τρόπο κτήσης της νοµής µε ειδική 
διαδοχή, η οποία συντελείται µε απλή παράδοση της νοµής, σύµφωνα µε τη βούληση του 
µέχρι της µεταβιβάσεως 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 αυτού που µεταβιβάζει τη νοµή.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 974, 976, 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 188 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
Κυριότητα. Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Γνωµοδοτήσεις. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 369, 1033, 1192 αρ. 1, 1194 και 1198 ΑΚ 
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 την µεταβίβασή της να ήταν κύριος του ακινήτου. Περαιτέρω, από 
τις διατάξεις των άρθρων 974, 1045, 1051 ΑΚ προκύπτει, ότι, για την κτήση της κυριότητας 
ακινήτου µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε τη 
δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη νοµή αυτού µε καθολική ή µε ειδική διαδοχή να 
συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής και το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου του. 
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. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 369, 966, 967, 974, 1033, 1045, 1051, 1192, 1194, 1198,  
ΚΠολ∆: 339, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 194 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Παρά το νόµο αποδοχή πραγµάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως 
αληθινών χωρίς απόδειξη. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Κατά το άρθρο 1045 ΑΚ, για την κτήση της κυριότητας µε έκτακτη χρησικτησία, απαιτείται 
άσκηση νοµής επί συνεχή εικοσαετία, µε δυνατότητα εκείνου που απέκτησε τη νοµή του 
πράγµατος µε καθολική ή ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο χρόνο της δικής του νοµής 
και το χρόνο νοµής του δικαιοπαρόχου του (άρθρο 1051 ΑΚ). Νοµέας δε, κατά το άρθρο 974 
του ίδιου Κώδικα, είναι όποιος απέκτησε τη φυσική εξουσία πάνω στο πράγµα, αν ασκεί την 
εξουσία αυτή µε διάνοια κυρίου. Άσκηση της νοµής επί ακινήτου αποτελούν οι εµφανείς 
υλικές πράξεις επ' αυτού που είναι δηλωτικές της βούλησης του νοµέα να εξουσιάζει τούτο 
και οι οποίες ποικίλουν ανάλογα µε τον κατά τη βούληση του νοµέα προορισµό του 
πράγµατος.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1045, 1051, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Κυριότητα - Κληροτεµάχια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1206 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κληροτεµάχια. Είναι ανεπίτρεπτη, όχι µόνο η κτήση της κυριότητας από τρίτο, σε βάρος 
του κληρούχου ή των καθολικών ή των ειδικών διαδόχων του, µε τακτική ή έκτακτη 
χρησικτησία, αλλά και η, λόγω συµπληρώσεως του χρόνου παραγραφής, άρνηση αποδόσεως 
του τµήµατος του κλήρου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Κτηµατολογικές 
εγγραφές. Παρά το νόµο κήρυξη απαραδέκτου. 
- Από τις διατάξεις της αγροτικής νοµοθεσίας και ιδίως από το άρθρο 79 παρ. 2 του 
Αγροτικού Κώδικα συνάγεται, ότι το ακίνητο που παραχωρείται ως κλήρος σε πρόσωπο 
δικαιούµενο αγροτικής αποκαταστάσεως θεωρείται από την παραχώρησή του ότι διατελεί 
κατά νόµο στην αποκλειστική καλόπιστη νοµή του κληρούχου και αν ακόµη αυτός δεν έχει 
επιληφθεί της κατοχής του κλήρου. Γι' αυτό και δεν ήταν δεκτικό νοµής και χρησικτησίας 
από άλλον, ο οποίος έτσι δεν µπορούσε να αποκτήσει την κυριότητα αυτού µε τακτική ή 
έκτακτη χρησικτησία, ούτε να αντιτάξει κατά του διεκδικούντος τον κλήρο κληρούχου ή των 
κληρονόµων του την από το άρθρο 249 ΑΚ ένσταση εικοσαετούς παραγραφής της 
διεκδικητικής αγωγής. Όµως από 23-5-1968 ισχύει ο ΑΝ 431/1968, που ορίζει στο µεν άρθρο 
1 παρ. 1 αυτού, ότι από την έναρξη της ισχύος του νόµου (επιφυλασσοµένης της ισχύος του 
άρθρου 27 του Ν∆ 2185/1952), επιτρέπεται στους κατά την εποικιστική νοµοθεσία 
κληρούχους η εκποίηση ή οπωσδήποτε διάθεση µε δικαιοπραξίες εν ζωή των πάσης φύσεως 
κλήρων τους, µε το µοναδικό περιορισµό της µη κατατµήσεως των τεµαχίων της οριστικής 
διανοµής, ο οποίος ισχύει και για κάθε περαιτέρω µεταβίβαση, στο δε άρθρο 2 παρ. 1 εδ. β' 
αυτού, ότι σε περίπτωση κατασχέσεως ή πλειστηριασµού του κλήρου µε επίσπευση του 
ενυπόθηκου δανειστή τηρείται µόνον ο περιορισµός της µη κατατµήσεως των τεµαχίων της 
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οριστικής διανοµής. Από τις συνδυασµένες αυτές διατάξεις του ΑΝ431/1968 προκύπτει, ότι η 
απαγόρευση της κατατµήσεως των τεµαχίων της οριστικής διανοµής αποτελεί γενική αρχή 
που εφαρµόζεται στη µεταβίβαση της κυριότητας του κλήρου κληρούχου. Εποµένως, από την 
ισχύ του ΑΝ 431/1968 ο κληρούχος παύει να λογίζεται, κατά πλάσµα, νοµέας του κλήρου και 
αν δεν τον κατέχει πραγµατικά και είναι δυνατή η χωρίς τη θέλησή του κτήση της νοµής 
ολόκληρου του κληροτεµαχίου, όχι όµως και του τµήµατός του, γιατί στην περίπτωση αυτή 
επέρχεται κατάτµηση του κληροτεµαχίου. Η απαγόρευση δηλαδή της κατατµήσεως δεν 
αναφέρεται µόνο στον κατά κυριότητα τεµαχισµό του κληροτεµαχίου, αλλά και στον κατά 
νοµή τεµαχισµό, αφού διαφορετικά η κατάτµηση θα επιτυγχανόταν ισοδυνάµως µε την 
απόκτηση µία φορά της νοµής του τµήµατος του κληροτεµαχίου και την έκτοτε διαρκή 
προστασία της έναντι τρίτων. Ο τρίτος, που επιλήφθηκε της νοµής τµήµατος κληροτεµαχίου 
και όχι του όλου, δεν προστατεύεται ούτε κατά του νοµέα του όλου, ούτε κατά οποιουδήποτε 
άλλου όταν αποβληθεί από το τµήµα του κληροτεµαχίου που νεµόταν, γιατί αλλιώς θα είχε 
διαρκή προστασία, που θα επέφερε κατάτµηση. 
Συνεπώς, είναι ανεπίτρεπτη, όχι µόνο η κτήση της κυριότητας από τρίτο, σε βάρος του 
κληρούχου ή των καθολικών ή των ειδικών διαδόχων του, µε τακτική ή έκτακτη 
χρησικτησία, αλλά και η, λόγω συµπληρώσεως του χρόνου παραγραφής, άρνηση αποδόσεως 
του τµήµατος του κλήρου (άρθρο 272 ΑΚ) αφού µε αυτήν ουσιαστικώς παγιώνεται η µη 
ανεκτή από το νόµο φυσική κατάτµηση του κλήρου (ΟλΑΠ 15/2004). Περαιτέρω, κατά τη 
διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του πιο πάνω ΑΝ 431/1968, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 666/1977, κατ' εξαίρεση δεν ισχύει ο περιορισµός της 
µη κατατµήσεως, εκτός των άλλων περιπτώσεων, που δεν ενδιαφέρουν την κρινόµενη 
υπόθεση, και "επί κλήρων επί των οποίων σκοπείται η δηµιουργία τουριστικών 
εγκαταστάσεων, µετά προηγουµένην έγγραφην γνώµην του ελληνικού οργανισµού 
τουρισµού (Ε.Ο.Τ) περί του σκόπιµου της δηµιουργίας των. Η ως άνω βεβαίωση και γνώµη 
αποτελούν προαπαιτούµενα στοιχεία δια την κατάρτισιν του συµβολαίου µεταβιβάσεως, 
µνηµονεύονται δε και επισυνάπτονται εις αυτήν". Η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 περ. Αβ του 
ΑΝ 431/68, πριν από την αντικατάστασή της από το άρθρο 1 του ως άνω Ν. 666/1977, όριζε 
ότι "κατ' εξαίρεσιν δεν ισχύει ο κατά την προηγουµένην παράγραφαν περιορισµός (δηλ. της 
µη κατατµήσεως) επί µεταβιβάσεως των ως έπεται κατηγοριών κλήρων: α) ... β) κειµένων ... 
εντός περιοχών τουριστικών ή καταλλήλων προς παραθερισµόν και κατόπιν σχετικής περί 
τούτων βεβαιώσεως της αρµοδίας κατά περίπτωσιν υπηρεσίας, µνηµονευοµένης και 
προσαρτώµενης απαραιτήτως εις το οικείον συµβόλαιον". Από την τελευταία αυτή διάταξη 
του ΑΝ 431/68, όπως αυτή ισχύει µετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 1 του Ν. 
666/1977, προκύπτει ότι η κατάτµηση των κληροτεµαχίων επιτρέπεται κατ' εξαίρεση όταν 
σκοπείται η δηµιουργία σ' αυτό τουριστικής εγκαταστάσεως, υπάρχει έγγραφη γνώµη του 
Ε.Ο.Τ για τη σκοπιµότητά της και θέληση του κληρούχου ή των διαδόχων του για 
µεταβίβαση τµήµατος κλήρου, αφού η διάταξη ρητά ορίζει, ότι απαιτείται συµβόλαιο, στο 
οποίο µάλιστα προσαρτάται η πιο πάνω έγγραφη γνώµη του Ε. Ο. Τ. Επίσης, από την 
τελευταία αυτή διάταξη σε συνδυασµό µε το άρθρο 1 του ΑΝ 431/1968 προκύπτει, ότι η 
µεταβίβαση του κλήρου από την ισχύ του νόµου αυτού (ΑΝ 431/1968) επιτρέπεται όχι µόνο 
εκουσίως από τον κληρούχο ή τους διαδόχους του, αλλά και ακουσίως (πχ µε χρησικτησία), 
υπό τον όρο της µη κατατµήσεως των τεµαχίων της οριστικής διανοµής, όπως 
προαναφέρθηκε, αλλά στη θεσπισθείσα εξαίρεση από τον περιορισµό της µη κατατµήσεως 
στους κλήρους, όπου πρόκειται να δηµιουργηθούν τουριστικές εγκαταστάσεις, δεν 
περιλαµβάνει οποιανδήποτε µεταβίβαση αλλά µόνο την εκούσια. Η προϋπόθεση αυτή, ότι 
δηλαδή η µεταβίβαση τµήµατος κληροτεµαχίου, έπρεπε να γίνει εκουσίως από τον κληρούχο 
ή τους διαδόχους του, ήταν αναγκαία σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1 του ΑΝ 
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431/1968, όπως αυτή ίσχυε και πριν από την αντικατάσταση της µε το Ν. 666/77, διότι τότε 
προβλεπόταν ρητή σύνταξη συµβολαίου, στο οποίο θα επισυνάπτεται βεβαίωση της αρµόδιας 
υπηρεσίας, µε την οποία θα βεβαιωνόταν ο τουριστικός κλπ. χαρακτήρας της περιοχής, 
πράγµα που είναι ασυµβίβαστο µε την έννοια της χρησικτησίας. Εξάλλου, από τις διατάξεις 
του άρθρου 15 παρ. 1 και 5 Ν∆ 3958/1959 "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί 
οριστικών παραχωρητηρίων κλήρων διατάξεων της εποικιστικής νοµοθεσίας" προκύπτει ότι 
µεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων που έγιναν κατά παράβαση των άρθρων 208 επ. του 
Αγροτικού Κώδικα, και, συνεπώς, άκυρες, επικυρώνονται αυτοδικαίως από τότε που έγιναν, 
αν έχουν καταρτισθεί µε δηµόσιο έγγραφο, και ότι µετά την επικύρωσή τους δεν 
απαγορεύεται ούτε από τις διατάξεις αυτές ούτε από άλλη διάταξη η περαιτέρω µεταβίβασή 
τους. Όµοια ρύθµιση περιλήφθηκε και στη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 3147/2003, 
που επαναλήφθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 9 του Ν. 3399/2005, στην οποία ορίζεται ότι 
συµβολαιογραφικές πράξεις που έγιναν κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 
του άρθρου 1 του ΑΝ 431/1968 -που απαγορεύουν την κατάτµηση των κληροτεµαχίων ή δεν 
επισυνάπτεται η απαιτούµενη από τον Ε.Ο.Τ ως άνω βεβαίωση- είναι έγκυρες και ισχυρές, 
εφόσον δεν ακυρώθηκαν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση. Από τις διατάξεις του ανωτέρω 
Ν∆/τος, η ισχύς του οποίου παρατάθηκε διαδοχικά µε το άρθρο 2 του Ν. 4452/1964, 6 παρ. 1 
του ΑΝ 431/1968, 2 του Ν. 666/1977, 16 του Ν. 3147/2003, 3 παρ. 9 του Ν. 3399/2005 και 
µε την υπ' αριθ. 5618/2006 Υ.Α Οικονοµίας και Οικονοµικών-Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων (ΦΕΚ 1689/Β/17-11-2006) µέχρι 17-10-2007, προκύπτει ότι η µε τον παραπάνω 
τρόπο επικύρωση των "ανώµαλων δικαιοπραξιών", όπως χαρακτηρίζονται από τη νοµοθεσία, 
ανατρέχει στο χρόνο κατά τον οποίο καταρτίσθηκαν και θεραπεύει µόνο τις προς µεταβίβαση 
απαγορεύσεις γεωργικών κλήρων και περιλαµβάνει, πλην άλλων, και την άρση του 
περιορισµού της µη κατατµήσεως των ακέραιων τεµαχίων της οριστικής διανοµής. Έτσι από 
τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι µια τέτοια συµβολαιογραφική πράξη, που έγινε κατά 
παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ΑΝ 431/1968 και οδηγεί σε κατάτµηση 
κληροτεµαχίου, είναι έγκυρη για την κτήση της κυριότητας µε παράγωγο τρόπο, µπορεί δε να 
αποτελέσει και νοµιζόµενο τίτλο για την κτήση της κυριότητας µε τακτική χρησικτησία, 
εφόσον συντρέξουν και οι λοιπές προϋποθέσεις σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ακόµη και αν 
οδηγεί σε κατάτµηση κληροτεµαχίου. Περαιτέρω, όπως συνάγεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 974, 1041, 1042, 1043 και 1044 ΑΚ για την απόκτηση κυριότητας σε ακίνητο µε 
τακτική χρησικτησία απαιτούνται φυσική εξουσίαση του πράγµατος µε διάνοια κυρίου 
(νοµή), καλή πίστη που πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο κατά τον οποίο αποκτάται η νοµή, 
νόµιµος ή νοµιζόµενος τίτλος, πράγµα δεκτικό χρησικτησίας και παρέλευση δεκαετίας. 
Ειδικότερα, νόµιµος τίτλος είναι οποιοσδήποτε τρόπος κτητικός της κυριότητας που φέρει 
όλα τα εξωτερικά για το κύρος του αναγκαία στοιχεία, πλην όµως είναι ελαττωµατικός, διότι 
έχει έλλειψη η οποία εµποδίζει κατά νόµο την κτήση κυριότητας, όπως είναι, µεταξύ άλλων, 
και η έλλειψη κυριότητας του µεταβιβάζοντος, ως και η απαγόρευση εκποιήσεως ή 
κατατµήσεως αυτού. Επιπλέον απαιτείται, εκτός από την επί δεκαετία νοµή και καλή πίστη, 
δηλαδή πεποίθηση του δικαιούχου (νοµέως), η οποία να µην οφείλεται σε βαριά αµέλεια 
αυτού, ότι µε τον τίτλο απέκτησε την κυριότητα του ακινήτου και η οποία καλή πίστη πρέπει, 
κατά το άρθρο 1044 ΑΚ να υπάρχει κατά τον χρόνο αποκτήσεως της νοµής. Είναι δε 
αδιάφορο αν η πλάνη ή η άγνοια του νοµέως -από την οποία προέρχεται η πεποίθηση- 
στρέφεται περί τα πραγµατικά περιστατικά ή περί το νόµο και την έννοια αυτού, αρκεί να µην 
οφείλεται σε βαριά αµέλεια. Εκ τούτου παρέπεται ότι αν το συγκεκριµένο ακίνητο στο οποίο 
ασκείται η νοµή δεν περιλαµβάνεται στα όρια του µεταβιβασθέντος µε τον τίτλο ακινήτου, 
δεν υπάρχει ως προς αυτό νόµιµος τίτλος, διότι ελλείπουν τα εξωτερικά στοιχεία του έγκυρου 
τίτλου, αφού η µεταβιβαστική δικαιοπραξία δεν το καταλαµβάνει. Στην περίπτωση αυτή 
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µπορεί, κατά τις περιστάσεις, να υπάρχει νοµιζόµενος τίτλος κατά την έννοια του άρθρου 
1043 παρ. 1 ΑΚ, υπό την προϋπόθεση ότι ο νοµέας κατά την κτήση της νοµής 
δικαιολογηµένα, ήτοι χωρίς βαριά αµέλεια, υπέλαβε ως υπάρχοντα τον ανύπαρκτο τίτλο. 
∆ηλαδή νοµιζόµενος τίτλος είναι και ο αυθαίρετος τίτλος, ο οποίος κατά την, χωρίς βαριά 
αµέλεια, πεποίθηση του νοµέα εκλαµβάνεται υπό τούτου ως υπάρχων, ενώ πράγµατι δεν 
υπήρξε καθόλου, αρκεί στη συγκεκριµένη περίπτωση να δικαιολογείται η πεποίθηση του 
νοµέα για την ύπαρξη έγκυρου νοµίµου τίτλου και την δυνάµει αυτού κτήση της κυριότητας. 
Άσκηση νοµής επί ακινήτου, που οδηγεί στην κτήση της κυριότητάς του µε (τακτική ή 
έκτακτη) χρησικτησία αποτελούν οι υλικές και εµφανείς πάνω σ' αυτό πράξεις του ενάγοντος, 
καθώς και των δικαιοπαρόχων του, όπου απαιτείται, προς συµπλήρωση του χρόνου 
χρησικτησίας, που προσιδιάζουν στη φύση και στον προορισµό του και είναι δηλωτικές 
εξουσιάσεώς του µε διάνοια κυρίου. Τέτοιες πράξεις νοµής, όταν πρόκειται για ακίνητα που 
δεν είναι επιδεικτικά καλλιέργειας, αποτελούν, µεταξύ των άλλων, η επίβλεψη, η επίσκεψη 
του ακινήτου, η φύλαξή του, ο καθαρισµός, η χρήση του ακινήτου, η κατασκευή σ' αυτό 
οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών ή κτισµάτων και η χρησιµοποίησή τους. Η νοµή 
χρησικτησίας δυνατόν να ασκείται αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, όπως είναι ο 
επικαρπωτής. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 1143 ΑΚ η επικαρπία αποκτάται και δια 
χρησικτησίας τακτικής ή έκτακτης, εφαρµοζοµένων αναλόγως των περί κτήσεως κυριότητας 
δια χρησικτησίας διατάξεων. Ο επικαρπωτής προς προστασία της οιονεί νοµής του έχει τις 
αγωγές της νοµής περί αποβολής ή διαταράξεως (αρθρ. 996 ΑΚ) και επί προσβολής του 
δικαιώµατος της επικαρπίας εφαρµόζονται αναλόγως οι περί προστασίας της κυριότητας 
διατάξεις (άρθρο 1173 ΑΚ). Ο κύριος, ο επικαρπωτής, ο νοµέας και ο οιονεί νοµέας δύνανται 
να εγείρουν αναγνωριστική αγωγή περί αναγνωρίσεως του δικαιώµατός τους (άρθρον 70 
ΚΠολ∆). Τέλος, από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, προκύπτει ότι λόγος 
αναιρέσεως για ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν 
εφαρµόσθηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του ή αν εφαρµόσθηκε ενώ δεν 
έπρεπε, καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρµοστέο κανόνα 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 αναιρέσεως αν οι πραγµατικές παραδοχές της αποφάσεως 
καθιστούν φανερή την παραβίαση και τούτο συµβαίνει όταν το δικαστήριο εφάρµοσε το 
νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά για 
την εφαρµογή του ή δεν εφάρµοσε το νόµο, παρότι τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε 
αρκούσαν για την εφαρµογή του καθώς και όταν προέβη σε εσφαλµένη υπαγωγή των 
περιστατικών στη διάταξη στο πραγµατικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2308/1995 
"Κτηµατογράφηση για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου. ∆ιαδικασία έως τις πρώτες 
εγγραφές στα κτηµατολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις", ένα µήνα µετά την τελευταία από 
τις προβλεπόµενες στο προηγούµενο άρθρο δηµοσιεύσεις ανακοινώσεως για την ανάρτηση 
των προσωρινών κτηµατολογικών διαγραµµάτων και των προσωρινών πινάκων µε µνεία του 
δικαιώµατος υποβολής ενστάσεως κατά της εγγραφής στα προσωρινά αυτά κτηµατολογικά 
στοιχεία, έως τις κατά το άρθρο 12 του ίδιου νόµου πρώτες εγγραφές στα κτηµατολογικά 
βιβλία, απαγορεύεται, µε ποινή ακυρότητας, η σύνταξη συµβολαίων για τη σύσταση, 
µετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εµπράγµατων δικαιωµάτων σε ακίνητα της περιοχής, την 
οποία αφορούν τα αναρτώµενα στοιχεία, αν δε µνηµονεύεται στο συµβόλαιο και δεν 
επισυνάπτεται σ' αυτό σχετικό κτηµατογραφικό απόσπασµα, εκδιδόµενο από το αρµόδιο 
Γραφείο Κτηµατολογίου, (ήδη, µετά την τροποποίηση που επήλθε στο εν λόγω άρθρο, µε την 
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παράγραφο 15 του άρθρου 1 του ν. 3127/2003, αν δεν µνηµονεύεται στο συµβόλαιο και δεν 
επισυνάπτεται σε αυτό πιστοποιητικό υποβολής δηλώσεως, που εκδίδεται από το αρµόδιο 
Γραφείο Κτηµατολογίου). Σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, κατά τη 
διάρκεια της ισχύος της κατά την προηγούµενη παράγραφο απαγορεύσεως δεν επιτρέπεται, 
χωρίς προσκόµιση του προβλεπόµενου στην παράγραφο 1 κτηµατογραφικού αποσπάσµατος 
(ήδη, µετά το ν. 3127/2003, του πιστοποιητικού υποβολής δηλώσεως που προβλέπεται στην 
παρ. 1), η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου υποθέσεως που έχει ως αντικείµενο εµπράγµατο ή 
άλλο εγγραπτέο στα κτηµατολογικά βιβλία δικαίωµα σε ακίνητα της περιοχής, την οποία 
αφορούν τα αναρτώµενα στοιχεία. Εγγραπτέες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 
1 ιβ του Ν. 2664/1998, είναι, εκτός των άλλων, οι κατά το άρθρο 220 του ΚΠολ∆ αγωγές και 
ανακοπές και όλες οι πράξεις οι οποίες εγγράφονται, µε βάση την κείµενη εκάστοτε 
νοµοθεσία, στα βιβλία που τηρούνται στα υποθηκοφυλακεία και συνεπώς η προσκόµιση του 
αναφεροµένου στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995 κτηµατογραφικού 
αποσπάσµατος (ήδη πιστοποιητικού υποβολής της σχετικής δηλώσεως) είναι απαραίτητη για 
τη συζήτηση διεκδικητικής αγωγής. Η µη προσκόµιση του εν λόγω κτηµατογραφικού 
αποσπάσµατος (ήδη του πιστοποιητικού υποβολής της σχετικής δηλώσεως) συνεπάγεται 
απαράδεκτο της συζητήσεως της αγωγής µε τέτοιο αντικείµενο. Προϋποτίθεται όµως ότι το 
ακίνητο που διεκδικείται, στο οποίο και αναφέρεται η αγωγή, βρίσκεται στην 
κτηµατογραφούµενη περιοχή, όπως αυτή οριοθετείται µε την υπουργική απόφαση που την 
κήρυξε υπό κτηµατογράφηση, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2308/1995 και ότι η αγωγή 
συζητείται κατά το οριζόµενο από το νόµο διάστηµα, από την συµπλήρωση ενός µηνός από 
την τελευταία δηµοσίευση της σχετικής µε την ανάρτηση των προσωρινών κτηµατογραφικών 
στοιχείων ανακοινώσεως, έως τον χρόνο των πρώτων εγγραφών στα κτηµατολογικά βιβλία, 
που γίνεται µετά την έκδοση από τον ΟΚΧΕ διαπιστωτικής πράξεως περατώσεως της όλης 
διαδικασίας κτηµατογραφήσεως. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολ∆, υπάρχει λόγος αναιρέσεως, αν το δικαστήριο παρά το 
νόµο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωµα ή απαράδεκτο. Ο λόγος αυτός 
αναιρέσεως αναφέρεται σε ακυρότητες, εκπτώσεις από δικαιώµατα και απαράδεκτα από το 
δικονοµικό µόνο δίκαιο. Σε περίπτωση παραλείψεως κηρύξεως προσωρινού απαραδέκτου, 
όπως είναι το απαράδεκτο της συζητήσεως, ο λόγος αυτός ιδρύεται όταν το απαράδεκτο αυτό 
επιβάλλεται από το νόµο προς κατοχύρωση του αποτελέσµατος της ακυρότητας άλλης 
διαδικαστικής πράξεως που προηγήθηκε, όπως είναι η ακυρότητα της κλητεύσεως ή και προς 
εξασφάλιση της ασκήσεως δικονοµικού δικαιώµατος, όπως είναι πρωτίστως το θεµελιώδες 
δικονοµικό δικαίωµα της ακροάσεως και της υπερασπίσεως (ΟλΑΠ 2/2001).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 14, 562, 
ΑΚ: 249, 272, 996, 1043, 1044, 1173,  
ΑγρΚωδ: 79, 
ΑΝ: 431/1968, άρ. 1, 2,  
Νόµοι: 2308/1995, άρθ 5, 12, 
Νόµοι: 2664/1998, άρθ. 12,  
Νόµοι: 3127/2003, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Κυριότητα - Κληροτεµάχια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 408 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Κληροτεµάχια. Απαγόρευση κατάτµησης. Αναγνωριστική αγωγή. Αδίκαστη αίτηση. Μη 
λήψη υπόψη πραγµάτων. 
- Από τις διατάξεις της αγροτικής νοµοθεσίας και ιδίως από το άρθρο 79 παρ. 2 του 
Αγροτικού Κώδικα συνάγεται, ότι το ακίνητο που παραχωρείται ως κλήρος σε πρόσωπο 
δικαιούµενο αγροτικής αποκατάστασης θεωρείται από την παραχώρηση του ότι διατελεί κατά 
νόµο στην αποκλειστική καλόπιστη νοµή του κληρούχου και αν ακόµη αυτός δεν έχει 
επιληφθεί της κατοχής του κλήρου (ΟλΑΠ 701/1971). Γι' αυτό και δεν ήταν δεκτικό νοµής 
και χρησικτησίας από άλλο, ο οποίος έτσι δεν µπορούσε να αποκτήσει την κυριότητα αυτού 
µε τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, ούτε να αντιτάξει κατά του διεκδικούντος τον κλήρο 
κληρούχου ή των κληρονόµων του την από το άρθρο 249 ΑΚ ένσταση εικοσαετούς 
παραγραφής της διεκδικητικής αγωγής. Όµως από 23-5-1968 ισχύει ο ΑΝ 431/1968, που 
ορίζει στο µεν άρθρο 1 §1 αυτού, ότι από την έναρξη της ισχύος του νόµου 
(επιφυλασσοµένης της ισχύος του άρθρου 27 του Ν∆ 2185/1952), επιτρέπεται στους κατά 
την εποικιστική νοµοθεσία κληρούχους ή εκποίηση ή οπωσδήποτε διάθεση µε δικαιοπραξίες 
εν ζωή των πάσης φύσεως κλήρων τους, µε το µοναδικό περιορισµό της µη κατάτµησης των 
τεµαχίων της οριστικής διανοµής, ο οποίος ισχύει και για κάθε περαιτέρω µεταβίβαση, στο δε 
άρθρο 2 §1 εδ. β' αυτού, ότι σε περίπτωση κατάσχεσης ή πλειστηριασµού του κλήρου µε 
επίσπευση του ενυπόθηκου δανειστή τηρείται µόνον ο περιορισµός της µη κατάτµησης των 
τεµαχίων της οριστικής διανοµής. Από τις συνδυασµένες αυτές διατάξεις του ΑΝ 431/1968 
προκύπτει, ότι η απαγόρευση της κατάτµησης των τεµαχίων της οριστικής διανοµής αποτελεί 
γενική αρχή που εφαρµόζεται στη µεταβίβαση της κυριότητας του κλήρου όχι µόνο µε τη 
βούληση του κληρούχου, αλλά και όταν αποκτάται η κυριότητα του κλήρου από τρίτο χωρίς 
τη θέληση του κληρούχου. Εποµένως µετά τη ισχύ του ΑΝ 431/1968 ο κληρούχος παύει να 
λογίζεται κατά πλάσµα νοµέως του κλήρου και αν δεν τον κατέχει πραγµατικά και είναι 
δυνατή η χωρίς τη θέληση του κτήση της νοµής ολόκληρου του κληροτεµαχίου, όχι όµως και 
του τµήµατος του, γιατί στην περίπτωση αυτή επέρχεται κατάτµηση του κληροτεµαχίου. Η 
απαγόρευση δηλαδή της κατάτµησης δεν αναφέρεται µόνο στον κατά κυριότητα τεµαχισµό 
του κληροτεµαχίου, αλλά και στον κατά νοµή τεµαχισµό, αφού διαφορετικά η κατάτµηση θα 
επιτυγχανόταν ισοδυνάµως µε την απόκτηση µία φορά της νοµής του τµήµατος του 
κληροτεµαχίου και την έκτοτε διαρκή προστασία της έναντι τρίτων (ΟλΑΠ 15/2004 ΝοΒ 
2005/54 και ΧρΙ∆ 2004/904, ΟλΑΠ 568/1986 Ελ∆νη 28/85, ΟλΑΠ 1520/1982).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 70 του ΚΠολ∆, "όποιος έχει έννοµο συµφέρον να 
αναγνωριστεί η ύπαρξη κάποιας έννοµης σχέσης, µπορεί να εγείρει σχετική αγωγή". Από την 
ουσιαστικού δικαίου διάταξη αυτήν προκύπτει ότι µπορεί να αναγνωριστεί η ύπαρξη ή 
ανυπαρξία έννοµης σχέσης, η οποία τελεί σε αβεβαιότητα, εφόσον συντρέχει γι' αυτό έννοµο 
συµφέρον. Ως έννοµη σχέση θεωρείται η βιοτική σχέση ενός προσώπου προς άλλο πρόσωπο 
ή πράγµα, η οποία ρυθµίζεται από το δίκαιο και περιέχει ένα τουλάχιστον δικαίωµα ή µια 
υποχρέωση. 
Εξάλλου, από την ίδια τη διάταξη του άρθρου 70 ΚΠολ∆ συνάγεται ότι, για την έγερση 
αναγνωριστικής αγωγής, πρέπει να συντρέχει έννοµο συµφέρον, το οποίο, ερευνώµενο 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης, υπάρχει όταν εξαιτίας της 
αµφισβήτησης δηµιουργείται αβεβαιότητα για τις έννοµες σχέσεις του ενάγοντος, από την 
οποία απειλείται σ' αυτόν βλάβη, που δεν µπορεί να ανατραπεί διαφορετικά παρά µόνο µε την 
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αναγνώριση από το δικαστήριο της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας του δικαιώµατος ή της 
υποχρέωσης, αιρόµενης έτσι της νοµικής αβεβαιότητας και του από αυτήν προερχοµένου 
κινδύνου. Το έννοµο τούτο συµφέρον πρέπει να είναι άµεσο, δηλαδή η αβεβαιότητα ως προς 
την επίδικη σχέση πρέπει να υπάρχει κατά τη συζήτηση, κατά την οποία εκδίδεται η 
απόφαση, υπό την έννοια ότι η έννοµη προστασία, που ζητείται µε τη µορφή έκδοσης 
αναγνωριστικής απόφασης, πρέπει ν' αποτελεί πρόσφορο και µοναδικό ένδικο µέσο για την 
εξάλειψη της αβεβαιότητας. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 249, 281, 1846, 1847, 
ΚΠολ∆: 70, 286, 287, 290, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9,  
ΑγρΚωδ: 79, 
Ν∆: 2185/1952, άρθ. 27,  
ΑΝ: 431/1968, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Κυριότητα - Κτηµατολόγιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 259 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Κτηµατολόγιο. Άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρέµβασης στη διαδικασία εκούσιας 
δικαιοδοσίας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 2 εδ. α' του N. 2864/1998 "Περί 
Εθνικού Κτηµατολογίου", παρ. 3 περ. α' , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 του 
Ν.3481/2006, 6 παρ. 1 και 2, όπως η παρ. 2 ισχύει µετά την τροποποίηση της από το άρθρο 5 
του Ν. 3559/2007 συνάγεται, ότι στην περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο 
κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου, όταν µε την ανακριβή εγγραφή φέρεται το ακίνητο ως 
"άγνωστου ιδιοκτήτη", όποιος ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηµατολόγιο δικαίωµα 
στο ακίνητο, ασκεί αίτηση ενώπιον του Κτηµατολογικού ∆ικαστή του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου της τοποθεσίας του ακινήτου (και µέχρι να οριστεί στο Μονοµελές 
Πρωτοδικείο της περιφέρειας του ακινήτου), που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας 
δικαιοδοσίας, προκειµένου να ζητήσει διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής. 
