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Περιεχόµενα 

Περιεχόμενα	

Αδικαιολόγητος	πλουτισμός	-	Γενικά	

Αρμοδιότητα	 πολιτικών	 και	 διοικητικών	 δικαστηρίων.	 Συμβάσεις	 του	 Δημοσίου.	
Αδικαιολόγητος	 πλουτισμός.	 Παραβίαση	 κανόνα	 ουσιαστικού	 δικαίου.	 Υπέρβαση	 της	
δικαιοδοσίας	των	πολιτικών	δικαστηρίων.		

Αδικοπραξία	-	Αιτιώδης	συνάφεια	μεταξύ	γεγονότος	και	αποτελέσματος	

Αδικοπραξία.	 Αιτιώδης	 σύνδεσμος	 μεταξύ	 γεγονότος	 και	 αποτελέσματος.	 Διδάγματα	 της	
κοινής	πείρας.	Παραβίαση	κανόνα	ουσιαστικού	δικαίου.	Έλλειψη	νόμιμης	βάσης.	

Αδικοπραξία	-	Αρχή	αναλογικότητας	

Αδικοπραξία.	Αρχή	αναλογικότητας.	

Αδικοπραξία	-	Αυτοκίνητα	

Αδικοπραξία.	 Αυτοκινητικό	 ατύχημα.	 Παραβίαση	 κανόνα	 ουσιαστικού	 δικαίου.	 Έλλειψη	
νόμιμης	βάσης.	

Αδικοπραξία	-	Αυτοκίνητα	

Αδικοπραξία.	Αυτοκινητικό	ατύχημα.	 Συντρέχον	πταίσμα.	Η	παράβαση	διατάξεων	 του	ΚΟΚ	
δεν	 θεμελιώνει	 αυτή	 καθ’	 εαυτήν	 υπαιτιότητα	 στην	 επέλευση	αυτοκινητικού	 ατυχήματος,	
Παραβίαση	 κανόνα	 ουσιαστικού	 δικαίου.	 Διδάγματα	 της	 κοινής	 πείρας.	 Έλλειψη	 νόμιμης	
βάσης.	Χρηματική	ικανοποίηση	για	ηθική	βλάβη.	Απαράδεκτοι	λόγοι	αναίρεσης.	Κατά	ποιών	
αποφάσεων	επιτρέπεται	αναίρεση.	Επικουρικό	Κεφάλαιο.	

Αδικοπραξία	-	Αυτοκίνητα	

Αδικοπραξία.	Αυτοκινητικό	ατύχημα.	 Συντρέχον	πταίσμα.	Η	παράβαση	διατάξεων	 του	ΚΟΚ	
δεν	 θεμελιώνει	 αυτή	 καθ’	 εαυτήν	 υπαιτιότητα	 στην	 επέλευση	αυτοκινητικού	 ατυχήματος.	
Θάνατος	διαδίκου.	

Αδικοπραξία	-	Αυτοκίνητα	

Αδικοπραξία.	Αυτοκινητικό	ατύχημα.	H	παράβαση	διατάξεων	του	ΚΟΚ	δεν	θεμελιώνει	αυτή	
καθεαυτή	 υπαιτιότητα	 στην	 επέλευση	 του	 αυτοκινητικού	 ατυχήματος.	 Παραβίαση	 κανόνα	
ουσιαστικού	δικαίου.	Έλλειψη	νόμιμης	βάσης.	Αναιρείται	η	προσβαλλόμενη	απόφαση.	

Αδικοπραξία	-	Αυτοκίνητα	

Αδικοπραξία.	Αυτοκινητικό	ατύχημα.	 Συντρέχον	πταίσμα.	Η	παράβαση	διατάξεων	 του	ΚΟΚ	
δεν	 θεμελιώνει	 αυτή	 καθ’	 εαυτήν	 υπαιτιότητα	 στην	 επέλευση	αυτοκινητικού	 ατυχήματος.	
Παραβίαση	 κανόνα	 ουσιαστικού	 δικαίου.	 Έλλειψη	 νόμιμης	 βάσης.	 Ανέλεγκτα	 πραγματικά	
ζητήματα.	 Απαράδεκτοι	 λόγοι	 αναίρεσης.	 Το	 δευτεροβάθμιο	 δικαστήριο,	 προκειμένου	 να	
κρίνει	την	ορθότητα	της	εκκαλούμενης	πρωτόδικης	απόφασης,	εφαρμόζει	το	νόμο	που	ίσχυε	
κατά	 το	 χρόνο	 δημοσίευσης	 της	 πρωτόδικης	 απόφασης.	 Όριο	 ευθύνης	 Επικουρικού	
Κεφαλαίου	 για	 χρηματική	 ικανοποίηση	 λόγω	 ψυχικής	 οδύνης.	 Διαχρονικό	 δίκαιο.	
Ενηλικίωση	διαδίκου.	



Αδικοπραξία	-	Αυτοκίνητα	

Αδικοπραξία.	 Αυτοκινητικό	 ατύχημα.	 Παραβίαση	 κανόνα	 ουσιαστικού	 δικαίου.	 Έλλειψη	
νόμιμης	βάσης.	

Αδικοπραξία	-	Αυτοκίνητα	

Αδικοπραξία.	 Αυτοκινητικό	 ατύχημα.	 Συντρέχον	 πταίσμα.	 Προτεραιότητα	 στους	 κόμβους.	
Παραβίαση	κανόνα	ουσιαστικού	δικαίου.	 Έλλειψη	νόμιμης	βάσης	 (αντιφατική	αιτιολογία).	
Αναιρείται	η	προσβαλλόμενη	απόφαση.	

Αδικοπραξία	-	Βλάβη	σώματος	ή	υγείας/θάνατος	προσώπου	

Αδικοπραξία.	Βλάβη	σώματος	ή	υγείας.	 Στοιχεία	ορισμένου	της	αγωγής.	Αναιρετικοί	λόγοι	
σχετιζόμενοι	με	την	αοριστία	της	αγωγής.	Μη	λήψη	υπόψη	αποδεικτικών	μέσων.	Στοιχεία	
ορισμένου	του	αναιρετικού	λόγου	για	παραβίαση	κανόνα	ουσιαστικού	δικαίου.	Αναιρείται	η	
προσβαλλόμενη	απόφαση.	

Αδικοπραξία	-	Γενικά	

Αδικοπραξία.	Αμέλεια.	Παραβίαση	κανόνα	ουσιαστικού	δικαίου.	Παρά	το	νόμο	λήψη	υπόψη	
πραγμάτων	 που	 δεν	 προτάθηκαν	 και	 έχουν	 ουσιώδη	 επίδραση	 στην	 έκβαση	 της	 δίκης.	
Παραβίαση	των	διδαγμάτων	της	κοινής	πείρας.	

Αδικοπραξία	-	Γενικά	

Αδικοπραξία.	 Μεταβολή	 βάσης	 της	 αγωγής.	 Αμέλεια.	 Παραβίαση	 κανόνα	 ουσιαστικού	
δικαίου.	Παρά	 το	νόμο	λήψη	υπόψη	πραγμάτων	που	δεν	προτάθηκαν	και	 έχουν	ουσιώδη	
επίδραση	στην	έκβαση	της	δίκης.	

Αδικοπραξία	-	Ηθική	Βλάβη	

Αδικοπραξία.	 Χρηματική	 ικανοποίηση	 για	 ηθική	 βλάβη.	 Παραβίαση	 κανόνα	 ουσιαστικού	
δικαίου.	Έλλειψη	νόμιμης	βάσης.	

Αδικοπραξία	-	Καταστροφή	πράγματος	

Αδικοπραξία.	Ολική	καταστροφή	κινητού	πράγματος.	Διαφυγόν	κέρδος.	

Αδικοπραξία	-	Συντρέχον	πταίσμα	

Αδικοπραξία.	 Συντρέχον	 πταίσμα.	 Αυτοκινητικό	 ατύχημα.	 Παραβίαση	 κανόνα	 ουσιαστικού	
δικαίου.	 Παραβίαση	 των	 διδαγμάτων	 της	 κοινής	 πείρας.	 Έλλειψη	 νόμιμης	 βάσης.	 Λήψη	
υπόψη	 πραγμάτων	 που	 δεν	 προτάθηκαν.	 Χρηματική	 ικανοποίηση.	 Αρχή	 αναλογικότητας.	
Αναιρείται	η	προσβαλλόμενη	απόφαση.	

Αδικοπραξία	-	Συντρέχον	πταίσμα	

Αδικοπραξία.	 Παράβαση	 των	 διδαγμάτων	 κοινής	 πείρας.	 Συντρέχον	 πταίσμα.	 Παραβίαση	
κανόνα	 ουσιαστικού	 δικαίου.	 Έλλειψη	 νόμιμης	 βάσης.	 Μη	 λήψη	 υπόψη	 αποδεικτικών	
μέσων.	Μη	λήψη	υπόψη	πραγμάτων.	Αναβολή	συζήτησης	της	αίτησης	αναίρεσης.	

Αδικοπραξία	-	Χρηματική	ικανοποίηση	σε	οικογένεια	θύματος	

Χρηματική	ικανοποίηση	λόγω	ψυχικής	οδύνης	σε	οικογένεια	θύματος.	

Αναγκαστική	απαλλοτρίωση	-	Mαχητό	τεκμήριο	ωφελείας	ακινήτων	



Αναγκαστική	 απαλλοτρίωση.	 Μαχητό	 τεκμήριο	 ωφέλειας	 ακινήτων.	 Παραβίαση	 κανόνα	
ουσιαστικού	δικαίου.	Έλλειψη	νόμιμης	βάσης.	Ανέλεγκτα	παραγματικά	ζητήματα.	

Αναγκαστική	απαλλοτρίωση	-	Αναγνώριση	δικαιούχων	

Αναγκαστική	 απαλλοτρίωση.	 Αναγνώριση	 δικαιούχων.	 Παρά	 το	 νόμο	 κήρυξη	 ή	 μη	
ακυρότητας,	 έκπτωσης	 από	 δικαίωμα	 ή	 απαραδέκτου.	 Απαράδεκτοι	 λόγοι	 αναίρεσης.	
Αναιρείται	η	προσβαλλόμενη	απόφαση.	

Αναγκαστική	απαλλοτρίωση	-	Αναγνώριση	δικαιούχων	

Αναγνώριση	δικαιούχων.	

Αναγκαστική	απαλλοτρίωση	-	Ανάκληση	απαλλοτρίωσης	

Αναγκαστική	 απαλλοτρίωση.	 Ακύρωση	 της	 διαταγής	 πληρωμής	 λόγω	 διαδικαστικού	
απαραδέκτου.	 Παρά	 το	 νόμο,	 κήρυξη	 ή	 μη	 ακυρότητας,	 έκπτωσης	 από	 δικαίωμα	 ή	
απαραδέκτου.	

Αναγκαστική	απαλλοτρίωση	-	Ιδιαίτερη	αποζημίωση	

Αναγκαστική	 απαλλοτρίωση.	 Παραβίαση	 κανόνα	 ουσιαστικού	 δικαίου.	 Έλλειψη	 νόμιμης	
βάσης.	Παραβίαση	διδαγμάτων	της	κοινής	πείρας.	

Αναγκαστική	απαλλοτρίωση	-	Προσδιορισμός	αποζημίωσης	

Αναγκαστική	 απαλλοτρίωση.	 Προσδιορισμός	 αποζημίωσης.	 Έλλειψη	 νόμιμης	 βάσης.	
Μαχητό	 τεκμήριο	ωφέλειας	 ακινήτων.	 Παρά	 το	 νόμο	 κήρυξη	 ή	 μη	 ακυρότητας,	 έκπτωσης	
από	δικαίωμα	ή	απαραδέκτου.	

Αναγκαστική	απαλλοτρίωση	-	Προσδιορισμός	αποζημίωσης	

Αναγκαστική	 απαλλοτρίωση.	 Προσδιορισμός	 αποζημίωσης.	 Εικοσαετής	 παραγραφή.	
Πρόσθετοι	 λόγοι	 αναίρεσης.	 Αποδεικτικά	 μέσα	 που	 πληρούν	 τους	 όρους	 του	 νόμου.	
Αμφισβήτηση	 της	 γνησιότητας	 ιδιωτικού	 εγγράφου.	 Ένσταση	 πλαστότητας.	 Επαναφορά	
ισχυρισμών	που	υποβλήθηκαν	σε	προηγούμενη	συζήτηση.	

Αναγκαστική	απαλλοτρίωση	-	Προσδιορισμός	αποζημίωσης	

Αναγκαστική	 απαλλοτρίωση.	 Απαλλοτρίωση	 μέρους	 του	 ακινήτου.	 Ιδιαίτερη	 αποζημίωση.	
Παραβίαση	 κανόνα	 ουσιαστικού	 δικαίου.	 Έλλειψη	 νόμιμης	 βάσης.	 Ανέλεγκτα	 πραγματικά	
ζητήματα.	Μη	λήψη	υπόψη	αποδεικτικών	μέσων.	Πραγματογνωμοσύνη.	Δικηγορική	αμοιβή	
σε	απαλλοτρίωση.	

Αναγκαστική	απαλλοτρίωση	-	Προσδιορισμός	αποζημίωσης	

Αναγκαστική	απαλλοτρίωση.	Προσδιορισμός	αποζημίωσης.	Κλήτευση	σε	περίπτωση	που	ο	
αριθμός	των	αναιρεσιβλήτων	υπερβαίνει	τους	είκοσι	(20).	Πλήρης	αποζημίωση.	Παραβίαση	
κανόνα	ουσιαστικού	δικαίου.	Προσδιορισμός	αμοιβής	δικηγόρου.	

Αναδοχή	χρέους	-	Στερητική	αναδοχή	χρέους	

Στερητική	 αναδοχή	 χρέους.	 Δόση	 αντί	 καταβολής.	 Καταβολή.	 Εξόφληση	 προμηθειών	
νοσοκομείων.	

Αρραβώνας	και	Ποινική	ρήτρα	-	Ποινική	ρήτρα	



Ποινική	ρήτρα.	Έλλειψη	νόμιμης	βάσης.	

Γενικές	Αρχές	-	Ερμηνευτικοί	κανόνες	(173	&	200	ΑΚ)	

Παραβίαση	 ερμηνευτικών	 διατάξεων	 των	 δικαιοπραξιών.	 Αναιρείται	 η	 προσβαλλόμενη	
απόφαση.	

Δάση	-	Κυριότητα	Ελληνικού	Δημοσίου	

-	 Ιδιωτικά	 δάση.	 Παραβίαση	 κανόνα	 ουσιαστικού	 δικαίου.	 Αναιρείται	 η	 προσβαλλόμενη	
απόφαση.	

Διαζύγιο	-	Συμμετοχή	στα	αποκτήματα	

Διαζύγιο.	 Συμμετοχή	στα	αποκτήματα.	Παραβίαση	κανόνα	ουσιαστικού	δικαίου.	Μη	λήψη	
υπόψη	πραγμάτων.	Μη	λήψη	υπόψη	αποδεικτικών	μέσων.	Αποδοχή	πραγμάτων	που	έχουν	
ουσιώδη	 επίδραση	 στην	 έκβαση	 της	 δίκης	 ως	 αληθινών	 χωρίς	 να	 διατάξει	 περί	 αυτών	
απόδειξη.	

Διαθήκη	-	Ακύρωση	διαθήκης	

Ακυρότητα	 διαθήκης.	 Έλλειψη	 συνείδησης,	 ψυχική	 ή	 διανοητική	 διαταραχή.	 Παραβίαση	
κανόνα	 ουσιαστικού	 δικαίου.	 Έλλειψη	 νόμιμης	 βάσης.	 Ανέλεγκτα	 πραγματικά	 ζητήματα.	
Παρά	τον	νόμο	αποδοχή	πραγμάτων	που	έχουν	ουσιώδη	επίδραση	στην	έκβαση	της	δίκης	
ως	αληθινών	χωρίς	απόδειξη.	Παραμόρφωση	του	περιεχομένου	εγγράφου.	

Διαθήκη	-	Ερμηνεία	διαθήκης	

Παραβίαση	 ερμηνευτικών	 διατάξεων	 των	 δικαιοπραξιών.	 Ερμηνεία	 διαθήκης.	 Έλλειψη	
νόμιμης	βάσης.	Διαθήκη	και	αίρεση.	

Διαθήκη	-	Ιδιόγραφη	διαθήκη	

Ιδιόγραφη	διαθήκη.	Αντιδιαστολή	ελλιπούς	χρονολογίας	προς	εκείνη	της	υπάρξεως	πλήρους	
χρονολογίας,	η	οποία	όμως	είναι	ψευδής	ή	εσφαλμένη	σκοπίμως	ή	εκ	πλάνης	του	διαθέτου.	
Παραβίαση	κανόνα	ουσιαστικού	δικαίου.	Έλλειψη	νόμιμης	βάσης.	

Διατροφή	-	Μεταξύ	ανιόντων-κατιόντων	

Διατροφή	ανηλίκου	τέκνου.	

Δικαιοπραξία	 -	 Δήλωση	βούλησης	από	πρόσωπο	 χωρίς	 συνείδηση	 των	πράξεών	
του	

Εικονικότητα.	 Έλλειψη	 νόμιμης	 βάσης.	 Μη	 λήψη	 υπόψη	 πραγμάτων.	 Μη	 λήψη	 υπόψη	
αποδεικτικών	μέσων.	Αντιφατικές	διατάξεις	της	απόφασης.	Δικαστική	δαπάνη.	

Δωρεά	-	Ανάκληση	δωρεάς	

Δωρεά.	Ανάκληση	δωρεάς.	Παραβίαση	κανόνα	ουσιαστικού	δικαίου.	

Εικονικότητα	-	Γενικά	

Εικονική	σύμβαση.	Παραβίαση	κανόνα	ουσιαστικού	δικαίου.	Μη	λήψη	υπόψη	πραγμάτων.	
Καταχρηστική	άσκηση	δικαιώματος.	

Εικονικότητα	-	Γενικά	



Εικονικότητα.	Αναιρετικοί	λόγοι	σχετιζόμενοι	με	την	αοριστία	της	αγωγής.	Επικουρική	βάση	
της	αγωγής.	Μη	λήψη	υπόψη	πραγμάτων.	Μη	λήψη	υπόψη	αποδεικτικών	μέσων.	Ένορκες	
βεβαιώσεις.	

Εμπορικές	Μισθώσεις	Ακινήτων	-	Αναπροσαρμογή	μισθώματος	

Αναπροσαρμογή	 μισθώματος.	 Καλή	 πίστη.	 Απρόοπτη	 μεταβολή	 συνθηκών.	 Δικαιοπραξία	
που	αντιβαίνει	στα	χρηστά	ήθη.	Αδικοπραξία.	Αντίθεση	στα	χρηστά	ήθη.	Παραβίαση	κανόνα	
ουσιαστικού	δικαίου.	Συμφωνία	για	την	καταβολή	στον	εκμισθωτή	ενός	χρηματικού	ποσού,	
πέραν	 του	 ποσού	 της	 εγγυοδοσίας,	 του	 αποκαλούμενου	 "αέρα".	 Έλλειψη	 νόμιμης	 βάσης.	
Μη	 λήψη	 υπόψη	 πραγμάτων.	 Παρά	 το	 νόμο,	 αποδοχή	 πραγμάτων	 που	 έχουν	 ουσιώδη	
επίδραση	 στην	 έκβαση	 της	 δίκης	 ως	 αληθινών	 χωρίς	 απόδειξη.	 Δικαστική	 ή	 εξώδικη	
ομολογία.	 Μη	 λήψη	 υπόψη	 αποδεικτικών	 μέσων.	 Παραβίαση	 των	 ορισμών	 του	 νόμου	
σχετικά	με	τη	δύναμη	των	αποδεικτικών	μέσων.	

Εμπορικές	Μισθώσεις	Ακινήτων	-	Δυστροπία	μισθωτή	

Εμπορικές	 μισθώσεις.	 Δυστροπία	 του	 μισθωτή	 για	 την	 καταβολή	 του	 μισθώματος.	
παραβίαση	κανόνα	ουσιαστικού	δικαίου.	Έλλειψη	νόμιμης	βάσης.	Αποδοχή	πραγμάτων	που	
έχουν	ουσιώδη	επίδραση	στην	έκβαση	της	δίκης	ως	αληθινών	χωρίς	να	διατάξει	περί	αυτών	
απόδειξη.	Μη	λήψη	υπόψη	πραγμάτων.	Παραμόρφωση	του	περιεχομένου	εγγράφου.	

Εμπορικές	Μισθώσεις	Ακινήτων	-	Παραχώρηση	χρήσης	

Εμπορικές	 μισθώσεις.	 Παραχώρηση	 χρήσης.	 Έναντι	 του	 εκμισθωτή	 ευθύνονται	 εις	
ολόκληρον	και	ο	μισθωτής	και	η	εταιρία	στην	οποία	παραχωρήθηκε	η	χρήση	του	μισθίου.	
Παραβίαση	 κανόνα	 ουσιαστικού	 δικαίου.	 Παραβίαση	 ερμηνευτικών	 διατάξεων	 των	
δικαιοπραξιών.	 Έλλειψη	 νόμιμης	 βάσης.	 Μη	 λήψη	 υπόψη	 πραγμάτων.	 Αδίκαστη	 αίτηση.	
Μεταβιβαστικό	αποτέλεσμα	της	έφεσης.	

Ενοχικό	-	Ενοχή	εις	ολόκληρον	

Απόσβεση	 ενοχής	 με	 καταβολή.	 Υπερημερία	 δανειστή.	 Εκχώρηση.	 Αδικοπραξία.	 Παθητική	
εις	ολόκληρο	ενοχή.	

Εντολή	-	Ευθύνη	εντολοδόχου	

Εντολή.	 Ευθύνη	 εντολοδόχου.	 Υπεξαίρεση.	 Έλλειψη	 νόμιμης	 βάσης.	 Μη	 λήψη	 υπόψη	
αποδεικτικών	μέσων.	Μη	λήψη	υπόψη	πραγμάτων.	

Καταδολίευση	Δανειστών	-	Γενικά	

Καταδολίευση	δανειστών.	Καταχρηστική	άσκηση	δικαιώματος.	

Καταχρηστική	άσκηση	δικαιώματος	-	Γενικά	

Καταχρηστική	 άσκηση	 δικαιώματος.	 Έλλειψη	 νόμιμης	 βάσης.	 Έννομο	 συμφέρον	 για	 την	
άσκηση	αναίρεσης.	Μη	λήψη	υπόψη	πραγμάτων.	Ερμηνεία	συμβάσεων.	Παραβίαση	κανόνα	
ουσιαστικού	 δικαίου.	 Έλλειψη	 νόμιμης	 βάσης.	 Κατά	 παράβαση	 του	 νόμου	 αποδοχή	 ότι	
υπάρχει	ή	ότι	δεν	υπάρχει	δεδικασμένο.	Ένωση	και	συνεκδίκαση	περισσότερων	δικών.	

Καταχρηστική	άσκηση	δικαιώματος	-	Γενικά	

Καταχρηστική	 άσκηση	 δικαιώματος.	 Αναίρεση	 κατά	 των	 αποφάσεων	 των	 ειρηνοδικείων,	
καθώς	 και	 των	 αποφάσεων	 των	 πρωτοδικείων	 που	 εκδίδονται	 σε	 εφέσεις	 κατά	 των	
αποφάσεων	των	ειρηνοδικείων.	



Καταχρηστική	άσκηση	δικαιώματος	-	Καταχρηστικότητα	στο	εμπράγματο	δίκαιο	

Καταχρηστική	 άσκηση	 δικαιώματος.	 Διανομή	 κοινού	 πράγματος.	 Ο	 συγκύριος	 που	
επισπεύδει	τον	πλειστηριασμό	ορίζει	και	τον	υπάλληλο	του	πλειστηριασμού.	

Κοινόχρηστα	πράγματα	-	Αιγιαλός	

Κοινόχρηστα	 πράγματα.	 Αιγιαλός.	 Παραβίαση	 κανόνα	 ουσιαστικού	 δικαίου.	 Έλλειψη	
νόμιμης	βάσης.	

Κοινόχρηστα	πράγματα	-	Κοινόχρηστοι	χώροι	

-	Κοινόχρηστοι	χώροι.	Παραβίαση	κανόνα	ουσιαστικού	δικαίου.	