Αντικείµενο της δίκης αυτής είναι η διαπίστωση της ύπαρξης του σχετικού εγγραπτέου 
δικαιώµατος του αιτούντος και η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής σύµφωνα µε 
αυτή τη διαπίστωση, χωρίς τη διάγνωση κανενός αµφισβητούµενου δικαιώµατος, αφού η 
εγγραφή "άγνωστου ιδιοκτήτη" δεν ενέχει τέτοια αµφισβήτηση, αλλά ακριβώς την έλλειψη 
διαπίστωσης του υπάρχοντος δικαιώµατος. Έτσι, αντικείµενο της δίκης που ανοίγεται δεν 
είναι η αυθεντική διάγνωση δικαιώµατος που αµφισβητείται, ανεξαρτήτως του ότι ελέγχεται 
ως προϋπόθεση η ύπαρξη συγκεκριµένου δικαιώµατος για τη ζητούµενη διόρθωση της 
ανακριβούς πρώτης εγγραφής, χωρίς όµως να καλύπτεται µε ισχύ δεδικασµένου. Γι' αυτό 
άλλωστε, η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 του N. 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκε από τη 
διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του N. 3481/2006, αναφέρεται µόνο στη διόρθωση της πρώτης 
εγγραφής και όχι και στην αναγνώριση του δικαιώµατος που προσβάλλεται µε την εγγραφή 
αυτή ενώ στην τροποποιηθείσα αυτή διάταξη ορίζεται ότι "εάν η αίτηση απορριφθεί ως νόµω 
και ουσία αβάσιµη ο αιτών µπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου ...". 
(ΑΠ 309/2012). 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 79, 80, 747 και 752 ΚΠολ∆, συνάγεται ότι 
κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, είναι δυνατή η άσκηση κύριας ή πρόσθετης 
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παρέµβασης, εφόσον βέβαια συντρέχει η κατά το άρθρο 69 του ίδιου κώδικα διαδικαστική 
προϋπόθεση της ύπαρξης εννόµου συµφέροντος στο πρόσωπο του παρεµβαίνοντος. 
Ειδικότερα, ενώ στη δίκη της αµφισβητούµενης δικαιοδοσίας το έννοµο συµφέρον του 
παρεµβαίνοντος αναφέρεται στη θετική ή αρνητική διάγνωση του επίδικου δικαιώµατος, στις 
περιπτώσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας το έννοµο συµφέρον του παρεµβαίνοντος συνίσταται 
στην παραδοχή ή απόρριψη της αίτησης αναφορικά µε το ζητούµενο ρυθµιστικό µέτρο. Στη 
δίκη της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφόσον η παρέµβαση του τρίτου επιδιώκει την απόρριψη της 
αίτησης µε την οποία ανοίχθηκε η δίκη ή τη ρύθµιση του επίδικου αντικειµένου κατά τρόπο 
διαφορετικό από εκείνο που ζητείται µε την αίτηση πρόκειται για κύρια παρέµβαση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 69, 79, 80, 559 αριθ. 1, 747, 752, 
Νόµοι: 2864/1998, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3481/2006, άρθ. 2,  
Νόµοι: 3559/2007, άρθ. 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΧρΙ∆ 2013, σελίδα 521 
 
Κυριότητα - Κυριότητα δυνάµει Οθωµανικού ∆ικαίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 465 
Έτος: 2004 
Περίληψη:  
- Κυριότητα δυνάµει Οθωµανικού δικαίου. 
- Με το άρθρο εδ 4 του Ν. 147/1994 (ΦΕΚ 25 Α'/1-2-1914) διατηρήθηκαν σε ισχύ στις Νέες 
χώρες οι διατάξεις των άρθρων 3,8,24,30,78 και 54 του Οθωµανικού Νόµου «περί γαιών» της 
7 Ραµαζάν 1274 (1856), όπως το άρθρο 54 τροποποιήθηκε µε τον Οθωµανικό επίσης Νόµο 
«περί επεκτάσεως της κληρονοµικής µεταβιβάσεως των δηµοσίων και αφιερωµένων γαιών» 
της 17 Μουχαρέµ 1784 (1867). Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται, ότι στα ακίνητα που 
ανήκουν στην κατηγορία των δηµοσίων γαιών αποκτάται δικαίωµα εξουσιάσεως ανεπίδεκτο 
µετατροπής σε δικαίωµα κυριότητας, µε παραχώρηση του ∆ηµοσίου δια της εκδόσεως από 
τον αρµόδιο υπάλληλο του σχετικού τίτλου (ταπίου), εξαιρετικώς δε και υπό τους όρους του 
παραπάνω άρθρου 78 δια καταλήψεως και συνεχούς για µια δεκαετία άνευ δηµόσιας 
αµφισβήτησης καλλιέργειας εκείνων, χωρίς στην τελευταία περίπτωση να απαιτείται η 
έκδοση τίτλου-ταπίου, το οποίο (ταπίο) τυχόν εκδιδόµενο αποτελεί απλά αποδεικτικό και όχι 
συστατικό στοιχείο του άνω δικαίωµατος που αποκτήθηκε κατά τον πιο πάνω τρόπο. Το 
δικαίωµα αυτό (εξουσιάσεως) είναι κληρονοµικό και περιέρχεται αυτοδικαίως µετά το 
θάνατο του εξουσιαστή στους κληρονόµους-τέκνα του και αν αυτά δεν υπάρχουν στους 
λοιπούς εξ αδιαθέτου κληρονόµους του κατά το Οθωµανικό δίκαιο, όπως είναι και οι αδελφοί 
του, χωρίς να απαιτείται για την απόκτησή του από εκείνους και µετά το θάνατο αυτών κατά 
τα άνω κληρονόµων τους η έκδοση στο όνοµά τους ταπίου. Το δικαίωµα που αποκτάται µε 
αυτό τον τρόπο και µε αλλεπάλληλες κληρονοµικές διαδοχές διατηρείται εφόσον δεν επέλθει 
κατά το άρθρο 68 του ίδιου ως άνω νόµου (περί γαιών) του Οθωµανικού Νόµου έκπτωση από 
αυτό του εξουσιαστή, αρχικού ή των κληρονόµων αυτού και των κληρονόµων των 
τελευταίων κ.ο.κ., λόγω της εγκατάλειψης του ακινήτου σε αργία, δίχως την πιστοποίηση από 
τον ή τους εξουσιαστές κάποιου νοµίµου κωλύµατος καλλιέργειάς του (ΑΠ 900/2002). 
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 147/1994,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2004  
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Κυριότητα - Κυριότητα δυνάµει Οθωµανικού ∆ικαίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1814 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κυριότητα δυνάµει Οθωµανικού δικαίου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Με το άρθρο 2 παρ. 1 στοιχείο ΑΝ 510/1947, που ίσχυσε από τη δηµοσίευσή του στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (30.12.1947) εισήχθηκαν στα ∆ωδεκάνησα ο Αστικός Κώδιξ, ο 
Εισαγωγικός αυτού Νόµος και το ν.δ. της 7/10 Μαΐου 1946 "περί αποκαταστάσεως του ΑΚ 
και του Εισαγωγικού αυτού Νόµου". Με το άρθρο 51 του ΕισΝΑΚ ορίζεται ότι η κτήση 
κυριότητας ή άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα 
κρίνεται κατά το δίκαιο που ίσχυε όταν έλαβαν χώρα τα προς κτήση αυτού πραγµατικά 
γεγονότα. Περαιτέρω, πριν την εισαγωγή του Ιταλικού ΑΚ του 1865 στα ∆ωδεκάνησα, η 
οποία έλαβε χώρα από 1.1.1932 µε το άρθρο 7 του µε αριθµό 200/1931 ∆ιατάγµατος του 
Ιταλού Κυβερνήτη η ακίνητη περιουσία στα ∆ωδεκάνησα ρυθµιζόταν από το Οθωµανικό 
δίκαιο. Με το άρθρο 1 του οθωµανικού νόµου περί γαιών της 17ης Ραµαζάν 1274 (1856) η 
ακίνητη ιδιοκτησία διακρίνεται σε (α) ιδιόκτητες γαίες (µούλκ) στις οποίες έχουν πλήρες και 
απόλυτο δικαίωµα κυριότητας αυτοί που τις εξουσιάζουν, β)δηµόσιες γαίες (εραζί-εµιριέ), 
γ)γαίες αφιερωµένες σ' ευαγή σκοπό, δ)γαίες προοριζόµενες για την κοινή και δηµόσια χρήση 
όλων των κατοίκων ενός µόνο χωριού, οι οποίες είναι δηµόσιες, και ε)νεκρές γαίες οι οποίες 
δεν ανήκουν στην κυριότητα ιδιωτών, ούτε είναι δυνατή από τη φύση τους η καλλιέργειά 
τους και δεν κατέχονται ούτε εξουσιάζονται από κανένα, οι οποίες είναι επίσης δηµόσιες. 
Στην κατηγορία των δηµοσίων γαιών (εραζί-εµιριέ) ανήκουν οι αγροτικές εκτάσεις και 
συγκριµένα οι καλλιεργήσιµοι αγροί, οι χειµερινές και θερινές βοσκές, οι λειµώνες, τα δάση. 
Οι ως άνω εκτάσεις µπορούσαν να παραχωρηθούν από το Οθωµανικό δηµόσιο σε ιδιώτες µε 
την καταβολή δικαιώµατος (ταπού) και ετήσιας δόσεως, οπότε εκδιδόταν σχετικός τίτλος 
(ταπίο). Με την παραχώρηση, όµως, αυτή οι ιδιώτες δεν αποκτούσαν πλήρες δικαίωµα 
κυριότητας επί της παραχωρηθείσας δηµόσιας εκτάσεως, αλλά δικαίωµα διηνέκους 
εξουσιάσεως ή "ωφέλιµης κυριότητας" (τεσσαρούφ), το δε δικαίωµα ψιλής κυριότητας 
διατηρούσε το Οθωµανικό ∆ηµόσιο. Ανεξαρτήτως, όµως, της πιο πάνω παραχωρήσεως 
(ειδικά επί καλλιεργησίµων αγρών, δικαίωµα διηνεκούς εξουσιάσεως/τεσσαρούφ) µπορούσε 
να αποκτήσει και ο σφετεριστής, ο οποίος καταλάµβανε, εξουσίαζε και καλλιεργούσε 
δηµόσιες γαίες επί δεκαετία, χωρίς δικαστική αµφισβήτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 78 του ως 
άνω νόµου περί γαιών σε συνδυασµό προς το άρθρο 8 των οδηγιών περί εγγράφων ταπίων 
και η έκδοση τίτλου (ταπίου) στο όνοµα του σφετεριστή, η έκδοση του οποίου άλλωστε ήταν 
αποδεικτική και όχι συστατική του ως άνω δικαιώµατος διηνεκούς εξουσιάσεως. 
Προϋπόθεση, όµως, για την κτήση του ως άνω δικαιώµατος διηνεκούς εξουσιάσεως 
(τεσσαρούφ) από τον σφετεριστή είναι όχι µόνον η χωρίς δικαστική αµφισβήτηση κατοχή του 
αγρού επί µία δεκαετία, αλλά και η καλλιέργεια αυτού. Από το συνδυασµό δε της διατάξεως 
του άρθρου 1248 του Οθωµανικού ΑΚ, όπου αναφέρονται οι διάφοροι τρόποι κτήσεως της 
κυριότητας στους οποίους όµως δεν περιλαµβάνεται η χρησικτησία και εκείνης του άρθρου 
1660 του Οθωµανικού ΑΚ που προβλέπει την δεκαπενταετή αποσβεστική παραγραφή των 
αγωγών υπέρ του κατόχου, χωρίς συγχρόνως ν' αναγνωρίζει την κτητική παραγραφή 
(χρησικτησία) προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η κτήση κυριότητας µε χρησικτησία υπό το 
κράτος του Οθωµανικού δικαίου και µάλιστα τόσο επί των ακινήτων ελευθέρας κυριότητας 
(µούλκ), όσο και επί των δηµοσίων γαιών (ερζί-εµιριέ). Εφ' όσον συνεπώς το Οθωµανικό 
δίκαιο δεν αναγνωρίζει το θεσµό της χρησικτησίας, ο χρόνος νοµής που διανύθηκε υπό το 
κράτος της Οθωµανικής νοµοθεσίας δηλαδή µέχρι 31.12.1931, δεν υπολογίζεται για τη 
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συµπλήρωση του χρόνου χρησικτησίας στα ∆ωδεκάνησα. Εξάλλου, κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 1, 2 και 4 του Κτηµατολογικού Κανονισµού, που κυρώθηκε µε το υπ' αριθ. 132/29 
διάταγµα του Ιταλού Κυβερνήτη στη ∆ωδεκάνησο και διατηρήθηκε σε ισχύ ως τοπικό δίκαιο 
και µετά την προσάρτηση της ∆ωδεκανήσου στην Ελλάδα, δυνάµει του άρθρου 8 παρ. 2 του 
από 30.12.47 ισχύοντος νόµου 510/47, διατηρείται κατ' αρχήν η διάκριση των γαιών σε 
κατηγορίες: α) δηµοσίων γαιών (εραζί-εµιριέ, µιρί κ.λπ.), β) ελεύθερης ιδιοκτησίας (µούλκ) 
και γ) βακουφίων, όπως είχε κατά το προισχύσαν στη ∆ωδεκάνησο Οθωµανικό ∆ίκαιο. Ως 
δηµόσια κτήµατα (γαίαι) της κατηγορίας "εραζί εµιριέ θεωρούνται οι γαίες που είχαν 
παραχωρηθεί κάποτε σε ιδιώτες µε παραχωρητήρια (ταπία) µόνο για την ωφέλιµη κυριότητα 
τεσσαρούφ" καθώς και εκείνες οι οποίες λόγω ελλείψεως τίτλου, θέλουν αναγνωρισθεί και 
ταξινοµηθεί από τα όργανα του Κτηµατολογίου κατά την ενέργεια της βεβαιώσεως, στην 
ανωτέρω κατηγορία, οπότε η καταγραφή αυτή, µετά την παρέλευση των προθεσµιών του 
άρθρου 37 και 39, καθίσταται αµετάκλητη (άρθ. 61 εδ. β'). Κατά δε το άρθρο 63 παρ. 5 του 
ίδιου Κτηµατολογικού Κανονισµού δεν συγχωρείται εις βάρος των δηµοσίων περιουσιακών 
κτηµάτων η παραγραφή της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ως προς τις γαίες "µιρί ή εραζί-
εµιριέ". Από το τελευταίο αυτό άρθρο συνδυαζόµενο και προς το άρθ. 4 εδάφ. στ' µε το 
οποίο, προβλέπεται η από της ισχύος του Κανονισµού παραχώρηση της ωφέλιµης κυριότητας 
των δηµοσίων περιουσιακών κτηµάτων µόνο µε πράξη του Κυβερνήτη, σαφώς συνάγεται ότι 
επιτρέπεται πλέον µόνο η παραγραφή (κτητική) του δικαιώµατος ωφέλιµης κυριότητας 
(τεσσαρούφ) των δηµοσίων κτηµάτων και µάλιστα οπωσδήποτε αυτών που έχουν 
παραχωρηθεί, ενώ αντιθέτως δεν συγχωρείται η παραγραφή του δικαιώµατος ψιλής 
κυριότητας των ίδιων κτηµάτων. Με το άρθρο όµως 65 του ίδιου Κτηµατολογικού 
κανονισµού ορίσθηκε ότι τα δηµόσια κτήµατα οποτεδήποτε και αν αναγνωρίσθηκαν ως 
τέτοια, ακόµη και αν η παραχώρησή τους σε ιδιώτες έγινε µετά την ιταλική κατάληψη των 
νήσων του Αιγαίου (1912), εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του Οθωµανικού 
δικαίου, που ίσχυε κατά τον χρόνο της κατάληψης, εφόσον συµβιβάζονται προς τις παρούσες 
κτηµατολογικές διατάξεις. Εποµένως ισχύει για τα ανωτέρω κτήµατα και το άρθρο 78 του 
από 17 Ραµαζάν 1274 Οθωµανικού νόµου) περί γαιών, µε το οποίο αναγνωρίζεται δικαίωµα 
ανάλογο προς την χρησικτησία, κατ' εξαίρεση των διατάξεων του Οθωµανικού Αστικού 
Κώδικα, οι οποίες δεν αναγνωρίζουν τον θεσµό της χρησικτησίας, ως κτητική παραγραφή, 
και µάλιστα µε περιεχόµενο όµοιο µ' εκείνο που αποκτάται µε έκδοση τίτλου και 
παραχώρηση από το ∆ηµόσιο (τεσσαρούφ), αφού η ανωτέρω διάταξη ορίζει ότι εκείνος ο 
οποίος έχει εξουσιάσει και καλλιεργήσει για 10 συνεχή έτη, χωρίς δικαστική (αµφισβήτηση, 
δηµόσιες γαίες (εραζί-εµιριέ) όχι όµως βακουφικές, αποκτά επ' αυτών δικαίωµα διηνεκούς 
εγκαταστάσεως, νοµιµοποιούµενος στην δηµιουργηθείσα και υφιστάµενη πραγµατική 
κατάσταση (δικαίωµα ωφέλιµης κυριότητας). Έτσι και µετά την ισχύ του Κτηµατολογικού 
Κανονισµού στην ∆ωδεκάνησο είναι κατά νόµο δυνατή η απόκτηση δικαιώµατος 
"τεσσαρούφ" επί δηµοσίου κτήµατος όχι µόνο µε παραχώρηση από το Κράτος (τον 
Κυβερνήτη ), αλλά και µε δεκαετή εξουσίαση του, και µάλιστα χωρίς να είναι απαραίτητο, 
στη δεύτερη περίπτωση, να έχει αυτό παραχωρηθεί προηγουµένως σε ιδιώτη και να έχει 
καταγραφεί η σχετική πράξη στο κτηµατολόγιο. Τέλος, κατά το άρθρο 36 του Ν. περί γαιών ο 
κάτοχος των δια ταπίου κατεχοµένων γαιών δύναται να παραχωρήσει αυτάς εις ον τινα 
θελήσει τη άδεία του αρµοδίου υπαλλήλου, είτε δωρεάν, είτε αντί γνωστού τιµήµατος. 
Άκυρος είναι πάσα παραχώρησις δηµοσίων γαιών, άνευ της αδείας και συµπράξεως του 
ειδικού υπαλλήλου". Από τον συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι η ανωτέρω 
δεκαετής διαρκής εξουσίαση της κυριότητος επί δηµοσίας γης (τεσσαρούφ) ισχύει και κατά 
του ∆ηµοσίου, εφόσον αυτή έχει συµπληρωθεί πριν από την ισχύ στη ∆ωδεκάνησο του Αν. 
1539/1938, ήτοι µέχρι την 10-1-1949, ενώ µετά την χρονολογία αυτή απαγορεύεται η 
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παραγραφή οποιουδήποτε δικαιώµατος του ∆ηµοσίου επί ακινήτου. Εξ άλλου, υπό την ισχύ 
τόσο του Κτηµατολογικού Κανονισµού ∆ωδεκανήσου, όσο και του Οθωµανικού Νόµου περί 
γαιών της 7 Ραµαζάν 1274, για την έγκυρη µεταβίβαση από επαχθή ή χαριστική αιτία των 
προαναφεροµένων δηµοσίων γαιών (εραζί µιριγιέ) απαιτείται αντίστοιχα η τήρηση 
ορισµένων διατυπώσεων. Ειδικότερα µε το άρθρο 67 του ανωτέρω Κτηµατολογικού 
Κανονισµού, απαιτείται η προηγούµενη άδεια του Ιταλού Κυβερνήτη και η ύπαρξη έγκυρης 
και ισχυρής εγγραφής, επίσηµης ή επικυρωµένης πράξεως (άρθρο 67 Κτηµατολογικού 
Κανονισµού), ενώ κατά το άρθρο 36 του αναφεροµένου Οθωµανικού Νόµου "περί γαιών", ο 
κάτοχος δηµοσίων γαιών που τις κατέχει µε ταπίο µπορεί να τις µεταβιβάσει ύστερα από 
άδεια της αρχής και σύµπραξη του αρµοδίου υπαλλήλου. Κατά συνέπεια, το πιο πάνω 
δικαίωµα ωφέλιµης κυριότητας δεν µεταβιβάζεται µε ειδική διαδοχή παρά µόνο µε τις 
διατυπώσεις του άρθρου 67 του κτηµατολογικού κανονισµού, είναι δηλαδή συνδεδεµένο µε 
το πρόσωπο αυτού που το απέκτησε και µόνο κληρονοµική διαδοχή σ' αυτό µπορεί να 
νοηθεί. Τέλος, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 εδ. α του ν.2100/1952 "Περί 
συστάσεως Οργανισµού ακινήτου περιουσίας του ∆ηµοσίου εν ∆ωδεκάνησω και ρυθµίσεως 
κτηµατικών τινών υποθέσεων της αυτής περιφέρειας" το δικαίωµα κυριότητας του ∆ηµοσίου 
για κτήµατα στα ∆ωδεκανήσα, τα οποία υπάγονται στην κατηγορία των δηµοσίων γαιών 
(εραζί-εµιριέ) αποσβέννυται, αυτοί δε που έχουν δικαίωµα εξουσίασης(τεσσαρούφ) σε τέτοια 
κτήµατα, αποκτούν την πλήρη κυριότητα σ' αυτά αυτοδίκαια, δυνάµει του παρόντος και 
χωρίς καµία άλλη διατύπωση.  
∆ιατάξεις: 
ΕισΝΑΚ: 51, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 580, 
ΑΝ: 510/1947,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΝοΒ 2013, σελίδα 1217, σχολιασµός Σωτήριος Ιωακειµίδης  
 
Κυριότητα - Παραµεθόριες περιοχές 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 568 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Απαγόρευση δικαιοπραξιών επί ακινήτων σε παραµεθόριες περιοχές. Παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Με το άρθρο µόνο του Π∆/τος της 22/24 Ιουνίου 1927 "περί συµπληρώσεως του ν. 
3250/1924 περί κυρώσεως του από 3/9/1924 Ν∆/τος περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί 
ακινήτων κλπ" ορίσθηκαν τα εξής:1) στο εδάφιο 1 αυτού ότι "ως παραµεθόριοι επαρχίαι του 
κράτους θεωρούνται αι ήδη δια διαταγµάτων ούτω χαρακτηρισθείσαι ή και πάσα άλλη εν τω 
µέλλοντι ως παραµεθόριος χαρακτηρισθησοµένη δια διατάγµατος εκδιδοµένου µετ' απόφαση 
του Υπουργικού Συµβουλίου, 2) στο εδάφιο 2 "Η παρ' αλλοδαπών φυσικών ή νοµικών 
προσώπων απόκτησις κυριότητος ή ετέρου εµπραγµάτου δικαιώµατος, πλην υποθήκης, επί 
ακινήτων κτηµάτων κειµένων εις παραµεθορίους περιοχάς του Κράτους, απαγορεύεται επί 
ποινή απολύτου ακυρότητος της σχετικής δικαιοπραξίας και επί ταις εν εδαφίω 7 του 
παρόντος αναγραφοµέναις ποιναίς. Από το περιεχόµενο των διατάξεων αυτών προκύπτει, ότι 
µε την καθιερουµένη ρύθµιση απαγορεύεται η µε οποιοδήποτε τρόπο απόκτηση από 
αλλοδαπό κυριότητος επί ακινήτου σε παραµεθόριες περιοχές, ότι µόνο µε δικαιοπραξία, 
όπως ρητώς προβλέπεται στις άνω διατάξεις, αλλά για την ταυτότητα του νοµικού λόγου και 
µε χρησικτησία, τακτική ή έκτακτη, αφού και αυτή επίσης άγει στην απόκτηση κυριότητος 
και τούτο γιατί υπό την αντίθετη εκδοχή, θα µπορούσε να µαταιωθεί ο επιδιωκόµενος σκοπός 
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του νοµοθέτη, που συνίσταται στη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας της Χώρας. Περαιτέρω, 
κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 1940/1985 "την ακυρότητα δικαιοπραξιών 
που καταρτίσθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, κατά παράβαση του άρθρου 2 
παρ. 4 του Ν. 3250/1924, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π∆ 22/24 Ιουνίου 
1927, καθώς και του άρθρου 1 του ΑΝ 1366/1938, µπορεί να επικαλεσθεί µόνο το ∆ηµόσιο. 
Η επίκληση της ακυρότητος γίνεται αποκλειστικά µε έγερση αγωγής εναντίον του αγοραστού 
ή των ειδικών ή καθολικών διαδόχων του", ενώ κατά το άρθρο 12 παρ. 3 του ίδιου νόµου οι 
διατάξεις των άρθρων 11 και 12 εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς υποθέσεις, εφόσον δεν έχει 
εκδοθεί τελεσίδικα δικαστική απόφαση. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η ρύθµιση 
αφορά όλες τις δικαιοπραξίες που καταρτίσθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, 
κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3250/1924, όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε το Π∆ 22/24 Ιουνίου 1927, καθώς και του άρθρου 1 ΑΝ 1366/1938, που 
αναφέρεται στο πιο πάνω αναφερόµενο Π∆ 22/24.6.1927 και όχι µόνο τη δικαιοπραξία της 
µεταβιβάσεως, µε αιτία την πώληση, στην οποία αναφέρεται το εδ. β της ίδιας παραγράφου 
και η παρ. 2 επ, γιατί ο νοµοθέτης θέλησε να ρυθµίσει ειδικότερα την τύχη του ακινήτου και 
του τιµήµατος. Περαιτέρω, η ρύθµιση αυτή αφορά και την απαγόρευση αποκτήσεως 
κυριότητος επί ακινήτου από αλλοδαπό, κειµένου σε παραµεθόριο περιοχή µε χρησικτησία, 
εφόσον και σε αυτήν την περίπτωση, για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, δεν ενδείκνυται 
ευλόγως η γενική και αδιάκριτη επέλευση της ακυρότητας, αλλά όσον αφορά µόνο τις 
χρησικτησίες που είχαν ήδη συµπληρωθεί κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού (1985) για 
τις οποίες το ∆ηµόσιο µπορεί να επικαλεσθεί την ακυρότητα (σχετική ακυρότητα) όταν 
συντρέχει προς τούτο επαρκής λόγος. Εποµένως η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1540/1985, 
που έτρεψε αναδροµικώς την ακυρότητα από απόλυτη, που ήταν πριν από το νόµο αυτό σε 
σχετική µόνο υπέρ του ∆ηµοσίου εφαρµόζεται και για την χρησικτησία, εφόσον όµως αυτή 
είχε συµπληρωθεί µέχρι τη δηµοσίευση του Ν. 1540/1985 (10.4.1985). Αντίθετα δεν 
εφαρµόζεται για τις χρησικτησίες που δεν είχαν συµπληρωθεί µέχρι τον ανωτέρω χρόνο, 
αφού ο ίδιος ο νόµος (άρθρα 30 και 31 παρ. 2) για τον µετέπειτα χρόνο καθιερώνει απόλυτη 
ακυρότητα (ΟλΑΠ 9/2001). Εξάλλου, τα άρθρα 24 παρ. 1 , 25 παρ. 1, 26 παρ. 1 και 30 του Ν. 
1892/1990 " Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη", που περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο 
Β' µε τίτλο "∆ικαιοπραξίες στις παραµεθόριες περιοχής" ορίζονται τα εξής: α) η νήσος Θήρα 
... (άρθρο 24). Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία εν ζωή µε την οποία συνιστάται υπέρ 
φυσικών ή νοµικών προσώπων οποιοδήποτε εµπράγµατο ή ενοχικό δικαίωµα, που αφορά 
ακίνητα, κείµενα στις παραµεθόριες περιοχές, καθώς και η µεταβίβαση µετοχών ή εταιρικών 
µεριδίων ή η µεταβολή του προσώπου εταίρων ή εταιρειών οποιασδήποτε µορφής που έχουν 
στην κυριότητά τους ακίνητα στις περιοχές αυτές. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι 
συµβάσεις γονικής παροχής, µισθώσεις µέχρι έξη έτη, κανονισµός ορίων διανοµής κοινού και 
οι συµβάσεις µεταβιβάσεως ποσοστού εξ αδιαιρέτου µεταξύ συγκυρίων (άρθρ. 25 παρ. 1). 
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα Ελληνικής Ιθαγένειας και οµογενείς στους οποίους 
περιλαµβάνονται και οι Κύπριοι, καθώς και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν την 
Ιθαγένεια ενός των κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µπορούν να ζητήσουν την 
άρση της απαγόρευσης της παρ. 1 του προηγούµενου άρθρου µε αίτησή τους, στην οποία 
πρέπει να φέρεται και ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιµοποιηθεί το ακίνητο (άρθρ.26 παρ. 
1). Η αίτηση αυτή υποβάλλεται σε επιτροπή που συνιστάται ... σε κάθε νοµό µε απόφαση του 
Νοµάρχη (άρθρο 26 παρ. 1β). Η απαγόρευση αίρεται µε απόφαση της Επιτροπής ... (άρθρ. 26 
παρ. 1γ) ∆ικαιοπραξίες του συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων του νόµου αυτού 
είναι απολύτως άκυρες (άρθρ.30 εδ. α). Από την ισχύ του νόµου αυτού καταργείται ο ΑΝ 
1366/1938 (άρθρ.31 παρ. 1). Από τις διατάξεις αυτές συνάγονται και τα ακόλουθα: Κατ' 
αρχήν, δικαιοπραξία εν ζωή, είτε µονοµερής, είτε σύµβαση, είτε ενοχική, είτε εµπράγµατη 
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που έχει ως αντικείµενο τη σύσταση υπέρ φυσικών ή νοµικών προσώπων, ηµεδαπών ή 
αλλοδαπών, οποιουδήποτε εµπραγµάτου ή ενοχικού δικαιώµατος επί ακινήτου, κειµένου σε 
παραµεθόριες περιοχές, µεταξύ των οπίων και η νήσος Θήρα, απαγορεύεται, εκτός από τις 
εξαιρούµενες δικαιοπραξίες, περί των οποίων, στην κρινόµενη υπόθεση, δεν πρόκειται. Όµως 
για φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή Ιθαγένεια ενός των κρατών 
µελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και για οµογενείς αίρεται η απαγόρευση και 
είναι δυνατή η απόκτηση εµπραγµάτων ή ενοχικών δικαιωµάτων επί ακινήτων κειµένων σε 
παραµεθόριες περιοχές µε απόφαση της προβλεποµένης αρµοδίας ∆ιοικητικής Επιτροπής, 
που εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου προσώπου στην οποία πρέπει να 
αναφέρεται και ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιµοποιηθεί το ακίνητο. Έτσι µε το Ν. 
1892/1990 δεν διευκολύνθηκε η κτήση κυριότητας στις παραµεθόριες περιοχές, ούτε κατά 
βάση άλλαξε το νοµοθετικό πλαίσιο που ίσχυε για τις παραµεθόριες περιοχές, καθόσον υπό 
το καθεστώς του αρχικού νόµου (Π∆ 22/24-6-1927) η απαγόρευση αφορούσε αλλοδαπά 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, στη συνέχεια ο Ν. 1366/1928 επεξέτεινε την απαγόρευση µε την 
έκδοση ειδικής άδειας (άρθρο 2.2), δηλαδή στην πράξη η απαγόρευση ίσχυε για τους 
αλλοδαπούς (για τους οποίους προβλεπόταν άλλος- δυσχερέστερος- τρόπος άρσης της 
απαγόρευσης), ενώ µε το Ν. 1890 διευρύνθηκε ο κύκλος των προσώπων που µπορούν να 
ζητήσουν την άρση των απαγορεύσεων, έτσι ώστε- κατά προσαρµογή προς τις υποχρεώσεις 
της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση- πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κράτους-µέλους 
της εξοµοιώθηκαν προς τους ηµεδαπούς. Ωστόσο το καθεστώς ελέγχου στις παραµεθόριες 
περιοχές παραµένει το ίδιο (ελεγχόµενη απόκτηση κυριότητας και λοιπών εµπραγµάτων 
δικαιωµάτων). ∆ηλαδή και υπό το καθεστώς του Ν. 1892/1990 ηµεδαποί και πολίτες 
Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν µπορούν να απαιτήσουν κυριότητα (ούτε 
µε δικαιοπραξία, ούτε µε τακτική, ούτε µε έκτακτη χρησικτησία) σε παραµεθόριες περιοχές, 
εκτός αν επιτραπεί από την αρµόδια επιτροπή µε τη χορήγηση άδειας. ∆ικαιοπραξία που 
συνάπτεται χωρίς την προηγούµενη άρση της απαγορεύσεως θεωρείται ότι έγινε κατά 
παράβαση των διατάξεων του νόµου αυτού και είναι απολύτως άκυρη, ως σύµβαση 
απαγορευµένη, της οποίας το περιεχόµενο αντίκειται σε κανόνες δηµοσίας τάξεως, όπως 
είναι οι εν λόγω διατάξεις του Ν. 1892/1990 των οποίων, όπως και των προϊσχυσασών, 
σκοπός είναι η προστασία των εθνικών συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας της Χώρας 
που "δυνάµει" απειλείται από την µη ελεγχόµενη εγκατάσταση σε παραµεθόριες περιοχές. 