Κοινωνία	-	Διανομή	ακινήτου	

Αγωγή	 διανομής.	 Αυθαίρετες	 κατασκευές.	 Παραβίαση	 κανόνα	 ουσιαστικού	 δικαίου.	
Έλλειψη	 νόμιμης	 βάσης.	 Μη	 λήψη	 υπόψη	 πραγμάτων.	 Μεταβίβαση	 του	 επιδίκου	
πράγματος	 εν	 όλω	 ή	 εν	 μέρει	 (πχ	 εξ	 αδιαιρέτου)	 ή	 δικαιώματος	 που	 έγινε	 μετά	 την	
επέλευση	 της	 εκκρεμοδικίας.	 Προσεπίκληση.	 Κατά	 ποιών	 αποφάσεων	 επιτρέπεται	
αναίρεση.	

Κοινωνία	-	Διανομή	ακινήτου	

Δικαστική	 διανομή.	 Αυτούσια	 διανομή	 των	 κληρονομιαίων	 πραγμάτων	 (κινητών	 ή	
ακινήτων).	

Κοινωνία	-	Συγκυριότητα	

Κοινωνία.	 Συγκυριότητα.	 Συγκληρονόμος	 κατέχει	 ολόκληρο	 το	 κοινό	 κληρονομιαίο	 πράγμα	
θεωρείται	ότι	το	κατέχει	και	επ’	ονόματι	των	λοιπών	συγκληρονόμων-συννομέων	κατά	την	
ιδανική	μερίδα	που	της	ανήκει.	Χρησικτησία.	Κληρονομική	διαδοχή.	Καταχρηστική	άσκηση	
δικαιώματος.	Παραβίαση	κανόνα	ουσιαστικού	δικαίου.	Απαράδεκτη	συζήτηση.	Επίδοση	σε	
κράτη	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	

Κυριότητα	-	Αναγνώριση	κυριότητας	έναντι	Δημοσίου	

Το	 δικαίωμα	 κυριότητος,	 το	 οποίο	 προβάλλεται	 από	 οποιονδήποτε	 (κάτοχο	 ή	 όχι)	 επί	
ανταλλαξίμου	 κτήματος	 πρέπει,	 εντός	 ανατρεπτικής	 προθεσμίας	 ενός	 έτους	 από	 την	 άνω	
οριστικοποίηση	του	πρωτοκόλλου	καταλήψεως,	να	γνωστοποιηθεί	με	αίτηση	αναγνωρίσεως	
του	 δικαιώματος	 του	 αιτούντος.	 Παρά	 το	 νόμο	 κήρυξη	 απαραδέκτου.	 Έλλειψη	 νόμιμης	
βάσης.	

Κυριότητα	-	Έκτακτη	χρησικτησία	

Έκτακτη	χρησικτησία.	καταχρηστική	άσκηση	δικαιώματος.	Παραβίαση	των	διδαγμάτων	της	
κοινής	πείρας.	Έλλειψη	νόμιμης	βάσης.	Ένορκες	βεβαιώσεις.	Μη	λήψη	υπόψη	αποδεικτικών	
μέσων.	

Κυριότητα	-	Έκτακτη	χρησικτησία	

Έκτακτη	 χρησικτησία.	 Έλλειψη	 νόμιμης	 βάσης.	 Η	 συμπλήρωση	 των	 αποδείξεων	 με	 τη	
διενέργεια	 πραγματογνωμοσύνης,	 πολύ	 δε	 περισσότερο	 με	 τη	 διενέργεια	 και	 δεύτερης	
πραγματογνωμοσύνης,	εναπόκειται	στην	κυριαρχική	και	μη	ελεγχόμενη	αναιρετικώς	κρίση	
του	δικαστηρίου	της	ουσίας.	Μη	λήψη	υπόψη	πραγμάτων.	



Κυριότητα	-	Έκτακτη	χρησικτησία	

Στοιχεία	που	απαιτούνται	για	τη	μεταβίβαση	της	κυριότητας	ακινήτου.	Έκτακτη	χρησικτησία.	
Παραβίαση	 κανόνα	 ουσιαστικού	 δικαίου.	 Μη	 λήψη	 υπόψη	 αποδεικτικών	 μέσων.	 Λήψη	
υπόψη	αποδεικτικών	μέσων	που	ο	νόμος	δεν	επιτρέπει.	Παραβίαση	των	ορισμών	του	νόμου	
σχετικά	με	τη	δύναμη	των	αποδεικτικών	μέσων.	

Κυριότητα	-	Κληρονομική	διαδοχή	

Αναιρετικοί	 λόγοι	 σχετιζόμενοι	 με	 την	 αοριστία	 της	 αγωγής.	 Στοιχεία	 ορισμένου	 στην	
διεκδικητική	 ή	 αναγνωριστική	 κυριότητας	 ακινήτου	 αγωγή.	 Κληρονομική	 διαδοχή.	
Προϋποθέσεις	 μεταβίβασης	 ακινήτου.	 Έκτακτη	 χρησικτησία.	 Παραβίαση	 διδαγμάτων	 της	
κοινής	 πείρας.	 Έλλειψη	 νόμιμης	 βάσης.	Παρά	 το	 νόμο	 λήψη	υπόψη	πραγμάτων.	Παρά	 το	
νόμο	 αποδοχή	 πραγμάτων	 που	 έχουν	 ουσιώδη	 επίδραση	 στην	 έκβαση	 της	 δίκης	 ως	
αληθινών	 χωρίς	 απόδειξη.	 Μη	 λήψη	 υπόψη	 αποδεικτικών	 μέσων.	 Παραμόρφωση	 του	
περιεχομένου	εγγράφου.	

Κυριότητα	-	Κληρονομική	διαδοχή	

Προϋποθέσεις	 μεταβίβασης	 κυριότητας	 ακινήτου.	 Κληρονομική	 διαδοχή.	 Έκτακτη	
χρησικτησία.	Παραβίαση	κανόνα	ουσιαστικού	δικαίου.	Έλλειψη	νόμιμης	βάσης.	

Κυριότητα	-	Κληροτεμάχια	

Κυριότητα.	 Κληροτεμάχια.	 Στοιχεία	 που	 απαιτούνται	 για	 τη	 μεταβίβαση	 της	 κυριότητας	
ακινήτου.	Παραβίαση	κανόνα	ουσιαστικού	δικαίου.	Έλλειψη	νόμιμης	βάσης.	

Κυριότητα	-	Κυριότητα	δυνάμει	Οθωμανικού	Δικαίου	

Κυριότητα	 δυνάμει	 Οθωμανικού	 Δικαίου.	 Παράβαση	 κανόνα	 ουσιαστικού	 δικαίου.	
Απαράδεκτοι	 λόγοι	 αναίρεσης.	 Έλλειψη	 νόμιμης	 βάσης.	 Αναιρείται	 η	 προσβαλλόμενη	
απόφαση.	

Κυριότητα	-	Κυριότητα	δυνάμει	Οθωμανικού	Δικαίου	

Κυριότητα	 δυνάμει	 Οθωμανικού	 δικαίου.	 Στοιχεία	 αναγνωριστικής	 κυριότητας	 αγωγής	
έναντι	του	Δημοσίου.	Αναιρετικοί	λόγοι	σχετιζόμενοι	με	την	αοριστία	της	αγωγής.	

Κυριότητα	-	Κυριότητα	δυνάμει	Οθωμανικού	Δικαίου	

Κυριότητα	 δυνάμει	 Οθωμανικού	 Δικαίου.	 Δημόσια	 κτήματα.	 Στοιχεία	 ορισμένου	 των	
αναιρετικών	 λόγων	 για	 παραβίαση	 κανόνα	 ουσιαστικού	 δικαίου	 και	 έλλειψης	 νόμιμης	
βάσης.	Ανέλεγκτα	πραγματικά	ζητήματα.	Παρά	το	νόμο	κήρυξη	ή	μη	ακυρότητας,	έκπτωσης	
από	 δικαίωμα	 ή	 απαραδέκτου.	 Το	 δικαστήριο,	 κατά	 τη	 διαδικασία	 της	 εκούσιας	
δικαιοδοσίας,	 μπορεί	 και	 αυτεπαγγέλτως	 να	 διατάζει	 κάθε	 μέτρο	 πρόσφορο	 για	 την	
εξακρίβωση	 πραγματικών	 γεγονότων,	 ακόμη	 και	 εκείνων	 που	 δεν	 έχουν	 προταθεί	 και	
ιδιαίτερα	 γεγονότων	που	 συντελούν	 στην	 προστασία	 των	 ενδιαφερομένων	 ή	 της	 έννομης	
σχέσης	ή	του	γενικότερου	κοινωνικού	συμφέροντος.	Νέοι	πραγματικοί	ισχυρισμοί.	

Κυριότητα	-	Προϋποθέσεις	απόκτησης	κυριότητας	

Προϋποθέσεις	απόκτησης	κυριότητας.	Παράβαση	κανόνα	ουσιαστικού	δικαίου,	Αναιρετικοί	
λόγοι	σχετιζόμενοι	με	την	αοριστία	της	αγωγής.	Νομιμοποίηση	διαδίκου.	

Κυριότητα	-	Χρησικτησία	έναντι	του	Δημοσίου	



Χρησικτησία	έναντι	του	δημοσίου.	Παραβίαση	κανόνα	ουσιαστικού	δικαίου.	

Μισθώσεις	ακινήτων	-	Φθορές	ή	μεταβολές	στο	μίσθιο	

Εμπορική	 μίσθωση.	Φθορές	 ή	 μεταβολές	 στο	 μίσθιο.	 Περιεχόμενο	αποζημίωσης.	 Στοιχεία	
για	την	πληρότητα	της	αγωγής,	με	την	οποία	επιδιώκεται	επιδίκαση	διαφυγόντος	κέρδους.	
Αναιρετικοί	 λόγοι	 σχετιζόμενοι	 με	 την	 αοριστία	 της	 αγωγής.	 Παραβίαση	 ερμηνευτικών	
διατάξεων	των	δικαιοπραξιών.	Έλλειψη	νόμιμης	βάσης.	Λήψη	υπόψη	αποδεικτικών	μέσων	
που	ο	νόμος	δεν	επιτρέπει.	Μη	λήψη	υπόψη	αποδεικτικών	μέσων.	Επιλήψιμη	συμπεριφορά	
του	 πραγματογνώμονα.	 Καταχρηστική	 άσκηση	 δικαιώματος.	 Δημοσίευση	 απόφασης	 και	
σχέδιο	 απόφασης.	 Αίτημα	 προτίμησης	 που	 υποβάλλεται	 από	 διάδικο	 για	 ορισμό	 ημέρας	
συζήτησης	αίτησης,	αγωγής	ή	ένδικου	μέσου.	

Οροφοκτησία	-	Διαφορές	συνιδιοκτητών	

Οροφοκτησία.	Κοινά	βάρη.	Διοίκηση	αλλοτρίων.	Αντικατάσταση	αιτιολογιών	από	το	εφετείο.	
Αρμοδιότητα.	

Οροφοκτησία	-	Κοινόχρηστα	και	κοινόκτητα	μέρη	

Οριζόντια	 ιδιοκτησία.	 Χρήση	 κοινοχρήστων	 και	 κοινοκτήτων	 μερών.	 Αποκλειστική	 χρήση.	
Διαχειριστής.	 Κατά	 ποιών	 αποφάσεων	 επιτρέπεται	 αναίρεση.	 Παραβίαση	 κανόνα	
ουσιαστικού	 δικαίου.	 Έλλειψη	 νόμιμης	 βάσης.	 Παραβίαση	 ερμηνευτικών	 κανόνων	 των	
δικαιοπραξιών.	Πρόσθετη	παρέμβαση.	Αναβολή	συζήτησης	της	αίτησης	αναίρεσης.	

Οροφοκτησία	-	Οροφοκτησία	και	πολεοδομικές	διατάξεις	

Τακτοποίηση	 αυθαίρετων	 κατασκευών.	 Οροφοκτησία	 και	 κάθετη	 ιδιοκτησία.	 Δικαίωμα	
κάλυψης	 ορισμένης	 επιφάνειας	 του	 κοινού	 οικοπέδου.	 Υπέρβαση	 συντελεστή	 δόμησης.	
Κατά	ποιών	αποφάσεων	επιτρέπεται	αναίρεση.	Παραδεκτό	της	αίτησης	αναίρεσης.	Έννομο	
συμφέρον	 για	 την	 άσκηση	 αναίρεσης.	 Μη	 λήψη	 υπόψη	 πραγμάτων.	 Έλλειψη	 νόμιμης	
βάσης.	 Εκδίκαση	 της	 υπόθεσης	 από	 τον	 Άρειο	 Πάγο.	 Αναιρείται	 η	 προσβαλλόμενη	
απόφαση.	

Παραγραφή	-	Γενικά	

Παραγραφή.	Διακοπή	παραγραφής.	

Παραγραφή	-	Γενικά	

Παραγραφή.	Αναγνωριστική	αγωγή.	Καταχρηστική	άσκηση	δικαιώματος.	

Πληρεξουσιότητα	-	Αμετάκλητη	πληρεξουσιότητα	

Πληρεξουσιότητα.	 Παραίτηση	 από	 το	 δικαίωμα	 ανάκληση.	 Δήμευση	 επιβατικού	
αυτοκινήτου	 Δημόσιας	 Χρήσης.	 Αδικοπραξία.	 Αντίθεση	 στα	 χρηστά	 ήθη.	 Παραβίαση	
ερμηνευτικών	 διατάξεων	 των	 δικαιοπραξιών.	 Έλλειψη	 νόμιμης	 βάσης.	 Παρά	 το	 νόμο	
αποδοχή	 πραγμάτων	 που	 έχουν	 ουσιώδη	 επίδραση	 στην	 έκβαση	 της	 δίκης	 ως	 αληθινών	
χωρίς	απόδειξη.	Αναβολή	εκδίκασης	αίτησης	αναίρεσης.	

Προσβολή	προσωπικότητας	-	Γενικά	

Προσβολή	προσωπικότητας.	Ασφαλιστικά	μέτρα.	

Προσβολή	προσωπικότητας	-	Συκοφαντική	δυσφήμηση	-	Δυσφημητικές	διαδόσεις	



Προσβολή	προσωπικότητας.	Συκοφαντική	δυσφήμηση.	Αρχή	αναλογικότητας.	Ηθική	βλάβη.	
Παραβίαση	 κανόνονα	 ουσιαστικού	 δικαίου.	 Έλλειψη	 νόμιμης	 βάσης.	 Ερημοδικία	
εκκαλούντος.	Κατά	ποιών	αποφάσεων	επιτρέπεται	αναίρεση.	

Πώληση	-	Παρακράτηση	κυριότητας	

Πώληση	 με	 παρακράτηση	 κυριότητας.	 Υπρημερία	 αγοραστή.	 Έφεση	 σε	 περίπτωση	
ερημοδικίας.	

Συμβάσεις	-	Συμβάσεις	του	Δημοσίου	

Προδικαστική	 παραπομπή.	 Δημόσιες	 συμβάσεις.	 Φάρμακα	 που	 προορίζονται	 για	
ανθρώπινη	χρήση.	Δημόσια	σύμβαση	για	τον	εφοδιασμό	νοσοκομείου.	Εθνική	κανονιστική	
ρύθμιση	 η	 οποία	 επιτάσσει	 τον	 κατά	 προτεραιότητα	 εφοδιασμό	 των	 νοσοκομείων	 με	
φάρμακα	 παρασκευασμένα	 από	 πλάσμα	 εγχώριας	 προελεύσεως.	 Αρχή	 της	 ίσης	
μεταχειρίσεως.	

Συμβάσεις	-	Συμβάσεις	του	Δημοσίου	

Προδικαστική	 παραπομπή.	 Δημόσιες	 συμβάσεις.	 Διαδικασίες	 προσφυγών.	 Απόφαση	 της	
αναθέτουσας	αρχής	με	την	οποία	επιτρέπεται	σε	οικονομικό	φορέα	να	υποβάλει	προσφορά.	
Απόφαση	μη	υποκείμενη	σε	προσφυγή	σύμφωνα	με	την	ισχύουσα	εθνική	νομοθεσία.	

Συμβάσεις	-	Συμβάσεις	του	Δημοσίου	

Προδικαστική	 παραπομπή.	 Δημόσιες	 συμβάσεις.	 Αρχές	 που	 διέπουν	 τη	 σύναψη	 των	
δημόσιων	 συμβάσεων.	 Αρχή	 της	 ίσης	 μεταχείρισης	 των	 προσφερόντων.	 Υποχρέωση	 των	
αναθετόντων	 φορέων	 να	 ζητούν	 από	 τους	 προσφέροντες	 να	 τροποποιούν	 ή	 να	
συμπληρώνουν	 την	 προσφορά	 τους.	 Δικαίωμα	 του	 αναθέτοντος	 φορέα	 να	 κρατεί	 την	
τραπεζική	 εγγύηση	 σε	 περίπτωση	 άρνησης.	 Διαδικασίες	 προσφυγής.	 Απόφαση	 ανάθεσης	
δημόσιας	σύμβασης.	Αποκλεισμός	προσφέροντος.	Προσφυγή	ακύρωσης.	Έννομο	συμφέρον.	

Σύμβαση	έργου	-	Δημόσια	έργα	

-	 Διοικητική	πράξη	 βλαπτική	 για	 τον	ανάδοχο	 δημοτικού	 έργου.	Πότε	 είναι	 απαραίτηση	 η	
προβλεπόμενη	 διαδικασία	 διοικητικής	 επίλυσης	 της	 διαφοράς.	 Παραβίαση	 κανόνα	
ουσιαστικού	δικαίου.	Αναιρείται	η	προσβαλλόμενη	απόφαση.	

Σύμβαση	έργου	-	Ελαττώματα	έργου	

Σύμβαση	 έργου.	 Στοιχεία	 αγωγής	 του	 εργοδότη	 κατά	 του	 εργολάβου,	 με	 την	 οποία	
επιδιώκεται	αποζημίωση,	 λόγω	ελλείψεων	 και	 κακοτεχνιών	 του	 εκτελεσθέντος	 έργου	από	
υπαιτιότητα	του	τελευταίου.	Ποινική	ρήτρα.	Σώρευση	ενδοσυμβατικής	και	αδικοπρακτικής	
ευθύνης.	

Σύμβαση	έργου	-	Υπαναχώρηση	εργοδότη	

Υπερημερία	 εργολάβου.	 Αποζημίωση	 ή	 υπαναχώρηση	 εργοδότη.	 Αδικαιολόγητος	
πλουτισμός.	 Παραγραφή.	 Ρήτρα	 κράτησης	 της	 παροχής.	 Κατά	 παράβαση	 του	 νόμου	
αποδοχή	ότι	υπάρχει	δεδικασμένο.	Παραμόρφωση	του	περιεχομένου	εγγράφου.	Μη	λήψη	
υπόψη	 αποδεικτικών	 μέσων.	 Παραβίαση	 κανόνα	 ουσιαστικού	 δικαίου.	 Έλλειψη	 νόμιμης	
βάσης.	Μη	λήψη	υπόψη	πραγμάτων.	

Σχέσεις	γονέων-τέκνων	-	Γονική	μέριμνα	



Γονική	 μέριμνα.	 Μη	 λήψη	 υπόψη	 αποδεικτικών	 μέσων.	 Παρά	 το	 νόμο	 λήψη	 υπόψη	
πραγμάτων	που	δεν	προτάθηκαν	και	έχουν	ουσιώδη	επίδραση	στην	έκβαση	της	δίκης.	Παρά	
το	 νόμο	 λήψη	 υπόψη	 αποδείξεων	 που	 δεν	 προσκομίσθηκαν.	 Παραβίαση	 κανόνα	
ουσιαστικού	 δικαίου.	 Έλλειψη	 νόμιμης	 βάσης.	 Παράβαση	 των	 διδαγμάτων	 της	 κοινής	
πείρας.	

Σχέσεις	γονέων-τέκνων	-	Επικοινωνία	

Επικοινωνία	γονέα	με	τέκνο.	Γονική	μέριμνα.



Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Γενικά 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 347 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Αρμοδιότητα πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων. Συμβάσεις του 

Δημοσίου. Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 

δικαίου. Υπέρβαση της δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων.  

- Σύμφωνα με τα άρθρα 94 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, 1 παρ. 2 στοιχ. ι’ του N. 
1406/1983 και 1 του ΚΠολΔ οι διαφορές εκ συμβάσεων υπάγονται στα πολιτικά ή τα 
διοικητικά δικαστήρια, αναλόγως αν πρόκειται για ιδιωτικές ή διοικητικές συμβάσεις. 
Διοικητική σύμβαση είναι μόνο εκείνη, στην οποία ο ένας από τους συμβαλλομένους 
είναι το δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και η οποία με το 
περιεχόμενό της εξυπηρετεί κατά τρόπο άμεσο ένα δημόσιο σκοπό εντασσόμενο στο 
πλαίσιο του δημοσίου συμφέροντος και διέπεται κατά την εκτέλεσή της από ιδιαίτερο 
ή εξαιρετικό καθεστώς προνομίων και υποχρεώσεων που αντιστοιχούν ή προσιδιάζουν 
στην άσκηση δημόσιας εξουσίας (ΑΕΔ 3/1999, ΟλΑΠ 8/2000). Συμβάσεις, στις οποίες 
δεν συντρέχουν σωρευτικώς τα εκτεθέντα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, είναι 
ιδιωτικές και οι εξ αυτών διαφορές υπάγονται στα πολιτικά δικαστήρια. Στα τελευταία 
υπάγονται και οι εκ του αδικαιολογήτου πλουτισμού διαφορές που έχουν ως 
υπόβαθρο μια άκυρη σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου. 
- Όσον αφορά την εγκυρότητα μιας συμβάσεως, ορίζεται σχετικώς στη διάταξη του 
άρθρου 80 του Ν. 2362/1995 ότι για το κύρος των συμβάσεων του Δημοσίου με 
αντικείμενο μεγαλύτερο των 2.500 ευρώ απαιτείται η κατάρτισή τους να γίνει με 
ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο, επί δε συμβάσεως η αποδοχή της προτάσεως δύναται 
να γίνει και με χωριστό έγγραφο, η υπό του αντισυμβαλλομένου όμως του Δημοσίου 
εκπλήρωση της παροχής του αίρει την εκ της ελλείψεως του γραπτού τύπου της 
αποδοχής ακυρότητα της σύμβασης, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 
του ιδίου ως άνω νόμου κάθε σύμβαση του Δημοσίου καταρτίζεται μόνο υπό του 
αρμόδιου διατάκτη ή υπό του ειδικώς εξουσιοδοτημένου από αυτό δημοσίου οργάνου, 
η δε εξουσιοδότηση πρέπει να είναι γραπτή και προγενέστερη του χρόνου κατάρτισης 
της σύμβασης. Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 85 εδ. α΄ του ιδίου ως άνω νόμου, η 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 79 έως και 84 του 
παρόντος νόμου επάγεται την απόλυτη ακυρότητα της σύμβασης. Εξάλλου, σύμφωνα 
με την Α.Υ.Ο. 2/45564/0026/2001 (Β΄ 1066) ορίσθηκε ότι: "1. Αυξάνουμε και ορίζουμε σε 
ευρώ τα ποσά για τη σύναψη συμβάσεων ετησίας δαπάνης που αφορούν προμήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, ως ακολούθως: α) Με απευθείας 
ανάθεση μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, ...". Αναφορικά δε με 
τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας, απαιτείται και η τήρηση της διαδικασίας που 
προβλέπεται στο ΠΔ 394/1996 περί "Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου", που 
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 του Ν. 2286/1995 και ρυθμίζει τα σχετικά 
με τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών αγαθών που εκτελούνται από 
το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, ήτοι προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού, προσφορές, 
αξιολόγηση αυτών ή απευθείας ανάθεση και υπογραφή και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη έγγραφης σύμβασης. Από τα ανωτέρω παρέπεται ότι χωρίς τουλάχιστον 
υπογραφή και από τα δύο μέρη σχετικού εγγράφου η σύμβαση είναι άκυρη, οπότε 
ανακύπτει ζήτημα αδικαιολόγητου πλουτισμού. Ως προς το τελευταίο, όπως προκύπτει 
από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 904 παρ. 1 και 908 ΑΚ, κατά τα οποία 
"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. Ο λήπτης οφείλει να αποδώσει το πράγμα που έλαβε ή το 
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αντάλλαγμα που τυχόν έλαβε από αυτό", σε περίπτωση που εκτελείται και παραδίδεται 
έργο ή παρέχονται εργασίες ή υπηρεσίες με άκυρη σύμβαση "ο αντισυμβαλλόμενος" 
του παρέχοντος, που δέχεται το έργο ή τις υπηρεσίες στο πλαίσιο της άκυρης 
σύμβασης, η οποία συνιστά απλά τη βασική προϋπόθεση της έλλειψης νόμιμης αιτίας, 
υποχρεούται να αποδώσει την ωφέλεια, που απέκτησε χωρίς νόμιμη αιτία και που 
συνίσταται, σε περίπτωση αδυναμίας αυτούσιας απόδοσης της παροχής που έλαβε 
χώρα χωρίς νόμιμη αιτία, στη χρηματική αποτίμηση του παρασχεθέντος έργου ή της 
παρασχεθείσας εργασίας ή υπηρεσίας και στη δαπάνη που εξοικονόμησε, στην οποία 
θα υποβαλλόταν, εάν την εκτέλεση του ίδιου έργου ή της εργασίας ανέθετε, με 
έγκυρη σύμβαση, σε άλλο πρόσωπο, το οποίο θα διέθετε τα ίδια επαγγελματικά 
προσόντα και ικανότητες. Ο παραπάνω γενικός κανόνας του άρθρου 904 ΑΚ, που 
απορρέει από τις κοινωνικές αντιλήψεις περί ισότητας και επιείκειας, έχει εφαρμογή 
και για το Δημόσιο, δεδομένου ότι δεν καθιερώνεται γι’ αυτό εξαίρεση με τη διάταξη 
αυτή ή με άλλη (ΟλΑΠ 218/1977, ΑΠ 1225/2008 και 1378/2011). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 του ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάστηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών. Ιδρύεται δε ο λόγος αυτός αναιρέσεως όταν το 
δικαστήριο της ουσίας εφάρμοσε κανόνα ουσιαστικού δικαίου μη εφαρμοστέο, ή 
παρέλειψε την εφαρμογή του εφαρμοστέου, ή εφάρμοσε τέτοιο κανόνα εσφαλμένα, 
προσδίδοντας σ’ αυτόν με εσφαλμένη ερμηνεία έννοια διαφορετική από εκείνη που 
πράγματι έχει. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 4 του ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο έχει 
υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 904, 908, 
ΚΠολΔ: 340, 559 αριθ. 1, 559 αριθ.4, 559 αριθ. 10, 561, 
Σ: 94, 
Νόμοι: 1406/1983, άρθ. 1, 
Νόμοι: 2362/1995, άρθ. 79, 80, 84, 
Νόμοι: 2286/1995, άρθ. 5, 
ΠΔ: 394/1996,  
Δημοσίευση: INLAW 2017 

Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ 
γεγονότος και αποτελέσματος 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 128 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Αδικοπραξία . Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ γεγονότος και 
αποτελέσματος. Διδάγματα της κοινής πείρας. Παραβίαση κανόνα 

ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. 

- Από τις διατάξεις των άρθρων 914, 330, 297 και 298 ΑΚ προκύπτει ότι προϋποθέσεις 
της ευθύνης προς αποζημίωση είναι η υπαιτιότητα του υπόχρεου, το παράνομο της 
πράξης ή της παράλειψης αυτού και η ύπαρξη μεταξύ της πράξης ή της παράλειψης 
και της ζημίας που επήλθε αιτιώδους συνάφειας, η οποία υπάρχει όταν η πράξη ή η 
παράλειψη του ευθυνόμενου προσώπου, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας ήταν 
ικανή και μπορούσε αντικειμενικά να επιφέρει, κατά τη συνηθισμένη και κανονική 
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πορεία των πραγμάτων, το επιζήμιο αποτέλεσμα, χωρίς να αποκλείεται κατ’ αρχήν η 
ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου από το γεγονός ότι στο αποτέλεσμα συντέλεσαν και 
ιδιαίτερες περιστάσεις του βλαβέντος. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ότι τα 
πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε κυριαρχικώς 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. 
Αιτιώδης συνάφεια υπάρχει και όταν η πρόκληση τροχαίου ατυχήματος επιταχύνει την 
επέλευση βλάβης που θα επερχόταν σε αόριστο χρόνο στον παθόντα από άλλη αιτία, 
οπότε ο υπεύθυνος ευθύνεται για την συνέπεια της επιταχύνσεως επελθούσα ζημία 
του παθόντος.  
- Κατά το άρθρο 559 παρ. 1 εδ. β’ ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγο αναιρέσεως όταν το 
δικαστήριο εσφαλμένως χρησιμοποίησε ή παρέλειψε να χρησιμοποιήσει διδάγματα 
κοινής πείρας για την επί τη βάσει τούτων ανεύρεση της αληθούς εννοίας κανόνος 
δικαίου ή την υπαγωγή σ’ αυτόν των πραγματικών περιστατικών της διαφοράς. 
- Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ ιδρύεται όταν η 
προσβαλλόμενη απόφαση έχει ελλείψεις ως προς την αιτιολογία ή αντιφάσεις 
αναφερόμενες στην ελάσσονα πρόταση και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο 
αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή μη υπαγωγής των πραγματικών περιστατικών που 
έγιναν δεκτά από το δικαστήριο της ουσίας στον προσήκοντα κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 330, 914, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Αδικοπραξία - Αρχή αναλογικότητας 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 159 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Αδικοπραξία. Αρχή αναλογικότητας. 

- Με το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, όπως αυτό ισχύει μετά την αναθεώρησή 
του με το από 6/17-4-2001 Ψήφισμα της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής, ορίζεται ότι "οι 
κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα 
δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου πρέπει 
να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει 
επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας". Με την νέα 
αυτή διάταξη ο αναθεωρητικός νομοθέτης επέλεξε να κατοχυρώσει ρητά, από το όλο 
σύστημα των εγγυήσεων για τα επιτρεπτά όρια των επιβαλλόμενων στα ατομικά 
δικαιώματα νομοθετικών περιορισμών, την εγγύηση εκείνη που είναι γνωστή ως αρχή 
της αναλογικότητας. Απέκτησε έτσι ρητή συνταγματική υφή η αρχή αυτή, η οποία, 
ωστόσο, και προηγουμένως αναγνωριζόταν ως αρχή συνταγματικής ισχύος, που 
απορρέει από την ίδια την έννοια του κράτους δικαίου, αλλά και από την ουσία των 
θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων, τα οποία, ως έκφραση της γενικότερης 
ελευθερίας του ατόμου, δεν πρέπει να περιορίζονται από την κρατική εξουσία 
περισσότερο από όσο είναι αναγκαίο για την προστασία των δημόσιων συμφερόντων. 
Η αρχή αυτή, υπό την έννοια του τηρητέου μέτρου της εύλογης αντιστάθμισης 
προσφοράς και οφέλους, που αποτελεί κανόνα συνταγματικής βαθμίδας, επενεργεί σε 
κάθε είδους κρατική δραστηριότητα, καθώς και όταν πρόκειται για αντικρουόμενα 
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συμφέροντα στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου, αφού η έκταση της αρχής αυτής δεν 
περιορίζεται μόνο σε ορισμένες περιοχές του δικαίου, αλλά, και πριν από την ρητή 
συνταγματική της κατοχύρωση, διέτρεχε το σύνολο της έννομης τάξης και συνεπώς 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ερμηνεία και εφαρμογή οποιουδήποτε κανόνα 
δικαίου. Άλλωστε, με ρητή διατύπωση στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος η 
θεσπιζομένη από αυτήν προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ατόμου ισχύει 
και "στις σχέσεις των ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζει", και οριοθετείται έτσι η 
υποχρέωση και των αρμοδίων δικαιοδοτικών οργάνων, όταν επιλαμβάνονται της 
επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, να τις επιλύουν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει μια 
δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στα αντιτιθέμενα συμφέροντα, με παράλληλη προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα πρέπει, τα λαμβανόμενα μέτρα και οι 
έννομες συνέπειες, να είναι πρόσφορα (κατάλληλα) για την πραγμάτωση του 
επιδιωκόμενου σκοπού, αναγκαία, υπό την έννοια να συνιστούν μέτρο, το οποίο σε 
σχέση με άλλα δυνάμενα να ληφθούν μέτρα, να επάγεται τον ελάχιστο δυνατό 
περιορισμό για τον διάδικο, σε βάρος του οποίου απαγγέλλονται, και αναλογικά υπό 
στενή έννοια, δηλαδή να τελούν σε ανεκτή σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, 
προκειμένου η αναμενόμενη ωφέλεια να μην υπολείπεται της βλάβης που προκαλούν. 
Ενόψει τούτων, δεν καταλείπεται αμφιβολία ότι η ως άνω συνταγματική διάταξη, έστω 
και αν ρητά δεν αναφέρεται σ’ αυτήν, απευθύνεται και στον δικαστή, όσον αφορά τις 
σχέσεις των διαδίκων, καθιερώνοντας αυτήν ως δεσμευτική δικαιϊκή αρχή, όπως και 
άλλες τέτοιες αρχές που διατρέχουν το δίκαιο και είναι δεσμευτικές (αρχή του 
σεβασμού της αξίας του ανθρώπου, αρχή της δίκαιης δίκης κ.λπ.). Εξάλλου, η αρχή 
αυτή, ως διάχυτη στην έννομη τάξη, υπερβαίνει τα όρια της ρητής συνταγματικής 
κατοχύρωσής της, με την οποία πάντως αναδείχθηκε η σημασία της ως βασικής 
εγγύησης για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, οφείλει δε ο δικαστής 
κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων της κοινής νομοθεσίας, που 
άπτονται των δικαιωμάτων αυτών, να προστρέχει στο κρίσιμο για την όλη έννομη τάξη 
περιεχόμενο της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας, που απορρέει από την 
αρχή της ισότητας και την αρχή του κράτους δικαίου. Αποτελεί την αντίστροφη μορφή 
της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος, όταν το ασκούμενο δικαίωμα 
υπερβαίνει τα ακραία όρια που θέτουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη, καθώς και ο 
οικονομικός και κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος. Στην περίπτωση δε υπέρβασης 
της αρχής της αναλογικότητας πρόκειται για δυσαναλογία μέσου προς το σκοπό, δηλ. 
το ασκούμενο δικαίωμα έχει απολέσει την αναλογία του προς τον επιδιωκόμενο σκοπό 
και συνακόλουθα η άσκησή του είναι απαγορευμένη. Επομένως, όπως και η 
κατάχρηση δικαιώματος, που αποτελεί απαγορευτικό κανόνα, και οριοθετεί αρνητικά 
την άσκηση των δικαιωμάτων, έτσι και η αρχή της αναλογικότητας αποτελεί κανόνα 
δικαίου (γενική νομική αρχή), η οποία προσδιορίζει την τελολογική λειτουργία των 
πάσης φύσεως δικαιωμάτων και του ιδιωτικού δικαίου. Από τα ως άνω συνάγεται, ως 
γενική νομική αρχή, ότι η έννομη συνέπεια που είτε προβλέπεται από κανόνα δικαίου 
κατώτερης τυπικής ισχύος από εκείνες του Συντάγματος, είτε απαγγέλλεται από 
δικαστικό ή διοικητικό όργανο, πρέπει να τελεί, σε σχέση ανεκτής αναλογίας προς το 
αντίστοιχο πραγματικό, δηλ. να μην υπερβαίνει τα όρια, όπως διαγράφονται από τα 
δεδομένα της κοινής πείρας και της κοινής περί δικαίου συνείδησης σε ορισμένο τόπο 
και χρόνο, όπως αποτυπώνονται με την συνήθη πρακτική των δικαστηρίων. Η κρίση 
δηλαδή του ουσιαστικού δικαστηρίου πρέπει να μην παραβιάζει την αρχή της 
αναλογικότητας, ούτε να υπερβαίνει τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας, 
που αποτελεί, γενική αρχή του δικαίου και μέσο ελέγχου της κρίσης του δικαστηρίου, 
χωρίς να υπάγεται στην έννοια της αναλογικότητας. Περαιτέρω, από το άρθρο 932 του 
ΑΚ προκύπτει ότι σκοπός της διατάξεως είναι να επιτυγχάνεται μία υπό ευρεία έννοια 
αποκατάσταση του παθόντος για την ηθική του βλάβη, λόγω της αδικοπραξίας, ώστε 
αυτός να απολαύει μία δίκαιη και επαρκή ανακούφιση και παρηγοριά, χωρίς, από το 
άλλο μέρος, να εμπορευματοποιείται η προσβληθείσα ηθική αξία και να επεκτείνεται 
υπέρμετρα το ύψος της αποζημιώσεως για ηθική βλάβη, που δεν μπορεί να αποτιμηθεί 
επακριβώς σε χρήμα. Με βάση τον σκοπό αυτόν αντλούνται, στη συνέχεια, ως 
ουσιώδη χαρακτηριστικά της έννοιας του "ευλόγου" εκείνα τα στοιχεία που αποτελούν 



τα πλέον πρόσφορα μέσα για την εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού της διάταξης. 
Τέτοια στοιχεία είναι κυρίως: το είδος και η βαρύτητα της προσβολής, η περιουσιακή, 
κοινωνική και προσωπική κατάσταση των μερών και κυρίως του παθόντος, η βαρύτητα 
του πταίσματος του δράστη (στον βαθμό που επηρεάζει την ένταση της ηθικής 
βλάβης), η βαρύτητα του τυχόν συντρέχοντος πταίσματος του θύματος, οι όλες 
ειδικότερες συνθήκες πρόκλησης της ηθικής βλάβης. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
οδηγούν τον δικαστή να σχηματίσει την κατά το άρθρο 932 του Α.Κ εύλογη κρίση του 
(όχι κατά τις υποκειμενικές του ανέλεγκτες αντιλήψεις, αλλά) κατ’ εφαρμογή του 
αντικειμενικού μέτρου που θα εφάρμοζε και ο νομοθέτης, αν έθετε ο ίδιος τον 
κανόνα αποκατάστασης της ηθικής βλάβης στην ατομική περίπτωση. Συνάγεται δε το 
αντικειμενικό αυτό μέτρο από τον ανωτέρω σκοπό του άρθρου 932 του ΑΚ και, μέσω 
αυτού, από την όλη κλίμακα των υπερκειμένων σκοπών του συστήματος αποζημίωσης 
λόγω αδικοπραξίας του ΑΚ. Η κρίση του δικαστηρίου ουσίας, όσον αφορά το ύψος της 
επιδικαστέας χρηματικής ικανοποίησης αποφασίζεται (κατ’ αρχήν αναιρετικώς 
ανέλεγκτα), με βάση τους ισχυρισμούς και τα αποδεικτικά στοιχεία που θέτουν στη 
διάθεσή του οι διάδικοι. Επιβάλλεται όμως, σε κάθε περίπτωση να τηρείται, κατά τον 
καθορισμό του επιδικαζόμενου ποσού, η αρχή της αναλογικότητας ως γενική νομική 
αρχή και δη αυξημένης τυπικής ισχύος [άρθρα 2 παρ. 1 και 25 του ισχύοντος 
Συντάγματος] με την έννοια ότι η σχετική κρίση του δικαστηρίου, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα όρια, όπως αυτά διαπιστώνονται από τα δεδομένα της κοινής πείρας και 
την κοινή περί δικαίου συνείδηση σε ορισμένο τόπο και χρόνο, που αποτυπώνονται 
στη συνήθη πρακτική των δικαστηρίων. Και τούτο, διότι μια απόφαση, με την οποία 
επιδικάζεται ένα ευτελές ή υπέρμετρα μεγάλο ποσό, ως δήθεν εύλογο κατά την 
ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου, προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, ευτελίζει, 
στην πρώτη περίπτωση, (όσον αφορά τον παθόντα), το σεβασμό της αξίας του 
ανθρώπου, και στην δεύτερη, (όσον αφορά τον υπόχρεο), το δικαίωμα της περιουσίας 
τους, αφού το δικαστήριο επεμβαίνοντας στη διαφορά μεταξύ ιδιωτών πρέπει να τηρεί 
μια δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στα αντιτιθέμενα συμφέροντα, με παράλληλη 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι η έννοια 
της αναλογικότητας είναι έννοια αυστηρότερη του "ευλόγου" και συνακόλουθα το 
"εύλογο" εμπεριέχεται αναγκαίως στο "ανάλογο". Άλλωστε την αρχή αυτή, υπό την 
προεκτεθείσα έννοια, εκφράζει και η υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη του άρθρου 1 
του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, υπό την έννοια ότι πρέπει να υπάρχει 
μια ανεκτή σχέση αναλογικότητας μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και του 
σκοπού που επιδιώκει κάθε μέτρο, το οποίο αποστερεί ένα άτομο από θεμελιακό 
δικαίωμά του, όπως από την ιδιοκτησία του. Ενόψει όλων αυτών η κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας, ως προς το ύψος του ποσού της επιδικασθείσης χρηματικής 
ικανοποίησης, πρέπει να ελέγχεται αναιρετικά, για το αν παραβιάζεται ευθέως ή εκ 
πλαγίου (άρθρο 559 ΚΠολΔ αναλόγως από τους αρ. 1 ή 19), η αρχή της 
αναλογικότητας (άρθρο 2 παρ. 1 και 25 του Συντάγματος) υπό την προεκτεθείσα 
έννοια, αλλά και όταν διαπιστώνεται υπέρβαση από το δικαστήριο της ουσίας των 
ακραίων ορίων της διακριτικής του ευχέρειας (ΟλΑΠ 9/2015). 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 914, 932, 
Σ: 25, 
ΕΣΔΑ: 1, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  
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Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 557 
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Περίληψη: 
Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 

δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. 

- Από τις διατάξεις των άρθρων 10 του ΓπΝ/1911, 297 έως 300, 330 εδ. β' και 914 του 
ΑΚ προκύπτει, ότι σε περίπτωση συγκρούσεως μεταξύ δύο οχημάτων η ευθύνη προς 
αποζημίωση προϋποθέτει συμπεριφορά παράνομη και υπαίτια, επέλευση ζημίας και 
ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συμπεριφοράς του οδηγού και της ζημίας. 
Μορφή υπαιτιότητας είναι και η αμέλεια, η οποία υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η 
επιμέλεια, που απαιτείται στις συναλλαγές, δηλαδή αυτή, που, αν είχε καταβληθεί, με 
μέτρο τη συμπεριφορά του μέσου συνετού και επιμελούς οδηγού αυτοκινήτου, θα 
καθιστούσε δυνατή την αποτροπή της συγκρούσεως. 
- Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/1999) ορίζεται ότι η πινακίδα Ρ-2 
(υποχρεωτική διακοπή πορείας) τοποθετείται πριν από κόμβο και σημαίνει 
υποχρεωτική διακοπή πορείας του οχήματος πριν από την είσοδο στον κόμβο, καθώς 
και παραχώρηση προτεραιότητας στα οχήματα, τα οποία κινούνται στην οδό προς την 
οποία πλησιάζει. Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 12 
παρ. 1, 19 παρ. 1, 2 και 3 και 21 παρ. 1 και 2 του ΚΟΚ προκύπτει ότι όταν σε ισόπεδο 
κόμβο μια οδός τέμνει καθέτως άλλη σε σχήμα "Τ", ήτοι καταλήγει σ' αυτήν χωρίς να 
συνεχίζεται, και υπάρχει πινακίδα Ρ-2 (STOP) για τον κινούμενο στην τέμνουσα οδό 
οδηγό, αλλά ίδια πινακίδα και για τον κινούμενο από δεξιά εκείνον οδηγό, οφείλουν 
και οι δύο οδηγοί στα πλαίσια των ανωτέρω διατάξεων να οδηγούν με σύνεση και με 
διαρκώς τεταμένη την προσοχή, να έχουν τον έλεγχο του οχήματός τους, να 
ρυθμίζουν την ταχύτητά τους ανάλογα με τις κρατούσες συνθήκες, να την μειώνουν 
πλησίον των ισόπεδων οδικών κόμβων, να βεβαιώνονται αν πρόκειται να εισέλθουν 
αριστερά ή δεξιά σε άλλη οδό, ότι μπορούν να το πράξουν χωρίς κίνδυνο ή 
παρακώλυση των λοιπών χρηστών της οδού και να χρησιμοποιήσουν τους δείκτες 
κατεύθυνσης για να καταστήσουν έγκαιρα γνωστή την πρόθεσή τους να αλλάξουν 
κατεύθυνση προς τα αριστερά ή δεξιά κατά περίπτωση και τέλος να διακόπτουν 
υποχρεωτικά την πορεία τους πριν από τον οδικό κόμβο και να εισέρχονται σ' αυτόν 
με ιδιαίτερη προσοχή. 
- Κατ' άρθρο 559 αριθ. 1 εδ. α' ΚΠολΔ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως και αν παραβιάστηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου, εσωτερικού ή διεθνούς. Ο κανόνας παραβιάζεται είτε 
με ψευδή ερμηνεία, η οποία υπάρχει, όταν αποδίδεται στον κανόνα έννοια 
διαφορετική από την αληθινή, είτε με μη ορθή εφαρμογή, η οποία εκδηλώνεται, όταν 
εφαρμόζεται κανόνας, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ή όταν 
δεν εφαρμόζεται, ενώ έπρεπε, ή όταν εφαρμόζεται εσφαλμένως. Κατά δε το εδάφιο β' 
του αυτού ως άνω άρθρου και αριθμού, η παραβίαση των διδαγμάτων της κοινής 
πείρας αποτελεί λόγο αναιρέσεως μόνο, αν τα διδάγματα αυτά αφορούν την ερμηνεία 
κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγματικών γεγονότων σε αυτούς, όταν δηλαδή 
το δικαστήριο εσφαλμένως χρησιμοποιεί ή παραλείπει να χρησιμοποιήσει διδάγματα 
της κοινής πείρας, για να ανεύρει με βάση αυτά την αληθινή έννοια κανόνα δικαίου ή 
για να υπαγάγει ή μη τα πραγματικά περιστατικά της διαφοράς στον κανόνα αυτόν (ΑΠ 
32/1999). 
- Έλλειψη νόμιμης βάσης της αποφάσεως, η οποία στοιχειοθετεί τον προβλεπόμενο 
από τη διάταξη του αριθμού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ λόγο αναιρέσεως, 
συντρέχει και όταν η απόφαση έχει αντιφατικές ή ανεπαρκείς αιτιολογίες σε ζήτημα, 
που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια 
της αιτιολογίας, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, υπάρχει, όταν στο αιτιολογικό, 
που αποτελεί την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού, αναφέρονται 
αντιφατικώς ή ανεπαρκώς τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της 
ουσίας στήριξε την κρίση του επί ζητήματος με ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης κι έτσι δεν μπορεί να ελεγχθεί, αν στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέτρεχαν οι 
όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που εφαρμόστηκε, ή δεν συνέτρεχαν οι όροι 
εκείνου που δεν εφαρμόστηκε. Δεν ιδρύεται όμως ο αναιρετικός αυτός λόγος, αν η 



αντίφαση ή η ανεπάρκεια ανάγεται στην αναιρετικώς ανέλεγκτη εκτίμηση των 
αποδείξεων (άρθρ. 561 παρ. 1 ΚΠολΔ) και ειδικότερα στην ανάλυση και αιτιολόγηση 
του αποδεικτικού πορίσματος, αρκεί τούτο να εκτίθεται στην απόφαση σαφώς.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
ΚΟΚ: 4, 12, 19, 21, 
Δημοσίευση: INLAW 2016  

Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 69 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Συντρέχον πταίσμα. Η παράβαση 

διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεμελιώνει αυτή καθ’ εαυτήν υπαιτιότητα στην 

επέλευση αυτοκινητικού ατυχήματος, Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 

δικαίου. Διδάγματα της κοινής πείρας. Έλλειψη νόμιμης βάσης. 

Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. 
Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση. Επικουρικό Κεφάλαιο. 

- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 εδάφ. β’ 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. Υπαιτιότητα είναι ο 
ψυχικός δεσμός του δράστη προς την αδικοπραξία. Αν η ζημία οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του παθόντος, δεν οφείλεται αποζημίωση, ενώ, αν 
διαπιστωθεί οικείο πταίσμα αυτού, το δικαστήριο μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 300 
ΑΚ, να μην επιδικάσει αποζημίωση ή να μειώσει το ποσό της. 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 
ή από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. Αιτιώδης 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 ότι 
αποδείχθηκαν 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. Επίσης, οι έννοιες της υπαιτιότητας και της 
συνυπαιτιότητας είναι νομικές και, επομένως, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ως 
προς τη συνδρομή ή όχι οικείου πταίσματος του ζημιωθέντος κατά την επέλευση της 
ζημίας, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά τις διατάξεις του άρθρου 559 
αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ για ευθεία και εκ πλαγίου παράβαση κανόνων ουσιαστικού 
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δικαίου, καθώς και για παραβίαση διδαγμάτων κοινής πείρας (ΑΠ 1591/2014, ΑΠ 
76/2014, ΑΠ 2181/2013). Εκφεύγει όμως του αναιρετικού ελέγχου η κρίση ως προς το 
βαθμό-τη βαρύτητα του πταίσματος και το ποσοστό, κατά το οποίο πρέπει να μειωθεί η 
αποζημίωση, διότι η κρίση αυτή σχηματίζεται από την κατ’ άρθρ. 561 παρ. 1 ΚΠολΔ 
αναιρετικά ανέλεγκτη εκτίμηση των πραγματικών γεγονότων, χωρίς την υπαγωγή 
τους σε νομική έννοια (ΑΠ 1591/2014, ΑΠ 1715/2010). Τα πιο πάνω έχουν εφαρμογή και 
στην περίπτωση του άρθρου 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, ως προς την υπαιτιότητα των οδηγών 
των αυτοκινήτων που συγκρούστηκαν, κατά το οποίο είναι εφαρμοστέα η διάταξη του 
άρθρου 914 ΑΚ. 
- Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεμελιώνει αυτή καθ’ εαυτήν 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 αποτελέσματος που επήλθε. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι 
ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών... Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρμοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, ή 
αν εφαρμοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν 
εφαρμοστεί εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία είτε με 
κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο 
έκρινε κατ’ ουσίαν, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται με βάση τα 
πραγματικά περιστατικά που ανέλεγκτα το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε ότι 
αποδείχθηκαν και την υπαγωγή τους στο νόμο και ιδρύεται αυτός ο λόγος αναίρεσης 
αν οι πραγματικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση. Με το 
λόγο αυτόν δεν επιτρέπεται να πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση κατά την 
εκτίμηση των αποδείξεων, υπό την επίκληση ότι αυτή παραβίασε κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο (ΑΠ 849/2007). 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 1 εδάφ. β’ του ίδιου Κώδικα, η παραβίαση των 
διδαγμάτων της κοινής πείρας ιδρύει λόγο αναίρεσης μόνο αν αυτά αφορούν την 
ερμηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγματικών γεγονότων σ’ αυτούς, 
δηλαδή, όταν το δικαστήριο χρησιμοποιεί εσφαλμένα ή παραλείπει εσφαλμένα να 
χρησιμοποιήσει διδάγματα κοινής πείρας για να βρει την έννοια κάποιου κανόνα 
δικαίου ή να υπαγάγει σ’ αυτόν τα πραγματικά περιστατικά της διαφοράς, όχι, όμως, 
και όταν χρησιμεύουν για την εξακρίβωση από το δικαστήριο της ύπαρξης 
πραγματικών περιστατικών ή προς εκτίμηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών 
μέσων που προσκομίστηκαν, γιατί, στην περίπτωση αυτή, πρόκειται για εκτίμηση 
πραγμάτων, η οποία είναι αναιρετικά ανέλεγκτη κατ’ άρθρ. 561 παρ. 1 ΚΠολΔ (ΑΠ 
92/2013, ΑΠ 322/2012, ΑΠ 1241/2010). Πρέπει, συναφώς, να αναφέρεται στο 
αναιρετήριο ποία συγκεκριμένα διδάγματα της κοινής πείρας παραβιάστηκαν, ο 
κανόνας δικαίου, στην εξειδίκευση του οποίου δεν χρησιμοποιήθηκαν ή 
χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένα και σε τι ακριβώς συνίσταται η παραβίαση (ΑΠ 
951/2015). Επιπροσθέτως, πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος, κατά τον οποίο 
παραβιάστηκαν τα διδάγματα αυτά, καθώς και η, κατά τον αναιρεσείοντα, ορθή έννοια 
του κανόνα δικαίου, ο οποίος προκύπτει απ’ αυτά που το δικαστήριο, εσφαλμένα, 
χρησιμοποίησε. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήματα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, που αποτελεί κύρωση της παράβασης 
του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγματος, προκύπτει ότι ο πιο πάνω λόγος αναίρεσης 
ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού δεν εκτίθενται 
καθόλου πραγματικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή όταν τα εκτιθέμενα δεν 
καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγματικού του εφαρμοστέου 
κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννομης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την 
άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν μεταξύ τους (αντιφατική 
αιτιολογία). Για να είναι ορισμένος ο λόγος αυτός πρέπει να διαλαμβάνονται στο 
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αναιρετήριο: α) οι πραγματικές παραδοχές της απόφασης ή μνεία ότι αυτή δεν έχει 
καθόλου αιτιολογίες, β) ο ισχυρισμός (αγωγικός, ένσταση) και τα περιστατικά που 
προτάθηκαν για τη θεμελίωσή του, ως προς τον οποίο η έλλειψη, η ανεπάρκεια ή η 
αντίφαση και η σύνδεσή του με το διατακτικό και γ) εξειδίκευση του σφάλματος του 
δικαστηρίου, δηλαδή, αν πρόκειται για παντελή έλλειψη αιτιολογίας, μνεία μόνο 
τούτου, αν πρόκειται για ανεπαρκή αιτιολογία, ποία επιπλέον περιστατικά έπρεπε να 
αναφέρονται ή ως προς τι υπάρχει έλλειψη νομικού χαρακτηρισμού και, αν πρόκειται 
για αντιφατικές αιτιολογίες, ποίες είναι αυτές, σε τι συνίσταται η αντίφαση και από 
πού προκύπτει. Δεν έχει, όμως, εφαρμογή η παραπάνω διάταξη, όταν οι ελλείψεις 
ανάγονται στην εκτίμηση των αποδείξεων και, ιδίως, στην ανάλυση, στάθμιση και 
αιτιολόγηση του πορίσματος που εξάγεται απ’ αυτές, γιατί στην κρίση του αυτή το 
δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα κατά το άρθρο 561 παρ. 1 του ΚΠολΔ, εκτός αν δεν 
είναι σαφές και πλήρες το πόρισμα και για το λόγο αυτόν γίνεται αδύνατος ο 
αναιρετικός έλεγχος. Δηλαδή, μόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι 
ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή 
γιατί δεν αποδείχθηκε. Τα επιχειρήματα του δικαστηρίου που σχετίζονται με την 
εκτίμηση των αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές, με βάση τις οποίες 
διαμορφώνεται το αποδεικτικό πόρισμα και, συνεπώς, δεν αποτελούν "αιτιολογία" της 
απόφασης, ώστε, στο πλαίσιο της υπόψη διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 του 
ΚΠολΔ, αυτή να επιδέχεται μομφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν 
δημιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα επιχειρήματα των διαδίκων που δεν συνιστούν 
αυτοτελείς ισχυρισμούς, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης είναι απαράδεκτος. 
Ειδικότερα, από τη διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η εκτίμηση 
από το δικαστήριο της ουσίας των πραγματικών περιστατικών, εφόσον δεν 
παραβιάστηκαν με αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου , στους οποίους 
περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίμησή τους δεν ιδρύει λόγους 
αναίρεσης από τους αριθμούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ, είναι από τον 
Άρειο Πάγο ανέλεγκτη και, επομένως, ο αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, από το 
περιεχόμενο του οποίου προκύπτει ότι δεν συντρέχει καμία από τις προαναφερόμενες 
εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι απαράδεκτος, καθόσον πλήττεται πλέον η ουσία της 
υπόθεσης που δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. Επίσης, αν το διατακτικό της 
προσβαλλόμενης απόφασης στηρίζεται αυτοτελώς σε δύο ή περισσότερες επάλληλες 
αιτιολογίες και με τους λόγους αναίρεσης πλήττεται η μία μόνο απ’ αυτές, οι λόγοι 
αυτοί της αναίρεσης είναι αλυσιτελείς, αφού οι μη πληττόμενες αιτιολογίες στηρίζουν 
επαρκώς το διατακτικό της απόφασης (βλ. και άρθρ. 577 παρ. 3 ΚΠολΔ). Δηλαδή, σε 
περίπτωση διαδοχικής αιτιολογίας, χρειάζεται η προσβολή με επιτυχία όλων των 
αιτιολογιών που στηρίζουν το διατακτικό (καθεμίας αυτοτελώς) της πληττόμενης 
απόφασης, για την αναίρεση της τελευταίας (ΑΠ 675/2013, ΑΠ 1835/2007). 
- Κατά το άρθρο 932 εδάφ. γ’ του ΑΚ, σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου, η 
χρηματική ικανοποίηση μπορεί να επιδικαστεί στην οικογένεια του θύματος ως ψυχική 
οδύνη. Στη διάταξη αυτή δεν γίνεται προσδιορισμός της έννοιας του όρου "οικογένεια 
του θύματος", προφανώς γιατί ο νομοθέτης δεν θέλησε να διαγράψει δεσμευτικώς τα 
όρια ενός θεσμού, ο οποίος, λόγω της φύσης του, υφίσταται αναγκαία τις επιδράσεις 
από τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις, κατά τη διαδρομή του χρόνου. Κατά την αληθή, 
όμως, έννοια της διάταξης αυτής, που απορρέει από το σκοπό της θέσπισής της, στην 
οικογένεια του θύματος, ως αόριστης νομικής έννοιας, περιλαμβάνονται οι εγγύτεροι 
και στενά συνδεόμενοι συγγενείς του θανόντος, που δοκιμάστηκαν ψυχικά από την 
απώλειά του και για την ανακούφιση του ηθικού πόνου των οποίων στοχεύει η διάταξη 
αυτή, ανεξάρτητα από το αν συζούσαν μαζί του ή διέμεναν χωριστά (ΑΠ Ολομ. 
16/2011). Υπό την έννοια αυτή, μεταξύ των προσώπων τούτων περιλαμβάνονται ο 
σύζυγος. οι κατιόντες, οι ανιόντες, οι αδελφοί του θανόντος, καθώς και οι αγχιστείς 
πρώτου βαθμού, ήτοι πεθερός, πεθερά, γαμπρός και νύφη (ΑΠ 602/2015, ΑΠ 675/2013, 
ΑΠ 382/2013, ΑΠ 1723/2012). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 562 παρ. 2 του ΚΠολΔ, είναι απαράδεκτος λόγος 
αναίρεσης που στηρίζεται σε ισχυρισμό, ο οποίος δεν προτάθηκε νόμιμα στο 
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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 (ήτοι η παραβίαση να προκύπτει μόνο από την ανάγνωση της απόφασης, 
χωρίς να απαιτείται και επισκόπηση των διαδικαστικών εγγράφων) και γ) για ισχυρισμό 
που αφορά τη δημόσια τάξη. Η διάταξη αυτή, η οποία αποτελεί εκδήλωση της 
θεμελιώδους αρχής ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης του 
δικαστηρίου της ουσίας με βάση την πραγματική και νομική κατάσταση που όφειλε να 
λάβει υπόψη του ο ουσιαστικός δικαστής, καθιερώνει την ειδική προϋπόθεση του 
παραδεκτού των λόγων αναίρεσης, της οποίας η συνδρομή πρέπει να προκύπτει από 
το αναιρετήριο. Πρέπει, δηλαδή, να αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι ο ισχυρισμός που 
στηρίζει το λόγο αναίρεσης είχε προταθεί στο δικαστήριο, το οποίο εξέδωσε την 
προσβαλλόμενη απόφαση και μάλιστα είχε προταθεί νόμιμα. 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 αναίρεσης δεν μπορεί να ιδρυθεί αν ο σχετικός ισχυρισμός δεν είχε 
προταθεί νόμιμα από τον διάδικο, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις εξαιρέσεις του 
άρθρ. 562 παρ. 2 ΚΠολΔ (ΑΠ 73/2016, ΑΠ 168/2015). Και στις περιπτώσεις, όμως, αυτές, 
για να είναι παραδεκτός ο σχετικός ισχυρισμός, ο οποίος προτείνεται για πρώτη φορά 
ενώπιον του Αρείου Πάγου, όταν αφορά τη δημόσια τάξη ή όταν το σφάλμα προκύπτει 
από την ίδια την απόφαση, πρέπει τα πραγματικά γεγονότα στα οποία στηρίζεται να 
είχαν υποβληθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση και να 
γίνεται στο αναιρετήριο επίκληση της υποβολής αυτής (ΑΠ 168/2015, ΑΠ 1620/2005). 
Επομένως, ο ισχυρισμός πρέπει να παρατίθεται στο αναιρετήριο όπως προτάθηκε στο 
δικαστήριο της ουσίας, να αναφέρεται δε και ο χρόνος και ο τρόπος πρότασής 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 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 533 παρ. 2 ΚΠολΔ, σύμφωνα με την οποία το 
δευτεροβάθμιο δικαστήριο εφαρμόζει το νόμο που ίσχυε όταν δημοσιεύθηκε η 
πρωτόδικη απόφαση, προκύπτει ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, προκειμένου να 
κρίνει την ορθότητα της εκκαλούμενης πρωτόδικης απόφασης, εφαρμόζει το νόμο 
που ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσης της πρωτόδικης απόφασης και όχι το νεότερο 
νόμο που ισχύει κατά την κατ’ έφεση δίκη, εκτός αν με αυτόν ορίζεται διαφορετικά ως 
προς την αναδρομική έναρξη της ισχύος του (ΟλΑΠ 30/1998). Από τις διατάξεις, όμως, 
των άρθρων 533 παρ. 2, 535 παρ. 1 και 536 παρ. 1 και 2 του ίδιου Κώδικα προκύπτει ότι, 
αν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, κρίνοντας βάσιμο κάποιον λόγο έφεσης, εξαφανίσει 
την πρωτόδικη οριστική απόφαση και προβεί στην κατ’ ουσίαν εκδίκαση της υπόθεσης, 
είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει για τη διάγνωση της νομικής και ουσιαστικής 
βασιμότητας της αγωγής το νόμο που ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της δικής 
του απόφασης είτε έχει αναδρομική δύναμη είτε όχι, εφόσον όμως, στην τελευταία 
περίπτωση, καταλαμβάνει, χρονικά, την επίδικη έννομη σχέση (ΟλΑΠ 7/2011). 
- Με το άρθρο τέταρτο, παρ. γ’ του Ν. 4092/2012, αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του 
άρθρου 19 του Ν. 489/1976 (που κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 237/1986) και εισήχθησαν 
ρυθμίσεις, ως προς την ευθύνη του "Επικουρικού Κεφαλαίου", βάσει των οποίων α) 
τέθηκε, ως ανώτατο όριο, στη χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης, το 
χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο, β) ειδικά, για την περίπτωση 
ευθύνης του "Επικουρικού Κεφαλαίου" εξαιτίας ατυχήματος που προκλήθηκε από 
αυτοκίνητο, καλυπτόμενο, ως προς την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, από ασφαλιστική 
εταιρεία, η οποία πτώχευσε ή της οποίας ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας ή η 
εκτέλεση σε βάρος της απέβη άκαρπη, ορίστηκε κλιμακωτά η υποχρέωσή του να 
καταβάλει την αποζημίωση που επιδικάστηκε (με ανώτατο όριο 100.000 ευρώ, με 
εξαίρεση για τα πρόσωπα που ζημιώθηκαν με αναπηρία) και γ) ορίστηκε ότι οι 
ρυθμίσεις αυτές καταλαμβάνουν και τις ήδη γεννημένες αξιώσεις κατά του 
"Επικουρικού Κεφαλαίου", χωρίς, πάντως, να θίγονται αξιώσεις που έχουν επιδικαστεί 
με οριστική δικαστική απόφαση. Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διάταξης, αν 
οριστική απόφαση που επιδικάζει ορισμένα ποσά κατά του "Επικουρικού Κεφαλαίου" 
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εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4092/2012, ήτοι 8-11-2012, η έφεση κατ’ 
αυτής συζητήθηκε μετά την έναρξη ισχύος του και με την απόφαση του Εφετείου 
διαφοροποιούνται τα ποσά που πρωτοδίκως επιδικάστηκαν, τότε δεν ισχύουν οι 
ποσοτικοί περιορισμοί, αφού έχει προηγηθεί οριστική απόφαση που εκδόθηκε πριν από 
το νόμο 4092/2012, ανεξάρτητα του αν αυτή τροποποιείται. 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 932, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 533, 561, 562, 
Νόμοι: ΓΠΝ /1911, άρθ. 10, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 530 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Συντρέχον πταίσμα. Η παράβαση 

διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεμελιώνει αυτή καθ’ εαυτήν υπαιτιότητα στην 

επέλευση αυτοκινητικού ατυχήματος. Θάνατος διαδίκου. 

- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 εδάφ. β’ 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. Υπαιτιότητα είναι ο 
ψυχικός δεσμός του δράστη προς την αδικοπραξία. Αν η ζημία οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του παθόντος, δεν οφείλεται αποζημίωση, ενώ, αν 
διαπιστωθεί οικείο πταίσμα αυτού, το δικαστήριο μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 300 
ΑΚ, να μην επιδικάσει αποζημίωση ή να μειώσει το ποσό της. 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 
ή από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. Αιτιώδης 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 ότι 
αποδείχθηκαν, γενικώς λαμβανόμενα, μπορούν να θεωρηθούν αντικειμενικώς ως 
πρόσφορη αιτία της ζημίας που επήλθε, 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, ενώ η κρίση για το αν πράγματι στη συγκεκριμένη περίπτωση η πράξη ή η 
παράλειψη εκείνη αποτέλεσε την αιτία του ζημιογόνου αποτελέσματος δεν υπόκειται 
στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, καθόσον ανάγεται σε εκτίμηση πραγματικού υλικού, 
σύμφωνα με το άρθρ. 561 παρ. 1 ΚΠολΔ (ΑΠ 1546/2014, ΑΠ 1513/2014, ΑΠ 128/2013). 
- Οι έννοιες της υπαιτιότητας και της συνυπαιτιότητας είναι νομικές και, επομένως, η 
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ως προς τη συνδρομή ή όχι υπαιτιότητας του 
ζημιώσαντος και οικείου πταίσματος του ζημιωθέντος κατά την επέλευση της ζημίας, 
υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά τις διατάξεις του άρθρου 559 αριθ. 1 
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και 19 ΚΠολΔ για ευθεία και εκ πλαγίου παράβαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου, 
καθώς και για παραβίαση διδαγμάτων κοινής πείρας (ΑΠ 1591/2014, ΑΠ 652/2014, ΑΠ 
76/2014, ΑΠ 2181/2013). Εκφεύγει όμως του αναιρετικού ελέγχου η κρίση ως προς το 
βαθμό - τη βαρύτητα του πταίσματος και το ποσοστό, κατά το οποίο πρέπει να μειωθεί 
η αποζημίωση, διότι η κρίση αυτή σχηματίζεται από την κατ’ άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολΔ 
αναιρετικά ανέλεγκτη εκτίμηση των πραγματικών γεγονότων, χωρίς την υπαγωγή 
τους σε νομική έννοια (ΑΠ 1591/2014, ΑΠ 1715/2010). Τα προαναφερόμενα έχουν 
εφαρμογή και στην περίπτωση του άρθρου 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, ως προς την 
υπαιτιότητα των οδηγών των αυτοκινήτων που συγκρούστηκαν, κατά το οποίο είναι 
εφαρμοστέα η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ. 
- Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεμελιώνει αυτή καθ’ εαυτήν 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 αποτελέσματος που επήλθε. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι 
ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών... Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρμοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, ή 
αν εφαρμοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν 
εφαρμοστεί εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία είτε με 
κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο 
έκρινε κατ’ ουσίαν, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται με βάση τα 
πραγματικά περιστατικά που ανέλεγκτα το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε ότι 
αποδείχθηκαν και την υπαγωγή τους στο νόμο και ιδρύεται αυτός ο λόγος αναίρεσης 
αν οι πραγματικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση. Με το 
λόγο αυτόν δεν επιτρέπεται να πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση κατά την 
εκτίμηση των αποδείξεων, υπό την επίκληση ότι αυτή παραβίασε κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο (ΑΠ 849/2007). 
- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 62, 73, 286 επ. και 313 ΚΠολΔ 
προκύπτει ότι, αν κάποιος διάδικος αποβιώσει κατά τη διάρκεια της δίκης και μέχρι το 
τέλος της προφορικής συζήτησης μετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση και 
εφόσον τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις, μεταξύ των οποίων είναι και εκείνη της 
γνωστοποίησης του θανάτου στον αντίδικο του αποβιώσαντος, επέρχεται διακοπή της 
δίκης και όλες οι διαδικαστικές πράξεις που επιχειρούνται μέχρι τη νόμιμη επανάληψη 
της διαδικασίας λογίζονται άκυρες. Αν δεν γίνει η γνωστοποίηση του θανάτου, δεν 
επέρχεται διακοπή της δίκης, ενώ η απόφαση που εκδίδεται είναι υποστατή και μπορεί 
να προσβληθεί με το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Σε περίπτωση που ο διάδικος 
αποβιώσει μετά το πέρας της προφορικής συζήτησης μετά την οποία εκδίδεται η 
οριστική απόφαση ή πολύ περισσότερο μετά την έκδοση της τελευταίας, όταν δηλαδή 
δεν υφίσταται πλέον εκκρεμής δικαστικός αγώνας, δεν υπάρχει στάδιο εφαρμογής 
των διατάξεων για διακοπή της δίκης. Στην περίπτωση αυτή, τα ένδικα μέσα που 
ασκούνται κατά της οριστικής απόφασης, άρα και η αίτηση αναίρεσης, πρέπει να 
απευθύνονται, σύμφωνα με το άρθρο 558 ΚΠολΔ, κατά των καθολικών διαδόχων 
(κληρονόμων) του αποβιώσαντος. Αν απευθύνονται κατ’ αυτού, είναι άκυρα, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο αναιρεσείων διάδικος είχε λάβει γνώση του θανάτου του αντιδίκου 
του με οποιονδήποτε τρόπο, ώστε να διαπιστώσει τους κληρονόμους του και να 
απευθύνει κατ’ αυτών την αναίρεση. Επομένως, η αναίρεση που απευθύνεται κατά 
αποβιώσαντος, χωρίς όμως να γνωρίζει το θάνατο ο αναιρεσείων, δεν είναι άκυρη και 
η συζήτησή της χωρεί νομίμως με τους κληρονόμους του αποβιώσαντος, αν αυτοί 
καλούνται προς τούτο ή εμφανίζονται από μόνοι τους κατά τη συζήτηση με την 
ιδιότητα αυτή, στη θέση του αποβιώσαντος αναιρεσιβλήτου και προβάλλουν 
υπεράσπιση επί της ουσίας της διαφοράς (ΟλΑΠ 31/2009, ΟλΑΠ 27/1987, ΑΠ 740/2016, 
ΑΠ 642/2016.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολΔ: 62, 73, 286 επ., 313, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 576, 
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Δημοσίευση: INLAW 2017  

Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 156 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. H παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ 

δεν θεμελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση του 

αυτοκινητικού ατυχήματος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόμιμης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση. 