∆ηλαδή ο σκοπός της νοµοθεσίας είναι η διαφύλαξη της κρατικής εθνικής ασφάλειας. Η 
απόλυτη ακυρότητα πλήττει όχι µόνο την εκποιητική δικαιοπραξία του 1033 ΑΚ, αλλά και 
την υποσχετική δικαιοπραξία (της πωλήσεως, προσύµφωνα κ.λ.π.), ώστε και η ανάληψη 
υποχρεώσεως για µεταβίβαση παραµεθόριου ακινήτου να είναι άκυρη, ήτοι η ακυρότητα 
πλήττει όλη τη δικαιοπραξία και όχι µόνο την παροχή. Η απαγόρευση αυτή για την 
ταυτότητα του νοµικού λόγου, ισχύει και υπό το καθεστώς του Ν. 1892/1990, για την κτήση 
κυριότητας επί των άνω ακινήτων µε τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, καθόσον ο πρωτότυπος 
αυτός τρόπος κτήσεως κυριότητος προϋποθέτει εκτός από την πάροδο του χρόνου και την 
ιδιότητα του πράγµατος ως δεκτικού χρησικτησίας, την οποία δεν έχουν τα ακίνητα αυτά 
(παραµεθόρια) χωρίς την παραπάνω άδεια, µολονότι δε η νοµή δεν περιλαµβάνεται µεταξύ 
των ρητά απαγορευµένων στο νόµο δικαιοπραξιών, αφού αυτή (νοµή) δεν είναι ούτε 
εµπράγµατο, ούτε ενοχικό δικαίωµα, ωστόσο κατά το σκοπό του νόµου - που είναι η 
απαγόρευση όχι µόνο κάθε δικαιοπραξίας, αλλά και κάθε πράξης νοµικά κρίσιµης για την 
κτήση κυριότητας- περιλαµβάνεται και αυτή, αφού η µεταβίβασή της εγκυµονεί τους ίδιους 
κινδύνους για την εθνική ασφάλεια µε την µεταβιβαστική εµπραγµάτου ή ενοχικού 
δικαιώµατος δικαιοπραξία. Εξάλλου ο σκοπός της νοµοθεσίας για τον έλεγχο της κτήσης 
εµπραγµάτων δικαιωµάτων στις παραµεθόριες περιοχές, που όπως προαναφέρθηκε είναι η 
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διαφύλαξη της κρατικής εθνικής ασφάλειας, είναι υπέρτερος του σκοπού των διατάξεων για 
την χρησικτησία, ειδικά την έκτακτη που αποβλέπει στην οικονοµική αξιοποίηση του 
ακινήτου και στην επιβράβευση της µακροχρόνιας εκµετάλλευσής του. Η ύπαρξη της 
ανωτέρω αδείας πρέπει να υπάρχει κατά την κατάρτιση της δικαιοπραξίας, αφού για την 
έκδοσή της η αρµόδια Επιτροπή σταθµίζει τις κατά τον κρίσιµο αυτό χρόνο υπάρχουσες 
περιστάσεις, από την άποψη της προστασίας των συµφερόντων της Εθνικής Ασφάλειας της 
Χώρας, για την χορήγησή της η µη στον ενδιαφερόµενο. Η µετά την κατάρτιση της (ακύρου) 
δικαιοπραξίας έκδοση της αδείας δεν επάγεται και την αναδροµική επικύρωσή της. Η 
αναδροµική επικύρωση των ακύρων δικαιοπραξιών περιορίστηκε, κατά την περί τούτου 
βούληση του νοµοθέτη, αποκλειστικώς στις δικαιοπραξίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 του 
νόµου 1898/1990 (17/17.9.1990) ήτοι σε εκείνες που καταρτίστηκαν χωρίς άδεια της 
Επιτροπής από την έναρξη ισχύος του ν. 1890 (31.7.1990) µέχρι 31.8.1990, οι οποίες 
καθίστανται έγκυρες, εφόσον µεταγενεστέρως αποκτηθεί η άδεια αυτή. Τα ανωτέρω ισχύουν, 
για την ταυτότητα του νοµικού λόγου, και στην περίπτωση της χρησικτησίας. Τούτο σηµαίνει 
ότι η κτητική παραγραφή δεν αρχίζει εάν ο χρησιδεσπόζων επί ακινήτου κειµένου σε 
παραµεθόρια περιοχή δεν έχει εφοδιασθεί µε την παραπάνω άδεια. Περαιτέρω η άδεια, ως 
διοικητική πράξη, δεν έχει αναδροµική ισχύ. Τούτο δε γιατί οι διοικητικές πράξεις ισχύουν 
για το µέλλον, εκτός αν ειδικά επιτρέπεται να ανατρέχει η ισχύς τους στο παρελθόν, όπως 
έγινε µε το προαναφερθέν άρθρο 8 του ν. 1898/1990 για τις δικαιοπραξίες που έγιναν χωρίς 
άδεια της Επιτροπής από 31.7.1990 µέχρι 31.8.1990. Για τις διοικητικές πράξεις ισχύει η 
αρχή της µη αναδροµικότητας. Κατά την έννοια της αρχής αυτής, κάθε διοικητική πράξη 
ισχύει για τον εφεξής, από της εκδόσεώς της χρόνο και δεν έχει αναδροµική "ανατρέχουσα" 
ισχύ. ∆ηλαδή τα έννοµα αποτελέσµατά της δεν µπορούν να ανατρέξουν σε χρόνο 
προγενέστερο από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της, εκτός αν ο νόµος, κατ' 
εξουσιοδότηση του οποίου εκδίδεται η διοικητική πράξη το επιτρέπει. Ενόψει τούτων µε τη 
λήψη της παραπάνω άδειας του άρθρου 26 του Ν. 1892/1990 ο κάτοχος της άδειας δεν 
µπορεί να προσµετρήσει τον χρόνο που διήνυσε στη νοµή του ακινήτου πριν από την έκδοση 
της άδειας, ώστε να συµπληρώσει τον χρόνο χρησικτησίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 495, 552, 553, 566, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19,  
ΑΚ: 1033,  
Νόµοι: 3250/1924,  
Νόµοι: 3250/1924, άρθ. 2,  
ΑΝ: 1366/1938, άρθ. 1,  
Νόµοι: 1540/1985, άρθ. 11,  
Νόµοι: 1892/1990, άρθ. 24, 25, 26, 30, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΝοΒ 2013, σελίδα 1226 
 
Κυριότητα - Χρησικτησία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 142 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ικανότητα διαδίκου. Ανήλικοι. Εξαιρούνται από την τακτική ή έκτακτη χρησικτησία τα 
πράγµατα που ανήκουν σε πρόσωπα, τα οποία τελούν υπό γονική µέριµνα, επιτροπεία ή 
δικαστική συµπαράσταση ενόσω διαρκούν αυτές οι καταστάσεις. Απαράδεκτοι λόγοι 
αναίρεσης. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Παραβίαση διδαγµάτων της κοινής 
πείρας. 
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- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 63 ΚΠολ∆ όποιος είναι ικανός για οποιαδήποτε 
δικαιοπραξία µπορεί να παρίσταται στο δικαστήριο µε το δικό του όνοµα, ενώ κατά τη 
διάταξη του άρθρου 64 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα όσοι είναι ανίκανοι να παρίστανται στο 
δικαστήριο µε το δικό τους όνοµα εκπροσωπούνται από τους νόµιµους αντιπροσώπους τους. 
Ικανός για κάθε δικαιοπραξία, σύµφωνα µε το άρθρο 127 ΑΚ, είναι όποιος έχει συµπληρώσει 
το 18ο έτος της ηλικίας του (ενήλικος). Άρα ο ανήλικος δεν έχει δικαίωµα να παρίσταται µε 
το δικό του όνοµα στο δικαστήριο, αλλά εκπροσωπείται σ' αυτό από τους δύο γονείς του, οι 
οποίοι από κοινού ασκούν τη γονική µέριµνά του (άρθρ. 1510 ΑΚ). ∆ιάδικος όµως είναι το 
ανήλικο τέκνο και όχι οι γονείς του, οι οποίοι απλώς αναπληρώνουν την έλλειψη ικανότητας 
του τέκνου να παρίσταται το ίδιο στο δικαστήριο µε το δικό του όνοµα. Κατά συνέπεια, σε 
δίκη µε διάδικο ανήλικο τέκνο που δεν έχει περατωθεί, µετά την ενηλικίωσή του, οπότε αυτό 
καθίσταται ικανό για κάθε δικαιοπραξία, εποµένως και για να υπερασπίζεται τα δίκαιά του, 
παύει αυτοδικαίως η αντιπροσωπευτική εξουσία του νόµιµου αντιπροσώπου του και στο 
εξής, χωρίς να µεσολαβήσει διακοπή της δίκης κατά τα άρθρα 286 επ. ΚΠολ∆, συνεχίζεται 
πλέον η διαδικασία µε τη συµµετοχή στη δίκη του τέκνου που ενηλικιώθηκε. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1055 ΑΚ εξαιρούνται από την τακτική ή έκτακτη χρησικτησία 
τα πράγµατα που ανήκουν σε πρόσωπα, τα οποία τελούν υπό γονική µέριµνα, επιτροπεία ή 
δικαστική συµπαράσταση ενόσω διαρκούν αυτές οι καταστάσεις. Η διάταξη αυτή καθιερώνει 
αναστολή έναρξης και συνέχισης της χρησικτησίας αν το πράγµα ανήκει σε πρόσωπο που 
τελεί σε µία από τις καταστάσεις που ορίζονται στη διάταξη αυτή και ενόσω διαρκεί η 
κατάσταση αυτή. Ο επικαλούµενος κτήση κυριότητας µε χρησικτησία δεν έχει υποχρέωση να 
ισχυριστεί µε την αγωγή του και να αποδείξει και ότι το πράγµα είναι δεκτικό αυτής ή ότι δεν 
εξαιρείται αυτής. ∆εν αποτελεί δηλαδή το γεγονός αυτό στοιχείο απαραίτητο για τη νοµική 
θεµελίωση της διεκδικητικής αγωγής που στηρίζεται στη χρησικτησία. Αντίθετα εκείνος που 
ισχυρίζεται ότι το πράγµα εξαιρείται ή είναι ανεπίδεκτο αυτής, αυτός υποχρεούται και να το 
επικαλεστεί και να το αποδείξει, επειδή προτείνει εξαίρεση από τον κανόνα, ήτοι ο 
ισχυρισµός αυτός αποτελεί ένσταση.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 127, 1055, 1510, 
ΚΠολ∆: 63, 64, 286, 560, 562, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΧρΙ∆ 2013, σελίδα 521  
 
Μεσιτεία - Aµοιβή µεσίτη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 99 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μεσιτική αµοιβή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 703 ΑΚ εκείνος που υποσχέθηκε αµοιβή σε κάποιον (µεσίτη) για τη 
µεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας προς σύναψη µιας συµβάσεως, έχει υποχρέωση να 
πληρώσει την αµοιβή, αν η σύµβαση καταρτισθεί ως συνέπεια αυτής της µεσολάβησης ή 
υπόδειξης. Από τη διάταξη αυτή σαφώς προκύπτει ότι κύριες προϋποθέσεις για την εφαρµογή 
της είναι, α) η υπόσχεση αµοιβής για τη µεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας προς σύναψη 
συµβάσεως και β) η κατάρτιση της συµβάσεως ως συνέπεια της µεσολαβήσεως ή της 
υποδείξεως του µεσίτη. Επίσης, για να δικαιούται ο τελευταίος αµοιβή πρέπει, εκτός των 
ανωτέρω, να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της µεσιτικής δραστηριότητας και της 
καταρτίσεως της πράξεως για την οποία δόθηκε η εντολή. Η ύπαρξη τέτοιας αιτιώδους 
συνάφειας σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, αν δηλαδή η µεσολάβηση ή η υπόδειξη 
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ευκαιρίας βρίσκεται σε σχέση αιτίου και αποτελέσµατος, οπότε και µόνο δηµιουργείται 
υποχρέωση για την καταβολή της µεσιτικής αµοιβής, είναι καθαρά ζήτηµα πραγµατικό και 
κρίνεται από το δικαστήριο της ουσίας. Πότε υπάρχει µεσολάβηση και πότε υπόδειξη δεν 
ορίζεται στο νόµο και εφόσον το περιεχόµενο αυτών δεν προκύπτει από τη σύµβαση, η 
µεσολάβηση περιλαµβάνει συνήθως κάθε πρόσφορη ενέργεια του µεσίτη για να έλθουν σε 
επαφή τα ενδιαφερόµενα µέρη µε σκοπό να συνεννοηθούν για την κατάρτιση της συµβάσεως 
και είναι δυνατόν, αλλά δεν απαιτείται, να περιλαµβάνει επιπλέον και την παρακολούθηση 
από το µεσίτη των συνεννοήσεων των µερών, τη µεταφορά ή γνωστοποίηση των 
προτεινοµένων από το ένα µέρος στο άλλο όρων και τη διαπραγµάτευση των όρων αυτών. 
Αντίθετα, η υπόδειξη ευκαιρίας είναι κάτι λιγότερο από τη µεσολάβηση, διότι ο µεσίτης 
ενηµερώνει απλώς µε αυτή τον ένα ή και τους δύο ενδιαφερόµενους για την ύπαρξη 
συγκεκριµένης και άγνωστης προηγουµένως σ' αυτούς δυνατότητας συνάψεως της 
συµβάσεως, 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 συµβάσεως δεν απαιτείται να είναι αποκλειστικά και το κύριο 
προϊόν της υποδείξεως του µεσίτη, διότι δεν αποκλείεται και παρεπόµενη ενέργεια αυτού ή 
άλλη δευτερεύουσα προσπάθειά του να είναι υπό ορισµένες συνθήκες επαρκής ή και η µόνη 
απαιτούµενη, όπως το γεγονός ότι ο µεσίτης έδωσε στον εντολέα του τη διεύθυνση και το 
όνοµα του ενδιαφεροµένου για τη σύναψη της συµβάσεως, ώστε να καθιστά δυνατή την 
απευθείας διαπραγµάτευση.  
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 703 ΑΚ µεταξύ της ενέργειας του µεσίτη και 
της συνάψεως της σκοπούµενης συµβάσεως πρέπει να υπάρχει σχέση αιτίου προς 
αποτέλεσµα. Με την απόδειξη της µεσιτικής δραστηριότητας και της συνάψεως της 
σκοπούµενης συµβάσεως τεκµαίρεται και η αιτιώδης συνάφεια µεταξύ αυτών και το βάρος 
ανατροπής του τεκµηρίου µετατίθεται στον αµφισβητούντα την αιτιώδη συνάφεια µεσιτικό 
εντολέα. Η ύπαρξη της αιτιώδους συνάφειας σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση αποτελεί 
ζήτηµα πραγµατικό και κρίνεται από το δικαστήριο της ουσίας. ∆εν είναι απαραίτητο οι 
ενέργειες του µεσίτη ν' αποτελούν τη µοναδική αιτία καταρτίσεως της συµβάσεως. Μέχρι 
ποίου σηµείου πρέπει να προχωρήσουν οι ενέργειες αυτές για να θεωρηθεί ότι υπάρχει 
αιτιώδης συνάφεια δεν µπορεί να καθορισθεί µε γενικούς ορισµούς εκ των προτέρων , 
µπορεί, όµως να λεχθεί γενικά, ότι ο µεσίτης δεν υποχρεούται να παρακολουθήσει µέχρι 
τέλους τις διαπραγµατεύσεις, αρκεί η ενέργεια του να είναι τέτοια, ώστε να µπορεί να φέρει 
το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα και να χρησίµευε ουσιωδώς προς τούτο. Η κρίση όµως, αν τα 
διαπιστωθέντα από το δικαστήριο της ουσίας πραγµατικά περιστατικά επιτρέπουν το 
συµπέρασµα ότι ορισµένο γεγονός µπορεί αντικειµενικά να θεωρηθεί ή µη ως πρόσφορη 
αιτία του παραχθέντος αποτελέσµατος υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο για ευθεία ή εκ 
πλαγίου παραβίαση της ουσιαστικής διατάξεως του άρθρου 703 ΑΚ.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 703, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Μισθώσεις ακινήτων - Φθορές ή µεταβολές στο µίσθιο 
∆ικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθµός απόφασης: 187 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εµπορικές µισθώσεις. Μεταβολές στο µίσθιο. Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα 
κατάσταση. Επίδοση σε ανώνυµη εταιρεία. 
- Α πό τις διατάξεις των άρθρων 592, 594, 599 σε συνδυασµό προς το άρθρο 330 ΑΚ, που 
εφαρµόζονται και επί εµπορικών µισθώσεων κατ΄ άρθρο 44 του Ν∆ 35/1995, προκύπτει, ότι 
ο µισθωτής έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί το µίσθιο, κατά τη διάρκεια της µισθώσεως µε 
επιµέλεια και όπως ειδικότερα έχει συµφωνηθεί. Έτσι, ο µισθωτής έχει υποχρέωση αφενός 
µεν να αποφεύγει κάθε αυθαίρετη, χωρίς τη συναίνεση του εκµισθωτή, επέµβαση στο µίσθιο, 
εξαιτίας της οποίας αλλοιώνεται ουσιωδώς η γενική και ειδική διαµόρφωση, διάταξη και όψη 
του µισθίου, αφετέρου δε να µη προκαλεί στο µίσθιο φθορές, µε εξαίρεση εκείνες που 
προκλήθηκαν από τη συνήθη χρήση, σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 
∆ιαφορετικά, ο µισθωτής υπέχει υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική 
ζηµία, που υφίσταται ο εκµισθωτής από τις αυθαίρετες µεταβολές του µισθίου και τις 
ανεπίτρεπτες πέραν της συνήθους χρήσεως φθορές του (βλ. ΑΠ 1413/2008 Ελ∆νη 2009. 
1409 = Αρµ 2009. 374). Πάντως ο παράνοµος χαρακτήρας των παρεµβάσεων του µισθωτή 
είναι δυνατό να αρθεί εάν χώρησε έγκριση του εκµισθωτή η οποία δύναται να συνάγεται και 
σιωπηρώς κατά τρόπο σαφή και αναµφίβολο από τη συµπεριφορά του εκµισθωτή. Η έγκριση 
αυτή δεν αποκλείεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες συµφωνήθηκε έγγραφος τύπος για 
την τροποποίηση των όρων της συµβάσεως ή την έγκριση αντισυµβατικών ενεργειών, 
εφόσον δεν αντίκειται στον νόµο, µε νέα άτυπη συµφωνία να τροποποιηθούν ή να 
καταργηθούν όροι προϋφιστάµενης συµβάσεως ή να αντικατασταθεί καθ΄ ολοκληρίαν αυτή. 
-  
Κατά το άρθρο 579 παρ. 1 ΚΠολ∆, αν αναιρεθεί η απόφαση, οι διάδικοι επανέρχονται στην 
κατάσταση που υπήρχε πριν από την απόφαση η οποία αναιρέθηκε και η διαδικασία πριν από 
την απόφαση αυτήν ακυρώνεται εφόσον στηρίζεται στην παράβαση για την οποία έγινε δεκτή 
η αναίρεση. Κατά το άρθρο δε 581 παρ. 1 και 2 του ίδιου κώδικα, στο δικαστήριο της 
παραποµπής η υπόθεση εισάγεται και συζητείται µε κλήση µέσα στα όρια που διαγράφονται 
µε την αναιρετική απόφαση και αφού κατατεθούν προτάσεις κατά το άρθρο 237. Από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, αν η απόφαση αναιρεθεί στο σύνολό της, αποβάλλει πλήρως 
την ισχύ της, µη παράγουσα δεδικασµένο επί οποιουδήποτε ζητήµατος έκρινε αυτή, οι δε 
διάδικοι επανέρχονται στην προ της εκδόσεως αυτής κατάσταση. Στο σύνολο της θεωρείται 
ότι αναιρείται η απόφαση όταν η αναιρετική, κατά το διατακτικό της, δεν περιορίζει µε 
σχετική διάταξή της την αναίρεση σε ορισµένο ή ορισµένα κεφάλαια της όλης δίκης ή ως 
προς µερικούς µόνον από τους διαδίκους (βλ. ΟλΑΠ 27/2007 α΄ δηµοσίευση στην ΤΝΠ 
Νόµος = ΝοΒ 2007.1830). 
Ειδικότερα δε, µετά την αναίρεση της αποφάσεως στο σύνολό της και την παραποµπή κατ΄ 
άρθρο 580 παρ. 1 ΚΠολ∆, οι διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν και 
από τη συζήτηση επί της οποίας εκδόθηκε η αναιρεθείσα απόφαση, µε συνέπεια να αναβιώνει 
η σχετική αίτηση παροχής έννοµης προστασίας (αγωγή ή έφεση αναλόγως του αν η 
αναιρεθείσα απόφαση εκδόθηκε στον πρώτο ή στο δεύτερο βαθµό δικαιοδοσίας), της οποίας 
επιλαµβάνεται το δικαστήριο της παραποµπής µετά από κλήση (βλ. ΑΠ 129/2004 α΄ 
δηµοσίευση στην ΤΝΠ Νόµος = ΕΕργ∆ 2005.150 = ∆ 2004.804). Εάν πρόκειται περί 
εφέσεως, σε περίπτωση ερηµοδικίας του εκκαλούντος ενώπιον του δικαστηρίου της 
παραποµπής, η έφεση του απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη (βλ. και ΑΠ 141/2005 α΄ 
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δηµοσίευση στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ = Ελ∆νη 46. 1660), εφόσον η συζήτηση επισπεύδεται από 
τον ίδιο ή εφόσον αυτός κλητεύθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα από τον επισπεύδοντα τη 
συζήτηση αντίδικό του (βλ. ΕφΘεσ 363/2008 Αρµ 2008.1869). 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 126 παράγραφος 1 ΚΠολ∆ η επίδοση γίνεται α) προσωπικά σε 
εκείνον, στον οποίο απευθύνεται το έγγραφο, β) για πρόσωπα που δεν έχουν ικανότητα 
δικαστικής παραστάσεως στον νόµιµο αντιπρόσωπό τους, γ) για νοµικά πρόσωπα ή άλλες 
ενώσεις προσώπων, στον εκπρόσωπό τους, σύµφωνα µε τον νόµο ή το καταστατικό, δ) για το 
δηµόσιο σε εκείνους που το εκπροσωπούν σύµφωνα µε τον νόµο, και κατά την παράγραφο 2 
αν υπάρχουν περισσότεροι νόµιµοι αντιπρόσωποι, αρκεί η επίδοση σε έναν από αυτούς. 
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 124 παράγραφος 1 ΚΠολ∆ η επίδοση επιτρέπεται οπουδήποτε 
βρεθεί το πρόσωπο προς το οποίο πρόκειται να γίνει, και κατά την παράγραφο 2 αν το 
πρόσωπο έχει στον τόπο όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση κατοικία, κατάστηµα, γραφείο ή 
εργαστήριο, είτε µόνο του είτε µε άλλον ή εργάζεται εκεί ως υπάλληλος, εργάτης ή υπηρέτης, 
η επίδοση σε άλλο µέρος δεν µπορεί να γίνει χωρίς τη συναίνεση του. Εξάλλου, κατά το 
άρθρο 129 παράγραφος 1 ΚΠολ∆ αν ο παραλήπτης της επιδόσεως δεν βρίσκεται στο 
κατάστηµα, το γραφείο ή το εργαστήριο, που προβλέπει το άρθρο 124 παράγραφος 2, το 
έγγραφο παραδίδεται στα χέρια του διευθυντή του καταστήµατος, του γραφείου ή του 
εργαστηρίου ή σε έναν από τους συνεταίρους, συνεργάτες, υπαλλήλους ή υπηρέτες, εφόσον 
έχουν συνείδηση των πράξεών τους και δεν συµµετέχουν στη δίκη ως αντίδικοι του 
παραλήπτη της επιδόσεως και κατά την παράγραφο 2 αν κανένα από τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν βρίσκεται στο κατάστηµα, στο γραφείο ή στο 
εργαστήριο, εφαρµόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 128 παράγραφος 1. Από το συνδυασµό 
των παραπάνω διατάξεων σαφώς προκύπτει ότι προκειµένου να γίνει επίδοση εγγράφου σε 
ανώνυµη εταιρεία, που αποτελεί νοµικό πρόσωπο, αυτή γίνεται προς τον κατά τον νόµο ή το 
καταστατικό νόµιµο εκπρόσωπό της είτε στην κατοικία του είτε στο κατάστηµα, γραφείο ή 
εργαστήριο του νοµικού προσώπου, όταν δε ο νόµιµος εκπρόσωπος δεν βρίσκεται στην 
κατοικία του το έγγραφο εγχειρίζεται σε συνοικούντα µε αυτόν συγγενή ή υπηρέτη και σε 
περίπτωση απουσίας τους σε έναν από τους λοιπούς συνοίκους, ενώ στην περίπτωση που ο 
νόµιµος εκπρόσωπος δεν βρίσκεται στο κατάστηµα, γραφείο ή εργαστήριο του νοµικού 
προσώπου, το έγγραφο εγχειρίζεται στο διευθυντή ή σε κάποιον από τους υπηρέτες ή 
υπαλλήλους του καταστήµατος. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η δυνατότητα γνώσεως 
του επιδιδόµενου εγγράφου εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου. ∆εν 
έχει σηµασία ο τόπος ο οποίος κατά το καταστατικό φέρεται ως έδρα της εταιρείας, αλλά 
σηµασία έχει ο τόπος της εργασίας ή κατοικίας του εκπροσωπούντος το νοµικό πρόσωπο 
φυσικού προσώπου που δεν είναι κατά νόµο απαραίτητο να βρίσκεται στον τόπο της κατά το 
καταστατικό έδρας της εταιρείας (βλ. ΑΠ 74/2008 Αρµ. 2008.1360). Τέλος από τις 
συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 524 παρ. 1 εδάφ. α΄, 4 εδάφ. α΄, 110 παρ. 2 και 270 παρ. 
1 εδάφ. ε΄ ΚΠολ∆ προκύπτει ότι επί ερηµοδικίας του εφεσίβλητου, ακόµα και κατά την 
πρώτη ενώπιον του εφετείου συζήτηση, η διαδικασία προβαίνει ως εάν να ήταν παρών, 
εφόσον κλητεύτηκε νοµίµως και εµπροθέσµως από τον επισπεύδοντα τη συζήτηση 
εκκαλούντα ή εάν τη συζήτηση επισπεύδει ο ίδιος, το δε δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του το 
εισαγωγικό της δίκης έγγραφο, τις προτάσεις και του απόντος διαδίκου της πρωτόδικης δίκης, 
τα πρακτικά και τις εκθέσεις εξετάσεως µαρτύρων, πραγµατογνωµοσύνης, αυτοψίας κτλ (βλ. 
Εφ∆ωδ 162/2009) 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 330, 592, 594, 599, 914,  
ΚΠολ∆: 110, 126, 216, 270, 579, 580, 581,  
Π∆: 34/1995, άρθ. 44,  
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∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Μισθώσεις ακινήτων - Φθορές ή µεταβολές στο µίσθιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1807 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μίσθωση ακινήτου. Φθορές στο µίσθιο. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία 
της αγωγής. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 574, 592, 599 και 330 ΑΚ προκύπτει ότι για κάθε 
φθορά πέρα από εκείνη, που οφείλεται στη συνήθη χρήση, ο εκµισθωτής έχει αξίωση 
αποζηµίωσης κατά του µισθωτή από τη σύµβαση και καλύπτει κάθε ζηµία θετική ή 
αποθετική (διαφυγόν κέρδος). Για την αξίωση αποζηµίωσης λόγω φθορών του µισθίου, ο 
εκµισθωτής µε την προς τούτο αγωγή του πρέπει να επικαλεστεί και να αποδείξει τη σύµβαση 
µίσθωσης, τις φθορές που προκλήθηκαν στο µίσθιο και το ποσό ζηµίας, στο µισθωτή δε 
απόκειται να επικαλεστεί και αποδείξει για την απαλλαγή του, ότι οι φθορές αυτές 
προέρχονται από τη συµφωνηµένη χρήση ή σε γεγονός για το οποίο δεν υπέχει ευθύνη. Ενώ, 
για να είναι ορισµένη αγωγή, µε την οποία επιδιώκεται η επιδίκαση διαφυγόντος κέρδους, 
πρέπει να αναφέρει όλα εκείνα τα περιστατικά που πιθανολογούν, κατά τη συνήθη πορεία 
των πραγµάτων, την πραγµατοποίηση του κέρδους αυτού. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 330, 574, 592, 599, 
ΚΠολ∆: 117, 118, 216, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Νοµή - Νοµή επί ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1433 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Νοµή ακινήτου. Άρνηση απόδοσης του πράγµατος του νοµέα αν έχει έναντι του κυρίου 
δικαίωµα να νέµεται ή να κατέχει το πράγµα. Αναβλητική ένσταση. Προσύµφωνο πώλησης 
ακινήτου. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. 
- Κατά το άρθρο 1095 του ΑΚ ο νοµέας µπορεί να αρνηθεί την απόδοση του πράγµατος αν 
έχει έναντι του κυρίου δικαίωµα να νέµεται ή να κατέχει το πράγµα, Ο ισχυρισµός του 
εναγοµένου ότι δικαιούται να νέµεται και να κατέχει το πράγµα αποτελεί γνήσια αναβλητική 
ένσταση, διότι µε τον ισχυρισµό αυτό ο εναγόµενος δεν αρνείται τη βάση της αγωγής, 
δηλαδή το δικαίωµα κυριότητας του ενάγοντος, αλλά αντιτάσσει ένα γεγονός που παρέχει σ' 
αυτόν δικαίωµα να διατηρεί τη νοµή ή την κατοχή του πράγµατος και ν' αρνηθεί την απόδοση 
του. Την ένσταση αυτή, ο νοµέας µπορεί να την προβάλει έναντι του κυρίου η των 
κληρονόµων του. Το απλό προσύµφωνο πωλήσεως ακινήτου, µε το οποίο δηµιουργείται η 
ενοχικής φύσεως υποχρέωση του ιδιοκτήτη πωλητή προς σύναψη της οριστικής σύµβασης 
µεταβιβάσεως της κυριότητας του ακινήτου, δεν παρέχει, κατ' αρχήν, δικαίωµα νοµής ή 
κατοχής στο µέλλοντα αγοραστή, το οποίο µπορεί να αντιταχθεί κατά του διεκδικούντος το 
ακίνητο κυρίου. Αν, όµως, σε συνάρτηση µε την κατάρτιση του προσυµφώνου, 
παραχωρήθηκε στο µέλλοντα αγοραστή η χρήση του πράγµατος, η τοιαύτη παραχώρηση 
ενέχει και συνοµολόγηση συµβάσεως χρησιδανείου, µε διάρκεια το χρόνο που καθορίσθηκε 
µέχρι την υπογραφή της οριστικής σύµβασης, οπότε µπορεί να αντιταχθεί από τον εκ 
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προσυµφώνου αγοραστή κατά του ενάγοντος κυρίου ή των κληρονόµων αυτού το δικαίωµα 
της νοµής ή κατοχής του πράγµατος. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το άρθρο 1095 ΑΚ, σε 
συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 262 παρ. 1 ΚΠολ∆, για την πληρότητα της παραπάνω 
ένστασης αρκεί να προβάλλεται από τον εναγόµενο η έννοµη σχέση, στην οποία στηρίζεται 
το δικαίωµα του να νέµεται ή να κατέχει το διεκδικούµενο, και να διατυπώνεται συγχρόνως 
από αυτόν και αίτηµα απόρριψης και για την αιτία αυτή της αγωγής.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 522 και 527 αριθµ.1 του ΚΠολ∆ προκύπτει, ότι η υπόθεση 
µεταβιβάζεται στο Εφετείο µέσα στα όρια που προσδιορίζονται από την έφεση και τους 
πρόσθετους λόγους και ότι ο εναγόµενος, ως εφεσίβλητος, µπορεί, για την απόκρουση της 
έφεσης του ενάγοντος, να προτείνει µε τις προτάσεις του στην κατ' έφεση δίκη το πρώτο 
νέους αυτοτελείς ισχυρισµούς, επιπλέον δε και εκείνους που είχαν προταθεί στο 
πρωτοβάθµιο δικαστήριο απαραδέκτως ή αορίστως, τους οποίους µπορεί να προτείνει για 
πρώτη φορά, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι και αυτοί συντελούν στην υπεράσπιση του κατά 
της έφεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1095, 
ΚΠολ∆: 262, 522, 527, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Νόµιµη µοίρα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1438 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Νόµιµη µοίρα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Νέα αποδεικτικά µέσα στην κατ΄ 
έφεση δίκη. 
- Στο άρθρο 1833 του ίδιου Κώδικα ορίζεται, ότι στη νόµιµη µοίρα καταλογίζονται οι 
παροχές σε µεριδούχο, µε την αξία που είχαν όταν έγιναν, εφόσον προσθέτονται στην 
κληρονοµία σύµφωνα µε το άρθρο 1831, εκτός αν ο κληρονοµούµενος όρισε διαφορετικά 
όταν έδωσε την παροχή. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών συνάγεται, ότι στη νόµιµη 
µοίρα κάθε µεριδούχου καταλογίζεται κάθε παροχή από ελευθεριότητα, που έγινε από τον 
κληρονοµούµενο στο µεριδούχο, εκτός αν ο κληρονοµούµενος όρισε διαφορετικά. Τέλος, 
από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 2032 και 2035 του ΑΚ προκύπτει, ότι η 
δωρεά αιτία θανάτου, ως προς το δικαίωµα της νόµιµης µοίρας των αναγκαίων κληρονόµων 
και κατά τον υπολογισµό αυτής λαµβάνεται ως κληροδοσία µε αποτέλεσµα να θεωρείται ότι 
τα αντικείµενα της δωρεάς αιτία θανάτου δεν έχουν εξέλθει από την κληρονοµία. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολ∆, δηµιουργείται λόγος αναιρέσεως και να παραβιασθεί 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου, συνίσταται δε η παραβίαση στην εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή κανόνα, που υπάρχει, όταν εφαρµόζεται ή δεν εφαρµόζεται κατά περίπτωση 
κανόνα 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. Εξ' άλλου, κατά το άρθρο 1831 παρ. 2 ΑΚ, για τον υπολογισµό της νόµιµης µοίρας 
προστίθενται στην κληρονοµία µε την αξία, που είχαν κατά το χρόνο της παροχής, οτιδήποτε 
ο κληρονοµούµενος παραχώρησε, όσο ζούσε, χωρίς αντάλλαγµα σε µεριδούχο, είτε µε δωρεά 
είτε µε άλλο τρόπο και επίσης οποιαδήποτε δωρεά, που ο κληρονοµούµενος έκανε στα 
τελευταία δέκα χρόνια πριν από το θάνατό του, εκτός αν την επέβαλαν λόγοι ευπρέπειας ή 
ιδιαίτερο ηθικό καθήκον.  