- Aπό 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 ζημίας, ήταν κατά τα διδάγματα της κοινής 
πείρας ικανή και μπορούσε να επιφέρει, κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων, 
το επιζήμιο αποτέλεσμα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ότι τα πραγματικά 
περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα, επιτρέπουν το συμπέρασμα να θεωρηθεί, 
κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, ορισμένο γεγονός ως πρόσφορη αιτία της 
ζημίας, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά τη διάταξη του άρθρου 559 
αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ, 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 
(άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολΔ), δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.  
- H 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 650/2014, ΑΠ 468/2003). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται μόνον αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαμβάνονται και οι 
ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. O κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρμοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, ή 
αν εφαρμοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν 
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εφαρμοστεί εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία, είτε με 
κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005).  
Με το λόγο αναίρεσης από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ (παραβίαση κανόνα 
του ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλματα του δικαστηρίου κατά την εκτίμηση 
του νόμω βάσιμου της αγωγής ή των ισχυρισμών των διαδίκων, καθώς και τα νομικά 
σφάλματα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, 
ένσταση κ.λπ. ορθώς απορρίφθηκε ως μη νόμιμη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού 
κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόμιμη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ΄ ουσίαν 
(ΟλΑΠ 27/1998).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήματα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της παράβασης 
του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγματος προκύπτει ότι ο προβλεπόμενος απ΄ 
αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού 
συλλογισμού δεν εκτίθενται καθόλου πραγματικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή 
όταν τα εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που, απαιτούνται βάσει του 
πραγματικού του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννομης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή όταν 
αντιφάσκουν μεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999).  
- Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 559, αριθ. 19 λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόμιμης 
βάσης με την έννοια της ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόμενες 
αποκλειστικά στη διατύπωση του αιτιολογικού πορίσματος αναφορικά με τη συνδρομή 
ή μη γεγονότων, που στη συγκεκριμένη περίπτωση συγκροτούν το πραγματικό του 
εφαρμοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την ανεπαρκή ή αντιφατική 
έκθεσή τους, να μην μπορεί να κριθεί αν η απόφαση στηρίζεται ή όχι νομικώς (ΟλΑΠ 
13/1995). Η ύπαρξη νόμιμης βάσης και η αντίστοιχη έλλειψή της πρέπει να προκύπτουν 
αμέσως από την προσβαλλόμενη απόφαση, ο δε ’ρειος Πάγος διαπιστώνει την ύπαρξη 
ή την ανυπαρξία του προκειμένου λόγου αναίρεσης, ελέγχοντας μόνο την 
προσβαλλόμενη απόφαση και το αιτιολογικό της και όχι το περιεχόμενο άλλων 
εγγράφων ή αποφάσεων σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 561 παρ. 2 του 
ΚΠολΔ. Αντίθετα, δεν υπάρχει έλλειψη νόμιμης βάσης όταν πρόκειται για ελλείψεις 
αναγόμενες στην εκτίμηση των αποδείξεων και μάλιστα στην ανάλυση, στάθμιση και 
αιτιολόγηση του εξαγόμενου από αυτές πορίσματος, γιατί στην κρίση του αυτή το 
δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα, κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολΔ, εκτός αν δεν είναι 
σαφές το πόρισμα και για το λόγο αυτό γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 70 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
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Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Συντρέχον πταίσμα. Η παράβαση 

διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεμελιώνει αυτή καθ’ εαυτήν υπαιτιότητα στην 

επέλευση αυτοκινητικού ατυχήματος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 

δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Ανέλεγκτα πραγματικά ζητήματα. 

Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, 
προκειμένου να κρίνει την ορθότητα της εκκαλούμενης πρωτόδικης 

απόφασης, εφαρμόζει το νόμο που ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσης 

της πρωτόδικης απόφασης. Όριο ευθύνης Επικουρικού Κεφαλαίου για 

χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Διαχρονικό δίκαιο. 

Ενηλικίωση διαδίκου. 

- 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. Υπαιτιότητα είναι ο 
ψυχικός δεσμός του δράστη προς την αδικοπραξία. Αν η ζημία οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του παθόντος, δεν οφείλεται αποζημίωση, ενώ, αν 
διαπιστωθεί οικείο πταίσμα αυτού, το δικαστήριο μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 300 
ΑΚ, να μην επιδικάσει αποζημίωση ή να μειώσει το ποσό της. 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 
ή από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. Αιτιώδης 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 ότι 
αποδείχθηκαν 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. Επίσης, οι έννοιες της υπαιτιότητας και της 
συνυπαιτιότητας είναι νομικές και, επομένως, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ως 
προς τη συνδρομή ή όχι οικείου πταίσματος του ζημιωθέντος κατά την επέλευση της 
ζημίας, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά τις διατάξεις του άρθρου 559 
αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ για ευθεία και εκ πλαγίου παράβαση κανόνων ουσιαστικού 
δικαίου, καθώς και για παραβίαση διδαγμάτων κοινής πείρας (ΑΠ 1591/2014, ΑΠ 
76/2014, ΑΠ 2181/2013). Εκφεύγει όμως του αναιρετικού ελέγχου η κρίση ως προς το 
βαθμό-τη βαρύτητα του πταίσματος και το ποσοστό, κατά το οποίο πρέπει να μειωθεί η 
αποζημίωση, διότι η κρίση αυτή σχηματίζεται από την κατ’ άρθρ. 561 παρ. 1 ΚΠολΔ 
αναιρετικά ανέλεγκτη εκτίμηση των πραγματικών γεγονότων, χωρίς την υπαγωγή 
τους σε νομική έννοια (ΑΠ 1591/2014, ΑΠ 1715/2010). Τα πιο πάνω έχουν εφαρμογή και 
στην περίπτωση του άρθρου 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, ως προς την υπαιτιότητα των οδηγών 
των αυτοκινήτων που συγκρούστηκαν, κατά το οποίο είναι εφαρμοστέα η διάταξη του 
άρθρου 914 ΑΚ. 
- Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεμελιώνει αυτή καθ’ εαυτήν υπαιτιότητα στην 
επέλευση αυτοκινητικού ατυχήματος, αποτελεί όμως στοιχείο, η στάθμιση του οποίου 
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από το δικαστήριο της ουσίας θα κριθεί σε σχέση με την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου 
μεταξύ της συγκεκριμένης πράξης και του αποτελέσματος που επήλθε. Εξάλλου, κατά 
τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάστηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών... Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρμοστεί, 
ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, ή αν 
εφαρμοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρμοστεί 
εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία είτε με κακή 
εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε 
κατ’ ουσίαν, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται με βάση τα πραγματικά 
περιστατικά που ανέλεγκτα το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν και 
την υπαγωγή τους στο νόμο και ιδρύεται αυτός ο λόγος αναίρεσης αν οι πραγματικές 
παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση. Με το λόγο αυτόν δεν 
επιτρέπεται να πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση κατά την εκτίμηση των 
αποδείξεων, υπό την επίκληση ότι αυτή παραβίασε κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που 
δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο (ΑΠ 849/2007). Περαιτέρω, κατά την έννοια του 
άρθρου 559 αριθ. 1 εδάφ. β’ του ίδιου Κώδικα, η παραβίαση των διδαγμάτων της 
κοινής πείρας ιδρύει λόγο αναίρεσης μόνο αν αυτά αφορούν την ερμηνεία κανόνων 
δικαίου ή την υπαγωγή των πραγματικών γεγονότων σ’ αυτούς, δηλαδή, όταν το 
δικαστήριο χρησιμοποιεί εσφαλμένα ή παραλείπει εσφαλμένα να χρησιμοποιήσει 
διδάγματα κοινής πείρας για να βρει την έννοια κάποιου κανόνα δικαίου ή να υπαγάγει 
σ’ αυτόν τα πραγματικά περιστατικά της διαφοράς, όχι, όμως, και όταν χρησιμεύουν 
για την εξακρίβωση από το δικαστήριο της ύπαρξης πραγματικών περιστατικών ή προς 
εκτίμηση της αποδεικτικής αξίας των αποδεικτικών μέσων που προσκομίστηκαν, γιατί, 
στην περίπτωση αυτή, πρόκειται για εκτίμηση πραγμάτων, η οποία είναι αναιρετικά 
ανέλεγκτη κατ’ άρθρ. 561 παρ. 1 ΚΠολΔ (ΑΠ 92/2013, ΑΠ 322/2012, ΑΠ 1241/ 2010). 
Πρέπει, συναφώς, να αναφέρεται στο αναιρετήριο ποία συγκεκριμένα διδάγματα της 
κοινής πείρας παραβιάστηκαν, ο κανόνας δικαίου, στην εξειδίκευση του οποίου δεν 
χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένα και σε τι ακριβώς συνίσταται η 
παραβίαση (ΑΠ 951/2015). Επιπροσθέτως, πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος, κατά τον 
οποίο παραβιάστηκαν τα διδάγματα αυτά, καθώς και η, κατά τον αναιρεσείοντα, ορθή 
έννοια του κανόνα δικαίου, ο οποίος προκύπτει απ’ αυτά που το δικαστήριο, 
εσφαλμένα, χρησιμοποίησε. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήματα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, που αποτελεί κύρωση της παράβασης 
του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγματος, προκύπτει ότι ο πιο πάνω λόγος αναίρεσης 
ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού δεν εκτίθενται 
καθόλου πραγματικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή όταν τα εκτιθέμενα δεν 
καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγματικού του εφαρμοστέου 
κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννομης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την 
άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν μεταξύ τους (αντιφατική 
αιτιολογία). Για να είναι ορισμένος ο λόγος αυτός πρέπει να διαλαμβάνονται στο 
αναιρετήριο: α) οι πραγματικές παραδοχές της απόφασης ή μνεία ότι αυτή δεν έχει 
καθόλου αιτιολογίες, β) ο ισχυρισμός (αγωγικός, ένσταση) και τα περιστατικά που 
προτάθηκαν για τη θεμελίωσή του, ως προς τον οποίο η έλλειψη, η ανεπάρκεια ή η 
αντίφαση και η σύνδεσή του με το διατακτικό και γ) εξειδίκευση του σφάλματος του 
δικαστηρίου, δηλαδή, αν πρόκειται για παντελή έλλειψη αιτιολογίας, μνεία μόνο 
τούτου, αν πρόκειται για ανεπαρκή αιτιολογία, ποία επιπλέον περιστατικά έπρεπε να 
αναφέρονται ή ως προς τι υπάρχει έλλειψη νομικού χαρακτηρισμού και, αν πρόκειται 
για αντιφατικές αιτιολογίες, ποίες είναι αυτές, σε τι συνίσταται η αντίφαση και από 
πού προκύπτει. Δεν έχει, όμως, εφαρμογή η παραπάνω διάταξη, όταν οι ελλείψεις 
ανάγονται στην εκτίμηση των αποδείξεων και, ιδίως, στην ανάλυση, στάθμιση και 
αιτιολόγηση του πορίσματος που εξάγεται απ’ αυτές, γιατί στην κρίση του αυτή το 
δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα κατά το άρθρο 561 παρ. 1 του ΚΠολΔ, εκτός αν δεν 
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είναι σαφές και πλήρες το πόρισμα και για το λόγο αυτόν γίνεται αδύνατος ο 
αναιρετικός έλεγχος. Δηλαδή, μόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι 
ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή 
γιατί δεν αποδείχθηκε. Τα επιχειρήματα του δικαστηρίου που σχετίζονται με την 
εκτίμηση των αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές, με βάση τις οποίες 
διαμορφώνεται το αποδεικτικό πόρισμα και, συνεπώς, δεν αποτελούν "αιτιολογία" της 
απόφασης, ώστε, στο πλαίσιο της υπόψη διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 του 
ΚΠολΔ, αυτή να επιδέχεται μομφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν 
δημιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα επιχειρήματα των διαδίκων που δεν συνιστούν 
αυτοτελείς ισχυρισμούς, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης είναι απαράδεκτος. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η εκτίμηση από το 
δικαστήριο της ουσίας των πραγματικών περιστατικών, εφόσον δεν παραβιάστηκαν με 
αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι 
ερμηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίμησή τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους 
αριθμούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ, είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη 
και, επομένως, ο αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, από το περιεχόμενο του οποίου 
προκύπτει ότι δεν συντρέχει καμία από τις προαναφερόμενες εξαιρετικές 
περιπτώσεις, είναι απαράδεκτος, καθόσον πλήττεται πλέον η ουσία της υπόθεσης που 
δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. Επίσης, αν το διατακτικό της προσβαλλόμενης 
απόφασης στηρίζεται αυτοτελώς σε δύο ή περισσότερες επάλληλες αιτιολογίες και με 
τους λόγους αναίρεσης πλήττεται η μία μόνο απ’ αυτές, οι λόγοι αυτοί της αναίρεσης 
είναι αλυσιτελείς, αφού οι μη πληττόμενες αιτιολογίες στηρίζουν επαρκώς το 
διατακτικό της απόφασης (βλ. και άρθρ. 577 παρ. 3 ΚΠολΔ). Δηλαδή, σε περίπτωση 
διαδοχικής αιτιολογίας, χρειάζεται η προσβολή με επιτυχία όλων των αιτιολογιών που 
στηρίζουν το διατακτικό (καθεμίας αυτοτελώς) της πληττόμενης απόφασης, για την 
αναίρεση της τελευταίας (ΑΠ 675/2013, ΑΠ 1835/2007). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 562 παρ. 2 του ΚΠολΔ, είναι απαράδεκτος λόγος 
αναίρεσης που στηρίζεται σε ισχυρισμό, ο οποίος δεν προτάθηκε νόμιμα στο 
δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση που δεν μπορεί να 
προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλμα που προκύπτει από την ίδια την 
απόφαση (ήτοι η παραβίαση να προκύπτει μόνο από την ανάγνωση της απόφασης, 
χωρίς να απαιτείται και επισκόπηση των διαδικαστικών εγγράφων) και γ) για ισχυρισμό 
που αφορά τη δημόσια τάξη. Η διάταξη αυτή, η οποία αποτελεί εκδήλωση της 
θεμελιώδους αρχής ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης του 
δικαστηρίου της ουσίας με βάση την πραγματική και νομική κατάσταση που όφειλε να 
λάβει υπόψη του ο ουσιαστικός δικαστής, καθιερώνει την ειδική προϋπόθεση του 
παραδεκτού των λόγων αναίρεσης, της οποίας η συνδρομή πρέπει να προκύπτει από 
το αναιρετήριο. Πρέπει, δηλαδή, να αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι ο ισχυρισμός που 
στηρίζει το λόγο αναίρεσης είχε προταθεί στο δικαστήριο, το οποίο εξέδωσε την 
προσβαλλόμενη απόφαση και μάλιστα είχε προταθεί νόμιμα. 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 αναίρεσης δεν μπορεί να ιδρυθεί αν ο σχετικός ισχυρισμός δεν είχε 
προταθεί νόμιμα από τον διάδικο, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις εξαιρέσεις του 
άρθρ. 562 παρ. 2 ΚΠολΔ (ΑΠ 73/2016, ΑΠ 168/2015). Και στις περιπτώσεις, όμως, αυτές, 
για να είναι παραδεκτός ο σχετικός ισχυρισμός, ο οποίος προτείνεται για πρώτη φορά 
ενώπιον του Αρείου Πάγου, όταν αφορά τη δημόσια τάξη ή όταν το σφάλμα προκύπτει 
από την ίδια την απόφαση, πρέπει τα πραγματικά γεγονότα στα οποία στηρίζεται να 
είχαν υποβληθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση και να 
γίνεται στο αναιρετήριο επίκληση της υποβολής αυτής (ΑΠ 168/2015, ΑΠ 1620/2005). 
Επομένως, ο ισχυρισμός πρέπει να παρατίθεται στο αναιρετήριο όπως προτάθηκε στο 
δικαστήριο της ουσίας, να αναφέρεται δε και ο χρόνος και ο τρόπος πρότασής 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 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. 
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- Από τη διάταξη του άρθρου 533 παρ. 2 ΚΠολΔ, σύμφωνα με την οποία το 
δευτεροβάθμιο δικαστήριο εφαρμόζει το νόμο που ίσχυε όταν δημοσιεύθηκε η 
πρωτόδικη απόφαση, προκύπτει ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, προκειμένου να 
κρίνει την ορθότητα της εκκαλούμενης πρωτόδικης απόφασης, εφαρμόζει το νόμο 
που ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσης της πρωτόδικης απόφασης και όχι το νεότερο 
νόμο που ισχύει κατά την κατ’ έφεση δίκη, εκτός αν με αυτόν ορίζεται διαφορετικά ως 
προς την αναδρομική έναρξη της ισχύος του (ΟλΑΠ 30/1998). Από τις διατάξεις, όμως, 
των άρθρων 533 παρ. 2, 535 παρ. 1 και 536 παρ. 1 και 2 του ίδιου Κώδικα προκύπτει ότι, 
αν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, κρίνοντας βάσιμο κάποιον λόγο έφεσης, εξαφανίσει 
την πρωτόδικη οριστική απόφαση και προβεί στην κατ’ ουσίαν εκδίκαση της υπόθεσης, 
είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει για τη διάγνωση της νομικής και ουσιαστικής 
βασιμότητας της αγωγής το νόμο που ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της δικής 
του απόφασης είτε έχει αναδρομική δύναμη είτε όχι, εφόσον όμως, στην τελευταία 
περίπτωση, καταλαμβάνει, χρονικά, την επίδικη έννομη σχέση (ΟλΑΠ 7/2011). 
- Με το άρθρο τέταρτο, παρ. γ’ του Ν. 4092/2012, αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του 
άρθρου 19 του Ν. 489/1976 (που κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 237/1986) και εισήχθησαν 
ρυθμίσεις, ως προς την ευθύνη του "Επικουρικού Κεφαλαίου", βάσει των οποίων α) 
τέθηκε, ως ανώτατο όριο, στη χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης, το 
χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο, β) ειδικά, για την περίπτωση 
ευθύνης του "Επικουρικού Κεφαλαίου" εξαιτίας ατυχήματος που προκλήθηκε από 
αυτοκίνητο, καλυπτόμενο, ως προς την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, από ασφαλιστική 
εταιρεία, η οποία πτώχευσε ή της οποίας ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας ή η 
εκτέλεση σε βάρος της απέβη άκαρπη, ορίστηκε κλιμακωτά η υποχρέωσή του να 
καταβάλει την αποζημίωση που επιδικάστηκε (με ανώτατο όριο 100.000 ευρώ, με 
εξαίρεση για τα πρόσωπα που ζημιώθηκαν με αναπηρία) και γ) ορίστηκε ότι οι 
ρυθμίσεις αυτές καταλαμβάνουν και τις ήδη γεννημένες αξιώσεις κατά του 
"Επικουρικού Κεφαλαίου", χωρίς, πάντως, να θίγονται αξιώσεις που έχουν επιδικαστεί 
με οριστική δικαστική απόφαση. Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διάταξης, αν 
οριστική απόφαση που επιδικάζει ορισμένα ποσά κατά του "Επικουρικού Κεφαλαίου" 
εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4092/2012, ήτοι 8-11-2012, η έφεση κατ’ 
αυτής συζητήθηκε μετά την έναρξη ισχύος του και με την απόφαση του Εφετείου 
διαφοροποιούνται τα ποσά που πρωτοδίκως επιδικάστηκαν, τότε δεν ισχύουν οι 
ποσοτικοί περιορισμοί, αφού έχει προηγηθεί οριστική απόφαση που εκδόθηκε πριν από 
το νόμο 4092/2012, ανεξάρτητα του αν αυτή τροποποιείται. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 63 παρ. 1, 64 παρ. 1, 286 περ. α’ , 287, 290 ΚΠολΔ, 127 
και 1510 ΑΚ προκύπτει ότι, αν ο διάδικος που είναι ανήλικος, κατά την έναρξη της 
αναιρετικής δίκης, κατά την οποία εκπροσωπήθηκε από εκείνον που ασκεί τη γονική 
μέριμνα, ενηλικιωθεί πριν από την αμετάκλητη αποπεράτωση της δίκης και εωσότου 
τελειώσει η προφορική συζήτηση, μετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση, η 
δίκη διακόπτεται. Η διακοπή επέρχεται με γνωστοποίηση της ενηλικίωσης του 
διαδίκου και, στη συνέχεια, μπορεί να γίνει, εκούσια, επανάληψη της δίκης που έχει 
διακοπεί, με δήλωση αυτού στο ακροατήριο, οπότε χωρεί άμεση συζήτηση της 
υπόθεσης.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 127, 297, 298, 300, 330, 914, 1510, 
ΚΠολΔ: 63, 64, 286, 287, 290, 533, 535, 536, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 561, 
562, 
Νόμοι: ΓΠΝ /1911, άρθ. 10, 
Νόμοι: 489/1976, άρθ. 19, 
Νόμοι: 4092/2012,  
Δημοσίευση: INLAW 2017  
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Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 129 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 

δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. 

- Από τις διατάξεις των άρθρων 914, 330, 297 και 298 ΑΚ προκύπτει, ότι προϋποθέσεις 
της ευθύνης προς αποζημίωση είναι η υπαιτιότητα του υποχρέου, το παράνομο της 
πράξης ή της παράλειψης αυτού και η ύπαρξη μεταξύ της πράξης ή της παράλειψης 
και της ζημίας που επήλθε αιτιώδους συνάφειας, η οποία υπάρχει όταν η πράξη ή η 
παράλειψη του ευθυνομένου προσώπου, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, ήταν 
ικανή και μπορούσε αντικειμενικά να επιφέρει, κατά τη συνηθισμένη και κανονική 
πορεία των πραγμάτων, το επιζήμιο αποτέλεσμα. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, 
ότι τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε κυριαρχικώς 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. Αιτιώδης συνάφεια υπάρχει και όταν η πρόκληση τροχαίου ατυχήματος 
επιταχύνει την επέλευση της βλάβης που θα επερχόταν σε αόριστο χρόνο στον 
παθόντα από άλλη αιτία, οπότε ο υπεύθυνος ευθύνεται για την συνεπεία της 
επιταχύνσεως επελθούσα ζημία του παθόντος.  
- Κατά το άρθρο 559 παρ. 1 εδ. β’ ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως όταν το 
δικαστήριο εσφαλμένως χρησιμοποίησε ή παρέλειψε να χρησιμοποιήσει διδάγματα 
κοινής πείρας για την επί τη βάσει τούτων ανεύρεση της αληθούς εννοίας κανόνος 
δικαίου ή την υπαγωγή σ’ αυτόν των πραγματικών περιστατικών της διαφοράς. 
- Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ ιδρύεται όταν η 
προσβαλλόμενη απόφαση έχει ελλείψεις ως προς την αιτιολογία ή αντιφάσεις 
αναφερόμενες στην ελάσσονα πρόταση και για το λόγο αυτό καθίσταται ανέφικτος ο 
αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή μη υπαγωγής πραγματικών περιστατικών που έγιναν 
δεκτά από το δικαστήριο της ουσίας στον προσήκοντα κανόνα ουσιαστικού δικαίου.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 330, 914, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 59 αριθ. 19, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  
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Αδικοπραξία . Αυτοκινητικό ατύχημα . Συντρέχον πταίσμα . 

Προτεραιότητα στους κόμβους. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 

δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης (αντιφατική αιτιολογία). Αναιρείται η 

προσβαλλόμενη απόφαση. 

- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 εδάφ. β’ 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. Υπαιτιότητα είναι ο 
ψυχικός δεσμός του δράστη προς την αδικοπραξία. Αν η ζημία οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του παθόντος, δεν οφείλεται αποζημίωση, ενώ, αν 
διαπιστωθεί οικείο πταίσμα αυτού, το δικαστήριο μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 300 
ΑΚ, να μην επιδικάσει αποζημίωση ή να μειώσει το ποσό της. 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 
ή από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. Αιτιώδης 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 ότι 
αποδείχθηκαν 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. Επίσης, οι έννοιες της υπαιτιότητας και της 
συνυπαιτιότητας είναι νομικές και, επομένως, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ως 
προς τη συνδρομή ή όχι οικείου πταίσματος του ζημιωθέντος κατά την επέλευση της 
ζημίας, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου κατά τις διατάξεις του άρθρου 559 
αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ για ευθεία και εκ πλαγίου παράβαση κανόνων ουσιαστικού 
δικαίου, καθώς και για παραβίαση διδαγμάτων κοινής πείρας (ΑΠ 1591/2014, ΑΠ 
76/2014, ΑΠ 2181/2013). Εκφεύγει όμως του αναιρετικού ελέγχου η κρίση ως προς το 
βαθμό-τη βαρύτητα του πταίσματος και το ποσοστό, κατά το οποίο πρέπει να μειωθεί η 
αποζημίωση, διότι η κρίση αυτή σχηματίζεται από την κατ’ άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολΔ 
αναιρετικά ανέλεγκτη εκτίμηση των πραγματικών γεγονότων, χωρίς την υπαγωγή 
τους σε νομική έννοια (ΑΠ 1591/2014, ΑΠ 1715/2010). Τα πιο πάνω έχουν εφαρμογή και 
στην περίπτωση του άρθρου 10 του N. ΓΠΝ/1911, ως προς την υπαιτιότητα των οδηγών 
των αυτοκινήτων που συγκρούστηκαν, κατά το οποίο είναι εφαρμοστέα η διάταξη του 
άρθρου 914 ΑΚ.  
- Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεμελιώνει αυτή καθ’ εαυτήν 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 αποτελέσματος που επήλθε.  
- Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του ΚΟΚ (Ν. 2696/1999), για την εφαρμογή του Κώδικα 
αυτού νοείται ως ισόπεδος οδικός κόμβος "κάθε ισόπεδη συμβολή, διακλάδωση ή 
διασταύρωση οδών, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων χώρων που 
σχηματίζονται από αυτές". Κατά δε το άρθρο 26 του ΚΟΚ, η προτεραιότητα στους 
κόμβους ορίζεται με κατάλληλη σήμανση (παρ. 4). Στους κόμβους χωρίς τέτοια 
σήμανση ή προτεραιότητα ανήκει σε αυτόν που έρχεται από δεξιά. Κατ’ εξαίρεση: α) 
Αυτοί που κυκλοφορούν στους αυτοκινητόδρομους, εθνικές οδούς και οδούς ταχείας 
κυκλοφορίας έχουν προτεραιότητα, β) Αυτοί που εισέρχονται σε οδό από 
χωματόδρομο, μονοπάτια, παρόδιο ιδιοκτησία, χώρο στάθμευσης και σταθμούς 
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ανεφοδιασμού και εξυπηρέτησης οφείλουν να παραχωρούν προτεραιότητα σε αυτούς 
που κινούνται στην οδό, γ) Αυτοί που εκκινούν ή κινούνται προς τα πίσω, όπου αυτό 
επιτρέπεται, οφείλουν να παραχωρούν προτεραιότητα, δ) Τα σιδηροδρομικά ή 
τροχιοδρομικά οχήματα έχουν προτεραιότητα (παρ. 5). Από το συνδυασμό των 
διατάξεων αυτών προκύπτει ότι σε οποιονδήποτε οδικό κόμβο, είτε αυτός 
σχηματίζεται από διασταύρωση, είτε από απλή συμβολή οδών, στον οποίο δεν υπάρχει 
κατάλληλη σήμανση που να ορίζει την προτεραιότητα, αυτή (προτεραιότητα) ανήκει σε 
αυτόν που έρχεται από τα δεξιά με τις εξαιρέσεις, όμως, που προαναφέρθηκαν (ΑΠ 
610/2016, ΑΠ 641/2014). 
- Ακόμη, κατά τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 1 του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι 
ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών... Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρμοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, ή 
αν εφαρμοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν 
εφαρμοστεί εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία είτε με 
κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο 
έκρινε κατ’ ουσίαν, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται με βάση τα 
πραγματικά περιστατικά που ανέλεγκτα το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε ότι 
αποδείχθηκαν και την υπαγωγή τους στο νόμο και ιδρύεται αυτός ο λόγος αναίρεσης 
αν οι πραγματικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση. Με το 
λόγο αυτόν δεν επιτρέπεται να πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση κατά την 
εκτίμηση των αποδείξεων, υπό την επίκληση ότι αυτή παραβίασε κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο (ΑΠ 849/2007). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήματα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, που αποτελεί κύρωση της παράβασης 
του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγματος, προκύπτει ότι ο πιο πάνω λόγος αναίρεσης 
ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού δεν εκτίθενται 
καθόλου πραγματικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή όταν τα εκτιθέμενα δεν 
καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγματικού του εφαρμοστέου 
κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννομης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την 
άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν μεταξύ τους (αντιφατική 
αιτιολογία).  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
ΚΟΚ: 2, 26, 
Νόμοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  
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Αδικοπραξία. Βλάβη σώματος ή υγείας. Στοιχεία ορισμένου της αγωγής. 

Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόμενοι με την αοριστία της αγωγής. Μη λήψη 

υπόψη αποδεικτικών μέσων. Στοιχεία ορισμένου του αναιρετικού λόγου 

για παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου . Αναιρείται η 

προσβαλλόμενη απόφαση. 

- Η διάταξη του άρθρου 929 εδάφ. α' ΑΚ ορίζει ότι, σε περίπτωση βλάβης του σώματος 
ή της υγείας προσώπου, η αποζημίωση περιλαμβάνει, εκτός από τα νοσήλια και τη 
ζημία που έχει ήδη επέλθει, οτιδήποτε ο παθών θα στερείται στο μέλλον ή θα ξοδεύει 
επιπλέον εξαιτίας της αύξησης των δαπανών του. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό 
και με το άρθρο 298 ΑΚ, προκύπτει ότι αυτός που υπέστη βλάβη στο σώμα του ή την 
υγεία του και, εξαιτίας τούτου, κατέστη ανίκανος για εργασία, έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει από τον κατά νόμο υπόχρεο, ως αποζημίωση, και καθετί που στο μέλλον με 
πιθανότητα σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων θα κέρδιζε, αν δεν 
γινόταν, εξαιτίας της βλάβης του σώματος ή της υγείας του, ανίκανος για εργασία (ΑΠ 
938/2010, ΑΠ 426/2000). Επίσης, από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων 
συνάγεται ότι το δεδικασμένο, το οποίο προκύπτει από τελεσίδικη δικαστική απόφαση 
που επιδικάζει στον παθόντα αποζημίωση, δεν εμποδίζει τη μεταγενέστερη, με νέα 
αγωγή, μεταξύ των ίδιων προσώπων, επιδίωξη αποζημίωσης για διαφυγόντα από την 
ανικανότητα για εργασία κέρδη και για μεταγενέστερο χρόνο, σε σχέση με εκείνον 
της προηγούμενης αγωγής. Τούτο, όμως, προϋποθέτει δυσμενή εξέλιξη της υγείας 
του, που αποτελεί οποιαδήποτε χειροτέρευση και γενικά δυσμενής εξέλιξη αυτής 
(ήτοι μεταγενέστερες δυσμενείς συνέπειες και επιπλοκές), η οποία, πάντως, πρέπει να 
είναι απρόβλεπτη, δηλαδή να στηρίζεται σε περιστατικά μιας ζημιογόνου αιτίας που 
έχει ήδη επέλθει στο παρελθόν, τα οποία δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στην 
προηγούμενη δίκη, γιατί δεν ήταν αντικειμενικώς διαγνωστά και η επέλευσή τους δεν 
ήταν προβλεπτή από την αρχή, κατά τα διδάγματα της ιατρικής επιστήμης. Το γεγονός 
αυτό της επιδείνωσης της υγείας του θα πρέπει ο παθών να επικαλεστεί με την αγωγή 
του για το ορισμένο της, εκθέτοντας τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την 
επιδείνωση, κατά τα άρθρα 111, 118 αριθ. 4 και 216 παρ. 1 ΚΠολΔ (ΑΠ 2038/2006). Δεν 
δικαιολογεί τις περαιτέρω αξιώσεις κάθε απόκλιση από την άμεσα αναμενόμενη 
εξέλιξη των συνεπειών της αδικοπραξίας αλλά σημασία έχουν μόνο οι 
μεταγενέστερες συνέπειες και επιπλοκές, τις οποίες το δικαστήριο, κατά το χρόνο 
έκδοσης της προηγούμενης απόφασής του, δεν έλαβε υπόψη του, γιατί, όπως 
προαναφέρθηκε, δεν έπρεπε σοβαρά να αναμένονται. Κατά πόσο το δικαστήριο έλαβε 
υπόψη του τη μελλοντική δυσμενή εξέλιξη αποτελεί ζήτημα που διαπιστώνεται με την 
ερμηνεία της προηγούμενης απόφασής του. Επομένως, σύμφωνα με όσα 
αναπτύχθηκαν, δεν καλύπτονται από το δεδικασμένο της τελεσίδικης απόφασης, η 
οποία εκδόθηκε επί της πρώτης αγωγής του παθόντος, οι δυσμενείς συνέπειες που 
αποτελούν επιδείνωση της υπάρχουσας κατάστασης της υγείας του και δεν 
μπορούσαν να προβλεφθούν, από την αρχή, ότι θα επέλθουν κατά τη συνήθη πορεία 
των πραγμάτων, δηλαδή δεν μπορούσε κανείς να υπολογίσει κατά το πέρας της 
προφορικής συζήτησης ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (ΑΠ 790/2015, ΑΠ 
938/2010). Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για το προβλεπτό ή μη της μέλλουσας 
επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του παθόντος, επειδή προκύπτει από τις 
αποδείξεις ή τα εκτιθέμενα στην αγωγή, ως εκτίμηση πραγματικών γεγονότων, δεν 
ελέγχεται αναιρετικά (ΑΠ 790/2015, ΑΠ 51/2011). Περαιτέρω, 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. 
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολΔ, η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στα 
άρθρα 118 ή 117, πρέπει να περιέχει: α) σαφή έκθεση των γεγονότων που τη 
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θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο και δικαιολογούν την άσκησή της από τον 
ενάγοντα κατά του εναγομένου, β) ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς 
και γ) ορισμένο αίτημα. 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. Δεν 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, ΑΠ 730/2015, ΑΠ 104/2014). Διαφορετικά η αγωγή είναι αόριστη. Η αοριστία 
αυτή, με την έννοια της ποιοτικής ή ποσοτικής αοριστίας, όπως θα εκτεθεί στη 
συνέχεια, δεν μπορεί να θεραπευτεί ούτε με τις προτάσεις ούτε με παραπομπή στο 
περιεχόμενο άλλου εγγράφου, ούτε από την εκτίμηση των αποδείξεων, διότι αυτό 
αντίκειται στις διατάξεις για την προδικασία του άρθρου 111 ΚΠολΔ, των οποίων η 
τήρηση ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (ΑΠ 1138/2014). Αν, όμως, από 
την έκθεση των περιστατικών η μελλοντική ζημία παρίσταται απλά ως ενδεχόμενη, 
τότε η αγωγή δεν είναι νόμιμη και δεν θεμελιώνεται αξίωση αποζημίωσης. Είναι 
διαφορετικό ζήτημα το θέμα αν στην αγωγή η ζημία του ενάγοντος εμφανίζεται ως 
πιθανή κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων, αλλά από τις αποδείξεις 
προκύπτει ότι αυτή είναι απλά ενδεχόμενη. Στην περίπτωση αυτή η αγωγή 
απορρίπτεται ως αβάσιμη κατ' ουσίαν (ΑΠ 1107/2015, ΑΠ 863/2013, ΑΠ 721/2008). 
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, 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 προπαρασκευαστικά 
μέτρα που έχουν ληφθεί, ήτοι το είδος της εργασίας που ασκούσε ο ενάγων, οι 
περιστάσεις υπό τις οποίες ασκείται αυτή και τα εισοδήματα, τα οποία, με πιθανότητα 
κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων, θα αποκόμιζε από αυτήν στο μέλλον, αν 
δεν μεσολαβούσε το ζημιογόνο γεγονός (ΟλΑΠ 22/1995, ΑΠ 496/2016, ΑΠ 730/2015, ΑΠ 
979/2014, ΑΠ 853/2014). 
- Με τον από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ λόγο αναίρεσης, ελέγχεται η επάρκεια ή μη 
της αγωγής, ένστασης, αντένστασης κ.λπ., όταν πρόκειται για νομική αοριστία, όταν 
δηλαδή το δικαστήριο της ουσίας αξίωσε περισσότερα στοιχεία, από όσα απαιτεί ο 
νόμος, προς θεμελίωση του δικαιώματος ή αρκέστηκε σε λιγότερα. Ενώ, η ποιοτική 
αοριστία, δηλαδή η επίκληση απλώς των στοιχείων του νόμου, χωρίς αναφορά 
περιστατικών και η ποσοτική αοριστία, δηλαδή η έλλειψη εξειδίκευσης με πληρότητα 
των πραγματικών περιστατικών που αποτελούν προϋπόθεση εφαρμογής του κανόνα 
δικαίου, ελέγχονται με τον από το άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολΔ λόγο αναίρεσης. Αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη θεμελιωτικά γεγονότα που δεν διαλαμβάνονται στην αγωγή 
ή δεν έλαβε υπόψη τέτοια γεγονότα, μολονότι διαλαμβάνονταν, με αποτέλεσμα της 
εσφαλμένης αυτής εκτίμησης του δικογράφου της αγωγής τη θετική ή αρνητική 
αξιολόγηση της νομικής και ποιοτικής ή ποσοτικής αοριστίας της αγωγής, ιδρύεται ο 
από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ λόγος (ΑΠ 496/2016, ΑΠ 853/2014).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 εδάφ. γ' του ΚΠολΔ, συντρέχει λόγος αναίρεσης, αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και 
προσκόμισαν. Από τη διάταξη αυτή, συνδυαζόμενη με εκείνες των άρθρων 335, 338 
έως 340 και 346 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας, 
προκειμένου να σχηματίσει δικανική πεποίθηση για τη βασιμότητα των πραγματικών 
ισχυρισμών των διαδίκων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, 
οφείλει να λάβει υπόψη του τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίστηκαν νόμιμα είτε για 
άμεση απόδειξη είτε για συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, εφόσον γίνεται σαφής και 
ορισμένη επίκλησή τους από τον διάδικο. Δεν θεμελιώνεται, όμως, ο λόγος αυτός, αν 
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προκύπτει από την απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία 
προσκομίστηκαν με επίκληση. Αρκεί γι' αυτό η γενική αναφορά του είδους του 
αποδεικτικού μέσου, χωρίς ανάγκη ειδικής αξιολόγησης του καθενός, εφόσον από τη 
γενική αυτή αναφορά, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες αιτιολογίες της, προκύπτει 
αναμφίβολα η λήψη υπόψη του αποδεικτικού μέσου. Πάντως, η γενική αυτή αναφορά 
της λήψης υπόψη όλων των αποδείξεων που με επίκληση προσκομίστηκαν δεν 
αποκλείει την ίδρυση του παραπάνω λόγου αναίρεσης για κάποιο αποδεικτικό μέσο, 
όταν από το περιεχόμενο της απόφασης δεν καθίσταται απολύτως βέβαιο ότι τούτο 
έχει ληφθεί υπόψη. Αρκεί και μόνο η ύπαρξη αμφιβολιών για την ίδρυση του παρόντος 
λόγου αναίρεσης (ΟλΑΠ 8/2016, ΟλΑΠ 2/2008). Για να είναι ορισμένος ο λόγος αυτός, 
θα πρέπει στην αίτηση αναίρεσης να αναφέρεται: α) ποίες είναι οι αποδείξεις που με 
επίκληση προσκομίστηκαν και τις οποίες δεν έλαβε υπόψη του το δικαστήριο της 
ουσίας, β) ο κρίσιμος ισχυρισμός για τον οποίο το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη τις 
αποδείξεις και γ) η επίδραση που έχει αυτός στο διατακτικό της απόφασης, το οποίο 
και θα ήταν διαφορετικό χωρίς τη σχετική παράλειψη (ΑΠ 2261/2014, ΑΠ 1602/2014, ΑΠ 
1456/ 2014).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ. 4, 566 παρ. 1 και 577 παρ. 3 ΚΠολΔ προκύπτει 
ότι στο έγγραφο της αναίρεσης πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και 
ευσύνοπτο η νομική πλημμέλεια που αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας, ώστε να 
είναι δυνατό να διαπιστωθεί αν και ποιο λόγο αναίρεσης, από τους περιοριστικά 
αναφερόμενους στο άρθρο 559 ΚΠολΔ, θεμελιώνει η προβαλλόμενη αιτίαση. Ειδικά, 
για να είναι ορισμένος ο από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης, 
πρέπει να καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η συγκεκριμένη διάταξη του ουσιαστικού 
δικαίου που φέρεται ότι παραβιάστηκε, το αποδιδόμενο στο δικαστήριο νομικό 
σφάλμα ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του ουσιαστικού νόμου και, εφόσον το 
δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η ελάσσων πρόταση του νομικού του 
συλλογισμού, δηλαδή, τα πραγματικά γεγονότα που αυτό δέχθηκε, υπό τα οποία και 
συντελέστηκε η προβαλλόμενη παραβίαση των κανόνων του ουσιαστικού δικαίου 
(ΟλΑΠ 28/1998, ΟλΑΠ 32/1996). Δεν αρκεί, για το ορισμένο του λόγου αυτού, η 
ανάλυση της έννοιας που ο αναιρεσείων αποδίδει στη διάταξη που φέρεται ότι 
παραβιάστηκε, ούτε η παράθεση του συμπεράσματος του δικαστηρίου, διότι μόνο με 
βάση τις κρίσιμες ουσιαστικές παραδοχές μπορεί να ελεγχθεί αν η αποδιδόμενη 
νομική πλημμέλεια οδήγησε σε εσφαλμένο διατακτικό, από το οποίο και εξαρτάται 
τελικά η ευδοκίμηση της αναίρεσης κατά το άρθρο 578 ΚΠολΔ. Λόγος αναίρεσης που 
δεν περιέχει τα στοιχεία αυτά είναι απαράδεκτος, εξαιτίας της αοριστίας του, 
δεδομένου ότι η αοριστία του λόγου της αναίρεσης δεν μπορεί να συμπληρωθεί με 
παραπομπή σε άλλα διαδικαστικά έγγραφα (ΟλΑΠ 57/1990, ΑΠ 1602/2014). Εξάλλου, με 
το λόγο αυτόν δεν επιτρέπεται να πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση κατά την 
εκτίμηση των αποδείξεων, υπό την επίκληση ότι αυτή παραβίασε κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολΔ (ΑΠ 
849/2007). Τέλος, προκειμένου να ιδρυθεί ο λόγος αυτός, πρέπει η παράβαση του 
δικαστηρίου της ουσίας να αφορά κανόνα ουσιαστικού δικαίου, δηλαδή κανόνα που 
ρυθμίζει τις βιοτικές σχέσεις, την κτήση των δικαιωμάτων και τη γένεση των 
υποχρεώσεων και επιβάλλει κυρώσεις, χωρίς να ενδιαφέρει σε ποιο επίπεδο 
εντάσσεται ο κανόνας από άποψη ιεραρχίας των πηγών του δικαίου (ΑΠ 159/2004). Η 
υπουργική απόφαση, κανονιστικού περιεχομένου (ΑΠ 850/2004, ΑΠ 825/2004, ΑΠ 
1605/1995, ΑΠ 582/1995), η οποία, για τη ρύθμιση των θεμάτων της, εκδίδεται 
επιτρεπτά στο πλαίσιο νομοθετικής εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε νόμιμα, 
αποτελεί, υπό την προϋπόθεση δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
(ΑΠ 566/1995), κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που ελέγχεται μέσω του άρθρου 559 αριθ. 
1 του ΚΠολΔ, όταν εσφαλμένα εφαρμόστηκε (ΑΠ 850/2004).  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914, 929, 
ΚΠολΔ: 111, 118, 216, 226, 241, 321, 322, 324, 325, 331, 524, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 
566, 575, 576, 577, 
Δημοσίευση: INLAW 2017 
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Αδικοπραξία - Γενικά 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 346 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Αδικοπραξία. Αμέλεια. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Παρά το 

νόμο λήψη υπόψη πραγμάτων που δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 

επίδραση στην έκβαση της δίκης. Παραβίαση των διδαγμάτων της 

κοινής πείρας. 

- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330 εδ β’ και 914 ΑΚ προκύπτει ότι η 
αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζημίωση προϋποθέτει συμπεριφορά παράνομη και 
υπαίτια, επέλευση περιουσιακής ζημίας και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της 
συμπεριφοράς του δράστη και της, περιουσιακού χαρακτήρα, ζημίας. Παράνομη είναι 
η συμπεριφορά που αντίκειται σε απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος 
απονέμει δικαίωμα ή προστατεύει συγκεκριμένο συμφέρον του ζημιωθέντος, μπορεί 
δε η συμπεριφορά αυτή να συνίσταται σε θετική ενέργεια ή σε παράλειψη ορισμένης 
ενέργειας. Για την κατάφαση της παρανομίας δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριμένου 
κανόνα δικαίου, αλλά αρκεί η αντίθεση της συμπεριφοράς στο γενικότερο πνεύμα του 
δικαίου ή στις επιταγές της έννομης τάξης. Έτσι, παρανομία συνιστά και η παράβαση 
της γενικής υποχρέωσης πρόνοιας και ασφάλειας στο πλαίσιο της συναλλακτικής και 
γενικότερα της κοινωνικής δραστηριότητας των ατόμων, δηλαδή η παράβαση της, 
κοινωνικώς επιβεβλημένης και εκ της θεμελιώδους δικαιϊκής αρχής της συνεπούς 
συμπεριφοράς απορρέουσας, υποχρέωσης λήψης ορισμένων μέτρων επιμέλειας για 
την αποφυγή πρόκλησης ζημίας σε έννομα αγαθά τρίτων προσώπων. Στην έννοια της 
κατά το άρθρο 914 ΑΚ υπαιτιότητας περιλαμβάνεται ο δόλος και η αμέλεια τού 
παρανόμως πράξαντος ή παραλείψαντος με το χαρακτηρισμό είτε του δόλου είτε της 
αμέλειας. Εφόσον δε γίνεται επίκληση υπαίτιας συμπεριφοράς, με το χαρακτηρισμό 
είτε του δόλου είτε της αμέλειας, στον ειδικότερο προσδιορισμό αυτής (της 
υπαιτιότητας) προβαίνει το δικαστήριο στη συγκεκριμένη περίπτωση από την εκτίμηση 
των αποδείξεων, χωρίς εντεύθεν να επέρχεται μεταβολή της βάσης της αγωγής (ΑΠ 
183/2009, 299/2007). 
- Αμέλεια κατά την έννοια του άρθρου 330 ΑΚ υπάρχει, όταν δεν καταβάλλεται η 
επιμέλεια, που απαιτείται στις συναλλαγές, αυτή δηλαδή που πρέπει να καταβάλλεται 
κατά τη συναλλακτική πίστη από το δράστη στον κύκλο της αρμοδιότητάς του, είτε 
υπάρχει προς τούτο σαφές νομικό καθήκον, είτε όχι, αρκεί να συμπεριφέρθηκε κατά 
τρόπο αντίθετο από εκείνον, που επιβάλλεται από τις περιστάσεις.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν 
εφαρμοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του η 
αν εφαρμοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρμοστεί 
εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία, δηλαδή με 
απόδοση στον κανόνα δικαίου έννοιας μη αληθινής ή μη αρμόζουσας, ή έννοια’ 
περιορισμένης ή στενής, είτε με κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή 
(ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με τον λόγο αναίρεσης από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 
ΚΠολΔ (παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλματα του 
δικαστηρίου κατά την εκτίμηση του νόμω βάσιμου της αγωγής ή των ισχυρισμών των 
διαδίκων, καθώς και τα νομικά σφάλματα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. 
Ελέγχεται δηλαδή, αν η αγωγή, ένσταση κλπ, ορθώς απορρίφθηκε ως μη νόμιμη ή αν, 
κατά παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόμιμη ή απορρίφθηκε ή 
έγινε δεκτή κατ’ ουσίαν (ΟλΑΠ 27/1998 και 28/1998). 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 περ. α ΚΠολΔ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
και αν το δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν και 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγματα" που δεν προτάθηκαν 
θεωρούνται οι αυτοτελείς ισχυρισμοί, όπως είναι και η ανύπαρκτη βάση της αγωγής ή 
η λήψη υπόψη γεγονότων μη περιεχομένων στην αγωγή για τη θεμελίωσή της (ΟλΑΠ 
294/1981). Ο λόγος είναι αβάσιμος, όταν το δικαστήριο έλαβε υπόψη του ισχυρισμό, 
διότι παραδεκτώς προτάθηκε και ήταν νόμιμος, προκειμένου δε για αγωγικό ισχυρισμό 
που στηρίζει βάση της αγωγής, ή περιστατικών που προτείνονται προς θεμελίωσή της, 
προς διαπίστωση αυτού, όπως συμβαίνει, με την επίκληση του όρου υπαιτιότητα, 
προκειμένου περί αδικοπραξίας, ο οποίος περιλαμβάνει τον δόλο και την αμέλεια, 
στον ειδικότερο προσδιορισμό αυτής (της υπαιτιότητας) προβαίνει, κατά τα 
προαναφερθέντα, το δικαστήριο στη συγκεκριμένη περίπτωση από την εκτίμηση των 
αποδείξεων, χωρίς εντεύθεν να επέρχεται μεταβολή της βάσης της αγωγής.  
- Τα διδάγματα κοινής πείρας, δηλαδή οι αρχές για την εξέλιξη των πραγμάτων, που 
συνάγονται από την παρατήρηση του καθημερινού βίου, την επιστημονική έρευνα και 
την εν γένει επαγγελματική ενασχόληση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για να 
εξακριβωθεί η βασιμότητα πραγματικών περιστατικών, που αποτέλεσαν το αντικείμενο 
της απόδειξης (ΚΠολΔ 336 παρ. 4), είτε για να γίνει, μετά την εξακρίβωση της 
βασιμότητας αυτών, υπαγωγή τους σε νομικούς κανόνες (ΟλΑΠ 8/2005). Κατά δε το 
άρθρο 559 αριθ. 1 περ.β’ του ΚΠολΔ, η παράβαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας 
δημιουργεί λόγο αναίρεσης αν το δικαστήριο της ουσίας παρέβη δίδαγμα της κοινής 
πείρας, που αφορά την ερμηνεία κανόνα ουσιαστικού δικαίου, ή την υπαγωγή των 
πραγματικών περιστατικών σ’ αυτόν. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, ιδρύεται 
λόγος αναίρεσης, όταν το δικαστήριο εσφαλμένα χρησιμοποιεί ή παρέλειψε να 
χρησιμοποιήσει διδάγματα από την κοινή πείρα, έστω και αυτεπάγγελτα, για την 
ανεύρεση της αληθινής έννοιας κανόνα δικαίου, ή για την υπαγωγή σε αυτόν των 
πραγματικών γεγονότων, όχι όμως όταν το δικαστήριο παραβαίνει τα διδάγματα αυτά 
κατά την εκτίμηση των αποδείξεων (ΑΠ 120/2004), οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
είναι απαράδεκτος.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 330, 914, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Αδικοπραξία - Γενικά 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 345 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
Αδικοπραξία. Μεταβολή βάσης της αγωγής. Αμέλεια. Παραβίαση 

κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Παρά το νόμο λήψη υπόψη πραγμάτων που 

δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 

- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330 εδ. β’ και 914 ΑΚ προκύπτει ότι η 
αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζημίωση προϋποθέτει συμπεριφορά παράνομη και 
υπαίτια, επέλευση περιουσιακής ζημίας και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της 
συμπεριφοράς του δράστη και της, περιουσιακού χαρακτήρα, ζημίας. Παράνομη είναι 
η συμπεριφορά που αντίκειται σε απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος 
απονέμει δικαίωμα ή προστατεύει συγκεκριμένο συμφέρον του ζημιωθέντος, μπορεί 
δε η συμπεριφορά αυτή να συνίσταται σε θετική ενέργεια ή σε παράλειψη ορισμένης 
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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 τάξης. Έτσι, παρανομία συνιστά και η παράβαση 
της γενικής υποχρέωσης πρόνοιας και ασφάλειας στο πλαίσιο της συναλλακτικής και 
γενικότερα της κοινωνικής δραστηριότητας των ατόμων, δηλαδή η παράβαση της, 
κοινωνικώς επιβεβλημένης και εκ της θεμελιώδους δικαιϊκής αρχής της συνεπούς 
συμπεριφοράς απορρέουσας, υποχρέωσης λήψης ορισμένων μέτρων επιμέλειας για 
την αποφυγή πρόκλησης ζημίας σε έννομα αγαθά τρίτων προσώπων. Στην έννοια της 
κατά το άρθρο 914 ΑΚ υπαιτιότητας περιλαμβάνεται ο δόλος και η αμέλεια τού 
παρανόμως πράξαντος ή παραλείψαντος με το χαρακτηρισμό είτε του δόλου είτε της 
αμέλειας. Εφόσον δε γίνεται επίκληση υπαίτιας συμπεριφοράς, με το χαρακτηρισμό 
είτε του δόλου είτε της αμέλειας, στον ειδικότερο προσδιορισμό αυτής (της 
υπαιτιότητας) προβαίνει το δικαστήριο στη συγκεκριμένη περίπτωση από την εκτίμηση 
των αποδείξεων, χωρίς εντεύθεν να επέρχεται μεταβολή της βάσης της αγωγής (ΑΠ 
183/2009, 299/2007). 
- Αμέλεια εξάλλου κατά την έννοια του άρθρου 330 ΑΚ υπάρχει, όταν δεν 
καταβάλλεται η επιμέλεια, που απαιτείται στις συναλλαγές, αυτή δηλαδή που πρέπει 
να καταβάλλεται κατά τη συναλλακτική πίστη από το δράστη στον κύκλο της 
αρμοδιότητάς του, είτε, υπάρχει προς τούτο σαφές νομικό καθήκον, είτε όχι, αρκεί να 
συμπεριφέρθηκε κατά τρόπο αντίθετο από εκείνον, που επιβάλλεται από τις 
περιστάσεις.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάσθηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν 
εφαρμοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του η 
αν εφαρμοστεί ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρμοστεί 
εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία, δηλαδή με 
απόδοση στον κανόνα δικαίου έννοιας μη αληθινής ή μη αρμόζουσας, ή έννοιας 
περιορισμένης ή στενής, είτε με κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή 
(ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με τον λόγο αναίρεσης από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 
ΚΠολΔ (παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλματα του 
δικαστηρίου κατά την εκτίμηση του νόμω βάσιμου της αγωγής ή των ισχυρισμών των 
διαδίκων, καθώς και τα νομικά σφάλματα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. 
Ελέγχεται δηλαδή, αν η αγωγή, ένσταση κλπ, ορθώς απορρίφθηκε ως μη νόμιμη ή αν, 
κατά παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου, έγινε δεκτή ως νόμιμη ή απορρίφθηκε ή 
έγινε δεκτή κατ’ ουσίαν (ΟλΑΠ 27/1998 και 28/1998). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 περ. α’ ΚΠολΔ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
και αν το δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν και 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγματα" που δεν προτάθηκαν 
θεωρούνται οι αυτοτελείς ισχυρισμοί, όπως είναι και η ανύπαρκτη βάση της αγωγής ή 
η λήψη υπόψη γεγονότων μη περιεχομένων στην αγωγή για τη θεμελίωσή της (ΟλΑΠ 
294/1981). Ο λόγος, είναι αβάσιμος, όταν το δικαστήριο έλαβε υπόψη του ισχυρισμό, 
διότι παραδεκτώς προτάθηκε και ήταν νόμιμος, προκειμένου δε για αγωγικό ισχυρισμό 
που στηρίζει βάση της αγωγής, ή περιστατικών που προτείνονται προς θεμελίωσή της, 
προς διαπίστωση αυτού, όπως συμβαίνει, με την επίκληση του όρου υπαιτιότητα, 
προκειμένου περί αδικοπραξίας, ο οποίος περιλαμβάνει τον δόλο και την αμέλεια, 
στον ειδικότερο προσδιορισμό αυτής (της υπαιτιότητας) προβαίνει το δικαστήριο, 
κατά τα προαναφερθέντα, στη συγκεκριμένη περίπτωση από την εκτίμηση των 
αποδείξεων, χωρίς εντεύθεν να επέρχεται μεταβολή της βάσης της αγωγής.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 330, 914, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  
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Αδικοπραξία - Ηθική Βλάβη 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 629 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Αδικοπραξία. Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Παραβίαση 

κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. 

- Κατά την διάταξη του άρθρου 932 εδ. α' και β' του ΑΚ "Σε περίπτωση αδικοπραξίας, 
ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί να 
επιδικάσει εύλογη, κατά την κρίση του, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. 
Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που έπαθε προσβολή της υγείας, της τιμής ή της 
αγνείας του ή στερήθηκε την ελευθερία του". Κατά την έννοια του άρθρου αυτού, το 
δικαστήριο της ουσίας, αφού δεχθεί ότι συνεπεία αδικοπραξίας προκλήθηκε σε κάποιο 
πρόσωπο ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, καθορίζει στη συνέχεια το ύψος της 
οφειλόμενης γι' αυτήν χρηματικής ικανοποιήσεως, με βάση τους κανόνες της κοινής 
πείρας και της λογικής, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ως κριτήρια, το είδος της 
προσβολής, την έκταση της βλάβης, τις συνθήκες τελέσεως της αδικοπραξίας, την 
βαρύτητα του πταίσματος του υπόχρεου, το τυχόν συντρέχον πταίσμα του δικαιούχου 
και την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των διαδίκων μερών. Ο προσδιορισμός 
του ποσού της εύλογης χρηματικής ικανοποιήσεως αφέθηκε στην ελεύθερη εκτίμηση 
του δικαστηρίου, η σχετική κρίση του οποίου δεν υπόκειται, κατ' αρχήν, σε αναιρετικό 
έλεγχο, αφού σχηματίζεται από την εκτίμηση των πραγματικών γεγονότων (άρθρο 561 
παρ. 1 ΚΠολΔ), χωρίς υπαγωγή του πορίσματος σε νομική έννοια, ώστε να μπορεί να 
κριθεί εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, είτε ευθέως, είτε εκ πλαγίου, για έλλειψη 
νόμιμης βάσεως. Επιβάλλεται, όμως, σε κάθε περίπτωση, να τηρείται, κατά τον 
καθορισμό του ποσού που επιδικάζεται, η αρχή της αναλογικότητας, ως γενική νομική 
αρχή και μάλιστα αυξημένης τυπικής ισχύος, υπό την έννοια ότι η σχετική κρίση του 
δικαστηρίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας, 
πράγμα που, αν συμβαίνει, ελέγχεται ως παραβίαση της πιο πάνω γενικής νομικής 
αρχής, ήτοι ως πλημμέλεια του άρθρου 559 αριθ. 1 και 19 του ΚΠολΔ (ΟλΑΠ 9/2015).  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 932, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Αδικοπραξία - Καταστροφή πράγματος 
Δικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθμός απόφασης: 39 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Αδικοπραξία. Ολική καταστροφή κινητού πράγματος. Διαφυγόν κέρδος. 

- Επί ολικής καταστροφής κινητού πράγματος, δεν είναι απαραίτητη η αναφορά στην 
αγωγή των επί μέρους προσδιοριστικών στοιχείων της αξίας του, όπως ο 
κατασκευαστής, η χώρα προέλευσης, ο χρόνος της αγοράς αυτού και η αξία του κατά 
το χρόνο της αγοράς, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά δεν ανάγονται στην ιστορική 
βάση της αγωγής και μπορούν να προκύψουν από τις αποδείξεις. Αρκεί, σύμφωνα με 
τα άρθρα 914, 297 ΑΚ, 118 και 216 ΚΠολΔ, να αναγράφεται στην αγωγή η 
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ολοκληρωτική καταστροφή του κινητού πράγματος και η αξία του κατά το χρόνο της 
καταστροφής (πρβλ για την ολοσχερή καταστροφή αυτοκινήτου ΑΠ 1051/1998 ΕΕΝ 
1999.877, ΕφΙωαν 119/2008, ΕφΛαρ 494/2007, ΕφΑθ 755/1999, ΕφΑθ 2715/1999). 
- Από τη διάταξη του άρθρου 298 ΑΚ προκύπτει ότι τα περιστατικά που προσδιορίζουν 
την προσδοκία ορισμένου κέρδους με βάση την, κατά τη συνήθη πορεία των 
πραγμάτων, πιθανότητα, καθώς και οι ειδικές περιστάσεις και τα ληφθέντα 
προπαρασκευαστικά μέτρα, πρέπει κατά το άρθρο 216 ΚΠολΔ να εκτίθενται στην 
αγωγή. Δεν αρκεί δηλαδή η αφηρημένη επανάληψη των ως άνω εκφράσεων του 
άρθρου 298 ΑΚ, ούτε του συνολικώς φερομένου ως διαφυγόντος κέρδους, αλλά 
απαιτείται η εξειδικευμένη και λεπτομερής, κατά περίπτωση, μνεία των 
συγκεκριμένων περιστατικών, περιστάσεων και μέτρων που καθιστούσαν πιθανό το 
κέρδος ως προς τα επί μέρους κονδύλια, καθώς και ιδιαίτερη επίκληση των κονδυλίων 
αυτών, ώστε να μπορεί να διαταχθεί απόδειξη (ΟλΑΠ 20/1992 ΝοΒ 1993.85, ΑΠ 
206/1996 ΕλΔνη 1996.1544, ΑΠ 426/2000 ΝοΒ 2001.822). 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914, 
ΚΠολΔ: 118, 216, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Αδικοπραξία - Συντρέχον πταίσμα 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 469 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
Αδικοπραξία. Συντρέχον πταίσμα. Αυτοκινητικό ατύχημα. Παραβίαση 

κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Παραβίαση των διδαγμάτων της κοινής 

πείρας. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Λήψη υπόψη πραγμάτων που δεν 

προτάθηκαν. Χρηματική ικανοποίηση. Αρχή αναλογικότητας. Αναιρείται 
η προσβαλλόμενη απόφαση. 

- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 εδάφ. β’ 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. Υπαιτιότητα είναι ο 
ψυχικός δεσμός του δράστη προς την αδικοπραξία. Αν η ζημία οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του παθόντος, δεν οφείλεται αποζημίωση, ενώ, αν 
διαπιστωθεί οικείο πταίσμα αυτού, το δικαστήριο μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 300 
ΑΚ, να μην επιδικάσει αποζημίωση ή να μειώσει το ποσό της. 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 
ή από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη. Αιτιώδης 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 ότι 
αποδείχθηκαν επιτρέπουν το συμπέρασμα να θεωρηθεί, κατά τα διδάγματα της κοινής 
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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. Δεν αποκλείεται, κατ’ αρχήν, η ύπαρξη της αιτιώδους 
συνάφειας από το γεγονός ότι στο αποτέλεσμα συνετέλεσε και συνυπαιτιότητα του 
παθόντος, εφόσον δεν διακόπτεται η αιτιώδης συνάφεια. Επίσης, οι έννοιες της 
υπαιτιότητας και της συνυπαιτιότητας είναι νομικές και, επομένως, η κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας, ως προς τη συνδρομή ή όχι οικείου πταίσματος του 
ζημιωθέντος κατά την επέλευση της ζημίας, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ για ευθεία και εκ πλαγίου 
παράβαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου, καθώς και για παραβίαση διδαγμάτων κοινής 
πείρας (ΑΠ 1591/ 2014, ΑΠ 652/2014, ΑΠ 76/2014). Εκφεύγει όμως του αναιρετικού 
ελέγχου η κρίση ως προς το βαθμό-τη βαρύτητα του πταίσματος και το ποσοστό, κατά 
το οποίο πρέπει να μειωθεί η αποζημίωση, διότι η κρίση αυτή σχηματίζεται από την 
κατ’ άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολΔ αναιρετικά ανέλεγκτη εκτίμηση των πραγματικών 
γεγονότων, χωρίς την υπαγωγή τους σε νομική έννοια (ΑΠ 1591/2014, ΑΠ 1715/2010). 
Τα πιο πάνω έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση του άρθρου 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, ως 
προς την υπαιτιότητα των οδηγών των αυτοκινήτων που συγκρούστηκαν, κατά το 
οποίο είναι εφαρμοστέα η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ. Περαιτέρω, η παράβαση 
διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεμελιώνει αυτή καθ’ εαυτήν 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 αποτελέσματος που επήλθε.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 εδάφ. α’ του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται 
αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και 
οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών... Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρμοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, ή 
αν εφαρμοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν 
εφαρμοστεί εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία είτε με 
κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο 
έκρινε κατ’ ουσίαν, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται με βάση τα 
πραγματικά περιστατικά που ανέλεγκτα το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε ότι 
αποδείχθηκαν και την υπαγωγή τους στο νόμο και ιδρύεται αυτός ο λόγος αναίρεσης 
αν οι πραγματικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση. Με το 
λόγο αυτόν δεν επιτρέπεται να πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση κατά την 
εκτίμηση των αποδείξεων, υπό την επίκληση ότι αυτή παραβίασε κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολΔ (ΑΠ 
849/2007). 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 1 εδάφ. β’ του ίδιου Κώδικα, η παραβίαση των 
διδαγμάτων της κοινής πείρας ιδρύει λόγο αναίρεσης μόνο αν αυτά αφορούν την 
ερμηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγματικών γεγονότων σ’ αυτούς, 
δηλαδή, όταν το δικαστήριο χρησιμοποιεί εσφαλμένα ή παραλείπει εσφαλμένα να 
χρησιμοποιήσει διδάγματα κοινής πείρας, ήτοι τις αρχές για την εξέλιξη των 
πραγμάτων, που συνάγονται από την παρατήρηση του καθημερινού βίου, την 
επιστημονική έρευνα και την επαγγελματική ενασχόληση, για να βρει την έννοια 
κάποιου κανόνα δικαίου ή να υπαγάγει σ’ αυτόν τα πραγματικά περιστατικά της 
διαφοράς, όχι, όμως, και όταν χρησιμεύουν για την εξακρίβωση από το δικαστήριο της 
ύπαρξης πραγματικών περιστατικών ή προς εκτίμηση της αποδεικτικής αξίας των 
αποδεικτικών μέσων που προσκομίστηκαν, γιατί, στην περίπτωση αυτή, πρόκειται για 
εκτίμηση πραγμάτων, η οποία είναι αναιρετικά ανέλεγκτη κατ’ άρθρ. 561 παρ. 1 ΚΠολΔ 
(ΑΠ 385/2015, ΑΠ 266/2015, ΑΠ 1591/2014). Πρέπει, συναφώς, να αναφέρεται στο 
αναιρετήριο ποία συγκεκριμένα διδάγματα της κοινής πείρας παραβιάστηκαν, ο 
κανόνας δικαίου, στην εξειδίκευση του οποίου δεν χρησιμοποιήθηκαν ή 
χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένα και σε τι ακριβώς συνίσταται η παραβίαση (ΑΠ 951/2015, 
ΑΠ 222/2015). Επιπροσθέτως, πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος, κατά τον οποίο 
παραβιάστηκαν τα διδάγματα αυτά, καθώς και η, κατά τον αναιρεσείοντα, ορθή έννοια 
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του κανόνα δικαίου, ο οποίος προκύπτει απ’ αυτά που το δικαστήριο, εσφαλμένα, 
χρησιμοποίησε. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήματα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, που αποτελεί κύρωση της παράβασης 
του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγματος, προκύπτει ότι ο παρών λόγος αναίρεσης 
ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού δεν εκτίθενται 
καθόλου πραγματικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή όταν τα εκτιθέμενα δεν 
καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγματικού του εφαρμοστέου 
κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννομης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την 
άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν μεταξύ τους (αντιφατική 
αιτιολογία). Για να είναι ορισμένος ο λόγος αυτός πρέπει να διαλαμβάνονται στο 
αναιρετήριο: α) οι πραγματικές παραδοχές της απόφασης ή μνεία ότι αυτή δεν έχει 
καθόλου αιτιολογίες, β) ο ισχυρισμός (αγωγικός, ένσταση) και τα περιστατικά που 
προτάθηκαν για τη θεμελίωσή του, ως προς τον οποίο η έλλειψη, η ανεπάρκεια ή η 
αντίφαση και η σύνδεσή του με το διατακτικό και γ) εξειδίκευση του σφάλματος του 
δικαστηρίου, δηλαδή, αν πρόκειται για παντελή έλλειψη αιτιολογίας, μνεία μόνο 
τούτου, αν πρόκειται για ανεπαρκή αιτιολογία, ποία επιπλέον περιστατικά έπρεπε να 
αναφέρονται ή ως προς τι υπάρχει έλλειψη νομικού χαρακτηρισμού και, αν πρόκειται 
για αντιφατικές αιτιολογίες, ποίες είναι αυτές, σε τι συνίσταται η αντίφαση και από 
πού προκύπτει. Δεν έχει, όμως, εφαρμογή η παραπάνω διάταξη, όταν οι ελλείψεις 
ανάγονται στην εκτίμηση των αποδείξεων και, ιδίως, στην ανάλυση, στάθμιση και 
αιτιολόγηση του πορίσματος που εξάγεται απ’ αυτές, γιατί στην κρίση του αυτή το 
δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα κατά το άρθρο 561 παρ. 1 του ΚΠολΔ, εκτός αν δεν 
είναι σαφές και πλήρες το πόρισμα και για το λόγο αυτόν γίνεται αδύνατος ο 
αναιρετικός έλεγχος. Δηλαδή, μόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι 
ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή 
γιατί δεν αποδείχθηκε. Τα επιχειρήματα του δικαστηρίου που σχετίζονται με την 
εκτίμηση των αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές, με βάση τις οποίες 
διαμορφώνεται το αποδεικτικό πόρισμα και, συνεπώς, δεν αποτελούν "αιτιολογία" της 
απόφασης, ώστε, στο πλαίσιο της υπόψη διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 του 
ΚΠολΔ, αυτή να επιδέχεται μομφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν 
δημιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα επιχειρήματα των διαδίκων που δεν συνιστούν 
αυτοτελείς ισχυρισμούς, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης είναι απαράδεκτος. 
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 8 του άρθρου 559 ΚΠολΔ ιδρύεται, όταν το 
δικαστήριο της ουσίας, παρά το νόμο, έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν ή 
δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση 
της δίκης. Ως "πράγματα", κατά την έννοια της διάταξης αυτής, νοούνται οι νόμιμοι, 
παραδεκτοί, ορισμένοι και λυσιτελείς πραγματικοί ισχυρισμοί των διαδίκων, που έχουν 
αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεμελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του 
ουσιαστικού ή δικονομικού δικαιώματος που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως 
αμυντικό μέσο και, συνακόλουθα, στηρίζουν το αίτημα της αγωγής, ανταγωγής, 
ένστασης, αντένστασης ή λόγου έφεσης. Ο λόγος αυτός ιδρύεται και αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του περιστατικά της αγωγής που στηρίζουν τη 
νομιμοποίηση των διαδίκων (ΑΠ 354/2008). 
- Κατά την έννοια του άρθρου 932 ΑΚ, το δικαστήριο της ουσίας, αφού δεχθεί ότι, 
εξαιτίας αδικοπραξίας, προκλήθηκε σε κάποιο πρόσωπο ηθική βλάβη ή, σε περίπτωση 
θανάτου, ψυχική οδύνη, καθορίζει στη συνέχεια το ύψος της οφειλόμενης γι’ αυτήν 
χρηματικής ικανοποίησης, με βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και της λογικής, 
λαμβάνοντας, ιδίως, υπόψη, ως κριτήρια, το είδος της προσβολής, την έκταση της 
βλάβης, τις συνθήκες τέλεσης της αδικοπραξίας, τη βαρύτητα του πταίσματος του 
υπόχρεου, το τυχόν συντρέχον πταίσμα του παθόντος ή του θύματος, αντίστοιχα και 
την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των διάδικων μερών. 
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Συνεπώς, εφόσον ο προσδιορισμός του ποσού της εύλογης χρηματικής ικανοποίησης 
επαφίεται στην ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, που σχηματίζεται ύστερα 
από την εκτίμηση πραγματικών γεγονότων χωρίς υπαγωγή σε νομική έννοια, το 
"εύλογο" του επιδικαζόμενου ποσού δεν αποτελεί αόριστη νομική έννοια και, 
συνακόλουθα, η σχετική κρίση δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, οπότε 
και δεν μπορεί να νοηθεί εσφαλμένη, κατά τούτο, εφαρμογή του νόμου. Περαιτέρω, 
με το άρθρο 25 παρ. 1 (εδάφ. δ’ ) του Συντάγματος, όπως αυτό ισχύει μετά την 
αναθεώρησή του με το από 6/17-4-2001 Ψήφισμα της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής, 
ορίζεται ότι οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν 
στα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου 
πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον 
υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. Με τη 
νέα αυτή διάταξη ο αναθεωρητικός νομοθέτης επέλεξε να κατοχυρώσει ρητά, από το 
όλο σύστημα των εγγυήσεων για τα επιτρεπτά όρια των επιβαλλόμενων στα ατομικά 
δικαιώματα νομοθετικών περιορισμών, την εγγύηση εκείνη που είναι γνωστή ως αρχή 
της αναλογικότητας. Απέκτησε έτσι ρητή συνταγματική υφή η αρχή αυτή, η οποία, 
ωστόσο, και προηγουμένως αναγνωριζόταν ως αρχή συνταγματικής ισχύος, που 
απορρέει από την ίδια την έννοια του κράτους δικαίου, αλλά και από την ουσία των 
θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων, τα οποία, ως έκφραση της γενικότερης 
ελευθερίας του προσώπου, δεν πρέπει να περιορίζονται από την κρατική εξουσία 
περισσότερο από όσο είναι αναγκαίο για την προστασία των δημόσιων συμφερόντων. 
Η αρχή αυτή, υπό την έννοια του τηρητέου μέτρου της εύλογης αντιστάθμισης 
προσφοράς και οφέλους, που αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, κανόνα συνταγματικής 
βαθμίδας, επενεργεί σε κάθε είδους κρατική δραστηριότητα, καθώς και όταν 
πρόκειται για αντικρουόμενα συμφέροντα στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου, αφού η 
έκταση της αρχής αυτής δεν περιορίζεται μόνο σε ορισμένες περιοχές του δικαίου, 
αλλά, όπως προεκτέθηκε, και πριν από τη ρητή συνταγματική της κατοχύρωση, 
διέτρεχε το σύνολο της έννομης τάξης και, συνεπώς, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
κατά την ερμηνεία και εφαρμογή οποιουδήποτε κανόνα δικαίου. Άλλωστε, με ρητή 
διατύπωση στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, τα εν λόγω δικαιώματα του 
ανθρώπου, κατά τη θεσπιζόμενη από τη διάταξη αυτή προστασία, "ισχύουν και στις 
σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν" και οριοθετείται έτσι η υποχρέωση 
και των αρμόδιων δικαιοδοτικών οργάνων, όταν επιλαμβάνονται της επίλυσης 
ιδιωτικών διαφορών, να τις επιλύουν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει μια δίκαιη 
ισορροπία ανάμεσα στα αντιτιθέμενα συμφέροντα, με παράλληλη προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, πρέπει τα λαμβανόμενα μέτρα και οι 
έννομες συνέπειες να είναι πρόσφορα (κατάλληλα) για την πραγμάτωση του 
επιδιωκόμενου σκοπού, αναγκαία, υπό την έννοια να συνιστούν μέτρο, το οποίο, σε 
σχέση με άλλα μέτρα που μπορούν να ληφθούν, να επάγεται τον ελάχιστο δυνατό 
περιορισμό για τον διάδικο σε βάρος του οποίου απαγγέλλονται και αναλογικά υπό 
στενή έννοια, δηλαδή να τελούν σε ανεκτή σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, 
προκειμένου η αναμενόμενη ωφέλεια να μην υπολείπεται της βλάβης που προκαλούν. 
Με βάση αυτά, δεν καταλείπεται αμφιβολία ότι η πιο πάνω συνταγματική διάταξη, 
έστω και αν ρητά δεν αναφέρεται σ’ αυτήν, απευθύνεται και στο δικαστή, όσον αφορά 
τις σχέσεις των διαδίκων, καθιερώνοντας αυτήν ως δεσμευτική δικαιική αρχή, όπως 
και άλλες τέτοιες αρχές που διατρέχουν το δίκαιο και είναι δεσμευτικές (αρχή του 
σεβασμού της αξίας του ανθρώπου, αρχή της δίκαιης δίκης κ.λπ.). Εξάλλου, η αρχή 
αυτή, ως διάχυτη στην έννομη τάξη, υπερβαίνει τα όρια της ρητής συνταγματικής 
κατοχύρωσής της, με την οποία, πάντως, αναδείχθηκε η σημασία της ως βασικής 
εγγύησης για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ο δικαστής οφείλει, 
κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή των διατάξεων της κοινής νομοθεσίας, που 
άπτονται των δικαιωμάτων αυτών, να προστρέχει στο κρίσιμο για την όλη έννομη τάξη 
περιεχόμενο της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας που, όπως αναφέρθηκε, 
απορρέει από την αρχή της ισότητας και την αρχή του κράτους δικαίου. Αποτελεί την 
αντίστροφη μορφή της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος, όταν το 
ασκούμενο δικαίωμα υπερβαίνει, προφανώς, τα ακραία όρια που θέτουν η καλή πίστη 