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- Από τη διάταξη του άρθρου 529 του ΚΠολ∆ σύµφωνα µε την οποία δύνανται να 
προσαχθούν ενώπιον του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου για την ουσιαστική εκτίµηση της 
διαφοράς και νέα έγγραφα, προς άµεση απόδειξη ή συναγωγή από αυτά δικαστικών 
τεκµηρίων, αρκεί να µην υπάρχει το από την παράγραφο 2 απαράδεκτο, σαφώς συνάγεται ότι 
είναι αδιάφορο αν τα ίδια έγγραφα είχαν προσαχθεί ενώπιον του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου 
µετά την πάροδο της από το νόµο (άρθρ. 237 παρ. 1 ΚΠολ∆) οριζόµενης προθεσµίας. Για το 
παραδεκτό δε των αποδεικτικών αυτών µέσων το Εφετείο δεν απαιτείται να διαλάβει στην 
απόφασή του ειδική αιτιολογία. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1831, 1833, 2033, 2035, 
ΚΠολ∆: 237, 529, 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Οροφοκτησία - ∆ιαχειριστής πολυκατοικίας 
∆ικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθµός απόφασης: 156 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Λογοδοσία διαχειριστή πολυκατοικίας. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1117 ΑΚ, 1, 2 παρ. 1, 3 παρ.  1 και 2, 4 παρ. 1, 5 και 13 Ν. 
3741/1929 προκύπτει ότι ο κανονισµός της πολυκατοικίας δεσµεύει τους συµβληθέντες και 
τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους τους και εκείνους που προσχώρησαν σ΄ αυτόν. 
Περαιτέρω, από το άρθρο 4 παρ.  1, 2 και 3 του Ν. 3741/1929 προκύπτει ότι οι συνιδιοκτήτες 
πολυώροφης οικοδοµής µπορούν, µε το συντασσόµενο κατά τις διατυπώσεις του νόµου 
κανονισµό, να κανονίσουν τον τρόπο διορισµού, τα καθήκοντα, εξουσίες και υποχρεώσεις 
του διαχειριστή, ενός ή περισσοτέρων, κατά τρόπο δεσµευτικό για όλους τους συνιδιοκτήτες 
και ότι ο διοριζόµενος διαχειριστής θεωρείται, αν δεν ορίζεται αµοιβή, εντολοδόχος των 
συνιδιοκτητών, προδήλως όµως όχι ατοµικά του καθενός, αλλά του συνόλου των 
συνιδιοκτητών ως οµάδας, αφού αυτή είναι η εντολέας και όχι τα πρόσωπα που την 
απαρτίζουν. Στην ανωτέρω εντολή ισχύουν συµπληρωµατικά οι διατάξεις των άρθρων 718 
και 303 ΑΚ, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον κανονισµό. Συνεπώς, ο εντολοδόχος είναι 
υποχρεωµένος και κατά την διάρκεια της εντολής να παρέχει στον εντολέα πληροφορίες για 
την πορεία της διαχειρίσεως και ειδικότερα για τις γενόµενες εισπράξεις και πληρωµές κ.λπ., 
αν παραλείψει δε την υποχρέωσή του αυτή είναι υπεύθυνος, κατά το άρθρο 714 ΑΚ, στην 
αποκατάσταση κάθε ζηµίας που επήλθε στην περιουσία του εντολέα του. Μετά την 
περάτωση της εντολής µε οποιονδήποτε τρόπο, είναι υποχρεωµένος να λογοδοτήσει, 
τηρώντας σε περίπτωση διαχειρίσεως και τις διατυπώσεις του άρθρου 303 ΑΚ, δηλ. να 
ανακοινώσει λογαριασµό εσόδων και εξόδων, επισυνάπτοντας και τα σχετικά 
δικαιολογητικά, εφόσον συνηθίζονται. Η λογοδοσία αυτή, στην περίπτωση του διαχειριστή 
πολυκατοικίας, θα παρασχεθεί κατά το τέλος της θητείας του, οπότε λήγει και η εντολή του, 
προς την εντολέα του Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών, αν ο κανονισµός δεν ορίζει 
διαφορετικά. Συνεπώς είναι πρόδηλο, µετά τα προεκτεθέντα, ότι ο διαχειριστής 
πολυκατοικίας δεν είναι υποχρεωµένος να παρέχει πληροφορίες για την πορεία της 
διαχειρίσεώς του, ούτε να λογοδοτεί σε καθένα ιδιοκτήτη διαµερίσµατος ή ορόφου χωριστά, 
συνακόλουθα δε ο τελευταίος δεν έχει ατοµικά το δικαίωµα να αξιώσει δικαστικά την παροχή 
λογοδοσίας από το διαχειριστή (ΕφΑθ 7426/2005 Ελ∆νη 2006. 47, ΕφΑθ 5784/2001 Ελ∆νη 
2002. 836).ούτε έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την πληρωµή της σχετικής δαπάνης, 
επικαλούµενος την άρνηση του διαχειριστή να του δώσει πληροφορίες (ΕφΑθ 5784/2001, 
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ΕφΑθ 3459/1986 Ε∆Π 1986.135, Π. Μακρυγιάννης, Η λογοδοσία από τους διαχειριστές 
πολυκατοικίας, Ε∆Π 1997.101).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 303, 714, 1117, 
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Οροφοκτησία - Πυλωτή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1295 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Οροφοκτησία. Πυλωτή. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παράβαση 
των διδαγµάτων της κοινής πείρας. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. Μη λήψη 
υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1002, 1117 ΑΚ και 1, 2 παρ. 1, 3 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5 και 13 
του Ν. 3741/1929 προκύπτει, ότι επί ιδιοκτησίας κατ'ορόφους 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. Όροφος ή 
διαµέρισµα ορόφου, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, είναι το αναποχώριστο τµήµα 
της οικοδοµής ή του ορόφου µε τα συστατικά του και τον µέσα σ'αυτό χώρο, που 
περικλείεται τεχνικά, από κάτω, από τα πλάγια και από πάνω, µε τοίχους ή άλλα οικοδοµικά 
στοιχεία, ώστε να διαχωρίζεται σαφώς από τα λοιπά (διαιρετά ή αδιαίρετα) τµήµα της 
οικοδοµής, και να έχει αναχθεί σε συγκεκριµένο και ανεξάρτητο τµήµα αυτής, που είναι 
κατάλληλο για χωριστή και αυτοτελή οικιστική εν γένει χρήση. Μόνον οι όροφοι και τα 
διαµερίσµατα ορόφων, µε την ως άνω έννοια, καθώς και τα εξοµοιούµενα από το νόµο µε 
ορόφους, υπόγεια και δωµάτια κάτω από τη στέγη, µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο 
οριζόντιας ιδιοκτησίας. 
Συνεπώς δεν είναι δυνατό να συσταθεί διαιρεµένη ιδιοκτησία σε ανοικτό χώρο, εκτός αν 
προβλέπεται στη συστατική πράξη της οροφοκτησίας ή σε µεταγενέστερη συµφωνία όλων 
των οροφοκτητών, που έχει µεταγραφεί νόµιµα, ότι ο χώρος αυτός πρόκειται να οικοδοµηθεί, 
οπότε η σύσταση διαιρεµένης ιδιοκτησίας αναφέρεται σε µελλοντικούς ορόφους ή 
διαµερίσµατα και τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της κατασκευής τους (άρθρ. 201 ΑΚ). Εξ 
άλλου, αν ληφθεί υπόψη, ότι η θεσπιζόµενη µε τα άρθρα 1002 ΑΚ και 1 του Ν. 3741/1929 
αποκλειστική (χωριστή) κυριότητα ορόφου ή διαµερίσµατος ορόφου αποτελεί την εξαίρεση 
του κανόνα "superficies solo cedit" που έχει περιληφθεί στο άρθρο 1001 εδ. α του ΑΚ, 
οποιοδήποτε µέρος του όλου ακινήτου, το οποίο δεν ορίστηκε ή δεν ορίστηκε έγκυρα, µε το 
συστατικό τίτλο της οροφοκτησίας, ότι αποτελεί αντικείµενο της αποκλειστικής κυριότητας 
κάποιοι συνιδιοκτήτη, υπάγεται αυτοδίκαια, 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∆ 8/1973 "Περί Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού" όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις παραγράφους 22 και 33 του άρθρου 1 του Ν∆ 205/1974, προέβλεψαν για πρώτη φορά 
την κατασκευή της οικοδοµής επί υποστηλωµάτων για τη δηµιουργία στο ισόγειο ανοικτού 
στεγασµένου χώρου, ο οποίος αφήνεται εξ ολοκλήρου κενός και χρησιµεύει για τη 
στάθµευση αυτοκινήτων. Ο κενός αυτός χώρος του ισογείου, που ονοµάστηκε πιλοτή 
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(pilotis), είναι εξ ορισµού ανοικτός και κατά συνέπεια ισχύουν γι' αυτόν όσα αναφέρθηκαν 
ανωτέρω, δηλαδή η συµφωνία των µερών 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 (άρθρ. 174 ΑΚ) και συνακόλουθα τα τµήµατα αυτά είναι κοινόκτητα 
και κοινόχρηστα. Αν όµως προβλέπεται στην αναφερθείσα συµφωνία, ότι στα ανωτέρω 
τµήµατα της πιλοτής θα κατασκευαστούν κλειστοί χώροι, δηµιουργούνται έγκυρα 
διαιρεµένες ιδιοκτησίες στους περίκλειστους χώρους, που θα κατασκευαστούν, παρά το 
γεγονός, ότι η κατασκευή τους επάγεται τυχόν υπέρβαση του ορίου κάλυψης ή του 
συντελεστή δόµησης και είναι πάντως αντίθετη µε τις ανωτέρω διατάξεις του ΓΟΚ/1973, 
αφού η παραβίαση των διατάξεων αυτών µόνο διοικητικές κυρώσεις συνεπάγεται και δεν 
θίγει το κύρος της µεταξύ των οροφοκτητών συµφωνίας (ΟλΑΠ 583/1983). Η προσεκτεθείσα 
έννοια των διατάξεων για την οροφοκτησία δεν είναι αντίθετη προς τις ειδικές ρυθµίσεις του 
άρθρου 1 παρ. 5 εδ. α' και β' του Ν. 960/1981, αλλά επιβεβαιώνεται ουσιαστικά απ' αυτές, οι 
οποίες προβλέπουν, ότι προκειµένου για θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων, που ευρίσκονται 
σε στεγασµένους χώρους κτιρίου το οποίο έχει υπαχθεί στο σύστηµα της διαιρεµένης 
ιδιοκτησίας, κάθε θέση στάθµευσης αποτελεί διαιρεµένη ιδιοκτησία, της οποίας επιτρέπεται η 
αυτοτελής µεταβίβαση και σε τρίτους, που δεν έχουν σχέση µε το κτίριο. Με τις διατάξεις 
αυτές, δηλαδή, αναγνωρίζεται χωριστή κυριότητα και επί των θέσεων στάθµευσης 
αυτοκινήτων, που δεν είναι περίκλειστοι, αλλά απλώς στεγασµένοι, κατ' εξαίρεση του 
κανόνα, ότι αντικείµενο διαιρεµένης ιδιοκτησίας αποτελούν µόνο οι κλειστοί χώροι ορόφου ή 
διαµερισµάτων ορόφων. Ειδικά όµως για την πιλοτή, το εδάφιο γ' της παραγράφου 5 του 
ανωτέρω άρθρου ορίζει, ότι οι δηµιουργούµενες στην πιλοτή θέσης στάθµευσης, δεν µπορούν 
να αποτελέσουν αντικείµενο διαιρεµένης ιδιοκτησίας. Οι ρυθµίσεις αυτές θα ήταν ασφαλώς 
περιττές, αν ήταν δυνατό, µε βάση τις ισχύουσες µέχρι τότε διατάξεις, να συσταθεί οριζόντια 
ιδιοκτησίας επί ορισµένων ανοικτών χώρων του κοινού ακινήτου για να χρησιµοποιηθούν ως 
θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων. Εν όψει αυτών γίνεται φανερό, ότι ο χώρος της πιλοτής ή 
ανοικτά τµήµατα του χώρου αυτού δεν είναι δυνατό ούτε πριν από τους Ν. 960/1979 και 
1221/1281 να αποτελέσουν αντικείµενο διαιρεµένης ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια, οι χώροι 
της πιλοτής ανήκαν και τότε στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα µέρη της οικοδοµής, επί των 
οποίων µπορούσε µόνο να παραχωρηθεί µε τη συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία ή 
µε µεταγενέστερη συµφωνία όλων των συνιδιοκτητών, η οποία πρέπει να καταρτιστεί µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο και να µεταγραφεί δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης σε 
ιδιοκτήτες ορόφων ή διαµερισµάτων της ίδιας οικοδοµής, κατ' εφαρµογή των διατάξεων των 
άρθρων 4 παρ. 1 και 13 του Ν. 3741/1979 (ΑΠ (ολ) 23/2000). Τέλος, η ρύθµιση που 
εισάγεται µε τον εν λόγω νόµο σε σχέση µε την απόκτηση και την κατάργηση ιδιαιτέρων 
δικαιωµάτων χρήσης στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα µέρη της υπαγόµενης στη ρύθµισή του 
ιδιοκτησίας, εναρµονίζεται µε την ιδιαιτερότητα της κατ' ορόφου ιδιοκτησίας και προπαντός 
εξυπηρετεί την ανάγκη δηµιουργίας κατάστασης σταθερότητας και ασφάλειας σε σχέση µε τα 
δικαιώµατα των ιδιοκτητών οριζόντιων ιδιοκτησιών στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα µέρη 
της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους. Έτσι, παρέπεται, ότι οι διατάξεις αυτές ως ειδικές κατισχύον 
των γενικών διατάξεων των άρθρων 785 επ. ΑΚ για την κοινωνία µε συνέπεια, η κατά 
συγκεκριµένο τρόπο χρήση κοινοκτήτου και κοινοχρήστου µέρους της ιδιοκτησίας κατ' 
ορόφους µόνο µε συµφωνία όλων των συνιδιοκτητών µπορεί να επιτευχθεί και δεν µπορεί 
αυτή, σε περίπτωση διαφωνίας των συνιδιοκτητών να εξαναγκαστεί µε δικαστική απόφαση 
κατ' εφαρµογή του άρθρου 790 ΑΚ (ΑΠ 1493/2001). 
- 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 
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διαµορφώθηκε κατά το µεσολαβήσαν χρονικό διάστηµα δεν δικαιολογούν την µεταγενέστερη 
άσκηση 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 χαρακτηριστεί καταχρηστική η άσκηση 
του δικαιώµατος να έχει δηµιουργηθεί στον υπόχρεο από τη συµπεριφορά του δικαιούχου, σε 
συνάρτηση µε εκείνη του υποχρέου και µάλιστα ευλόγως, η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν 
πρόκειται να ασκήσει το δικαίωµά του, η µεταγενέστερη δε επιδίωξη από αυτόν ανατροπής 
της καταστάσεως που δηµιουργήθηκε να συνεπάγεται επαχθείς επιπτώσεις για τον υπόχρεο. 
Επίσης, οι πράξεις του υποχρέου 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. 
Το ζήτηµα δε αν οι συνέπειες που συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώµατος είναι επαχθείς για 
τον υπόχρεο, πρέπει να αντιµετωπίζεται και σε συνάρτηση µε τις αντίστοιχες συνέπειες που 
µπορεί να επέλθουν σε βάρος του δικαιούχου από την παρακώλυση της ικανοποιήσεως του 
δικαιώµατός του (ΑΠ (ολ) 321/2002). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 201, 281, 785 επ., 790, 1002, 1117, 
ΚΠολ∆: 216, 576, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 20, 
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 
Ν∆: 8/1973, άρθ. 22, 32,  
Ν∆: 205/1974, άρθ. 1,  
Νόµοι: 960/1981, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Οροφοκτησία - Πυλωτή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 857 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Οριζόντια ιδιοκτησία. Πυλωτή. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1002, 1117 ΑΚ και 1, 2 παρ. 1, 3 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5, 13 του 
Ν. 3741/1929, που διατηρήθηκε σε ισχύ και µετά την εισαγωγή του ΑΚ µε το άρθρο 54 του 
Εισ. ΝΑΚ, προκύπτει ότι επί ιδιοκτησίας κατ'ορόφους (οριζόντια ιδιοκτησία), 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 από τις ανωτέρω 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 καθ' ύψος επέκταση των 
πόλεων- καθώς και από τα ερµηνευτικά πορίσµατα εκ της κοινής πείρας και από τις σχετικές 
διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας (αρθ. 11 του Γεν. 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 
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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, 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 τη στέγη (αρθ. 1002 εδ. β' ΑΚ και 1 
παρ. 2 Ν. 3741/1929), µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο οριζόντιας ιδιοκτησίας. 
Εποµένως δεν είναι δυνατό να συσταθεί διαιρεµένη ιδιοκτησία επί ανοικτού χώρου, εκτός αν 
προβλέπεται στη συστατική της οροφοκτησίας πράξη ή σε µεταγενέστερη συµφωνία όλων 
των οροφοκτητών που έχει µεταγραφεί νόµιµα, ότι ο χώρος αυτός πρόκειται να οικοδοµηθεί, 
οπότε η σύσταση διαιρεµένης ιδιοκτησίας αναφέρεται στους µελλοντικούς ορόφους ή 
διαµερίσµατα και τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της κατασκευής τους (άρθρο 201 ΑΚ). 
Εξάλλου, αν ληφθεί υπόψη ότι η θεσπιζόµενη µε τα άρθρα 1002 ΑΚ και 1 του Ν. 3741/1929 
αποκλειστική (χωριστή) κυριότητα επί ορόφου ή διαµερίσµατος ορόφου αποτελεί την 
εξαίρεση του κανόνα "superficies solo cedit", που έχει περιληφθεί στο άρθρο 1001 εδ. Α' του 
ΑΚ, οποιοδήποτε µέρος του όλου ακινήτου που δεν ορίστηκε ή δεν 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∆ 8/1973 "περί Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού", όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις παραγράφους 22 και 33 του άρθρου 1 του Ν.∆. 205/1974, προέβλεψαν για πρώτη 
φορά την κατασκευή της οικοδοµής επί υποστηλωµάτων για τη δηµιουργία στο ισόγειο 
ανοικτού στεγασµένου χώρου, που αφήνεται εξολοκλήρου κενός και χρησιµεύει για τη 
στάθµευση αυτοκινήτων. Ο κενός αυτός χώρος του ισογείου, που ονοµάστηκε πυλωτή και 
αναφέρεται σε µεταγενέστερα νοµοθετήµατα ως "PILOTIS" (αρθ. 1 παρ. 5 γ' Ν. 960/1979, 
όπως αντικ. µε Ν. 1221/1981, 7 παρ. 1 περιπτ. Αι' και 9 παρ. 10 ΓΟΚ/1985), είναι εξ ορισµού 
ανοικτός και συνεπώς ισχύουν γι' αυτόν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, δηλαδή η συµφωνία 
των οροφοκτητών να συστήσουν, σε τµήµατα της πυλωτής που θα παραµείνουν ανοικτά, 
αυτοτελείς (διαιρεµένες) ιδιοκτησίες, θα είναι άκυρη, ως αντικείµενη στις αναγκαστικού 
δικαίου διατάξεις που καθορίζουν τις θεµελιακές αρχές του θεσµού της οριζόντιας 
ιδιοκτησίας (αρθ. 174 ΑΚ) και συνακόλουθα τα τµήµατα αυτά είναι κοινόκτητα και 
κοινόχρηστα. Αν, όµως, προβλέπεται στην άνω συµφωνία ότι στα πιο πάνω τµήµατα της 
πυλωτής θα κατασκευαστούν κλειστοί χώροι, δηµιουργούνται έγκυρα διαιρεµένες 
ιδιοκτησίες στους περίκλειστους χώρους που θα κατασκευαστούν, παρά το γεγονός ότι η 
κατασκευή τους επάγεται τυχόν υπέρβαση του ορίου κάλυψης ή του συντελεστή δόµησης και 
είναι πάντως αντίθετη προς τις ανωτέρω διατάξεις του ΓΟΚ/1973-που ορίζουν ότι ο χώρος 
της πυλωτής αφήνεται εξολοκλήρου κενός- αφού η παραβίαση των διατάξεων αυτών 
συνεπάγεται µόνο διοικητικές κυρώσεις και δεν θίγει το κύρος της µεταξύ των οροφοκτητών 
συµφωνίας (ΟλΑΠ 23/2000, ΑΠ 333/2002).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 174, 201, 1001, 1002, 1117, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
ΕισΝΑΚ: 54, 
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 
Ν∆: 8/1973, άρθ. 22, 32,  
Ν∆: 205/1974, άρθ. 1,  
Νόµοι: 960/1979, άρθ. 1,  
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Νόµοι: 1221/1981,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Οροφοκτησία - Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1224 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Παραβίαση ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 953, 954, 999, 1000, 1002, 1117 ΑΚ, σε συνδυασµό µε 
εκείνες των άρθρων 1, 2 παρ 1, 3, 4, 5, 10, 13 και 14 του Ν. 3741/1929, και του Ν∆ 
1024/1971 προκύπτει ότι χωριστή κυριότητα επί ορόφου ή διαµερίσµατος ορόφου συνιστάται 
το πρώτον επί υφιστάµενης ή µέλλουσας να ανεγερθεί οικοδοµής µόνο µε δικαιοπραξία εν 
ζωή ή αιτία θανάτου του κυρίου ή των συγκυρίων του όλου ακινήτου, δηλαδή µε µονοµερή 
δικαιοπραξία εν ζωή από το µοναδικό κύριο, είτε µε σύµβαση µεταξύ των συγκυρίων του 
όλου ακινήτου, ή µεταξύ του κυρίου αυτού και του αποκτώντος, η οποία συµφωνία πρέπει να 
υποβληθεί στο συµβολαιογραφικό τύπο και να µεταγραφεί. Για το έγκυρο της συµφωνίας 
αυτής δεν απαιτείται η χρήση πανηγυρικών εκφράσεων. Ως διαµέρισµα ορόφου, επί του 
οποίου µπορεί κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων να συσταθεί χωριστή κυριότητα, 
νοούνται και τα δωµάτια ορόφου ή οικοδοµής (άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 3741/1929 και 1002 ΑΚ), 
εφόσον αυτά είναι κατάλληλα για χωριστή και αυτοτελή έναντι των υπολοίπων ορόφων ή 
διαµερισµάτων χρήση (ΑΠ 16/2004). Με την κατά τα ανωτέρω σύσταση χωριστής οριζόντιας 
ή κάθετης συνιδιοκτησίας παρεποµένως συνιστάται και αναγκαστική συγκυριότητα, κατ' 
ανάλογη µερίδα, στα µέρη του όλου ακινήτου που χρησιµεύουν σε κοινή χρήση από όλους 
του οροφοκτήτες, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται, κατά την ενδεικτική απαρίθµηση των 
διατάξεων, το έδαφος, τα θεµέλια, οι πρωτότοιχοι, η στέγη, κλπ. Ο προσδιορισµός των 
κοινόκτητων και κοινόχρηστων αυτών µερών γίνεται είτε µε τη συστατική της οροφοκτησίας 
δικαιοπραξία, είτε µε ιδιαίτερες συµφωνίες µεταξύ όλων των οροφοκτητών. Αν αυτό δεν 
συµβεί, αν δηλαδή δεν ορίζεται τίποτε από την ως άνω δικαιοπραξία, ούτε µε ιδιαίτερες 
συµφωνίες, τότε ισχύει ο προσδιορισµός που προβλέπεται από τις πιο πάνω διατάξεις (ΟλΑΠ 
23/2000). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 953, 954, 999, 1000, 1002, 1117, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Νόµοι: 3741/1929, άρθ. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 
Ν∆: 1024/1971,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Παραγραφή - Αξιώσεις κατά του ∆ηµοσίου και νπδδ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1697 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χρόνος παραγραφής των αξιώσεων κατά του ΝΠ∆∆. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. ∆ιαφορές από τον 
αδικαιολόγητο πλουτισµό του ∆ηµοσίου υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών 
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δικαστηρίων όταν δεν υφίσταται σχέση δηµοσίου δικαίου. Υπέρβαση δικαιοδοσίας των 
πολιτικών δικαστηρίων. 
- Κατά το άρθρο 48 παρ. 1 και 3 του Ν∆ 496/1974, "ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων 
κατά του ΝΠ∆∆ είναι πέντε ετών, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά υπό του παρόντος" (παρ. 
1) και "ο χρόνος παραγραφής των κατά του νοµικού προσώπου αξιώσεων των υπαλλήλων 
τούτου, που συνδέονται µε αυτό µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από 
καθυστερούµενες αποδοχές ή άλλες πάσης φύσεως απολαβές ή αποζηµιώσεις από 
αδικαιολόγητο πλουτισµό είναι δύο ετών" (παρ. 3) κατά το άρθρο 49 του ίδιου ν.δ/τος, "η 
παραγραφή αρχίζει από το τέλος του οικονοµικού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση 
και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής" και κατά το άρθρο 51 εδ. β' του ίδιου ν.δ/τος, η 
ως άνω διετής παραγραφή των αξιώσεων από καθυστερούµενες αποδοχές των µε σχέση 
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου απασχολουµένων στα ΝΠ∆∆, διακόπτεται και µε την υποβολή 
προς το νοµικό πρόσωπο αιτήσεως περί πληρωµής της απαιτήσεως, αρχίζει δε εκ νέου στην 
περίπτωση αυτή από της χρονολογίας την οποία φέρει η έγγραφη απάντηση της αρµόδιας 
αρχής για την αναγνώριση ή την πληρωµή της απαιτήσεως αρχής, σε περίπτωση δε µη 
απαντήσεως η παραγραφή αρχίζει πάλι µετά πάροδο εξαµήνου από της χρονολογίας 
υποβολής της αιτήσεως. 
- Το άρθρο 94 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 
συνταγµατικών αυτών ορισµών, σύµφωνα µε το άρθρο 1 και 9 του ν. 1406/1983, όλες οι 
διοικητικές διαφορές ουσίας υπάγονται από 11/6/1985 στη δικαιοδοσία των τακτικών 
διοικητικών δικαστηρίων, ενώ κατά το άρθρο 1 του ΚΠολ∆, οι διαφορές του ιδιωτικού 
δικαίου ανήκουν στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων. Κατά την έννοια του 
άρθρου 94 παρ. 1 του Συντάγµατος διοικητικές διαφορές ουσίας είναι και οι διαφορές από 
αδικαιολόγητο πλουτισµό, όταν η υποκείµενη σχέση, που προκάλεσε τον πλουτισµό αυτό 
είναι σχέση δηµοσίου δικαίου. Εποµένως, διαφορές από τον αδικαιολόγητο πλουτισµό του 
∆ηµοσίου υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων όταν δεν υφίσταται σχέση 
δηµοσίου δικαίου, συνδέουσα το ∆ηµόσιο µε κάποιο πρόσωπο, από την οποία (σχέση) ή µε 
αφορµή τη λειτουργία της οποίας δηµιουργείται ο πλουτισµός του ∆ηµοσίου (ΑΕ∆ 18/2009, 
ΑΕ∆ 2/1993, ΟλΑΠ 5/1995). 
- Κατά το άρθρο 559 αρ. 4 του ΚΠολ∆ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως έχει υπερβεί τη 
δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Για το ορισµένο του λόγου αυτού αναιρέσεως 
απαιτείται να καθορίζεται στο αναιρετήριο η σχέση της υπερβάσεως εξουσίας προς κάποια 
διάταξη της αποφάσεως, δηλαδή ποιες είναι οι παραδοχές της προσβαλλόµενης αποφάσεως 
για το ζήτηµα της έννοµης σχέσης που συνδέει τους διαδίκους, στο οποίο θεµελιώνεται η 
δικαιοδοσία του δικάσαντος δικαστηρίου και σε τι συνίσταται η υπέρβαση της δικαιοδοσίας 
αυτού. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 118, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 4, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 566, 577, 578, 559 αριθ. 4,  
Νόµοι: 496/1974, άρθ. 48, 49, 51, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Παραγραφή - Αξιώσεις κατά του ∆ηµοσίου και νπδδ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 366 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
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- Παροχή αποζηµίωσης µε δικαστική απόφαση σε αδίκως προφυλακισθέντες ή 
καταδικασθέντες ή στερηθέντες την ελευθερία τους. Παραγραφή. 
- Κατά το άρθ. 9 παρ. 5 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά δικαιώµατα που κυρώθηκε 
και κατέστη εσωτερικό δίκαιο µε το Ν. 2464/1997 "κάθε πρόσωπο θύµα παράνοµης 
σύλληψης ή κράτησης έχει δικαίωµα αποζηµίωσης". Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθ. 7 παρ. 
4 του Συντάγµατος "νόµος ορίζει µε ποιούς όρους το Κράτος παρέχει, ύστερα από δικαστική 
απόφαση, αποζηµίωση σε όσους καταδικάστηκαν, προφυλακίστηκαν άδικα ή παράνοµα ή µε 
άλλο τρόπο στερήθηκαν παράνοµα την προσωπική τους ελευθερία". Κατά την έννοια της 
συνταγµατικής αυτής διάταξης η παροχή αποζηµίωσης µε δικαστική απόφαση σε αδίκως 
προφυλακισθέντες ή καταδικασθέντες ή στερηθέντες την ελευθερία τους προϋποθέτει τη 
διάγνωση από δικαστήριο του αδίκου ή παρανόµου χαρακτήρα της στέρησης της ελευθερίας 
του κατηγορηθέντος, ο οποίος στην συνέχεια κηρύχθηκε αθώος ή απηλλάγη από τις 
κατηγορίες, για τις οποίες ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη, κατόπιν πράξεων, 
παραλείψεων ή εκτιµήσεων ποινικού δικαστηρίου ή συµβουλίου ή άλλου οργάνου 
(εισαγγελέα, ανακριτή), εντεταγµένου στη διαδικασία της απονοµής της ποινικής 
δικαιοσύνης, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται από τον κοινό 
νοµοθέτη. Συναφώς στα άρθ. 533 - 545 ΚΠ∆, όπως ίσχυαν, ως εκ του εδώ κρισίµου χρόνου, 
πριν την αντικατάστασή τους µε το άρθ. 26 Ν. 2915/2001, στα οποία περιέχεται πλήρης 
ρύθµιση για την αποζηµίωση των αδίκως καταδικασθέντων ή προσωρινά κρατηθέντων και 
τελικά αθωωθέντων, όπως απαιτείται από τα άρθ. 7§4 του Συντάγµατος και 9§5 του ∆ιεθνούς 
Συµφώνου για τα ατοµικά δικαιώµατα και σε αρµονία προς τις συνταγµατικές διατάξεις περί 
χωριστών δικαιοδοσιών (άρθ. 94 - 96, ΑΠ 1123/2010, 918/2008), ορίζονται ειδικότερα, τα 
εξής: (Α) Όσοι κρατήθηκαν προσωρινά και κατόπιν αθωώθηκαν µε βούλευµα δικαστικού 
συµβουλίου ή µε απόφαση ποινικού δικαστηρίου έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν 
αποζηµίωση (άρθ. 533, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις και περιπτώσεις του άρθ. 536, 
µε την συνδροµή των οποίων αποκλείεται το δικαίωµα προς αποζηµίωση), αντικείµενο της 
οποίας είναι κάθε ζηµία που προκλήθηκε από την ολική ή µερική εκτέλεση της προσωρινής 
κράτησης κ.λπ. και χρηµατική ικανοποίηση, το ποσό της οποίας καθορίζεται κατά την κρίση 
του δικαστηρίου (άρθ. 540 παρ. 1). Σχετικά µε την υποχρέωση του δηµοσίου προς 
αποζηµίωση αποφαίνεται το ποινικό δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση για την (ποινική) 
υπόθεση, µε ιδιαίτερη ταυτόχρονη απόφαση, ύστερ' από προφορική αίτηση εκείνου που 
αθωώθηκε ή και αυτεπάγγελτα (άρθ. 536 παρ. 1). Εάν για οποιονδήποτε λόγο το αρµόδιο 
δικαστήριο δεν αποφάνθηκε ως άνω για το ζήτηµα αυτό, εκείνος που ζηµιώθηκε µπορεί να 
υποβάλει και αργότερα την αίτησή του για αποζηµίωση στο ίδιο δικαστήριο (κατ' άρθ. 544 
στις διατάξεις των άρθ. 533 - 540 ως δικαστήριο και απόφαση νοούνται και τα ποινικά 
συµβούλια και τα βουλεύµατά τους), στην περίπτωση δε αυτήν η αίτηση παραδίδεται στον 
εισαγγελέα του δικαστηρίου αυτού µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 48 ωρών από την 
απαγγελία της απόφασης στο ακροατήριο και 8 ηµερών από την κοινοποίηση στον 
προσωρινά κρατούµενο του απαλλακτικού βουλεύµατος, ή της απαλλακτικής απόφασης που 
εκδόθηκε ερήµην του, και εισάγεται την πρώτη εργάσιµη ηµέρα στο δικαστήριο ή 
συµβούλιο, που συγκαλείται ειδικώς και εκτάκτως για την εκδίκασή της και αποτελείται κατά 
προτίµηση από τους ίδιους δικαστές που αποφάνθηκαν για την ποινική υπόθεση (άρθ. 537 
παρ. 1, 2 εδ. α' , γ' και 3). Αφού αναγνωρισθεί ως άνω η υποχρέωση για αποζηµίωση από το 
δηµόσιο, ο δικαιούχος µπορεί να εγείρει αγωγή στα πολιτικά δικαστήρια, τα οποία δεν 
µπορούν να εξετάσουν πάλι την ύπαρξη αυτής της υποχρέωσης, η αξίωση δε αυτή 
παραγράφεται ύστερ' από δύο χρόνια από την ηµέρα που έγινε αµετάκλητη η απόφαση ή το 
βούλευµα για την ποινική υπόθεση (άρθ. 539§§1 εδ. α' και 2, 544). Εξάλλου, από τις 
διατάξεις των άρθ. 91 παρ. 1 και 93 Ν∆ 321/1969 αφενός και 90 παρ. 1 και 91 Ν. 2362/1995 
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αφετέρου που ορίζουν κατά τρόπο ουσιαστικά όµοιο ότι η παραγραφή των κατά του 
∆ηµοσίου αξιώσεων, καταρχήν πενταετής (εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόµου 
δεν ορίζεται διαφορετικά), αρχίζει από το τέλος του οικονοµικού έτους, µέσα στο οποίο 
γεννήθηκαν (ή από άλλο ειδικά, τυχόν, οριζόµενο χρονικό σηµείο ως προς ορισµένες 
κατηγορίες αξιώσεων) και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή τους, σε συνδυασµό µε το άρθ. 
251 ΑΚ που έχει γενική εφαρµογή (και στην ουσία επαναλαµβάνεται και περιέχεται στις ως 
άνω διατάξεις των άρθ. 93 Ν. 321/1969 και 91 Ν. 2362/1995, ως προς την δυνατότητα της 
δικαστικής επιδίωξης της απαίτησης), συνάγεται ότι σε κάθε περίπτωση νόµιµη προϋπόθεση 
της έναρξης της παραγραφής απαίτησης κατά του ∆ηµοσίου, ανεξάρτητα από τον χρόνο 
αυτής και το ειδικότερο σηµείο έναρξής της, είναι η κατά νόµο δυνατότητα δικαστικής 
επιδίωξης αυτής (ΑΠ 1366/2012, 1372/2010).  
Από όλα τα παραπάνω και αφού ληφθεί υπόψη ότι, σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα, 
απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης στα πολιτικά δικαστήρια αγωγής αποζηµίωσης για 
άδικη προσωρινή κράτηση και επιδίκασης αυτής είναι η προηγουµένη αναγνώριση της 
συναφούς υποχρέωσης του ∆ηµοσίου µε απόφαση του αρµοδίου ποινικού δικαστηρίου ή 
συµβουλίου, και δη αµετακλήτως, η έλλειψη της οποίας καθιστά την αγωγή απαράδεκτη 
(πρβλ. ΑΠ 1123/2010), ειδικά ως προς το ζήτηµα της παραγραφής αξίωσης προς αποζηµίωση 
των αδίκως προσωρινά κρατηθέντων και της έναρξης αυτής συνάγεται ότι: Η παραγραφή της 
αξίωσης αυτής, ο χρόνος της οποίας ορίζεται ειδικά σε δύο έτη, αρχίζει, καταρχήν, κατ' άρθ. 
539 παρ. 2 ΚΠ∆, από την ηµέρα που έγινε αµετάκλητη η αθωωτική απόφαση ή το βούλευµα 
για την ποινική υπόθεση (σηµειώνεται ότι ως "αθώωση" νοείται και η οριστική παύση της 
ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής). Τούτο, όµως, προδήλως στην περίπτωση, κατά την 
οποία για την υποχρέωση του ∆ηµοσίου αποφάνθηκε ταυτόχρονα, µε ιδιαίτερη απόφαση, το 
ίδιο το δικαστήριο που εξέδωσε την αθωωτική απόφαση ή το απαλλακτικό βούλευµα για την 
ποινική υπόθεση για πρώτη φορά, από την έκδοση των οποίων (πριν δηλ. αποκτήσουν 
αµετάκλητο χαρακτήρα) γεννάται και το σχετικό δικαίωµα αποζηµίωσης, και η οποία, 
απόφαση (στην έννοια της οποίας περιλαµβάνεται, όπως προαναφέρθηκε, και το βούλευµα) 
για την υποχρέωση αυτή του ∆ηµοσίου, µη προσβαλλοµένη αυτοτελώς µε ένδικα µέσα (άρθ. 
536 παρ. 2 ΚΠ∆), κατέστη αµετάκλητη µαζί µε την απόφαση, µε την ως άνω έννοια, για την 
κύρια ποινική υπόθεση (λόγω απόρριψης των ασκηθέντων κατ' αυτής ενδίκων µέσων ή 
παρόδου της σχετικής προθεσµίας), καθόσον πράγµατι στην περίπτωση αυτή είναι έκτοτε 
δυνατή κατά νόµον η δικαστική επιδίωξη της απαίτησης µε αγωγή στα πολιτικά δικαστήρια. 
Εάν, όµως, η αναγνώριση της υποχρέωσης αυτής του ∆ηµοσίου γίνει µετά την αµετάκλητη 
"αθώωση" του κατηγορουµένου, µε ιδιαίτερη απόφαση ή βούλευµα, κατά την παρεχοµένη 
από το νόµο ευχέρεια, και αποκτήσει, έτσι, αµετάκλητο χαρακτήρα σε µεταγενέστερο χρόνο 
(αφού στην περίπτωση αυτή υπάρχει δυνατότητα αυτοτελούς προσβολής µε ένδικα µέσα, 
άρθ. 479 παρ. 2, 483 παρ. 3, 505 παρ. 2 ΚΠ∆, όπως ίσχυαν κατά τον κρίσιµο χρόνο) τότε η 
διετής αυτή παραγραφή αρχίζει από τον µεταγενέστερο αυτόν χρόνο, διότι µόνον από τότε 
είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξη της επιδίκασης αποζηµίωσης στα πολιτικά δικαστήρια. 
Τέλος, εφόσον η αναγνώριση της υποχρέωσης του ∆ηµοσίου αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, 
προϋπόθεση της δικαστικής επιδίωξης της αποζηµίωσης στα πολιτικά δικαστήρια και 
εποµένως νόµιµη προϋπόθεση της έναρξης της ως άνω παραγραφής, δεν τίθεται θέµα 
εφαρµογής της διάταξης του άρθ. 262 ΑΚ.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 251, 262,  
ΕισΝΑΚ: 105, 
ΚΠ∆: 479, 483, 505, 533, 536, 537, 539, 540, 544, 545,  
Σ: 7, 
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Νόµοι: 321/1969, άρθ. 93,  
Νόµοι: 2362/1995, άρθ. 91,  
Νόµοι: 2915/2001, άρθ. 26,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΝοΒ 2013, σελίδα 1187 
 
Πατρότητα - Προσβολή πατρότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 51 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Προσβολή πατρότητας. Παρά το νόµο δεν λήψη υπόψη πραγµάτων που προτάθηκαν και 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Παραµόρφωση του περιεχοµένου 
εγγράφου. 
- Κατά µεν το άρθρο 1481 εδ. α ΑΚ η πατρότητα τεκµαίρεται αν αποδειχθεί ότι αυτός για τον 
οποίο προβάλλεται ισχυρισµός ότι είναι πατέρας είχε σαρκική συνάφεια µε τη µητέρα κατά 
το κρίσιµο διάστηµα της συλλήψεως, κατά δε το άρθρο 1482 του ίδιου κώδικα το τεκµήριο 
του προηγούµενου άρθρου ανατρέπεται αν προκύπτουν σοβαρές αµφιβολίες για την 
πατρότητα. Από την όλη διατύπωση των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι η ανατροπή του 
τεκµηρίου που θεσπίζεται µε την πρώτη από αυτές επέρχεται αν από τις αποδείξεις 
προκύπτουν σοβαρές αµφιβολίες για την πατρότητα, όπως όταν αποδεικνύεται ότι ο 
φερόµενος ως πατέρας εστερείτο της ικανότητας για τεκνοποιία ή ότι η µητέρα κατά το 
κρίσιµο διάστηµα της συλλήψεως είχε σαρκικές επαφές µε περισσότερους άνδρες ή ότι ήταν 
έγγαµη. Ως κρίσιµο δε διάστηµα συλλήψεως ορίζεται από το άρθρο 1468 ΑΚ εκείνο που 
περιλαµβάνεται ανάµεσα στην τριακοσιοστή και την εκατοστή ογδοηκοστή ηµέρα πριν από 
τον τοκετό, οπότε µε την απόδειξη ότι ο φερόµενος ως πατέρας ήλθε σε σαρκική συνάφεια µε 
τη µητέρα του τέκνου, γεννάται το παραπάνω µαχητό τεκµήριο, χωρίς να απαιτείται η 
απόδειξη άλλου περιστατικού (ΑΠ 344/1992). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 1468, 1481, 1482, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
 
 
 
Περί κλήρου αγωγή - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 298 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Κληρονοµική διαδοχή. Αγωγή περί κλήρου. Έννοµο συµφέρον για την άσκηση αγωγής. 
Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη λήψη υπόψη 
αποδεικτικών µέσων. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 1710 παρ. 1 του ΑΚ, που ορίζει ότι " Κατά το θάνατο του 
προσώπου η περιουσία του ως σύνολο (κληρονοµία) περιέρχεται από το νόµο ή από διαθήκη 
σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (κληρονόµοι), προκύπτει ότι αντικείµενο της κληρονοµικής 
διαδοχής είναι το περιουσιακό σύνολο του αποβιώσαντος, δηλαδή το σύνολο των εννόµων 
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σχέσεων (δικαιωµάτων και υποχρεώσεων) του αποβιώσαντος που είναι δεκτικές χρηµατικής 
αποτιµήσεως και δεν συνδέονται αποκλειστικά µε το πρόσωπό του.  
- Κατά το άρθρο 1871 του ΑΚ (αγωγή περί κλήρου) "Ο κληρονόµος έχει δικαίωµα να 
απαιτήσει από εκείνον που κατακρατεί ως κληρονόµος αντικείµενα της κληρονοµίας (νοµέα 
της κληρονοµίας) την αναγνώριση του κληρονοµικού δικαιώµατος και την απόδοση της 
κληρονοµίας ή κάποιου αντικειµένου από αυτήν, κατά το άρθρο 1880 του ΑΚ "Ο νοµέας της 
κληρονοµίας έχει υποχρέωση να δώσει πληροφορίες στον κληρονόµο για την κατάσταση της 
κληρονοµίας, καθώς και για την τύχη των αντικειµένων της. Την ίδια υποχρέωση έχει και: 1. 
όποιος, χωρίς να είναι νοµέας της κληρονοµίας, παίρνει από αυτήν ένα πράγµα στη νοµή του 
πριν καταλάβει τη νοµή ο κληρονόµος 2. όποιος κατά το θάνατο του κληρονοµουµένου 
βρισκόταν µε αυτόν σε οικιακή κοινωνία", κατά δε το άρθρο 304, του ίδιου ΑΚ " Όποιος έχει 
υποχρέωση να αποδώσει οµάδα αντικειµένων ή να δώσει πληροφορίες γι' αυτήν οφείλει να 
εγχειρίσει στον δικαιούχο κατάλογο των στοιχείων της οµάδας". Με τις δύο αµέσως 
προηγούµενες διατάξεις, η δεύτερη από τις οποίες (άρθρ. 304) προϋποθέτει δεδοµένη από 
άλλες διατάξεις την επιβαλλόµενη υποχρέωση για απόδοση οµάδας αντικειµένων ή για 
παροχή πληροφοριών, παρέχονται, προς διευκόλυνσή του, στον κληρονόµο, ο οποίος, 
σκοπεύοντας να ασκήσει την περί κλήρου αγωγή, συχνά βρίσκεται σε αδυναµία να γνωρίζει, 
µε ακρίβεια και πληρότητα, είτε το συγκεκριµένο περιεχόµενο της κληρονοµίας είτε την 
παρούσα κατάσταση των στοιχείων που τη συνθέτουν, δύο αντίστοιχες παρεπόµενες αξιώσεις 
που συνοδεύουν την περί κλήρου αγωγή, ως κύρια αξίωση, δηλαδή αυτήν για εγχείριση 
καταλόγου µε τα στοιχεία της κληρονοµίας και εκείνη για παροχή πληροφοριών για την 
κατάσταση της κληρονοµίας και την τύχη των αντικειµένων της. Οι παρεπόµενες αυτές 
αξιώσεις του κληρονόµου µπορούν να ασκηθούν είτε µαζί µε την περί κλήρου αγωγή είτε και 
αυτοτελώς, πριν από αυτήν, στο δικαστήριο της κληρονοµίας, η µη εκπλήρωση δε ή η 
πληµµελής, µε παροχή ανακριβών στοιχείων, εκπλήρωση της υποχρεώσεως µπορεί να 
γεννήσει υποχρέωση προς αποζηµίωση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 330, 914 επ. του ΑΚ.  
- Κατά το άρθρο 70 του ΚΠολ∆ όποιος έχει έννοµο συµφέρον να αναγνωριστεί η ύπαρξη ή 
µη ύπαρξη κάποιας έννοµης σχέσης µπορεί να εγείρει σχετική αγωγή. 
- Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆ για παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου δεν δηµιουργείται όταν το δικαστήριο δεν εφαρµόζει κανόνα δικαίου του οποίου στη 
συγκεκριµένη περίπτωση και ενόψει των πραγµατικών παραδοχών του δικαστηρίου ή του 
περιεχοµένου της αγωγής δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 281, 288, 304, 330, 914 επ., 1710, 1871, 1880, 
ΚΠολ∆: 70, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΧρΙ∆ 2013, σελίδα 509 
 
Πληρεξουσιότητα - Υπέρβαση ορίων πληρεξουσιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1443 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπέρβαση των ορίων της πληρεξουσιότητας. ∆ικαιοπραξίες κατά κατάχρηση 
πληρεξουσιότητας. Παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 160, 211, 216, 217, 218, 223, 229 ΑΚ προκύπτει ότι η 
σύµβαση που συνοµολογεί κάποιος ως αντιπρόσωπος άλλου καθ' υπέρβαση των ορίων της 
πληρεξουσιότητας είναι άκυρη και δεν δεσµεύει τον αντιπροσωπευόµενο που την αποκρούει 
και δεν την εγκρίνει, γιατί η υπέρβαση αυτή ισοδυναµεί µε ενέργεια χωρίς πληρεξουσιότητα. 
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Περαιτέρω από τις ίδιες διατάξεις, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 200 και 281 ΑΚ, 
προκύπτει ότι ο αντιπρόσωπος οφείλει να κάνει χρήση της πληρεξουσιότητάς του σύµφωνα 
µε την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και ότι η πληρεξουσιότητα ως δικαίωµα υπόκειται στη 
γενική απαγόρευση της καταχρηστικής άσκησης του άρθρου 281 ΑΚ. Κατά την τελευταία 
αυτή διάταξη είναι καταχρηστική η άσκηση του δικαιώµατος της πληρεξουσιότητας όταν οι 
επιχειρηθείσες από τον αντιπρόσωπο πράξεις εµπίπτουν µεν τυπικά µέσα στα όρια της 
δοθείσης πληρεξουσιότητας, αλλά είναι προφανώς αντίθετες προς τα συµφέροντα του 
αντιπροσωπευοµένου ή τον σκοπό για τον οποίο δόθηκε η πληρεξουσιότητα, ώστε να 
προκύπτει ότι ουδέποτε θα επιχειρούσε την πράξη ο αντιπροσωπευόµενος, την αντίθεση δε 
αυτή προς το συµφέρον του αντιπροσωπευοµένου και το σκοπό της πληρεξουσιότητας 
γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ο τρίτος µε τον οποίο συναλλάχθηκε ο πληρεξούσιος. Η από 
τον πληρεξούσιο µε τη δοθείσα πληρεξουσιότητα, αλλά κατά κατάχρηση δικαιώµατος στη 
συγκεκριµένη περίπτωση τελούµενη δικαιοπραξία αντίκειται στο νόµο και είναι άκυρη κατ' 
άρθρο 174 ΑΚ.  
- Για τη θεµελίωση λόγου αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθ.1 εδ. β' ΚΠολ∆ για παραβίαση 
των διδαγµάτων της κοινής πείρας, πρέπει η παραβίαση αυτή να αφορά την ερµηνεία 
κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή σ' αυτούς των πραγµατικών περιστατικών της διαφοράς και 
όχι την εκτίµηση των αποδείξεων.  
- Κατά το άρθρο 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 που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης και έτσι δεν µπορεί να ελεγχθεί στη συγκεκριµένη περίπτωση αν συνέτρεχαν οι 
όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που δεν εφαρµόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι 
εκείνου που εφαρµόσθηκε (ΑΠ 484/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 160, 174, 200, 211, 216, 217, 218, 223, 229, 281, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 637 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Χρήση προσωπικών δεδοµένων σε δίκη. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Με βάση τις παραδοχές του, κρίνοντας το Εφετείο ότι οι ήδη αναιρεσείοντες παρεβίασαν, 
σε βάρος του αναιρεσιβλήτου, τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, περί προστασίας του ατόµου 
από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, έσφαλε, υποπίπτοντας στην από 
τον αριθµό 19 του άρθρου 559 ΚΠολ∆. πληµµέλεια καθώς και σ' αυτήν του αριθµού 1 του 
ίδιου άρθρου, παραβιάζοντας εκ πλαγίου τις ως άνω, ουσιαστικού δικαίου διατάξεις του Ν. 
2472/1997, αφού α) δέχεται ότι τα έγγραφα, τα οποία οι αναιρεσείοντες έθεσαν υπόψη της ως 
άνω πραγµατογνώµονος, αφορούσαν καταγγελίες, µηνύσεις και αγωγές του αναιρεσίβλητου 
σε βάρος των αναιρεσειόντων, για πράξεις τους, που κατ' αυτόν ήταν παράνοµες και 
καταλογιστές. ∆ηλαδή στα εν λόγω έγγραφα, που εµπίπτουν στην έννοια των διοικητικών 
εγγράφων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, περί Κώδικα ∆ιοικητικής διαδικασίας, 
αποδίδονται στους αναιρεσείοντες πράξεις και συµπεριφορές, που αφορούν σε προσωπικά 
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δεδοµένα τους και τα οποία (έγγραφα), προδήλως, περιήλθαν νόµιµα σ' αυτούς (δεν 
υποστηρίζεται το αντίθετο), εφόσον τους αφορούσαν. Περαιτέρω, δέχεται το εφετείο, ότι η 
γνωστοποίηση των καταγγελιών αυτών, που έγιναν από τον αναιρεσίβλητο σε βάρος των 
αναιρεσειόντων, συνιστά παράβαση του νόµου περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων, 
γιατί αναφέρεται στη δραστηριότητά του και στη συµπεριφορά του, ως πολίτη. Όµως η 
δραστηριότητά του αυτή αφορούσε, πρωτίστως σε προσωπικά δεδοµένα των αναιρεσειόντων, 
όπως αναφέρθηκε, που περιλαµβάνονταν στις εν λόγω καταγγελίες, αγωγές κ.λπ., οι δε 
ενέργειες αυτές του αναιρεσίβλητου έλαβαν χώρα στα πλαίσια της δράσης του, ως πολίτη, 
αφού οι καταγγελίες του αυτές απευθύνονταν σε δηµόσιες υπηρεσίες. ∆εν αιτιολογείται , 
όµως, γιατί αυτή η δηµόσια δράση του αναιρεσιβλήτου, αποτελεί προσωπικό του δεδοµένο, 
µε την ανωτέρω έννοια, ήτοι "δεδοµένο", που δεν είναι επιδεκτικό δηµοσιοποίησης, εφόσον η 
δραστηριότητά του αυτή σχετίζεται, όπως αναφέρεται, µε την δηµόσια δράση του, ως πολίτη, 
β) δέχεται, το δικαστήριο, ότι η ενέργειά τους αυτή (των αναιρεσειόντων) έγινε προς 
υποστήριξη εννόµου συµφέροντός τους και συγκεκριµένα αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, 
που υπέβαλαν εναντίον του αναιρεσιβλήτου, σχετική µε την ως άνω συµπεριφορά του 
εναντίον τους, προσβλητική, κατ' αυτούς, της προσωπικότητάς τους και, τέλος, ότι, το έννοµο 
αυτό συµφέρον τους "ουδόλως υπερείχε του συµφέροντος του εφεσιβλήτου". Όµως δεν 
αιτιολογείται, περαιτέρω, ποια είναι αυτά τα "αντικρουόµενα συµφέροντα", ώστε να καταστεί 
δυνατόν να ελεγχθεί αναιρετικά αν το δικαστήριο ορθά οδηγήθηκε στο αποδεικτικό πόρισµα, 
ότι το συµφέρον των αναιρεσειόντων "ουδόλως υπερέχει του συµφέροντος εφεσιβλήτου" (και 
ήδη αναιρεσιβλήτου) ούτε εκτίθενται τα πραγµατικά περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει 
η υπεροχή αυτή του εννόµου συµφέροντος του αναιρεσιβλήτου. Τέλος, αναφέρεται στην 
απόφαση ότι η 4η από τους ήδη αναιρεσείοντες, παρεβίασε προσωπικό δεδοµένο του 
αναιρεσιβλήτου και µάλιστα "ευαίσθητο", µε το συµπέρασµά της που, ως ειδική και στα 
πλαίσια που προβλέπονται από το άρθρο 390 ΚΠολ∆. (γνωµοδοτήσεις προσώπων µε ειδικές 
γνώσεις) εξέφρασε, σχετικά µε την ψυχική υγεία του αναιρεσιβλήτου. Όµως δεν 
αιτιολογείται, γιατί η (επιστηµονική) αυτή κρίση, που εξήχθη, µε βάση τα ανωτέρω στοιχεία, 
που τέθηκαν υπόψη της, µπορεί να θεωρηθεί ως "προσωπικό δεδοµένο", ήτοι ότι αποτελεί 
ιδιότητα ή εκδήλωση του αναιρεσιβλήτου, που γνώριζε αυτή και την κοινοποίησε σε τρίτους, 
αν δηλαδή αποτελεί "πληροφορία", κατά την έννοια του νόµου και όχι απλή έκφραση 
γνώµης, περί αυτού (αναιρεσιβλήτου). 
Συνεπώς και κατά παραδοχή της ένδικης αίτησης, µε την οποία και µε το σύνολο των λοιπών, 
κυρίων και προσθέτων λόγων της αποδίδονται από τους αναιρεσείοντες αναιρετικές 
πληµµέλειες στην προσβαλλόµενη απόφαση από τους αριθµούς 1 και 19 του άρθρου 559 
ΚΠολ∆., πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση και να παραπεµφθεί η υπόθεση, 
προς περαιτέρω εκδίκαση 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 71, 299, 922, 926, 932, 
ΚΠολ∆: 70, 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόµοι: 2472/1997, άρθ. 2, 5, 12, 13, 15, 23, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Προσβολή προσωπικότητας - Παρακώλυση χρήσης κοινόχρηστου πράγµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 508 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Προσβολή του απορρέοντος από την προσωπικότητα 
δικαιώµατος να χρησιµοποιείται κοινόχρηστη δηµοτική έκταση. Έννοµο συµφέρον για την 
άσκηση αγωγής. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 70 του ΚΠολ∆ "όποιος έχει έννοµο συµφέρον να αναγνωρισθεί η ύπαρξη ή 
µη ύπαρξη κάποιας έννοµης σχέσης, µπορεί να εγείρει σχετική αγωγή". Από τη διατύπωση 
της διατάξεως αυτής, που είναι ουσιαστικού δικαίου, προκύπτει, ότι είναι δυνατή η 
αναγνώριση µε αγωγή της υπάρξεως ή ανυπαρξίας έννοµης σχέσεως ιδιωτικού δικαίου, η 
οποία υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων και τελεί σε κατάσταση 
αβεβαιότητος, εφόσον συντρέχει έννοµο συµφέρον. Ως έννοµη σχέση νοείται η βιοτική 
σχέση του προσώπου, που αναφέρεται σε άλλο πρόσωπο ή υλικό αγαθό και ρυθµίζεται από 
το εξ αντικειµένου δίκαιο και όχι η επίλυση αφηρηµένων νοµικών ζητηµάτων µε τη µορφή 
της γνωµοδοτήσεως ως προς την ερµηνεία του περιεχοµένου των κανόνων δικαίου ή 
συµβάσεων ή η διαπίστωση πραγµατικών ή νοµικών καταστάσεων χωρίς καθορισµό των 
προσαπτοµένων από το δίκαιο συνεπειών, έστω και αν µνηµονεύεται ο κανόνας ή η νοµική 
αρχή, στα οποία υπάγονται τα περιστατικά αυτά. Έννοµο δε συµφέρον υπάρχει όταν η 
αιτουµένη διάγνωση είναι κατάλληλο µέσο άρσεως της υφισταµένης αβεβαιότητος στις 
σχέσεις των διαδίκων και αποτροπής του προκαλουµένου στο συµφέρον του ενάγοντος 
κινδύνου από αυτή. ∆εν είναι δε απαραίτητο να συµπίπτουν οι διάδικοι της αναγνωριστικής 
δίκης προς τα υποκείµενα της αναγνωριστέας έννοµης σχέσεως. 
- Το Εφετείο, όπως προκύπτει από την προσβαλλόµενη απόφαση απέρριψε την αγωγή ως µη 
νόµιµη µε την αιτιολογία ότι οι ενάγοντες, οι οποίοι επικαλούνται προσβολή του 
απορρέοντος από την προσωπικότητά τους δικαιώµατος να χρησιµοποιούν την επίδικη 
κοινόχρηστη δηµοτική έκταση, δεν δικαιούνται να ζητήσουν την αναγνώρισή της ως 
κοινόχρηστης, αλλά µόνο τα δικαιώµατα που παρέχονται στην περίπτωση αυτή από το άρθρο 
57 του ΑΚ, ήτοι την άρση της γενοµένης προσβολής καθώς και την παράλειψή της στο 
µέλλον. Τούτο δε διότι, το δικαίωµα προς χρήση των κοινοχρήστων πραγµάτων, σύµφωνα µε 
το άρθρο 967 του ΑΚ, δεν αποτελεί άσκηση άµεσου εξουσίας επ' αυτών µε την έννοια της 
νοµής ή οιονεί νοµής ή κατοχής, αλλά ιδιόρρυθµο δικαίωµα που απορρέει από την 
προσωπικότητα. Έτσι, που έκρινε το εφετείο, παραβίασε τις ως άνω ουσιαστικού δικαίου 
διατάξεις τις οποίες εσφαλµένα εφάρµοσε και εποµένως ο σχετικός µοναδικός λόγος 
αναίρεσης από τον αριθ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολ∆ είναι βάσιµος. Κατ' ακολουθίαν των 
ανωτέρω πρέπει η προσβαλλόµενη απόφαση να αναιρεθεί και να παραπεµφθεί η υπόθεση για 
περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 967, 
ΚΠολ∆: 70, 559 αριθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Προσβολή προσωπικότητας - Προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 707 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Συκοφαντική δυσφήµηση. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Συντάγµατος προκύπτει ότι ο τύπος επιτελεί κοινωνικό 
λειτούργηµα, ασκώντας καθήκοντα που ο ίδιος επιλέγει, βάσει της αποστολής του, που 
συνίσταται στην πληροφόρηση και τη σύµπραξη για τη διαµόρφωση της κοινής γνώµης. 
Όµως, η ελευθερία του τύπου δεν αποτελεί αυτοσκοπό και συνακόλουθα δεν πρέπει να 
συνεπάγεται χωρίς άλλο, τη θυσία άλλων εννόµων αγαθών, γι' αυτό και υπάγεται σύµφωνα 
µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του Συντάγµατος στον γενικό περιορισµό της τηρήσεως των 
νόµων του Κράτους, οι οποίοι και αποτελούν το γενικό νοµικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο 
κινείται και αναπτύσσεται ελεύθερα ο τύπος. Με νόµο, εποµένως, µπορεί να περιορισθεί η 
ελευθερία διαδόσεως των στοχασµών και η αντίστοιχη ελευθερία πληροφόρησης, αρκεί οι 
περιορισµοί αυτοί να είναι γενικής φύσεως, να αποτελούν µόνον κατασταλτικά µέτρα και να 
µη θίγουν τον πυρήνα του δικαιώµατος της ελευθερίας του τύπου. Εξάλλου, κατά το άρθρο 
57 παρ. 1 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωµα να 
απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην επαναληφθεί στο µέλλον, κατά δε την παρ. 3 του 
ιδίου άρθρου, αξίωση αποζηµίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες, δεν 
αποκλείεται. Προσβολή της προσωπικότητας, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, υπάρχει 
σε κάθε περίπτωση µειωτικής επέµβασης από τρίτον στη σφαίρα αυτής, δηλαδή σε 
οποιοδήποτε από τα αγαθά που συνθέτουν την προσωπικότητα του άλλου. Η προσβολή είναι 
παράνοµη, όταν η επέµβαση στην προσωπικότητα του άλλου δεν είναι επιτρεπτή από το 
δίκαιο ή γίνεται σε ενάσκηση δικαιώµατος, το οποίο όµως, είτε είναι από άποψη έννοµης 
τάξης, µικρότερης σπουδαιότητας, είτε ασκείται καταχρηστικά. Ενόψει της σύγκρουσης των 
προστατευοµένων αγαθών προς τα προστατευόµενα αγαθά της προσωπικότητας των άλλων ή 
προς το συµφέρον της ολότητας, θα πρέπει να αξιολογούνται και να σταθµίζονται στη 
συγκεκριµένη περίπτωση τα συγκρινόµενα έννοµα αγαθά και συµφέροντα για τη διακρίβωση 
της ύπαρξης προσβολής του δικαιώµατος επί της προσωπικότητας και ο παράνοµος 
χαρακτήρας της. Για την προστασία της προσωπικότητας δεν απαιτείται η ύπαρξη 
πταίσµατος (δόλου ή αµέλειας) αυτού που προσβάλλει. Απαιτείται όµως για την αξίωση 
αποζηµίωσης και χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, αφού το άρθρο 57 παρ. 3 
παραπέµπει στις διατάξεις περί αδικοπραξιών (914 επ. ΑΚ ΑΠ 1897/2006, ΑΠ 1252/2003). 
Περαιτέρω, το άρθρο 367 ΠΚ ορίζει στην παρ. 1 ότι δεν αποτελούν άδικη πράξη α) οι 
δυσµενείς κρίσεις (...), καθώς και γ) οι εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλεση νοµίµων 
καθηκόντων, την άσκηση νόµιµης εξουσίας ή για την διαφύλαξη (προστασία) δικαιώµατος ή 
από άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον ... και στην παρ. 2 ότι "η προηγούµενη διάταξη δεν 
εφαρµόζεται α) όταν οι παραπάνω κρίσεις και εκδηλώσεις περιέχουν τα ουσιαστικά στοιχεία 
της πράξης του άρθρου 363, καθώς και β) όταν από τον τρόπο της εκδήλωσης ή από τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκε η πράξη, προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως. Από τον 
συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει, ότι ο άδικος χαρακτήρας των πράξεων της 
εξύβρισης και της απλής δυσφήµισης (άρθρα 361 και 362 ΠΚ), αλλά όχι και της 
συκοφαντικής δυσφήµισης, αίρεται και στην περίπτωση που οι σχετικές εκδηλώσεις γίνονται 
για διαφύλαξη (προστασία) δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον. Τέτοιο 
ενδιαφέρον, στα πλαίσια της ελευθερίας του τύπου, έχουν και τα πρόσωπα που άµεσα 
συνδέονται µε τη λειτουργία του, για τη δηµοσίευση ειδήσεων και γεγονότων, σχετικά µε τη 
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συµπεριφορά προσώπων ή οµάδων προσώπων, που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο ή 
έστω, και άλλους. Παρέπεται ότι τα ως άνω συνδεόµενα µε τον τύπο πρόσωπα µπορούν να 
προβαίνουν σε αντίστοιχη δηµοσίευση για πληροφόρηση, ενηµέρωση και κατατόπιση του 
κοινού, ακόµη και µε οξεία κριτική ή δυσµενείς χαρακτηρισµούς εις βάρος των ως άνω 
προσώπων ή οµάδων. Και στην περίπτωση όµως αυτήν, ο άδικος χαρακτήρας της 
εξυβριστικής ή δυσφηµιστικής εκδήλωσης δεν αίρεται και συνεπώς παραµένει η παρανοµία, 
ως ουσιαστικό στοιχείο της αδικοπραξίας, όταν η παραπάνω εκδήλωση αποτελεί 
συκοφαντική δυσφήµιση, ή όταν, από τον τρόπο και από τις περιστάσεις που έγινε αυτή, 
προκύπτει σκοπός εξύβρισης, δηλαδή σκοπός που κατευθύνεται ειδικώς σε προσβολή της 
τιµής άλλου, µε αµφισβήτηση της ηθικής ή κοινωνικής αξίας του προσώπου του ή µε 
περιφρόνηση αυτού. Ειδικός σκοπός εξύβρισης που ως νοµική έννοια ελέγχεται από τον 
Άρειο Πάγο, εµφαίνεται στον τρόπο εκδηλώσεως της προσβλητικής συµπεριφοράς, όταν 
αυτός δεν ήταν αντικειµενικά αναγκαίος για την απόδοση της σκέψεως αυτού που φέρεται ότι 
ενεργεί από δικαιολογηµένο ενδιαφέρον, ο οποίος, παρά ταύτα, χρησιµοποίησε τον τρόπο 
αυτόν για να προσβάλει την τιµή του άλλου (ΑΠ 1897/2006, ΑΠ 72/2004, ΑΠ 825/2002). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 
Σ: 14, 
ΠΚ: 20, 22, 361, 362, 367, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Συκοφαντική δυσφήµηση - ∆υσφηµητικές διαδόσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 626 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Συκοφαντική δυσφήµηση. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
Παραβίαση των ορισµών του νόµου σχετικά µε τη δύναµη των αποδεικτικών µέσων. Μη 
λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
- Κατά µεν το άρθρο 57 ΑΚ όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην προσωπικότητά του έχει 
δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην επαναληφθεί στο µέλλον, ενώ 
αξίωση αποζηµιώσεως σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται, κατά 
δε το άρθρο 59 του ίδιου κώδικα και στην περίπτωση του άρθρου 57 ΑΚ το δικαστήριο µε 
την απόφαση 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. Περαιτέρω κατά το 
άρθρο 914 ΑΚ όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον 
αποζηµιώσει, κατά το άρθρο 920 ΑΚ όποιος, γνωρίζοντας ή υπαίτια αγνοώντας, υποστηρίζει 
ή διαδίδει αναληθείς ειδήσεις που εκθέτουν σε κίνδυνο την πίστη, το επάγγελµα ή το µέλλον 
άλλου, έχει την υποχρέωση να τον αποζηµιώσει, ενώ κατά το άρθρο 932 του ίδιου κώδικα σε 
περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζηµίωση για την περιουσιακή ζηµία, το 
δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική ικανοποίηση λόγω 
ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που έπαθε προσβολή της υγείας, της τιµής ή 
της αγνείας του ή στερήθηκε την ελευθερία του. 
Σύµφωνα µε τη διάταξη 361 παρ. 1 ΠΚ "όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της δυσφήµησης 
(άρθρα 362 και 363), προσβάλλει την τιµή άλλου µε λόγο ή µε έργο ή µε οποιονδήποτε άλλο 
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τρόπο, τιµωρείται ...", µε τη διάταξη του άρθρου 362 του ίδιου κώδικα "όποιος µε 
οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που 
µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του τιµωρείται ..." και µε τη διάταξη του άρθρου 
363 του αυτού ως άνω κώδικα "αν στην περίπτωση του άρθρου 362 το γεγονός είναι ψευδές 
και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές τιµωρείται ...". Από τις αµέσως ανωτέρω 
διατάξεις των άρθρων 362 και 363 ΠΚ προκύπτει ότι για την αντικειµενική και υποκειµενική 
υπόσταση του αδικήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως απαιτείται: α) ισχυρισµός ή 
διάδοση γεγονότος ενώπιον τρίτου σε βάρος ορισµένου προσώπου, β) το γεγονός να είναι 
δυνατόν να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του άλλου αυτού προσώπου και γ) να είναι 
ψευδές και ο υπαίτιος να γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές (ΑΠ 34/2010). 
Τέλος κατά το άρθρο 367 παρ. 1 περ. γ ΠΚ το άδικο των προβλεπόµενων στα άρθρα 361 επ. 
του ίδιου κώδικα πράξεων αίρεται, µεταξύ των άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο αυτό, και όταν πρόκειται για εκδηλώσεις που γίνονται για τη διαφύλαξη (προστασία) 
δικαιώµατος. Η τελευταία αυτή διάταξη (του άρθρου 367 ΠΚ) για την ενότητα της έννοµης 
τάξεως εφαρµόζεται αναλογικά και στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου, όπως αυτός οριοθετείται 
από τις προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 57-59 και 914 επ. ΑΚ Εποµένως αιροµένου 
του άδικου χαρακτήρα των προαναφερθεισών αξιόποινων πράξεων αποκλείεται και το 
στοιχείο του παρανόµου της επιζήµιας συµπεριφοράς ως όρος της αντίστοιχης αδικοπραξίας 
του αστικού δικαίου. Όµως ο άδικος χαρακτήρας της πράξεως δεν αίρεται λόγω διαφυλάξεως 
(προστασίας) δικαιώµατος κ.λ.π. και συνεπώς παραµένει η ποινική ευθύνη του υπαιτίου, άρα 
και η υποχρέωσή του προς αποζηµίωση κατά το αστικό δίκαιο, όταν συντρέχει µία από τις 
περιπτώσεις του άρθρου 367 παρ. 2 ΠΚ, δηλαδή όταν οι επίµαχες εκδηλώσεις περιέχουν τα 
συστατικά στοιχεία του αδικήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως των άρθρων 363-362 
ΠΚ ή όταν από τον τρόπο εκδηλώσεως ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η 
πράξη προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως, δηλαδή πρόθεση που κατευθύνεται ειδικά στην 
προσβολή της τιµής του άλλου (ΑΠ 624/2011). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 299, 914, 920, 932, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 12, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
ΠΚ: 361, 362, 363, 367, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Συκοφαντική δυσφήµηση - ∆υσφηµητικές διαδόσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 46 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Συκοφαντική δυσφήµηση. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 
µέσων. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. Αν το αιτιολογικό της αποφάσεως που έχει προσβληθεί 
µε την έφεση κρίνεται εσφαλµένο αλλά το διατακτικό της ορθό, το δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο αντικαθιστά τις αιτιολογίες και απορρίπτει την έφεση. 
- 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 του ίδιου κώδικα: "Στις περιπτώσεις των δύο προηγούµενων άρθρων το δικαστήριο 
µε την απόφαση 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 
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ποσού, σε δηµοσίευµα ή σε οτιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις". Εξάλλου κατά το 
άρθρο 914 Α.Κ.: "Όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον 
αποζηµιώσει", κατά το άρθρο 920 Α.Κ.: "Όποιος, γνωρίζοντας ή υπαίτια αγνοώντας, 
υποστηρίζει ή διαδίδει αναληθείς ειδήσεις που εκθέτουν σε κίνδυνο την πίστη, το επάγγελµα 
ή το µέλλον άλλου, έχει την υποχρέωση να τον αποζηµιώσει". Κατά το άρθρο 932 του ίδιου 
κώδικα: "Σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζηµίωση για την περιουσιακή 
ζηµία, το δικαστήριο µπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που έπαθε προσβολή της 
υγείας, της τιµής ή της αγνείας του ή στερήθηκε την ελευθερία του...". Περαιτέρω σύµφωνα 
µε τη διάταξη του άρθρου 361 παρ. 1 Π.Κ.: "Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της 
δυσφήµησης (άρθρα 362 και 363), προσβάλλει την τιµή άλλου µε λόγο ή µε έργο ή µε 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιµωρείται....", µε τη διάταξη του άρθρου 362 του ίδιου κώδικα: 
"Όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον 
γεγονός που µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του τιµωρείται...." και µε τη διάταξη 
του άρθρου 363 του αυτού ως άνω κώδικα: "Αν στην περίπτωση του άρθρου 362 το γεγονός 
είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές τιµωρείται....". Από τις τρεις 
τελευταίες διατάξεις προκύπτει ότι κοινό στοιχείο των προβλεπόµενων από αυτές 
αδικοπραξιών (εξυβρίσεως, απλής δυσφηµήσεως και συκοφαντικής δυσφηµήσεως) είναι η 
προσβολή της τιµής άλλου, των δύο δε τελευταίων η προσβολή της τιµής ή υπολήψεως 
αυτού. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 914, 920, 932, 
ΚΠολ∆: 534, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 
ΠΚ: 31, 361, 362, 363,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Προσβολή προσωπικότητας - Συκοφαντική δυσφήµηση - ∆υσφηµητικές διαδόσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 155 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Προσβολή προσωπικότητας. Συκοφαντική δυσφήµηση. Ψευδής καταµήνυση. Αναιρετικοί 
λόγοι σχετιζόµενοι µε την αοριστία της αγωγής. 
- Κατά το άρθρο 57 παρ. 1 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην προσωπικότητα του 
έχει δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην επαναληφθεί στο µέλλον, κατά 
δε την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, αξίωση αποζηµιώσεως σύµφωνα µε τις διατάξεις για 
τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται. Προσβολή της προσωπικότητας, κατά την έννοια της 
διατάξεως αυτής, υπάρχει σε κάθε περίπτωση µειωτικής επεµβάσεως από τρίτο στη σφαίρα 
αυτής, δηλαδή σε οποιοδήποτε από τα αγαθά που συνθέτουν την προσωπικότητα του άλλου, 
που συνιστούν συντελεστές, προσδιοριστικά στοιχεία της ταυτότητας του ανθρώπου, µε την 
οποία διαταράσσεται η κατάσταση σε µία ή περισσότερες εκδηλώσεις της σωµατικής ή 
ψυχικής πνευµατικής και κοινωνικής προσωπικότητας του βλαπτοµένου κατά το χρονικό 
σηµείο της προσβολής. Η προσβολή είναι παράνοµη, όταν η επέµβαση στην προσωπικότητα 
του άλλου δεν είναι επιτρεπτή από το δίκαιο ή γίνεται σε ενάσκηση δικαιώµατος το οποίο 
όµως είναι είτε από άποψη έννοµης τάξεως µικρότερης σπουδαιότητας, είτε ασκείται 
καταχρηστικά. Ενόψει της συγκρούσεως των προστατευοµένων αγαθών προς τα 
προστατευόµενα αγαθά της προσωπικότητας άλλων ή προς το συµφέρον της ολότητας, θα 
πρέπει να αξιολογούνται και να σταθµίζονται στη συγκεκριµένη περίπτωση τα συγκρινόµενα 
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έννοµα αγαθά και συµφέροντα για τη διακρίβωση της υπάρξεως προσβολής του δικαιώµατος 
επί της προσωπικότητας και ο παράνοµος χαρακτήρας της. Για την προστασία της 
προσωπικότητας δεν απαιτείται ή ύπαρξη πταίσµατος, δόλου ή αµελείας, αυτού που 
προσβάλλει. Απαιτείται όµως για την αξίωση αποζηµιώσεως και χρηµατικής ικανοποιήσεως 
λόγων ηθικής βλάβης, αφού το άρθρο 57 παρ. 3 ΑΚ παραπέµπει στις διατάξεις περί 
αδικοπραξιών (ΑΚ 914). Προσβολή της προσωπικότητας µε αδικοπραξία πραγµατώνεται και 
µε το έγκληµα της συκοφαντικής δυσφηµήσεως, το οποίο κατά τις συνδεδυασµένες διατάξεις 
των άρθρων 362 και 363 ΠΚ, προϋποθέτει είτε ισχυρισµό ενώπιον τρίτου ψευδούς γεγονότος, 
που µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη άλλου, είτε διάδοση σε τρίτον τέτοιου 
γεγονότος, το οποίο ανακοινώθηκε προηγουµένως στον υπαίτιο από άλλον. Για την 
υποκειµενική θεµελίωση του εγκλήµατος απαιτείται άµεσος δόλος συνιστάµενος στην 
ηθεληµένη ενέργεια του ισχυρισµού ή της διαδόσεως ενώπιον τρίτου του ψευδούς γεγονότος, 
εν γνώσει του ότι αυτό είναι ψευδές και δύναται να βλάψει την τιµή και υπόληψη του άλλου. 
Κατά το άρθρο όµως 367 ΠΚ δεν αποτελούν άδικη πράξη (α) οι δυσµενείς κρίσεις - (γ) οι 
εκδηλώσεις που γίνονται για την εκτέλεση νόµιµων καθηκόντων, την άσκηση νόµιµης 
εξουσίας ή για την διαφύλαξη (προστασία) δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο 
ενδιαφέρον η (δ) σε ανάλογες περιπτώσεις, (στ). Η προηγούµενη διάταξη δεν εφαρµόζεται 
(α) όταν οι παραπάνω κρίσεις και εκδηλώσεις περιέχουν τα συστατικά στοιχεία της πράξεως 
του άρθρου 363, καθώς και (β) όταν από τον τρόπο της εκδήλωσης ή από τις περιστάσεις υπό 
τις οποίες τελέσθηκε η πράξη, προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως. Από το συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών προκύπτει ότι δεν έχει εφαρµογή η διάταξη του άρθρου 367 παρ. 1 ΠΚ επί 
συκοφαντικής δυσφηµήσεως και δεν αίρεται ο άδικος αυτός χαρακτήρας και όταν η δι' αυτής 
προσβολή της προσωπικότητας έγινε από δικαιολογηµένο ενδιαφέρον. Τέλος, για τη 
στοιχειοθέτηση της προβλεπόµενης από το άρθρο 229 αρ. 1 ΠΚ αξιόποινης πράξεως της 
ψευδούς καταµηνύσεως απαιτείται η πράξη που αποδίδεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα 
να είναι αξιόποινη ή πειθαρχικώς κολάσιµη και ψευδής, ο υπαίτιος να γνώριζε την αναλήθεια 
και αν απέβλεπε µε αυτήν την κίνηση ποινικής ή πειθαρχικής διώξεως εναντίον εκείνου κατά 
του οποίου στρέφεται η καταγγελία του αναληθώς εγκαλούντος. 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 914, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 560, 561, 562, 
ΠΚ: 229, 362, 363, 367, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Πώληση - ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 193 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ελεύθερη εκποίηση δηµοσίων κτηµάτων. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Με το από 11/12 Νοεµβρίου 1929 Π.∆. "περί ∆ιοικήσεως ∆ηµοσίων Κτηµάτων" που 
εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 2 του Ν. 4266/1929 προβλέπεται η δια 
δηµοπρασίας κατ' αρχήν, εκποίηση των δηµοσίων κτηµάτων (άρθρο 65), και κατ' εξαίρεση η 
ελεύθερη εκποίηση αυτών µε την τήρηση των όρων και διαδικασιών που προβλέπονται σ' 
αυτό. Ειδικότερα σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 97 του ως άνω Π∆, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 25 του Ν. 5234/1931, αστικά κτήµατα µικρής αξίας στις 
Νέες Χώρες, τα οποία κατοικούνται επί τριετία από µη οµολογουµένους ευπόρους, µπορούν 
να εκποιηθούν στους κατόχους έναντι τιµήµατος µε απόφαση της προβλεπόµενης από το 
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άρθρο 7 αυτού ∆ιοικούσας Επιτροπής της ∆ιοίκησης ∆ηµοσίων Κτηµάτων που βεβαιώνει την 
συνδροµή της παραπάνω ιδιότητας, η οποία λαµβάνεται ύστερα από γνωµοδότηση τριµελούς 
τοπικής επιτροπής και υπόκειται σε έγκριση από τον Υπουργό Οικονοµικών. Σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 73 και ίδιου Π∆, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 του Ν. 
338/1943, η σύµβαση πώλησης θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί οριστικά από την έκδοση του 
πωλητηρίου (παραχωρητηρίου) από τον Υπουργό Οικονοµικών. Από τις ως άνω διατάξεις 
συνάγεται ότι η άνευ δηµοπρασίας εκποίηση ακινήτων του ∆ηµοσίου, ανηκόντων στην 
ιδιωτική του περιουσία κατά τις διατάξεις αυτές, συνιστά πράξη αναγόµενη σε διαχείριση 
ιδιωτικής περιουσίας, που δεν εκδίδεται εξουσιαστικώς από τη διοίκηση µε σκοπό τη 
θεραπεία δηµοσίου συµφέροντος, αλλά µε κριτήρια διαχείρισης της περιουσίας του ∆ηµοσίου 
και αποσκοπεί στη µεταβίβαση εµπραγµάτων δικαιωµάτων (ΣτΕ 2109/2012, 572/2012, 
574/2012, 899/2011, 1407/2011). Περαιτέρω, από το συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου 
7 παρ. 2 του προαναφερθέντος Π∆ της 11/12-11-1929 και 4 παρ. 2 του ΑΝ 263/1968 
προκύπτει ότι εξαιρούνται από την εκποίηση τα δηµόσια κτήµατα που κρίνονται απαραίτητα 
για την εξυπηρέτηση κρατικών αναγκών, όπως είναι τα κτήµατα που ανήκουν στη δηµόσια 
περιουσία, καθώς και τα κτήµατα που ανήκουν µεν στην ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου, 
είναι όµως αναγκαία για την εξυπηρέτηση γενικότερων σκοπών και η αρµοδιότητα αυτή είχε 
ανατεθεί αρχικά στη ∆ιοίκηση ∆ηµόσιων Κτηµάτων και συνέχεια στο Νοµάρχη. Ακολούθως, 
µε το άρθρο 1 παρ. 2 Ν∆ 1154/1972, που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
στις 27-5-1972 και άρχισε να ισχύει µετά την παρέλευση 20 ηµερών από τη δηµοσίευσή του, 
δηλαδή στις 17-6-1972, ορίστηκαν τα εξής: "Περί των δηµοσίων κτηµάτων των απαραίτητων 
δια την εξυπηρέτησιν των κρατικών αναγκών ή αναγκών εις α ταύτα έχουν παραχωρηθεί 
κατά χρήσιν νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αποφαίνεται ειδική προς 
τούτο Επιτροπή, οριζοµένη δι' αποφάσεως του Πρωθυπουργού. Τα µη απαραίτητα κτήµατα 
παραδίδονται προς διάθεσιν εις την ∆ιεύθυνσιν ∆ηµοσίων Κτηµάτων του Υπουργείου 
Οικονοµικών". Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, µετά την έναρξη ισχύος του 
προαναφερόµενου νοµοθετικού διατάγµατος, η κρίση σχετικά µε την εξαίρεση από την 
εκποίηση όσων κτηµάτων είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση κρατικών αναγκών, 
ανατέθηκε πλέον στην αποκλειστική αρµοδιότητα της ειδικής επιτροπής, που προβλεπόταν 
από αυτό το νοµοθετικό διάταγµα.   
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19,  
Νόµοι: 4266/1929, άρθ. 2, 
Νόµοι: 5234/1931, άρθ. 1,  
Νόµοι: 338/1943, άρθ. 8,  
ΑΝ: 263/1968, άρθ. 4,  
Ν∆: 1154/1972, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Πώληση - Εικονική πώληση ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 187 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Εικονικότητα. Εικονική πώληση ακινήτου. Κυριότητα µε κληρονοµική διαδοχή. 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 138, 139, 180, 211 και 214 ΑΚ προκύπτουν τα εξής: ∆ήλωση 
βούλησης που δεν έγινε στα σοβαρά, παρά µόνο φαινοµενικά αποκαλείται εικονική και είναι 
άκυρη, θεωρούµενη σαν να µην έγινε. Εικονική είναι λοιπόν η δήλωση βούληση, η οποία σε 
γνώση του δηλούντος δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Εικονική δε µπορεί να είναι 
η δήλωση βούλησης όχι µόνο σε µονοµερή δικαιοπραξία αλλά και σε σύµβαση, στην 
τελευταία δε αυτή περίπτωση για την αντίστοιχη ακυρότητα της σύµβασης προϋποτίθεται 
γνώση της εικονικότητας από τον αντισυµβαλλόµενο του δηλούντος, αν δε ο δηλών είναι 
άµεσος αντιπρόσωπος άλλου, εικονική είναι η δήλωση βούλησης, η οποία σε γνώση του 
αντιπροσώπου και όχι του αντιπροσωπευοµένου δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα 
(ΑΠ 633/2006 Ελ∆νη 47.1025-1026). Στην περίπτωση, δηλαδή, εικονικότητας µιας 
σύµβασης, ουσιώδες στοιχείο είναι η γνώση και συµφωνία κατά το χρόνο ως κατάρτισής της 
όλων που έχουν συµβληθεί, ότι η σύµβαση που καταρτίστηκε είναι εικονική και δεν παράγει 
έννοµες συνέπειες. Για την εικονικότητα δηλαδή της δικαιοπραξίας αρκεί το γεγονός ότι η 
δηλωθείσα βούληση των δικαιοπρακτούντων βαρύνεται µε ελάττωµα που συνίσταται στο ότι 
δεν αποσκοπεί πράγµατι στην παραγωγή των έννοµων αποτελεσµάτων της δικαιοπραξίας που 
καταρτίζεται, που σηµαίνει ότι δεν είναι ανάγκη να προκύπτει και ο σκοπός για τον οποίο 
έγινε η ελαττωµατική αυτή δήλωση, εκτός αν υποκρύπτει άλλη δικαιοπραξία (ΑΠ 713/2006, 
ΑΠ 1247/2003).  
- Ειδικότερα, περί πώλησης, ουσιώδη στοιχεία της οποίας, σύµφωνα µε τη διάταξη του 
άρθρου 513 ΑΚ, είναι το πράγµα, το τίµηµα και η περί τούτων συµφωνία, η έλλειψη δε και 
ενός εκ των στοιχείων αυτών την καθιστά άκυρη, το τίµηµα, ήτοι η αντιπαροχή που οφείλεται 
από τον αγοραστή για την παροχή του πράγµατος ή του δικαιώµατος, πρέπει να είναι 
αληθινό, δηλαδή η περί αυτού συµφωνία να είναι ειλικρινής και σπουδαία, διότι ναι µεν η µη 
καταβολή του δεν επηρεάζει το κύρος της σύµβασης, αφού η ενοχή προς καταβολή του 
µπορεί να αφεθεί ή κατ' άλλο τρόπο να αποσβεσθεί, πλην όµως µπορεί το στοιχεία τούτο, 
κατά την έρευνα περί της συναλλακτικής πρόθεσης των συµβληθέντων, να αποτελέσει, κατά 
τις περιστάσεις, τεκµήριο περί της εικονικότητας, και έτσι, εάν η συµφωνία που αφορά το 
τίµηµα έγινε κατά το φαινόµενο µόνο, υπάρχει εικονικότητα κατά την έννοια του άρθρου 138 
παρ. 1 ΑΚ, η οποία επιφέρει την ακυρότητα της υποσχετικής σύµβασης της πώλησης, κατ' 
επέκταση δε και της εµπράγµατης µεταβιβαστικής της κυριότητας του πωληθέντος 
πράγµατος, εάν αφορά ακίνητο, αφού αυτή κατ' άρθρο 1033 ΑΚ είναι αιτιώδης (ΑΠ 
1994/2009 Ελ∆νη 52.113).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1710, 1813 επ., 1846, 1193, 1195 και 1199 
ΑΚ προκύπτει, ότι η κυριότητα ακινήτου αποκτάται παραγώγως, µε κληρονοµική διαδοχή, 
από το θάνατο του κληρονοµουµένου, εφόσον ο κληρονόµος αποδεχθεί την κληρονοµία µε 
δηµόσιο έγγραφο και µεταγράφει την περί αποδοχής δήλωσή του.  
- Η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ ορίζει, ότι "η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν 
υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός 
ή οικονοµικός σκοπός του δικαιώµατος". Κατά την έννοια της διάταξης αυτής το δικαίωµα 
θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά και όταν η συµπεριφορά του δικαιούχου πριν από την 
άσκησή του καθώς και η πραγµατική κατάσταση που διαµορφώθηκε στο διάστηµα που 
µεσολάβησε, δεν δικαιολογούν τη µεταγενέστερη άσκησή του και καθιστούν αυτή µη ανεκτή 
κατά τις περί δικαίου αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου. Μόνη η αδράνεια του 
δικαιούχου και η καλόπιστη πεποίθηση του υπόχρεου ότι δεν υπάρχει το δικαίωµα κατ' αυτού 
ή ότι δεν πρόκειται τούτο να ασκηθεί εναντίον του, έστω και αν αυτή δηµιουργήθηκε από την 
αδράνεια του δικαιούχου, δεν αρκεί κατ' αρχήν να καταστήσει καταχρηστική την άσκηση του 
δικαιώµατος. Αν όµως η αδράνεια συνοδεύεται από ειδικές περιστάσεις που συνδέονται µε 
προηγούµενη συµπεριφορά του δικαιούχου, και ο ίδιος, µεταβάλλοντας τη στάση του, 
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επιχειρεί εκ των υστέρων ανατροπή της κατάστασης που ήδη έχει διαµορφωθεί και παγιωθεί, 
δεν είναι απαραίτητο να προκαλούνται αφόρητες ή δυσβάστακτες για τον υπόχρεο συνέπειες 
αλλά αρκεί να επέρχονται δυσµενείς απλώς για τα συµφέροντά του επιπτώσεις. Στην 
περίπτωση αυτή η άσκηση του δικαιώµατος µπορεί να καταστεί µη ανεκτή κατά την καλή 
πίστη και τα χρηστά ήθη και συνεπώς καταχρηστική και απαγορευµένη (βλ. ΟλΑΠ 7/2002 
Ελ∆νη 43.681-682).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 138, 139, 180, 211, 214, 281, 513, 1710, 1813 επ., 1846, 1193, 1195, 1199, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Πώληση - Εικονική πώληση ακινήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1006 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Εικονική σύµβαση. Εικονική πώληση ακινήτου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αδίκαστη αίτηση. 
- Kατά το άρθρο 138 ΑΚ, δήλωση βούλησης που δεν έγινε στα σοβαρά παρά µόνο 
φαινοµενικά (εικονική) είναι άκυρη. Άλλη δικαιοπραξία που καλύπτεται κάτω από την 
εικονική είναι έγκυρη, αν τα µέρη την ήθελαν και συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για τη 
σύσταση της. Εξάλλου, κατά την σαφή έννοια του άρθρου 513 του ίδιου Κώδικα, ουσιώδη 
στοιχεία της σύµβασης πώλησης είναι το πράγµα, το τίµηµα και η συµφωνία των 
συµβαλλοµένων για τη µετάθεση της κυριότητας και πληρωµής του τιµήµατος, η οποία, 
προκειµένου για ακίνητο, πρέπει να περιβληθεί το συµβολαιογραφικό τύπο (άρθρο 369 ΑΚ). 
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι στην εικονικότητα µιας σύµβασης ουσιώδες στοιχείο 
είναι η γνώση και συµφωνία όλων των κατά το χρόνο κατάρτισης της συµβαλλοµένων για το 
ότι η σύµβαση που συνάφθηκε είναι εικονική και δεν παράγει έννοµες συνέπειες. Έτσι, σε 
περίπτωση εικονικότητας της σύµβασης πώλησης ακινήτου και της ενωµένης µε αυτήν 
σύµβασης µεταβίβασης της κυριότητας του πωλούµενου ακινήτου από τον πωλητή στον 
αγοραστή, εφόσον υπό την εικονική αυτή δικαιοπραξία υποκρύπτεται άλλη έγκυρη 
δικαιοπραξία, όπως δωρεά, για να ισχύσει η υποκρυπτόµενη αυτή σύµβαση απαιτείται 
συµφωνία των συµβληθέντων ότι εικονική είναι η εµφανιζόµενη σύµβαση της πώλησης και 
έγκυρη η υποκρυπτόµενη σύµβαση της δωρεάς. Για το κύρος της καταρτισµένης σύµβασης 
πώλησης δεν ασκεί επιρροή το αν ο αγοραστής κατέβαλε πράγµατι και µε ποίο τρόπο το 
συµφωνηµένο τίµηµα, αφού αυτό µπορεί να χαριστεί ή να εξοφληθεί µε δόση αντί καταβολής 
ή µπορεί η σχετική αξίωση να αποσβεσθεί µε παραγραφή ή κατ' άλλο τρόπο, όµως το 
δικαστήριο, κατά την έρευνα της ύπαρξης συναλλακτικής πρόθεσης των συµβαλλοµένων, 
µπορεί να συναγάγει τεκµήριο για την εικονικότητα της σύµβασης πώλησης από το γεγονός 
της καταβολής ή µη του τιµήµατος (ΑΠ 680/2009).  
- Η κατά το άρθρο 138 ΑΚ εικονικότητα της δικαιοπραξίας, ακόµη και τυπικής (άρθρο 158 
ΑΚ), καθώς και η ύπαρξη άλλης ισχυρής δικαιοπραξίας που καλύπτεται από αυτή, µπορεί να 
αποδειχθεί µε όλα τα επιτρεπόµενα κατά τις διατάξεις του ΚΠολ∆ αποδεικτικά µέσα, 
εποµένως και µε µάρτυρες. Τούτο δε, διότι η απόδειξη της εικονικότητας, που γίνεται µε 
έγγραφα και µάρτυρες δε στρέφεται κατά του περιεχοµένου της δικαιοπραξίας, το οποίο 
αναγνωρίζεται όπως έχει εξωτερικά, αλλά κατά του κύρους της περιεχόµενης σε αυτή 
πράξης, κατά τους ορισµούς του ουσιαστικού νόµου, η οποία έγινε χωρίς πρόθεση 
παραγωγής αποτελεσµάτων διαφορετικών από τη φαινόµενη δικαιοπραξία και συνεπώς δεν 
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ισχύουν, στην περίπτωση έγγραφης ή γενικά τυπικής δικαιοπραξίας, οι περιορισµοί των 
άρθρων 164 ΑΚ και 393 παρ. 2 ΚΠολ∆ (ΑΠ 1890/2008). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 138, 369, 513, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Συµβάσεις - Αρχή ελευθερίας των συµβάσεων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 134 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων. Είναι ισχυρή η σύµβαση µε την οποία αναγνωρίζει 
κάποιος το χρέος του από ορισµένη αιτία. ∆ιαφορά από αναγνώριση χρέους. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. 
- Aπό τη διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ, µε την οποία θεσπίζεται η ελευθερία σύναψης 
ποικίλου περιεχοµένου συµβάσεων δεσµευτικών για τους συµβαλλοµένους, αρκεί το 
περιεχόµενό τους να µην προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη νόµου ή στα χρηστά ήθη, 
προκύπτει ότι είναι ισχυρή η σύµβαση µε την οποία αναγνωρίζει κάποιος το χρέος του από 
ορισµένη αιτία. Η σύµβαση αυτή, η οποία διαφέρει από τη ρυθµιζόµενη από το άρθρο 873 
ΑΚ αναιτιώδη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους και καταρτίζεται ατύπως, ιδρύει νέα ενοχική 
σχέση που αποτελεί αυτοτελή βάση υποχρέωσης προς εκπλήρωση της παροχής, µε την έννοια 
ότι ο οφειλέτης δεν µπορεί να προβάλλει ενστάσεις που πηγάζουν από την παλαιά ενοχική 
σχέση, η οποία δεν εξετάζεται πλέον.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 361, 873, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Συµβάσεις - Συµβάσεις του ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 6 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ρύθµιση του άρθρου 31 του Π∆ 234/1980 που επιβάλλει σε ιδιωτικές κλινικές τιµολόγιο 
νοσηλίων υπολειπόµενο του κόστους λειτουργίας τουςσε επείγουσα εισαγωγή ασφαλισµένου 
στο ∆ηµόσιο. Αναγκαστικό τιµολόγιο νοσηλίων για µη συµβεβληµένα µε τον ασφαλιστικό 
φορέα θεραπευτήρια. Αρχή αναλογικότητας. 
- Με την ανωτέρω παραπεµπτική απόφαση του Α1 Πολιτικού Τµήµατος κρίθηκε ότι είναι 
βάσιµοι οι πρώτος και δεύτερος λόγοι της αιτήσεως αναιρέσεως, µε τους οποίους 
προβάλλεται η αιτίαση ότι η κατά νοµοθετική εξουσιοδότηση ρύθµιση του άρθρου 31 του 
π.δ. 234/1980 κατά το µέτρο που επιβάλλει σε ιδιωτικές κλινικές τιµολόγιο νοσηλίων 
υπολειπόµενο του κόστους λειτουργίας τους είναι αντισυνταγµατική ως παραβιάζουσα την 
αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος). Κατά τους ορισµούς του 
Συντάγµατος "Ο σεβασµός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την 
πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας" (άρθρο 2 παρ. 1) και "Καθένας έχει δικαίωµα να 
αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική, οικονοµική 
και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν 
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παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη" (άρθρο 5 παρ. 1). Με τις διατάξεις αυτές του 
Συντάγµατος έχει κατοχυρωθεί το δικαίωµα των πολιτών στην προστασία της υγείας, ήδη δε 
µετά την αναθεώρηση του Συντάγµατος (Ψήφισµα της 6ης Απριλίου της Ζ' Αναθεωρητικής 
Βουλής των Ελλήνων) προστέθηκε παράγραφος 5 στο ανωτέρω άρθρο 5 του Συντάγµατος, 
σύµφωνα µε την οποία "Καθένας έχει δικαίωµα στην προστασία της υγείας ...". Εξ άλλου, 
στα άρθρα 21 παρ. 3 και 22 παρ. 5 του Συντάγµατος ορίζεται αντιστοίχως ότι "Το κράτος 
µεριµνά για την υγεία των πολιτών ..." και "Το κράτος µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση 
των εργαζοµένων, όπως νόµος ορίζει". Από τις τελευταίες αυτές διατάξεις του Συντάγµατος 
συνάγεται ότι το Κράτος και οι οργανισµοί κοινωνικών ασφαλίσεων υποχρεούνται να 
παρέχουν στα ασφαλιζόµενα πρόσωπα υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου (πρβλ. ΟλΣτΕ 
400/1986), οι οποίες πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες διαγνώσεως και θεραπείας των 
σχετικών παθήσεων, τις χειρουργικές επεµβάσεις, εφόσον απαιτούνται, ως και γενικώς τις 
ανάγκες νοσηλείας των εν λόγω προσώπων. Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1, ως και εκείνη 
του άρθρου 4 του Συντάγµατος, προστατεύει παράλληλα την ελευθερία της οικονοµικής 
δραστηριότητας, στην οποία περιλαµβάνεται και η ελευθερία ασκήσεως του εµπορίου και 
αποβλέπει, µεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της ελεύθερης οικονοµικής λειτουργίας των 
επιχειρήσεων, ώστε να µπορούν αυτές να εργάζονται κερδοσκοπικώς στα πλαίσια της 
ανταγωνιστικής αγοράς. Και ναι µεν η εν λόγω διάταξη δεν αποκλείει στον κοινό νοµοθέτη, 
ή, κατ' εξουσιοδότηση τούτου, στη ∆ιοίκηση, να θεσπίζει περιορισµούς της ελευθερίας αυτής 
για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, οι περιορισµοί όµως αυτοί δεν επιτρέπεται να οδηγούν 
στην ανατροπή του δικαιώµατος στην προστασία της υγείας, ούτε όµως να καθιστούν 
αδύνατη ή ουσιωδώς δυσχερή την πραγµατοποίηση και των θεµιτών σκοπών της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, από τους οποίους εξαρτάται η επιβίωση της επιχειρήσεως 
ως οικονοµικής µονάδας. Εξάλλου, κατ' εφαρµογήν της εξουσιοδοτικής διατάξεως της παρ. 
13 του άρθρου 12 του ν. 3796/1957 (ΦΕΚ Α' 251), σύµφωνα µε την οποία "∆ιά Β. 
∆ιατάγµατος εκδιδοµένου προτάσει του Υπουργού Κοιν. Προνοίας καθορίζεται το τιµολόγιον 
νοσηλίων των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων και Ιδιωτικών Κλινικών πάσης φύσεως και 
κατηγορίας ...", εκδόθηκαν το π.δ. 350/1976 (ΦΕΚ Α' 127) και το τροποποιητικό αυτού π.δ. 
234/1980 (ΦΕΚ Α' 66). Με την διάταξη του άρθρου 4 του π.δ. 350/1976 και την ταυτοσήµου 
περιεχοµένου µε αυτήν διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 31 του π.δ. 234/1980 ορίσθηκε ότι τα 
τιµολόγια νοσηλίων που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις (ηµερήσια νοσήλια, αµοιβές 
ιατρικών πράξεων και έξοδα χειρουργείου) για ασφαλισµένους, καθώς και για ασθενείς των 
οποίων η δαπάνη νοσηλείας βαρύνει το ∆ηµόσιο, σε περιπτώσεις εκτάκτου εισαγωγής 
ασθενούς σε ιδιωτικές κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύµατα, εφαρµόζονται υποχρεωτικά από 
τις ιδιωτικές κλινικές και τα νοσηλευτικά ιδρύµατα, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι σύµβαση 
µεταξύ τούτων και των ασφαλιστικών οργανισµών. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, η 
οποία ισχύει για το ∆ηµόσιο και για όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφαλίσεως, σε 
περίπτωση που, λόγω επείγουσας ανάγκης, ασθενείς ασφαλισµένοι εισαχθούν αυτοβούλως σε 
νοσηλευτικά ιδρύµατα ή ιδιωτικές κλινικές µη συµβεβληµένα µε τους ανωτέρω φορείς, για 
τον λόγο ότι εκ της αναβολής απειλείται κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία του ασθενή, τα 
νοσηλευτικά ιδρύµατα ή ιδιωτικές κλινικές, εφαρµόζουν υποχρεωτικά τα µειωµένα τιµολόγια 
για τους ασθενείς που είναι ασφαλισµένοι στους παραπάνω φορείς, ανεξαρτήτως εάν υπάρχει 
σύµβαση µεταξύ των εν λόγω θεραπευτηρίων και των ασφαλιστικών φορέων. Στην όλως 
εξαιρετική όµως περίπτωση που οι ασφαλισµένοι ασθενείς εισάγονται µεν σε συµβεβληµένα 
µε τους πιο πάνω φορείς θεραπευτήρια, τα θεραπευτήρια όµως αυτά αδυνατούν να 
παράσχουν στους ασφαλισµένους ασθενείς τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας είτε διότι 
υστερούν, ως προς τις σύγχρονες µεθόδους διαγνώσεως και θεραπείας, είτε λόγω 
ανεπαρκείας των αναγκαίων υποδοµών για να καλυφθούν οι υπάρχουσες ανάγκες νοσηλείας 
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των ανωτέρω προσώπων, είτε, τέλος, λόγω ελλείψεως του απαραίτητου εξειδικευµένου 
ιατρικού προσωπικού και για τους λόγους αυτούς οι ασθενείς καταφύγουν αναγκαίως σε µη 
συµβεβληµένα µε οργανισµούς κοινωνικής ασφαλίσεως θεραπευτήρια, προκειµένου να 
αποφύγουν κίνδυνο της ζωής τους ή της υγείας τους, στην περίπτωση αυτή και για τον 
απολύτως αναγκαίο χρόνο νοσηλείας του ασθενούς σε τέτοιο θεραπευτήριο, κάθε 
ασφαλιστικός φορέας, υποχρεούται να αποδώσει στους ενδιαφερόµενους το σύνολο της 
δαπάνης νοσηλείας τους. Αντίθετη ερµηνευτική εκδοχή, θα ανέτρεπε, κατά τα ανωτέρω 
εκτεθέντα, το συνταγµατικώς κατοχυρωµένο δικαίωµα στην υγεία και την αντίστοιχη 
υποχρέωση του Κράτους και των οργανισµών κοινωνικής ασφαλίσεως να µεριµνούν για την 
υγεία των πολιτών. ∆ιαφορετικό δε είναι το ζήτηµα ότι, σε περίπτωση κατά την οποία το µη 
συµβεβληµένο µε τον οικείο φορέα κοινωνικής ασφαλίσεως ιδιωτικό θεραπευτήριο, στο 
οποίο αναγκάσθηκε, κατά τα ανωτέρω, να καταφύγει ο ασθενής ασφαλισµένος, εισέπραξε 
από αυτόν δαπάνη νοσηλείας ανώτερη από την επιτρεπόµενη κατά νόµον -µάλιστα δε και µε 
βάση το ισχύον κατά το χρόνο νοσηλείας κρατικό τιµολόγιο- τότε ο φορέας αυτός έχει τη 
δυνατότητα να αναχθεί κατά του θεραπευτηρίου και να αξιώσει την καταβολή σε αυτόν της 
διαφοράς του ποσού που κατέβαλε ο ασφαλισµένος στο παραπάνω θεραπευτήριο και του 
ποσού, µε το οποίο έπρεπε να τον είχε χρεώσει το θεραπευτήριο, µε βάση το ισχύον κατά τον 
ένδικο χρόνο κρατικό τιµολόγιο νοσηλείας (Ολ.ΣτΕ 1187, 1188/2009), χωρίς να αποκλείεται 
η διατύπωση σχετικής αξιώσεως από τον ασφαλισµένο για το αχρεωστήτως, πλέον του 
ισχύοντος κρατικού τιµολογίου νοσηλείας, καταβληθέν από εκείνον στο θεραπευτήριο 
χρηµατικό ποσό. Ενόψει των ανωτέρω, η διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 του π.δ. 234/1980, µε 
την οποία, κατά τα προεκτεθέντα, καθιερώνεται αναγκαστικό τιµολόγιο νοσηλίων για µη 
συµβεβληµένα µε τον ασφαλιστικό φορέα θεραπευτήρια χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το 
τυχόν αυξηµένο κόστος παροχής του υπηρεσιών τους, σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής 
προς αποτροπή κινδύνου για τη ζωή ή την υγεία του ασθενούς, αποτελεί περιορισµό του 
ατοµικού δικαιώµατος της συµµετοχής στην οικονοµική ζωή της χώρας. Ωστόσο, η διάταξη 
αυτή συνιστά θεµιτόν κατ' αρχήν περιορισµό στην άσκηση της οικονοµικής δραστηριότητας 
του µη συµβεβληµένου µε ασφαλιστικό φορέα θεραπευτηρίου, εφόσον όµως δεν 
παρεµποδίζεται ουσιωδώς η οικονοµική λειτουργία της επιχειρήσεώς του, µε κριτήριο την 
καθιερούµενη από το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος αρχή της αναλογικότητας. 
Ειδικότερα η εν λόγω 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 ή ηπιότερο µέσο και (γ) αναλογική εν στενή εννοία, δηλαδή να τελεί σε εσωτερική 
αλληλουχία προς τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η αναφερόµενη ωφέλεια να µην είναι 
ποιοτικά και ποσοτικά κατώτερη από τη βλάβη που προκαλείται (Ολ.ΑΠ 27/2008).  
Με βάση τα ανωτέρω, ο έλεγχος της αναλογικότητας υπό στενή έννοια απαιτεί συσχετισµό 
δύο συγκρίσιµων µεγεθών, αφενός του περιοριστικού µέτρου και αφετέρου του 
επιδιωκόµενου σκοπού. Η εξειδίκευση δε των κρίσιµων µεγεθών πρέπει να γίνεται µε βάση 
τα προστατευόµενα συµφέροντα, η διαδικασία δε ελέγχου της αναλογικότητας απαιτεί τον 
προσδιορισµό της προσβολής καθενός από τα αντίρροπα συµφέροντα, σε συνδυασµό µε την 
ανάγκη της προστασίας τους στη συγκεκριµένη περίπτωση. Στην περίπτωση του άρθρου 31 
παρ. 1 του π.δ. 234/1980, το ένα από τα συγκρίσιµα µεγέθη είναι η δυνατότητα του κράτους 
να ανταποκριθεί στο καθήκον του για την προστασία της υγείας των πολιτών, η οποία, κατά 
τα ανωτέρω, ανάγεται σε συνταγµατικώς προστατευόµενο αγαθό (άρθρο 5 παρ. 5, 21 παρ. 3, 
22 παρ. 5 του Συντάγµατος), και το άλλο η οικονοµική δραστηριότητα, η οποία 
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προστατεύεται επίσης από το Σύνταγµα (άρθρο 5 παρ. 1). Η νοσηλεία όµως για την οποία 
πρόκειται και η εφαρµογή γι' αυτή αναγκαστικώς καθοριζόµενου τιµολογίου (ισχύοντος 
πάντως και σε άλλα ιδιωτικά θεραπευτήρια-συµβεβληµένα), αποτελεί γεγονός έκτακτο και 
εξαιρετικό και προϋποθέτει απόλυτη αδυναµία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και των 
συµβεβληµένων ιδιωτικών κλινικών να δεχθούν το επείγον περιστατικό. 
Συνεπώς, ο περιορισµός που συνεπάγεται το µέτρο αυτό για την οικονοµική ελευθερία, δεν 
επάγεται σηµαντική επιβάρυνση, έτσι ώστε να αξιώνεται, σε κάθε µεµονωµένη περίπτωση, η 
προσφυγή του κρατικού µηχανισµού σε περίπλοκες διαδικασίες για την αντιστοίχηση του 
τιµολογίου προς τις πραγµατικές δαπάνες της λειτουργίας της επιχείρησης του κάθε µη 
συµβεβληµένου θεραπευτηρίου και συνακολούθως να γεννάται ασάφεια και αβεβαιότητα 
στις σχέσεις των εµπλεκοµένων µερών. Μόνο δε κριτήριο προκειµένου να ελεγχθεί αν 
παρεµποδίζεται ουσιωδώς η οικονοµική λειτουργία της επιχείρησης του µη συµβεβληµένου 
µε ασφαλιστικό φορέα θεραπευτηρίου από τη ρύθµιση του άρθρου 31 παρ. 1 του π.δ. 
234/1980 και αν συντρέχει έτσι προσβολή της αρχής της αναλογικότητας, που καθιστά την εν 
λόγω διάταξη αντισυνταγµατική, συνιστά η επίκληση εκ µέρους του θεραπευτηρίου 
συχνότητας περιστατικών έκτακτης νοσηλείας τόσο µεγάλης, ώστε να καθίσταται η 
λειτουργία του αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής στα πλαίσια της οικονοµίας της αγοράς και 
του ελεύθερου ανταγωνισµού, και να µη µπορεί έτσι να επιτευχθεί η πραγµατοποίηση των 
θεµιτών σκοπών της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, από τους οποίους εξαρτάται η 
επιβίωση της επιχειρήσεως ως οικονοµικής µονάδας.  
∆ιατάξεις: 
Σ: 4, 5, 21, 22, 25, 
Π∆: 234/1980, άρθ. 31, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Σύµβαση έργου - Ελαττώµατα έργου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1714 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση έργου. Ελαττώµατα του έργου. Ευθύνη εργολάβου. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων. 
Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών µέσων. Παραµόρφωση του περιεχοµένου εγγράφου. 
Παραβίαση ερµηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 681, 694, 688-690 ΑΚ του ισχύοντος πριν 
από το Ν. 3043/21-8-2002 (άρθρο 1 αυτού) νοµικού καθεστώτος, που εφαρµόζονται κατ' 
επιταγή του άρθρου 24 παρ. 1 EισΝΑΚ, προκύπτει ότι (α) µε τη σύµβαση µισθώσεως έργου, 
ο µεν εργολάβος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο, ο δε εργοδότης να καταβάλει τη 
συµφωνηθείσα αµοιβή, η οποία, δυναµένη να συµφωνηθεί κατ' αποκοπή ή κατά µονάδα 
εργασίας, είναι καταβλητέα κατά την παράδοση του έργου και (β) ο εργολάβος που ενάγει 
τον εργοδότη προς καταβολή της συµφωνηµένης εφάπαξ αµοιβής, ενόψει του ότι είναι 
υποχρεωµένος σε προεκπλήρωση, αρκεί να επικαλεσθεί και, στην περίπτωση 
αµφισβητήσεως, αποδείξει την σύναψη της εργολαβικής συµβάσεως, το συµφωνηµένο έργο, 
την συµφωνηµένη αµοιβή, την εκτέλεση του έργου, καθώς και την παράδοση του ή 
τουλάχιστον, την πραγµατική προσφορά του προς τον εργοδότη και (γ) Στην περίπτωση 
ελλείψεων του έργου, στις οποίες περιλαµβάνονται τόσο τα ουσιώδη και επουσιώδη αυτού 
ελαττώµατα, όσο και η έλλειψη συνοµολογηθεισών ιδιοτήτων, ο εργοδότης, ακόµη και στην 
περίπτωση κατά την οποία το εκτελεσθέν και παραδοθέν έργο είναι άχρηστο, δεν έχει κατά 
του εργολάβου που ζητεί την καταβολή συµφωνηµένης εργολαβικής αµοιβής την ένσταση 
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της µη εκπληρώσεως ή της µη προσηκούσης εκτελέσεως της συµβάσεως, ούτε και µπορεί να 
αποποιηθεί το προσφερόµενο σ' αυτόν ελαττωµατικό έργο, καθιστώντας έτσι ανενεργό το 
δικαίωµα του εργολάβου για την καταβολή της αµοιβής του κατά την διάταξη του άρθρου 
694 ΑΚ, περιοριζόµενος µόνο στην άσκηση των υπό των διατάξεων των άρθρων 688 έως 690 
ΑΚ περιοριστικώς προβλεποµένων αξιώσεων προς µείωση της αµοιβής, αναστροφής της 
συµβάσεως ή καταβολή αποζηµιώσεως. Άρνηση καταβολής της συµφωνηµένης αµοιβής 
µπορεί ο εργοδότης να αντιτάξει κατά του εργολάβου µόνο στην περίπτωση κατά την οποία 
το εκτελεσθέν έργο που παραδόθηκε ή προσφέρθηκε εξαιτίας των ελλείψεων είναι εντελώς 
διαφορετικό από το συµφωνηθέν, οπότε, στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει ούτε και µερική 
εκπλήρωση της παροχής που συµφωνήθηκε, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση του 
δικαιώµατος του εργολάβου να ζητήσει τη συµφωνηθείσα αµοιβή του και δεν ισχύει η ειδική 
ρύθµιση των άρθρων 688-690 ΑΚ. Από την παραπάνω µορφή ευθύνης του εργολάβου για 
συγκεκριµένες ελλείψεις (ελαττώµατα ή έλλειψη συµφωνηµένων ιδιοτήτων) του έργου, 
διαφέρει η περίπτωση όπου ο τελευταίος υπόσχεται µε ιδιαίτερη, συνήθως παρεπόµενη, 
συµφωνία, που συνδέεται µε τη σύµβαση έργου, και αναλαµβάνει την αντικειµενική ευθύνη 
για ένα εγγυηµένο αποτέλεσµα που δεν περιορίζεται στην ανάληψη της εγγυητικής ευθύνης 
για την προσπόριση ενός έργου ποιοτικά και ποσοτικά σύµφωνου µε τη σύµβαση, αλλά 
βαίνει πέρα απ' αυτή, εξαρτώµενο και από άλλους παράγοντες και συνιστάµενο κατεξοχήν 
στην ανάληψη γνήσιας υποχρέωσης για (θετική) παροχή, άλλη, εκτός από την προσήκουσα 
εκτέλεση του έργου που συµφωνήθηκε. Πρόκειται δηλαδή εδώ για τη λεγόµενη "αυτοτελή 
εγγυητική συµφωνία ή ρήτρα". Τέτοια αυτοτελής εγγυητική συµφωνία υπάρχει όταν ο 
εργολάβος "εγγυήθηκε" ότι το έργο που θα κατασκευάσει θα έχει ορισµένη απόδοση. Η 
"εγγύηση" του εργολάβου στην προκειµένη περίπτωση αναφέρεται σε ένα αποτέλεσµα που 
δεν συµπίπτει µε αυτό που αποτελεί το αντικείµενο της κύριας υποχρέωσης του εργολάβου 
από τη σύµβαση έργου. Η κύρωση για τη µη πραγµατοποίηση αυτού του αποτελέσµατος 
µπορεί να ποικίλλει, ανάλογα µε τη συµφωνία των µερών. Είναι προφανές, ότι στην 
προκειµένη περίπτωση δεν έχουν εφαρµογή οι σχετικές µε την ευθύνη του εργολάβου για 
έλλειψη συµφωνηµένων ιδιοτήτων διατάξεις των άρθρων 688 επ. ΑΚ, αλλά ισχύουν, ως προς 
τις σχετικές αξιώσεις, οι γενικές περί συµβάσεων διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε 
συνέπεια µε τις νοµικές αυτές παραδοχές η υπό το ιστορούµενο στην αρχή της παρούσης 
περιεχόµενο αγωγή, κατά την κυριαρχική από το δευτεροβάθµιο δικαστήριο και 
ανταποκρινόµενη στα πράγµατα εκτίµηση του δικογράφου αυτής, ορθώς κρίθηκε από την 
προσβαλλόµενη απόφαση ως ορισµένη και νόµιµη, µε αναφορά της στις πρωτοβάθµιες 
αποφάσεις, µε τις οποίες εκτιµήθηκε ως ερειδοµένη στις διατάξεις των άρθρων 681, 694 ΑΚ, 
την οποία στη συνέχεια, κατ'αποδοχή του αναγοµένου σε εσφαλµένη εκτίµηση των 
αποδείξεων λόγος εφέσεως του εναγοµένου, επιτρεπτώς αξιολόγησε ως βάσιµη κατά ένα 
µέρος από ουσιαστική άποψη.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 681, 688, 689, 690, 694,  
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20,  
ΕισΝΑΚ: 24, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
 
 
 
 



 

[203] 
 

Σύµβαση έργου - Ελαττώµατα έργου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 977 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση έργου. Ελαττώµατα έργου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 
νόµιµης βάσης. Προσβολή προσωπικότητας. Συκοφαντική δυσφήµηση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 681, 694, 688-690 ΑΚ του ισχύοντος µετά 
το ν. 3043/21-8-2002 (άρθρο 1 αυτού) νοµικού καθεστώτος, που εφαρµόζονται κατ' επιταγή 
του άρθρου 24 παρ. 1 ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι  
Ι. µε τη σύµβαση µισθώσεως έργου, ο µεν εργολάβος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο, ο δε 
εργοδότης να καταβάλει την συµφωνηµένη αµοιβή, η οποία, δυναµένη να συµφωνηθεί κατ' 
αποκοπή ή κατά µονάδα εργασίας, είναι καταβλητέα κατά την παράδοση του έργου (ΑΚ 
694).  
II. Ο εργολάβος που ενάγει τον εργοδότη προς καταβολή της συµφωνηµένης εφάπαξ 
αµοιβής, ενόψει του ότι είναι υποχρεωµένος σε προεκπλήρωση, αρκεί να επικαλεσθεί και, 
στην περίπτωση αµφισβητήσεως, αποδείξει την σύναψη της εργολαβικής συµβάσεως, το 
συµφωνηµένο έργο, την συµφωνηµένη αµοιβή, την εκτέλεση του έργου, καθώς και την 
παράδοση του ή τουλάχιστον, την πραγµατική προσφορά του προς τον εργοδότη.  
III. Στην περίπτωση ελλείψεων του έργου, στις οποίες περιλαµβάνονται τόσο τα ουσιώδη και 
επουσιώδη αυτού ελαττώµατα, όσο και η έλλειψη συνοµολογηθεισών ιδιοτήτων, ο 
εργοδότης, ακόµη και στην περίπτωση κατά την οποία το εκτελεσθέν και παραδοθέν έργο 
είναι άχρηστο, δεν έχει κατά του εργολάβου που ζητεί την καταβολή συµφωνηµένης 
εργολαβικής αµοιβής την ένσταση της µη εκπληρώσεως ή της µη προσηκούσης εκτελέσεως 
της συµβάσεως, ούτε και µπορεί να αποποιηθεί το προσφερόµενο σ' αυτόν ελαττωµατικό 
έργο, καθιστώντας έτσι ανενεργό το δικαίωµα του εργολάβου για την καταβολή της αµοιβής 
του κατά την διάταξη του άρθρου 694 ΑΚ, περιοριζόµενος µόνο στην άσκηση των υπό των 
διατάξεων των άρθρων 688 έως 690 ΑΚ περιοριστικώς προβλεποµένων αξιώσεων προς 
µείωση της αµοιβής, υπαναχώρηση ή καταβολή αποζηµιώσεως. Άρνηση καταβολής της 
συµφωνηµένης αµοιβής µπορεί ο εργοδότης να αντιτάξει κατά του εργολάβου µόνο στην 
περίπτωση κατά την οποία το εκτελεσθέν έργο που παραδόθηκε ή προσφέρθηκε εξαιτίας των 
ελλείψεων είναι εντελώς διαφορετικό από το συµφωνηθέν, οπότε, στην περίπτωση αυτή, δεν 
υπάρχει ούτε και µερική εκπλήρωση της παροχής που συµφωνήθηκε, η οποία αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση του δικαιώµατος του εργολάβου να ζητήσει την συµφωνηµένη 
αµοιβή του και δεν ισχύει η ειδική ρύθµιση των άρθρων 688 έως 690 ΑΚ.  
IV. Ο εργοδότης αντί για υπαναχώρηση ή µείωση της αµοιβής έχει δικαίωµα να απαιτήσει 
αποζηµίωση για µη εκτέλεση της συµβάσεις, αν οι ελλείψεις του έργου οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του εργολάβου (άρθρο 690 ΑΚ). Προϋπόθεση για την επιδίκαση αποζηµιώσεως 
κατά την ίδια διάταξη είναι η ύπαρξη υπαιτιότητας από τον εργολάβο, την οποία δεν 
υποχρεούται να αποδείξει ο ενάγων εργοδότης, αλλά να αποκρούσει ο εναγόµενος 
εργολάβος, επικαλούµενος την έλλειψη υπαιτιότητας του προς καταβολή αποζηµιώσεως 
εξαιτίας των ελλείψεων του έργου. 
- 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, κατά δε την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, αξίωση αποζηµίωσης 
σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες δεν αποκλείεται. Προσβολή της 
προσωπικότητας, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, υπάρχει σε κάθε µειωτική επέµβαση 
από τρίτο στη σφαίρα αυτής, δηλαδή σε οποιοδήποτε από τα αγαθά που συνθέτουν την 
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προσωπικότητα του άλλου, που συνιστούν συντελεστές, προσδιοριστικά στοιχεία της 
ταυτότητας του ανθρώπου, µε την οποία διαταράσσεται η κατάσταση σε µία ή περισσότερες 
εκδηλώσεις της σωµατικής ή ψυχικής πνευµατικής και κοινωνικής προσωπικότητας του 
βλαπτοµένου κατά το χρονικό σηµείο της προσβολής. Η προσβολή είναι παράνοµη, όταν η 
επέµβαση στην προσωπικότητα του άλλου δεν είναι επιτρεπτή από το δίκαιο ή γίνεται σε 
ενάσκηση δικαιώµατος το οποίο όµως είναι είτε από άποψη έννοµης τάξεως µικρότερης 
σπουδαιότητας, είτε ασκείται καταχρηστικά. Ενόψει της συγκρούσεως των προστατευοµένων 
αγαθών προς τα προστατευόµενα αγαθά της προσωπικότητας άλλων ή προς το συµφέρον της 
ολότητας, θα πρέπει να αξιολογούνται και να σταθµίζονται στη συγκεκριµένη περίπτωση τα 
συγκρινόµενα έννοµα συµφέροντα για τη διακρίβωση της υπάρξεως προσβολής του 
δικαιώµατος επί της προσωπικότητας και ο παράνοµος χαρακτήρας της. Για την προστασία 
της προσωπικότητας δεν απαιτείται η ύπαρξη πταίσµατος, δόλου ή αµέλειας, αυτού που 
προσβάλλει. Απαιτείται, όµως, για την αξίωση αποζηµιώσεως και χρηµατικής ικανοποιήσεως 
λόγω ηθικής βλάβης, αφού το άρθρο 57 παρ. 3 του ΑΚ παραπέµπει στις διατάξεις περί 
αδικοπραξιών, κατά δε το άρθρο 914 ΑΚ "όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει 
υποχρέωση να τον αποζηµιώσει". Για να γεννηθεί αξίωση προστασίας από προσβολή της 
προσωπικότητας κατά τις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 914 και 932 του ΑΚ θα πρέπει η 
προσβολή να είναι παράνοµη, να αντίκειται δηλαδή σε διάταξη που απαγόρευε συγκεκριµένη 
πράξη, µε την οποία προσβάλλεται ορισµένη έκφανση αυτής, είναι δε αδιάφορο σε ποιο 
τµήµα του δικαίου βρίσκεται η διάταξη που απαγορεύει την προσβολή. Έτσι, η προσβολή 
µπορεί να προέλθει και από ποινικά κολάσιµη πράξη, όπως ψευδή καταµήνυση, για τη 
στοιχειοθέτηση της οποίας απαιτείται η πράξη που αποδίδεται σε ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα να είναι αξιόποινη ή πειθαρχικώς κολάσιµη και ψευδής, ο υπαίτιος να γνώριζε την 
αναλήθεια και να απέβλεπε µε αυτήν την κίνηση ποινικής ή πειθαρχικής αξιώσεως εκείνου 
κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία του αναληθώς εγκαλούντος, εξύβριση, απλή 
δυσφήµηση ή συκοφαντική δυσφήµηση, που προβλέπονται και τιµωρούνται από τις διατάξεις 
των άρθρων 361, 362 και 363 του Π.Κ.  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 361 § 1, 362 και 363 ΠΚ, όποιος µε οποιονδήποτε 
τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλο γεγονός που µπορεί να βλάψει 
την τιµή ή την υπόληψη του, διαπράττει το έγκληµα της δυσφηµήσεως, και αν το γεγονός 
αυτό είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι τούτο είναι ψευδές τότε διαπράττει το έγκληµα 
της συκοφαντικής δυσφήµησης. Έτσι, για τη στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής υπόστασης 
αµφοτέρων των άνω εγκληµάτων απαιτείται ισχυρισµός ή διάδοση από τον υπαίτιο, µε 
οποιονδήποτε τρόπο, ενώπιον τρίτου, για κάποιον άλλο γεγονότος που θα µπορούσε να 
βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του. Ως γεγονός δε, κατά την έννοια των παραπάνω 
διατάξεων, το οποίο στη συκοφαντική δυσφήµηση πρέπει να είναι και ψευδές, νοείται κάθε 
συγκεκριµένο περιστατικό του εξωτερικού κόσµου που ανάγεται στο παρελθόν ή παρόν, 
υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό απόδειξης, καθώς και κάθε συγκεκριµένη σχέση ή 
συµπεριφορά, αναφεροµένη στο παρελθόν ή παρόν που υποπίπτει στις αισθήσεις και 
αντίκειται στην ηθική και την ευπρέπεια και προσβάλλει την τιµή και υπόληψη του 
προσώπου στα στοιχεία της προσωπικότητάς του. Εξάλλου, για τη στοιχειοθέτηση της 
υποκειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος της δυσφήµησης απαιτείται γνώση ότι το 
ισχυριζόµενο ή διαδιδόµενο ενώπιον τρίτου γεγονός είναι κατάλληλο να βλάψει την τιµή ή 
την υπόληψη άλλου και θέληση του δράστη να ισχυρισθεί ενώπιον τρίτου ή να διαδώσει το 
βλαπτικό γεγονός, για δε την στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος 
της συκοφαντικής δυσφηµήσεως, απαιτείται επιπλέον και γνώση του δράστη ότι το γεγονός 
είναι ψευδές. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο δράστης δεν γνώριζε το ψευδές του γεγονότος 
που ισχυρίσθηκε ή διέδωσε ή είχε αµφιβολίες γι' αυτό, δεν στοιχειοθετείται το έγκληµα της 
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συκοφαντικής δυσφήµησης, παραµένει όµως η απλή δυσφήµηση ως προσβάλλουσα επίσης 
την προσωπικότητα σε βαθµό µη ανεκτό, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις προβλεπόµενες 
από το άρθρο 367 παρ. 1 Π.Κ. περιπτώσεις, οι οποίες αίρουν τον άδικο χαρακτήρα της 
πράξεως. Έτσι, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 367 ΠΚ, ο άδικος χαρακτήρας της 
δυσφηµιστικής εκδήλωσης κατ' αρχήν αίρεται και όταν αυτή γίνεται για την εκτέλεση 
νοµίµων καθηκόντων, την άσκηση νόµιµης εξουσίας ή για τη διαφύλαξη [προστασία] 
δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον ή σε ανάλογες περιπτώσεις Κατ' 
εξαίρεση, όµως, το αποτέλεσµα αυτό δεν επέρχεται, σύµφωνα µε την παρ,2 του άρθρου 367 
ΠΚ, και παραµένει η ποινική ευθύνη, όταν από τον τρόπο της εκδήλωσης ή από τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκε η πράξη προκύπτει σκοπός εξύβρισης, που 
κατευθύνεται ειδικώς σε προσβολή της τιµής άλλου, µε αµφισβήτηση της ηθικής ή 
κοινωνικής αξίας του προσώπου του και περιφρόνηση αυτού. Ειδικός σκοπός εξύβρισης 
υπάρχει στον τρόπο εκδήλωσης της προσβλητικής συµπεριφοράς, όταν αυτός δεν ήταν κατ' 
αντικειµενική κρίση αναγκαίος για την ακριβή και πρέπουσα απόδοση των στοχασµών του 
προσβολέα, ο οποίος µολονότι τελούσε σε επίγνωση τούτου, χρησιµοποίησε τον τρόπο αυτό 
για να προσβάλει την τιµή και την υπόληψη του άλλου.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 681, 694, 688, 689, 690, 694, 914, 932, 
ΚΠολ∆: 70, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 
ΠΚ: 361, 362, 363, 367, 
Π∆: 209/1998, άρθ. 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση έργου - Συµβάσεις µε ∆ηµόσιο & ΝΠ∆∆ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1441 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ηµόσια έργα. Αµοιβές µηχανικών. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
- Εξ άλλου, στο άρθρο 59 παρ. 1 του από 17-7/16-8-1923 ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων 
κ.λ.π." (Α' 325) ορίζεται: "∆ια Β. ∆ιαταγµάτων εκδιδοµένων µετά γνώµην του Συµβουλίου 
των ∆ηµοσίων Έργων κανονίζεται η δι' εκάστην περίπτωσιν πληρωτέα υπό των εργοδοτών 
αµοιβή εις τους µηχανικούς εν γένει και αρχιτέκτονας τους εκπονούντας µελέτας οιωνδήποτε 
έργων και τους αναλαµβάνοντας την εφαρµογήν των µελετών και την εποπτείαν εκτελέσεως 
των έργων τούτων ...". Περαιτέρω, στο άρθρο µόνο του ν.δ. 2726/1953 (Α' 323) ορίζονται τα 
εξής: Ο κατά το άρθρον 59 παρ. 1 του από 17.7/16.8.1923 Ν.∆. "περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π." 
κανονισµός των ελαχίστων ορίων αµοιβής των µηχανικών εν γένει και αρχιτεκτόνων, 
εφαρµόζεται δι' όλας τας ειδικότητας των µηχανικών - µελών του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
της Ελλάδος, διπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών, καθώς και δια τους βάσει ειδικών 
διατάξεων Νόµων ασκούντας τα επαγγέλµατα ταύτα εν όλω ή εν µέρει (παρ. 1). Τα ως άνω 
ελάχιστα όρια αµοιβών αποτελούν κατωτέραν διατίµησιν υποχρεωτικήν δι' αµφότερα τα 
συµβαλλόµενα µέρη, καταργουµένης, κατά τα λοιπά της παρ. 2 του ως άνω άρθρου (παρ. 2). 
Ο κανονισµός ούτος των αµοιβών εκτείνεται εις την µελέτην, εφαρµογήν, επίβλεψιν, 
εποπτείαν ή έλεγχον και παραλαβήν πάσης φύσεως έργων ή εγκαταστάσεων καθώς και εις 
πάσης φύσεως τεχνικάς εν γένει εργασίας και υπηρεσίας, σχεδιαγράµµατα, καταµετρήσεις, 
γνωµοδοτήσεις, πραγµατογνωµοσύνας κλπ. ή αµοιβάς καταβαλλοµένας εις τους µετέχοντας 
αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και τους κριτάς τούτων (παρ. 3). Ο κανονισµός των αµοιβών 
δια µελέτας κλπ. έργων του ∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆ γίνεται δι' αποφάσεων, εκδιδοµένων υπό 
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των Υπουργών ∆ηµοσίων Εργων, δυναµένων να ορίσωσι αµοιβήν κατωτέραν, πάντως όµως 
ουχί ανωτέραν των ισχυουσών δι' ιδιωτικά έργα (παρ. 4). Με βάση τις πιο πάνω 
εξουσιοδοτικές διατάξεις εκδόθηκε το π.δ. 696/1974 (Α' 301), όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 
515/1989 (Α' 219). Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του π.δ/τος, οι καθοριζόµενες µε το διάταγµα 
αυτό αµοιβές αποτελούν τα υποχρεωτικώς εφαρµοζόµενα κατώτατα όρια αποζηµίωσης για 
την εκπόνηση µελετών και τη διενέργεια επιβλέψεων - παραλαβών και εκτιµήσεων 
συγκοινωνιακών, υδραυλικών και κτιριακών έργων, καθώς και τοπογραφικών, 
κτηµατολογικών και χαρτογραφικών εργασιών. Το ίδιο π.δ/γµα ορίζει στο άρθρο 105 παρ. 3: 
"Προκειµένου περί έργων του ∆ηµοσίου και ν.π.δ.δ. αι αµοιβαί του παρόντος νοούνται ως 
αύται προκύπτουν κατ' εφαρµογήν των κατά την παρ. 3 του άρθρου µόνου του ν.δ/τος 
2726/1953 εκδιδοµένων αποφάσεων. Εξάλλου, µε βάση την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 
3 του άρθρου µόνου του ν.δ. 2726/1953 εκδόθηκε η Α3α/03/267/11.11.1974 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ 1155 Β'), µε την οποία έχουν 
οριστεί οι αµοιβές για µελέτες κ.λ.π. έργων του ∆ηµοσίου και των νοµικών προσώπων 
δηµόσιου δικαίου, κατά ποσοστό 5% κατώτερες από τις αµοιβές που ισχύουν για ιδιωτικά 
έργα και στη συνέχεια εκδόθηκε η Γ2/0/161/16-10-1975 κοινή απόφαση των ίδιων υπουργών 
(ΦΕΚ Β' 1253). Με την δεύτερη αυτή κοινή υπουργική απόφαση, η παράγραφος 1 της οποίας 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 της ∆17α/120/Φ.4.8/6-19-10-1988 κοινής αποφάσεως των 
Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (ΦΕΚ Β' 
761) ορίσθηκαν τα εξής: "1. (όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε µε την προαναφερθείσα 
υπουργική απόφαση του έτους 1988) Ορίζουµε τις αµοιβές για τις µελέτες κ.λ.π. έργων 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων κατώτερες από τις αντίστοιχες νόµιµες αµοιβές για 
ιδιωτικά έργα, κατά τα παρακάτω ποσοστά: α) Για µελέτες ύψους αµοιβής µέχρι 10.000.000 
δραχµές κατά ποσοστό 5%. β) Για το τµήµα της αµοιβής από 10.000.001 µέχρι 20.000.000 
δραχµές κατά ποσοστό 10%. γ) Για το υπόλοιπο τµήµα της αµοιβής, δηλαδή από 20.000.001 
και πάνω, κατά ποσοστό 15%. ∆ια πάσαν άλλην περίπτωσιν µελετών κ.λ.π. έργων του 
∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ισχύει η έκπτωσις η προβλεποµένη εν τη υπ' αριθµ. Α3α/03/267 της 
11/15-11-1974 (ΦΕΚ. 1155 τεύχος Β') αποφάσει ηµών". Από το συνδυασµό των ανωτέρω 
διατάξεων - µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και εκείνη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 
1 του άρθρου µόνου του ν.δ/τος 2726/1953, µε την οποία καταργήθηκε η διάταξη της παρ. 2 
του άρθρου 59 του ν.δ/τος της 17.7/16-8-1923, καθό µέρος µε αυτήν παρείχετο η δυνατότητα 
να ορισθεί η αµοιβή του µελετητή κατόπιν συµφωνίας µε τον εργοδότη κατά παρέκκλιση από 
την κατ' αρχήν οριζόµενη κανονιστικώς - και λαµβανοµένου υπόψη και του σκοπού, στον 
οποίο αποβλέπουν οι εν λόγω διατάξεις, της εξασφαλίσεως δηλαδή µιας κατώτερης 
υποχρεωτικής αµοιβής για τους µελετητές, συνάγεται, ότι οι κανόνες που θεσπίζονται µε τις 
παρατεθείσες στην προηγούµενη σκέψη κοινές υπουργικές αποφάσεις, είναι υποχρεωτικώς 
εφαρµοστέοι και συνεπώς είναι άκυρη κάθε άλλη τυχόν διάφορη επί του θέµατος αυτού 
συµφωνία (βλ. σχετ. ΑΠ 655/2010, ΣτΕ. 2193/2009, ΟλΣτΕ 1667/2011, ΣτΕ 605/1995, 
4832/1997, 2628/2004). 
- Kατά το άρθρο 151 του ν.1418/1984 "τα δηµόσια έργα είναι έργα υποδοµής της Χώρας που 
καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, συµβάλλουν στην ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, στην ασφάλεια της Χώρας 
και γενικά αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής του λαού". Ως έργο νοείται 
κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η οικονοµικά ή 
τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί 
τεχνική γνώση και επέµβαση". Τέλος, κατά το άρθρο 1 του ν. 716/1977 "Περί µητρώου 
µελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως µελετών" ο νόµος αυτός καθορίζει τους όρους και 
τη διαδικασία της αναθέσεως σε ιδιώτες, µελετητές και ιδιωτικά γραφεία µελετών για 
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λογαριασµό του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ή ΟΤΑ ή ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και λοιπών 
Οργανισµών δηµοσίου συµφέροντος, κατά δεν το άρθρο 23 αυτού για την δικαστική επίλυση 
των προκυπτουσών µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών διαφορών εφαρµόζονται οι διατάξεις 
περί εκτελέσεως δηµοσίων έργων.  
- 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 
συντρέχουν οι πραγµατικές προϋποθέσεις για την εφαρµογή του, ή αν εφαρµοστεί, ενώ δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρµοστεί εσφαλµένα, η δε παραβίαση 
εκδηλώνεται είτε µε ψευδή ερµηνεία, είτε µε κακή εφαρµογή, δηλαδή µε εσφαλµένη 
υπαγωγή (Ολ.ΑΠ 7/2006, Ολ.ΑΠ 4/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 
Νόµοι: 17.7 - 16.8/1923, άρθ. 59, 
Ν∆: 2726/1953,  
Π∆: 696/1974,  
Νόµοι: 716/1977, άρθ. 2, 
Νόµοι: 1418/1984, άρθ. 151, 
Π∆: 515/1989,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σύµβαση έργου - Υπαναχώρηση εργοδότη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1393 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σύµβαση έργου. Υπερηµερία εργολάβου. Υπαναχώρηση εργοδότη. Καταγγελία από τον 
εργοδότη. παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά το άρθρο 686 εδ. α' και β' ΑΚ: "Αν ο εργολάβος δεν αρχίσει εγκαίρως την εκτέλεση 
του έργου ή αν, χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη, επιβραδύνει την εκτέλεση στο σύνολό της ή 
εν µέρει µε τρόπο που αντιβαίνει στη σύµβαση και καθιστά αδύνατη την έγκαιρη περάτωση 
του έργου, ο εργοδότης µπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση, χωρίς να περιµένει το 
χρόνο της παράδοσης του έργου. Όταν υπάρχει υπερηµερία του εργολάβου, διατηρούνται 
ακέραια τα δικαιώµατα που έχει ο εργοδότης εξαιτίας της." Από τις διατάξεις αυτές 
προκύπτει ότι, για τη θεµελίωση του προβλεπόµενου δικαιώµατος υπαναχωρήσεως του 
εργοδότη από την εργολαβική σύµβαση, απαιτείται α) αντισυµβατική καθυστέρηση έναρξης 
της εκτέλεσης του έργου ή αντισυµβατική επιβράδυνση εκτέλεσης του έργου, χωρίς 
υπαιτιότητα του εργοδότη, β) αδυναµία έγκαιρης αποπεράτωσης του έργου, εξαιτίας της 
καθυστέρησης έναρξης ή της επιβράδυνσης της εκτέλεσης. Από το τελευταίο συνάγεται ότι 
πρέπει να προσδιορίζεται ο χρόνος περατώσεως του έργου, κατά τη σύµβαση και σε 
περίπτωση, κατά την οποία οι συµβαλλόµενοι δεν έχουν ορίσει το χρόνο περάτωσης του 
έργου, καθώς και το χρόνο παράδοσης του, αυτός προσδιορίζεται από το δικαστήριο, µε 
αναλογική εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 323 ΑΚ. Σε περίπτωση υπαναχώρησης, η 
σύµβαση καταργείται αναδροµικώς και επέρχεται απόσβεση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, 
οι δε παροχές των µερών αποδίδονται κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 700 ΑΚ, εργοδότης έχει δικαίωµα έως την αποπεράτωση του 
έργου να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύµβαση, στην περίπτωση δε αυτή οφείλει να 
καταβάλλει στον εργολάβο τη συµφωνηµένη αµοιβή. Ο εργοδότης, αρνούµενος, 
αιτιολογηµένα την αγωγή του εργολάβου περί καταβολής της αµοιβής, λόγω καταγγελίας 
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µπορεί να ισχυρισθεί επί πλέον κατ' ένσταση ότι δεν κατάγγειλε τη σύµβαση, αλλά ότι 
υπαναχώρησε σύµφωνα µε το άρθρο 686 εδ. α' του ΑΚ, και κατά συνέπεια, ότι ο εργολάβος 
δεν έχει αξίωση για την πληρωµή της αµοιβής του ή ότι µεσολάβησε συµφωνηµένη λύση της 
σύµβασης έργου. Τέλος, η δήλωση βουλήσεως του εργοδότη περί υπαναχωρήσεως κατά το 
εδ. α' του άρθρ. 686 του Α.Κ. ή καταγγελίας κατά το άρθρο 700 του ΑΚ µπορεί να είναι είτε 
ρητή, είτε σιωπηρή, η κρίση δε του δικαστηρίου της ουσίας, ότι συνάγεται υπαναχώρηση ή 
καταγγελία από τα γενόµενα δεκτά ως περιλαµβανόµενα στο δικόγραφο της αγωγής 
πραγµατικά περιστατικά, όπως και ως προς τα κατ' ουσίαν γενόµενα δεκτά ανελέγκτως 
πραγµατικά περιστατικά, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου (ΑΠ 233/2006, 
1743/2008). 
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 323, 686, 700, 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Σωµατείο - Έλλειψη διοίκησης 
∆ικαστήριο: Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 12 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιορισµός προσωρινής διοίκησης Σωµατείου. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 69 ΑΚ, αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη 
διοίκηση του νοµικού προσώπου ή αν τα συµφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του 
νοµικού προσώπου, το ∆ικαστήριο (Μονοµελές Πρωτοδικείο) διορίζει προσωρινή 
(µεταβατική) διοίκηση του σωµατείου, προκειµένου να συγκαλέσει γενική συνέλευση για την 
εκλογή τακτικού ∆Σ, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον (ΟλΑΠ 18/2001 
ΕΕµπ∆ 2002.74, ΑΠ 765/2005 Νόµος, ΜονΠρΑθ 5549/1990 ΕΕµπ∆ 1991.641), η οποία, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 786 ΚΠολ∆, δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας 
δικαιοδοσίας, από το δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει το νοµικό πρόσωπο. Η 
διάταξη αυτή του άρθρου 69 ΑΚ, ισχύει για όλα τα νοµικά πρόσωπα και, κατά συνέπεια, και 
για τα σωµατεία (ΟλΑΠ 18/2001 ΕΕµπ∆ 2002.74, ΑΠ 395/2002 ΧρΙ∆ 2003.407, ΑΠ 
538/1998 Ελ∆νη 39.1606, ΑΠ 619/1987 ∆ίκη 19.283) εισάγει, δε, εξαιρετικό δίκαιο, µε την 
έννοια ότι αποτελεί επέµβαση στη σωµατειακή αυτονοµία, που δικαιολογείται µόνο σε 
εξαιρετικές περιστάσεις (Βαθρακοκοίλης, Αστικός Κώδικας, άρθρο 69). Εξάλλου, η έλλειψη 
διοίκησης ορίζεται ως πλασµατική όταν οφείλεται σε δυστροπία ή κακοβουλία των 
διαχειριστών-µελών του ∆Σ, άρνηση ή αδιαφορία τους για την άσκηση των αναγκαίων 
πράξεων διοίκησης, ενώ πραγµατική, σε περιπτώσεις θανάτου, βαριάς ασθένειας, έκπτωσης ή 
λήξης της θητείας των µελών του ∆Σ (ΑΠ 395/2002 Νόµος, ΑΠ 538/1998 Ελ∆νη 39.1606, 
ΕφΑθ 2326/2004 ∆ΕΕ 2004.912, ΕφΠειρ 285/1997 Ελ∆νη 38.197, ΜονΠρΑθ 5205/2003 
ΝοΒ 52.620, βλ. Αρβανιτάκη σε Κεραµέα-Κονδύλη-Νίκα, ΕρµΚΠολ∆, άρθρο 786, σελ.1550, 
Μπρακατσούλα, Εκουσία ∆ικαιοδοσία, σελ.235). Μεταξύ δε των λόγων που δηµιουργούν 
έλλειψη διοίκησης είναι και η λήξη της θητείας, εφόσον η απελθούσα διοίκηση δεν είχε 
συγκαλέσει πριν από τη λήξη της θητείας της γενική συνέλευση προς εκλογή νέας διοίκησης 
(ΕφΑθ 9651/1992 Ελ∆νη 36.211). Περαιτέρω, µε βάση την ΑΚ 69, το ∆ικαστήριο της ουσίας 
είναι ελεύθερο, κατά την κυριαρχική κρίση του, να επιλέξει τα κατάλληλα και ικανά 
πρόσωπα που θα διορίσει ως προσωρινή διοίκηση της ΑΕ, χωρίς να δεσµεύεται από τις 
προτάσεις που υποβάλλουν ενδεικτικώς οι διάδικοι (ΑΠ 854/1998 Ελ∆νη 1999.79, ΕφΑθ 
10645/1980 ΑρχΝ 32.58, ΜΠρΘεσ 11439/2001 ∆ΕΕ 2001.616). Η αίτηση διορισµού 
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προσωρινού ∆Σ δεν απευθύνεται έναντι κάποιου ούτε κλητεύεται υποχρεωτικά κανείς, εκτός 
αν ο αρµόδιος ∆ικαστής διατάξει την κλήτευση όποιου έχει έννοµο συµφέρον από τη δίκη 
(ΚΠολ∆ 748 παρ. 1,3,4).  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 69, 
ΚΠολ∆: 786, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Τόκοι - Τόκοι υπερηµερίας δηµοσίου και νπδδ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολοµέλεια 
Αριθµός απόφασης: 10 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Τόκοι υπερηµερίας ∆ηµοσίου. Εφαρµογή των διατάξεων του Π∆ 166/2003. Παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 1 του ΚΠολ∆ υπάρχει παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου που δηµιουργεί τον αντίστοιχο λόγο αναιρέσεως όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν 
εφαρµόζει κανόνα δικαίου του οποίου, ενόψει των πραγµατικών παραδοχών του 
δικαστηρίου, συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής, ή εφαρµόζει τέτοιον κανόνα, του 
οποίου, ενόψει των ίδιων παραδοχών, δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρµογής, καθώς και 
όταν εφαρµόζει εσφαλµένα τον κανόνα δικαίου (ΟλοµΑΠ 31/2009).  
- Με το Π∆ 166/2003 προσαρµόστηκε η ελληνική νοµοθεσία στην Οδηγία 2000/35/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές (άρθρ. 1 Π∆166/2003). Κατά το 
άρθρο 2 του διατάγµατος αυτού οι διατάξεις του εφαρµόζονται στις πληρωµές που έχουν 
χαρακτήρα αµοιβής από εµπορική συναλλαγή, κατά δε το άρθρο 3 αρ. 1 του ίδιου 
διατάγµατος "εµπορική συναλλαγή" είναι κάθε συναλλαγή µεταξύ επιχειρήσεων ή µεταξύ 
επιχειρήσεων και δηµοσίων αρχών, η οποία συνεπάγεται την παράδοση αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών έναντι αµοιβής (άρθρ. 2 αρ. 1 οδηγίας 2000/35). Το ίδιο άρθρο 3 αρ. 1α' του Π∆ 
166/2003 διαλαµβάνει ότι "δηµόσια αρχή" είναι κάθε αναθέτουσα αρχή, όπως ορίζεται στα 
αναφερόµενα προεδρικά διατάγµατα για τις δηµόσιες συµβάσεις, µεταξύ των οποίων και 
εκείνες των δηµοσίων έργων (Π∆ 334/2000, ΦΕΚ Α' 279). Από την τελευταία αυτή διάταξη, 
σε συνδυασµό µε την 19η αιτ. σκέψη της οδηγίας 2000/35/ΕΚ, όπου ορίζεται ότι "Η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει να απαγορεύει την κατάχρηση της ελευθερίας των συµβάσεων εις βάρος 
του δανειστή (...). Όταν ο κύριος ανάδοχος επιβάλλει στους προµηθευτές και τους 
υπεργολάβους του όρους πληρωµής οι οποίοι δεν δικαιολογούνται από τους όρους που 
ισχύουν γι' αυτόν, αυτοί µπορούν να θεωρηθούν ως παράγοντες που συνιστούν µια τέτοια 
κατάχρηση (...), αλλά και την 22η αιτ. σκέψη της οδηγίας, όπου ορίζεται ότι "Η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει να διέπει όλες τις εµπορικές συναλλαγές, µεταξύ των κυρίων αναδόχων και 
των προµηθευτών και υπεργολάβων τους, ανεξαρτήτως του εάν αυτές διενεργούνται µεταξύ 
ιδιωτικών ή δηµοσίων επιχειρήσεων ή µεταξύ επιχειρήσεων και δηµοσίων αρχών (...). Κατά 
συνέπεια θα πρέπει επίσης να διέπει όλες τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των κυρίων 
αναδόχων και των προµηθευτών και υπεργολάβων τους", προκύπτει ότι στην 
προαναφερθείσα έννοια της "εµπορικής συναλλαγής", των άρθρων 3 του Π∆ 166/2003 και 2 
της οδηγίας 2000/35 εµπίπτει και η εκτέλεση δηµοσίων έργων. Τούτο άλλωστε ρητώς 
ορίζεται ήδη στην 11η αιτ. σκέψη της οδηγίας 2011/ΕΕ της 16-2-2011 (αναδιατύπωση 
διατάξεων οδηγίας 2000/35), κατά την οποία "στην παράδοση αγαθών και στην παροχή 
υπηρεσιών έναντι αµοιβής που εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να 
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συµπεριληφθούν η σχεδίαση και η εκτέλεση δηµοσίων έργων και κτιρίων και τα έργα 
πολιτικών µηχανικών". Περαιτέρω, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του Π∆ 166/2003, η ισχύς του 
διατάγµατος αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
εποµένως από την 5-6-2003 (ΦΕΚ Α 138/5-6-2003), εξαιρούνται δε του διατάγµατος οι 
συµβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την ηµεροµηνία της ισχύος του. Σύµφωνα δε (όµως) 
µε το άρθρο 6 παρ. 1 και 3 της Οδηγίας 2000/35 τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες 
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα 
οδηγία πριν από τις 8 Αυγούστου 2002, κατά δε τη µεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο τα κράτη 
µέλη µπορούν να εξαιρούν µεταξύ των άλλων και τις συµβάσεις που έχουν συναφθεί πριν 
από τις 8 Αυγούστου 2002. Από τα αµέσως ανωτέρω προκύπτει ότι η ειρηµένη Οδηγία 
2000/35/ΕΚ ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο την 5-6-2003 (έναρξη ισχύος Π∆ 
166/2003), ήτοι µετά την παρέλευση της προθεσµίας προσαρµογής (µέχρι 8-8-2002) που 
όριζε η οδηγία, εξαιρέθηκαν δε της εφαρµογής του Π∆ 166/2003 οι συµβάσεις που είχαν 
συναφθεί προ της ισχύος του Π∆ 166/2003, ενώ κατά την Οδηγία µπορούσαν να εξαιρεθούν 
οι συµβάσεις που είχαν συναφθεί µέχρι την 8-8-2002, κατά τα προεκτεθέντα. Στο άρθρο 4 
του Π∆ 166/2003 για τον τόκο σε περίπτωση καθυστερήσεως πληρωµής (αρθρ.3 παρ. 1γ-δ' 
Οδηγίας 2000/35) ορίζεται µεταξύ των άλλων ότι ο δανειστής δικαιούται τόκους εφόσον α) 
έχει εκπληρώσει τις συµβατικές και νόµιµες υποχρεώσεις του και β) δεν έχει εισπράξει 
εγκαίρως το οφειλόµενο ποσό, εκτός εάν δεν υπάρχει ευθύνη του οφειλέτη για την 
καθυστέρηση (παρ. 3), και ότι το ύψος του τόκου υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένος να 
καταβάλει ο οφειλέτης υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη κυρία πράξη αναχρηµατοδότησης, η οποία 
πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του οικείου εξαµήνου ("επιτόκιο 
αναφοράς"), προσαυξηµένο κατά επτά εκατοστιαίες µονάδες ("περιθώριο"), εφόσον δεν 
ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, το δε επιτόκιο αναφοράς που ισχύει στην πρώτη 
ηµερολογιακή ηµέρα του οικείου εξαµήνου εφαρµόζεται και για τους επόµενους έξι µήνες 
(παρ. 4). Η τελευταία αυτή διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1γ-δ'της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ ως προς 
το δικαίωµα του δανειστή στους τόκους υπερηµερίας και ιδίως ως προς το ύψος του σχετικού 
επιτοκίου, όπως από αυτήν προκύπτει, περιέχει κανόνες σαφείς και ορισµένους, χωρίς 
αιρέσεις ή περιθώρια επιλογής, και εποµένως δεκτικούς απευθείας εφαρµογής έναντι των 
κρατών µελών (ήδη ad hoc υπόθεση ∆ΕΚ της 24-5-2012 C-97/11, σκέψεις 36, 37, 38) και εν 
προκειµένω του Ελληνικού κράτους, το οποίο δεν µπορεί να αντιτάξει στο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο την παράλειψή του να συµµορφωθεί εγκαίρως, εντός δηλαδή της προθεσµίας 
προσαρµογής, προς την οδηγία. Εποµένως η ένδικη σύµβαση, που συνήφθη την 21-5-2003, 
ήτοι µετά την κατά τα ανωτέρω πάροδο της προθεσµίας ενσωµάτωσης της οδηγίας 2000/35 
στην ελληνική έννοµη τάξη (8-8-2002) αλλά πριν από την ενσωµάτωσή της στο Ελληνικό 
δίκαιο (5-6-2003, έναρξη ισχύος Π∆ 166/2003), µεταξύ δε της αναιρεσίβλητης, ως δηµόσιου 
φορέα, και της αναιρεσείουσας κοινοπραξίας, δηλαδή όχι µεταξύ ιδιωτών, διέπεται ως προς 
το κρίσιµο εν προκειµένω ζήτηµα του ποσοστού τόκου υπερηµερίας από τις ανωτέρω 
διατάξεις της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ, στις οποίες υπάγεται και των οποίων (διατάξεων) 
συνέτρεχαν, υπό τις πραγµατικές παραδοχές του Εφετείου, οι προϋποθέσεις εφαρµογής, κατ' 
αποκλεισµόν των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 10 του ν.1418/1984. Εποµένως το Εφετείο, 
που δεν εφήρµοσε τις ειρηµένες διατάξεις του άρθρου 3παρ. 1γ-δ' της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ 
(άρθρ. 4 παρ. 4 Π∆ 166/2003), αλλά την µη εφαρµοστέα εν προκειµένω διάταξη του άρθρου 
5 παρ. 10 του ν. 1418/1984, παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου αυτές διατάξεις, όπως βάσιµα 
υποστηρίζει η αναιρεσείουσα µε τον πρώτο από τους παραπεµφθέντες, δεύτερον δε του 
αναιρετηρίου, από το άρθρο 559 αρ. 1 (όχι και 19), λόγο αναιρέσεως. 
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Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω και κατά παραδοχήν του ως άνω δεύτερου, από τον αρ. 1 του 
άρθρου 559 του ΚΠολ∆, λόγου του αναιρετηρίου πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη 
απόφαση 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 559 αριθ. 1,  
Οδηγίες: 2000/35/ΕΚ, 
Π∆: 166/2003, άρθ. 3, 9, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΕΕµπ∆ 2013, σελίδα 587 
 
Τόκοι - Τόκοι υπερηµερίας δηµοσίου και νπδδ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 634 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αρχή ισότητας. Τόκοι υπερηµερίας δηµοσίου. Καταγγελία εργασιακών συµβάσεων ιατρών. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγµατος, κατά την οποία οι Έλληνες είναι 
ίσοι ενώπιον του νόµου, συνάγεται, ότι το Σύνταγµα θεσπίζει όχι µόνο την ισότητα των 
Ελλήνων έναντι του νόµου αλλά και την ισότητα του νόµου έναντι των Ελλήνων πολιτών, 
υπό την έννοια, ότι ο νοµοθέτης δεσµεύεται, όταν ρυθµίζει ουσιωδώς όµοια πράγµατα, 
σχέσεις ή καταστάσεις, που αφορούν περισσότερες κατηγορίες προσώπων, να µην εισάγει 
αδικαιολόγητες εξαιρέσεις και διακρίσεις, εκτός αν αυτές επιβάλλονται από λόγους 
γενικότερου, κοινωνικού ή δηµόσιου, συµφέροντος, την ύπαρξη των οποίων ελέγχουν τα 
δικαστήρια (ΟλΑΠ 3/2006). 
- Με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την 
προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (Ε.Σ.∆.Α.), 
που κυρώθηκε µε το Ν.∆. 53/1974 και έχει υπερνοµοθετική ισχύ (άρθρο 28 παρ. 1 του 
Συντάγµατος), ορίζεται ότι "Παν φυσικόν ή νοµικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασµού της 
περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθή της ιδιοκτησίας αυτού ειµή δια λόγους δηµοσίας 
ωφελείας και υπό τους προβλεποµένους, υπό του νόµου και των γενικών αρχών του διεθνούς 
δικαίου, όρους. Αι προαναφερόµεναι διατάξεις δεν θίγουσι το δικαίωµα παντός κράτους, 
όπως θέση εν ισχύϊ νόµους, ους ήθελε κρίνει αναγκαίον προς ρύθµισιν της χρήσεως αγαθών 
συµφώνως προς το δηµόσιον συµφέρον ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή άλλων 
εισφορών ή προστίµων". Στην κατά τα ανωτέρω προστατευόµενη περιουσία περιλαµβάνονται 
όχι µόνο τα από το άρθρο 17 του Συντάγµατος προστατευόµενα εµπράγµατα δικαιώµατα 
αλλά και όλα τα περιουσιακής φύσεως δικαιώµατα και τα νοµίµως κεκτηµένα οικονοµικά 
συµφέροντα, άρα και τα περιουσιακά ενοχικά δικαιώµατα και ειδικότερα οι περιουσιακού 
χαρακτήρα απαιτήσεις, είτε αναγνωρισµένες µε δικαστική ή διαιτητική απόφαση είτε απλώς 
γεννηµένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόµιµη προσδοκία, µε βάση το ισχύον 
πριν από την προσφυγή στο ∆ικαστήριο νοµοθετικό καθεστώς, ότι µπορούν να 
ικανοποιηθούν δικαστικά (ΟλΑΠ 40/1998). Το ανωτέρω άρθρο, του Πρώτου Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής αυτής Σύµβασης, δεν στερεί τον κοινό νοµοθέτη από την 
εξουσία να θεσµοθετεί ειδικές ρυθµίσεις για ορισµένες κατηγορίες προσώπων, αν τούτο 
επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δηµόσιου συµφέροντος, όπως στην 
περίπτωση των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), µεταξύ των οποίων και το 
αναιρεσίβλητο, που λειτουργεί µε τη µορφή αυτή, τα οποία από τη φύση και το καταστατικό 
τους έχουν αποστολή και έργο την εξυπηρέτηση του δηµόσιου και κοινωνικού συµφέροντος 
και στων οποίων την περιουσία και την οικονοµική κατάσταση συµβάλλουν οι 
φορολογούµενοι πολίτες, µε την καταβολή φόρων. Το συµφέρον αυτό, πρωτίστως, 
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εξυπηρετεί η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.∆. 496/1974 "περί λογιστικού των 
Ν.Π.∆.∆", ανάλογη µε το άρθρο 21 του δεύτερου κεφαλαίου του Κώδικα Νόµων περί ∆ικών 
του ∆ηµοσίου (Β.∆. της 26-6/10-7-1944), µε την οποία ορίζεται, ότι ο νόµιµος και ο της 
υπερηµερίας τόκος κάθε οφειλής του νοµικού προσώπου ανέρχεται σε 6% ετησίως, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά µε σύµβαση ή ειδικό νόµο και αρχίζει από την επίδοση της αγωγής. Η 
ρύθµιση αυτή, µε την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωµα στα Ν.Π.∆.∆. να καταβάλλουν, µε 
την ιδιότητα του οφειλέτη, επί υπερηµερίας, ποσοστό τόκου (6%) µικρότερο εκείνου που 
έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν οι ιδιώτες ως οφειλέτες, εισάγει επιτρεπτή, υπέρ των 
νοµικών αυτών προσώπων, εξαίρεση, η οποία υπαγορεύεται από το σκοπό που 
προαναφέρθηκε και δεν βρίσκεται σε αντίθετη ούτε προς τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του 
Συντάγµατος ούτε προς τις διατάξεις του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.∆.Α., 
που προστατεύει την περιουσία του δανειστή. Και τούτο, διότι η προστασία της περιουσίας 
κάθε νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου είναι αναγκαία, για να είναι τούτο σε θέση να 
εκπληρώνει απρόσκοπτα τους προέχοντες καταστατικούς του σκοπούς και να εξυπηρετεί το 
γενικότερο κοινωνικό και δηµόσιο συµφέρον (πρβλ. Α.Ε.∆. 25/2012, ως προς την ερµηνεία 
της όµοιου περιεχοµένου διατάξεως του άρθρου 21 του δεύτερου κεφαλαίου του Κώδικα 
Νόµων περί ∆ικών του ∆ηµοσίου -Β.∆. της 26-6/10-7-1944). 
- Στη συγκεκριµένη περίπτωση, το Εφετείο, που δέχθηκε µε την προσβαλλόµενη απόφασή 
του, ότι οι δύο πρώτοι αναιρεσείοντες, ιατροί, συνδεόµενοι µετά του αναιρεσιβλήτου 
Ν.Π.∆.∆. µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας αόριστου χρόνου, για την αποχώρησή τους 
από την υπηρεσία του τελευταίου, λόγω καταγγελίας των εργασιακών τους συµβάσεων, 
αφενός µεν δικαιούνται την αποζηµίωση του άρθρου 49 του Ν. 993/1979 (άρθρ. 55 του Π.∆. 
410/1988), που επικουρικά είχαν ζητήσει αυτοί µε την αγωγή τους και όχι την προβλεπόµενη 
από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2 του Ν.∆. 3623/1956, όπως συµπληρώθηκε κατά τα 
άνω και 94 του Κώδ. ∆ικηγόρων αποζηµίωση, την οποία επιδίωκαν οι ίδιοι µε το σχετικό 
κύριο αγωγικό τους αίτηµα (το οποίο το ∆ικαστήριο της ουσίας απέρριψε, ως µη νόµιµο), 
αφετέρου δε επιδίκασε τις εν λόγω αποζηµιώσεις µε τον ως άνω περιορισµό του άρθρου 2 
παρ. 2 του Α.Ν. 173/1967, ως προς το ανώτατο όριο τούτων, κάνοντας εν µέρει δεκτή σε 
σχέση µε τα ανωτέρω αιτήµατα την αγωγή τους, µετ' εξαφάνιση της πρωτοβάθµιας 
αποφάσεως, που είχε απορρίψει αυτήν (αγωγή) στο σύνολό της, δεν παραβίασε τις 
προαναφερόµενες ουσιαστικού δικαίου διατάξεις (αφού, σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα, επί 
του προκειµένου δεν είχαν εφαρµογή τα άρθρα 4 παρ. 2 Ν.∆. 3623/1956, 17 παρ. 4 Ν. 
3796/1957, 4 παρ. 5 Ν.∆. 4111/1960 και 94 Ν.∆. 3026/1954, τα οποία ορθά δεν εφάρµοσε, 
αλλά τα άρθρα 49 Ν. 993/1979, 55 Π.∆. 410/1988 και 2 παρ. 2 Α.Ν. 173/1967, τα οποία ορθά 
εφάρµοσε) ούτε εκείνες των άρθρων 4 παρ. 1 ισχύοντος Συντάγµατος και 1 του Πρώτου 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των ∆ικαιωµάτων 
του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (Ε.Σ.∆.Α.), που κυρώθηκε µε το Ν.∆. 
53/1974, για τις οποίες έγινε λόγος στην προηγούµενη παράγραφο της παρούσας, εφόσον οι 
προεκτεθέντες περιορισµοί των επίδικων αποζηµιώσεων, που δικαιούνται οι αναιρεσείοντες 
ιατροί, ως µισθωτοί του αναιρεσιβλήτου Ν.Π.∆.∆., δικαιολογούνται, σύµφωνα µε τα 
προεκτεθέντα, από λόγους γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος.  
∆ιατάξεις: 
Σ: 4, 17, 
ΕΣ∆Α: 1, 
Κωδ∆ικ: 94,  
Νόµοι: 2112/1920,  
Ν∆: 3623/1956, άρθ. 4,  
Νόµοι: 3796/1957, άρθ. 17, 
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Ν∆: 4111/1960, άρθ. 4,  
Ν∆: 496/1974, άρθ. 7,  
Νόµοι: 993/1997, άρθ. 49, 60, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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