ή τα χρηστά ήθη, καθώς και ο οικονομικός και κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος. 
Στην περίπτωση υπέρβασης της αρχής της αναλογικότητας, πρόκειται για 
δυσαναλογία μέσου προς το σκοπό, δηλαδή το ασκούμενο δικαίωμα έχει απολέσει την 
αναλογία του προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και, συνακόλουθα, η άσκησή του είναι 
απαγορευμένη. Επομένως, όπως και η κατάχρηση δικαιώματος, που αποτελεί 
απαγορευτικό κανόνα και οριοθετεί αρνητικά την άσκηση των δικαιωμάτων, έτσι και η 
αρχή της αναλογικότητας αποτελεί κανόνα δικαίου (γενική νομική αρχή), η οποία 
προσδιορίζει την τελολογική λειτουργία των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και του 
ιδιωτικού δικαίου. Από όσα προαναφέρθηκαν συνάγεται, ως γενική νομική αρχή, ότι η 
έννομη συνέπεια που είτε προβλέπεται από κανόνες δικαίου κατώτερης τυπικής 
ισχύος από εκείνους του Συντάγματος, είτε απαγγέλλεται από δικαστικό ή διοικητικό 
όργανο, πρέπει να τελεί σε σχέση ανεκτής αναλογίας προς το αντίστοιχο πραγματικό, 
ήτοι να μην υπερβαίνει τα όρια όπως διαγράφονται από τα δεδομένα της κοινής 
πείρας και της κοινής για το δίκαιο συνείδησης σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όπως 
αποτυπώνονται με τη συνήθη πρακτική των δικαστηρίων. Η κρίση δηλαδή του 
ουσιαστικού δικαστηρίου πρέπει να μην παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, 
ούτε να υπερβαίνει τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας, που αποτελεί 
γενική αρχή του δικαίου και μέσο ελέγχου της κρίσης του δικαστηρίου, χωρίς να 
υπάγεται στην έννοια της αναλογικότητας. Κατόπιν τούτων, αν διαπιστώνεται 
παραβίαση της προβλεπόμενης από το άρθρο 25 παρ. 1 αρχής της αναλογικότητας, 
αλλά και όταν διαπιστώνεται υπέρβαση, από το δικαστήριο της ουσίας, των ακραίων 
ορίων της διακριτικής του ευχέρειας, αυτά ελέγχονται ως πλημμέλειες του άρθρου 
559 αριθ. 1 και 19 του ΚΠολΔ (ΟλΑΠ 9/2015).  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 932, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19 
Σ: 25, 
Νόμοι: ΓΠΝ/1911, άρθ. 10, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Αδικοπραξία - Συντρέχον πταίσμα 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 354 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Αδικοπραξία. Παράβαση των διδαγμάτων κοινής πείρας. Συντρέχον 

πταίσμα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης 

βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. Μη λήψη υπόψη 

πραγμάτων. Αναβολή συζήτησης της αίτησης αναίρεσης. 

- 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 ή 
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 ΚΠολΔ 
αυτεπαγγέλτως και χωρίς απόδειξη λαμβάνει υπόψη για την εξειδίκευση της αόριστης 

http://www.inlaw.gr/article.aspx?id=177628&s=78456
http://www.inlaw.gr/article.aspx?id=188391&s=82390


νομικής έννοιας κατά την ερμηνεία των σχετικών για τις αδικοπραξίες διατάξεων. 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 στον έλεγχο του Αρείου Πάγου για το λόγο που προβλέπεται 
από το άρθρο 559 αριθ. 1β ΚΠολΔ, ήτοι για παράβαση των διδαγμάτων κοινής πείρας, 
τα οποία αφορούν την ερμηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή πραγματικών 
γεγονότων σε αυτούς. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 300 ΑΚ, η οποία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση ζημίας 
και συνεπώς και από αδικοπραξία κατά τις διατάξεις των άρθρων 914 επ. ΑΚ, προκύπτει 
ότι όταν στην γένεση ή στην επέλευση της ζημίας συνετέλεσε και πταίσμα του 
ζημιωθέντος κατά την έννοια του άρθρου 300 ΑΚ, το δικαστήριο της ουσίας μπορεί 
κατά την ελεύθερη κρίση του, αφού σταθμίσει τις περιστάσεις και ιδιαίτερα το βαθμό 
του πταίσματος του ζημιωθέντος και του ζημιώσαντος ή να μην επιδικάσει αποζημίωση 
ή να μειώσει το ποσόν της. Στην περίπτωση αυτή, η μεν κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας για τη συνδρομή ή όχι πταίσματος του ζημιωθέντος, η οποία είναι κρίση 
σχετική με νομική έννοια, υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολΔ, η κρίση όμως για τη βαρύτητα του πταίσματος και για 
τον καθορισμό του ποσοστού, κατά το οποίο πρέπει να μειωθεί η αποζημίωση, δεν 
υπόκειται στον έλεγχο αυτό, γιατί αφορά εκτίμηση πραγμάτων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335 και 338 έως 341 ΚΠολΔ προκύπτει ότι το 
δικαστήριο, για να σχηματίσει τη δικανική πεποίθησή του, ως προς τη βασιμότητα ή μη 
των προβαλλόμενων από τους διαδίκους πραγματικών γεγονότων, τα οποία ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη όλα τα 
νόμιμα αποδεικτικά μέσα, τα οποία επικαλούνται και προσκομίζουν νομίμως οι διάδικοι 
για άμεση και έμμεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική μνεία και 
χωριστή αξιολόγηση του καθενός από αυτά, κατ’ αντιδιαστολή προς τα άλλα 
αποδεικτικά μέσα, τα οποία φέρονται ότι λήφθηκαν υπόψη προς σχηματισμό της 
κρίσης του. Δεν αποκλείεται το δικαστήριο της ουσίας να μνημονεύει και να εξαίρει 
μερικά από τα αποδεικτικά μέσα, λόγω της, κατά την ελεύθερη κρίση του, 
μεγαλύτερης σημασίας τους, αρκεί να καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο, από το όλο 
περιεχόμενο της αποφάσεως, ότι συνεκτιμήθηκαν όλα τα αποδεικτικά μέσα τα οποία 
επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν νομίμως οι διάδικοι. Η παράβαση της υποχρεώσεως 
αυτής ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 559 παρ. 11 περ. γ’ ΚΠολΔ υπό την 
αποκλειστική προϋπόθεση ότι το πραγματικό γεγονός, το οποίο επικαλείται ο διάδικος, 
ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, αφού μόνον ένα τέτοιο (ουσιώδες) 
γεγονός, καθίσταται αντικείμενο αποδείξεως (ΟλΑΠ 2/2008, ΟλΑΠ 14/2005). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο παρά το 
νόμο δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Ως πράγματα κατά την έννοια της διάταξης αυτής νοούνται οι 
αυτοτελείς ισχυρισμοί των διαδίκων, που συγκροτούν την ιστορική βάση και επομένως 
θεμελιώνουν το αίτημα της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης. Δεν 
αποτελούν πράγματα και άρα δεν ιδρύεται ο παραπάνω λόγος αναίρεσης αν δεν 
ληφθούν υπόψη οι ισχυρισμοί που αποτελούν απλή ή αιτιολογημένη άρνηση της 
αγωγής ή την ένστασης, καθώς και οι ισχυρισμοί, που συνιστούν επιχειρήματα 
πραγματικά ή νομικά ή συμπεράσματα των διαδίκων ή του δικαστηρίου από την 
εκτίμηση των αποδείξεων ή από το νόμο. Ως πράγματα νοούνται και οι λόγοι εφέσεως 
ή αντεφέσεως, εφ’ όσον σ’ αυτούς περιέχεται ισχυρισμός παραδεκτός, νόμιμος και 
ορισμένος. Δε στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός της αναίρεσης αν το δικαστήριο έλαβε 
υπόψη του ισχυρισμό που προτάθηκε και τον απέρριψε για οποιονδήποτε λόγο τυπικό 
ή ουσιαστικό έστω και αν η απόρριψή του δεν είναι ρητή αλλά συνάγεται από το 
περιεχόμενο της απόφασης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 576 παρ. 1-3 ΚΠολΔ προκύπτει ότι αν κατά τη 
συζήτηση της αίτησης για αναίρεση κάποιος από τους διαδίκους δεν εμφανισθεί ή 
εμφανισθεί και δε λάβει μέρος με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο Άρειος Πάγος 
εξετάζει ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο διάδικος που απουσιάζει, 
η υπόθεση συζητείται ως εάν ήταν παρόντες οι διάδικοι. Αν όμως την επισπεύδει ο 
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αντίδικός του, ερευνάται αν ο διάδικος που δεν εμφανίσθηκε ή αν και εμφανίσθηκε 
δεν έλαβε μέρος στη συζήτηση με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, κλητεύθηκε νόμιμα 
και εμπρόθεσμα από τον επισπεύδοντα τη συζήτηση. Στην περίπτωση που δεν 
κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη και η 
υπόθεση επαναφέρεται με νέα κλήτευση. Αν όμως κλητεύθηκε νομίμως και 
εμπροθέσμως προχωράει στη συζήτηση, παρά την απουσία εκείνου που έχει 
κλητευθεί. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 226 παρ. 4 εδ. β’ , γ’ ΚΠολΔ, που 
εφαρμόζεται και στην αναιρετική δίκη κατ’ άρθρο 575 εδ. β’ ΚΠολΔ, αν η συζήτηση 
αναβληθεί, ο γραμματέας οφείλει αμέσως, μετά το τέλος της συνεδρίασης να 
μεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη 
δικάσιμο που ορίσθηκε. Κλήση του διαδίκου για εμφάνιση στη δικάσιμο αυτή δεν 
χρειάζεται και η αναγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των 
διαδίκων. Προϋπόθεση όμως της εγκυρότητας της κλήτευσης αυτής λόγω αναβολής 
της υπόθεσης και της εγγραφής αυτής στο πινάκιο είναι ότι ο απολειπόμενος κατά τη 
μετ’ αναβολή δικάσιμο διάδικος είτε είχε επισπεύσει εγκύρως τη συζήτηση ή είχε 
νομίμως και εμπροθέσμως κλητευθεί να παραστεί για τη δικάσιμο κατά την οποία 
αναβλήθηκε η υπόθεση είτε είχε παραστεί νομίμως κατά την πρώτη αυτή δικάσιμο και 
επομένως με τη νόμιμη παράσταση και τη μη εναντίωσή του καλύφθηκε η ακυρότητα 
της κλήτευσής του κατά την αρχική δικάσιμο. Αντίθετα, αν κατά την αρχική δικάσιμο ο 
απολειπόμενος κατά τη μετ’ αναβολή συζήτηση διάδικος δεν επέσπευσε τη συζήτηση 
ή δεν είχε κλητευθεί νομίμως, κατά δε την αρχική αυτή δικάσιμο δεν παραστάθηκε 
νομίμως και επομένως δεν καλύφθηκε η έλλειψη ή η ακυρότητα της επίσπευσης της 
συζήτησης ή η μη νομιμότητα ή η έλλειψη της κλήτευσής του για την αρχική δικάσιμο, 
η αναβολή της υπόθεσης από το πινάκιο και η εγγραφή αυτής για τη νέα μετ’ αναβολή 
δικάσιμο δεν ισχύει ως κλήτευσή του για τη νέα δικάσιμο και απαιτείται νόμιμη 
κλήτευσή του. 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 300, 330, 914, 
ΚΠολΔ: 226, 242, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 573, 576, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Αδικοπραξία - Χρηματική ικανοποίηση σε 
οικογένεια θύματος 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 442 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης σε οικογένεια θύματος. 

- Κατά την διάταξη του άρθρου 932 εδ. 3 του ΑΚ, σε περίπτωση θανατώσεως 
προσώπου, η χρηματική ικανοποίηση μπορεί να επιδικαστεί στην οικογένεια του 
θύματος, λόγω ψυχικής οδύνης. Στην διάταξη αυτή δεν γίνεται προσδιορισμός της 
έννοιας του όρου "οικογένεια του θύματος", προφανώς γιατί ο νομοθέτης δεν θέλησε 
να διαγράψει δεσμευτικώς τα όρια ενός θεσμού, ο οποίος, ως εκ της φύσεώς του, 
υφίσταται αναγκαίως τις επιδράσεις εκ των κοινωνικών διαφοροποιήσεων, κατά την 
διαδρομή του χρόνου. Κατά την αληθή, όμως, έννοια της εν λόγω διατάξεως, που 
απορρέει από τον σκοπό της θεσπίσεώς της, στην οικογένεια του θύματος 
περιλαμβάνονται οι εγγύτεροι και στενώς συνδεόμενοι συγγενείς του θανατωθέντος, 
που δοκιμάσθηκαν ψυχικά από την απώλειά του και, προς ανακούφιση του ηθικού 
πόνου αυτών στοχεύει η διάταξη αυτή, αδιαφόρως αν συζούσαν μαζί του ή διέμενα 
χωριστά. Υπό την έννοια αυτή, μεταξύ των προσώπων αυτών περιλαμβάνονται οι 
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γονείς, τα τέκνα, οι αδελφοί, αμφιθαλείς και ετεροθαλείς, ο σύζυγος ή η σύζυγος και, 
από δε τους αγχιστείς μόνο οι του πρώτου βαθμού (πεθερός, πεθερά, γαμπρός από 
θυγατέρα, νύφη από γιό) (ΑΠ 1723/2012, ΑΠ 528/2011, ΑΠ 937/2010, ΑΠ 260/2011, ΑΠ 
1735/2006). Η επιδίκαση της από το άρθρο 932 εδ. 3 του ΑΚ προβλεπομένης 
χρηματικής ικανοποιήσεως στα δικαιούμενα πρόσωπα, τελεί υπό την αυτονόητη 
προϋπόθεση, που συνιστά πραγματικό ζήτημα, της υπάρξεως, κατ' εκτίμηση του 
δικαστού της ουσίας, μεταξύ αυτών και του θανατωθέντος, όταν ο τελευταίος ζούσε, 
αισθημάτων αγάπης και στοργής, η διαπίστωση της ανυπαρξίας των οποίων μπορεί να 
οδηγήσει στον αποκλεισμό, είτε όλων των προσώπων αυτών, είτε κάποιων ή κάποιου 
από αυτούς, από την επιδίκαση της εν λόγω χρηματικής ικανοποιήσεως (ΟλΑΠ 
21/2000).  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 932, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Mαχητό τεκμήριο 
ωφελείας ακινήτων 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 527 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Μαχητό τεκμήριο ωφέλειας ακινήτων. 

Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. 
Ανέλεγκτα παραγματικά ζητήματα. 

- Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 3 και 4 του Ν. 653/1977 "περί υποχρεώσεως των 
παρόδιων ιδιοκτητών για την διάνοιξη εθνικών οδών κ.λπ.", που εισάγουν αμάχητο 
τεκμήριο ωφέλειας για τα ακίνητα που αποκτούν πρόσοψη επί των διανοιγόμενων 
εθνικών οδών, η ισχύς των οποίων επεκτάθηκε, με το άρθρ. 62 παρ. 9 και 10 Ν. 
947/1979, και στις νέες χαράξεις και διαπλατύνσεις των εθνικών οδών και στους 
επαρχιακούς και δημοτικούς δρόμους, αντίκεινται στο άρθρο 1 εδάφ. α’ του Πρώτου 
(Πρόσθετου) Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ), η οποία, μετά την επικύρωσή της, εκ νέου, με το ν.δ. 53/1974, αποτελεί 
εσωτερικό δίκαιο και υπερισχύει από κάθε άλλη διάταξη του εσωτερικού δικαίου, άρα 
και των παραπάνω διατάξεων του Ν. 653/1977, κατ’ άρθρ. 28 παρ. 1 του Συντάγματος 
(ΟλΑΠ 7/2013, 11/2004 και 10/2004). Ωστόσο, το τεκμήριο αυτό δεν καταργείται, αλλά 
εξακολουθεί να ισχύει πλέον ως μαχητό και, συνεπώς, αν οι παρόδιοι ιδιοκτήτες 
θεωρούν ότι δεν ωφελούνται από την απαλλοτρίωση, μπορούν να το καταρρίψουν, 
αποδεικνύοντας ότι δεν ωφελούνται και να διεκδικήσουν την αντίστοιχη αποζημίωση 
(ΟλΑΠ 7/2013), ήτοι ρύθμιση που προβλέπεται ρητά πλέον και από το άρθρο 33 Ν. 
2971/2001 (ΦΕΚ Α’ /285/19-12-2001) που άρχισε να ισχύει από 19-1-2002, το οποίο, 
πάντως, κατά το άρθρ. 37 εδάφ. α’ του νόμου αυτού, δεν εφαρμόζεται και στις 
αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που μέχρι τότε είχαν συντελεστεί (ΟλΑΠ 7/2013, 
12/2011, 11/2011). Η αξίωση αυτή του ιδιοκτήτη του απαλλοτριωμένου ακινήτου 
εισαγόταν προς κρίση, κατά την τακτική διαδικασία, ενώπιον του αρμόδιου πολιτικού 
δικαστηρίου, διότι, κατά την κρατούσα στη νομολογία άποψη (ΑΠ Ολομ. 8/1999), δεν 
ήταν αντικείμενο της δίκης για τον προσδιορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης, 
άποψη που τελικά κρίθηκε, κατά τα προεκτιθέμενα, ότι παραβιάζει το άρθρο 1 του 
Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Ήδη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 
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παρ. 1, 2, 3, 6 και 7 του Ν. 2971/2001, το τεκμήριο της ωφέλειας των ιδιοκτητών κατά 
τις διατάξεις του νόμου 653/1977 είναι, όπως προαναφέρθηκε, μαχητό και κρίνεται, 
μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, από το αρμόδιο για τον οριστικό προσδιορισμό 
της αποζημίωσης Εφετείο, κατά την ειδική διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο αυτό 
(ΑΠ 318/2016, ΑΠ 1258/ 2015, ΑΠ 318/2016). Μάλιστα, από το συνδυασμό των 
διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου αυτού (33 του Ν. 2971/2001) 
προκύπτει ότι τα στοιχεία, για την ωφέλεια ή μη του ακινήτου, διευρύνονται και, εκτός 
από την πρόσοψη επί της διανοιγόμενης οδού που προέβλεπε ο νόμος 653/1977, 
ορίζονται (ενδεικτικά) και η δυνατότητα πρόσβασης του ακινήτου στο έργο ή στα έργα 
που περιλαμβάνονται στη ζώνη απαλλοτρίωσης, η δημιουργία επιπτώσεων στις 
χρήσεις του ακινήτου και η αρτιότητα και οικοδομησιμότητα του ακινήτου κατά τις 
διατάξεις που ισχύουν (ΑΠ 318/2016, ΑΠ 318/2016, ΑΠ 34/2015). 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ. 4, 566 παρ. 1 και 577 παρ. 3 ΚΠολΔ προκύπτει 
ότι στο έγγραφο της αναίρεσης πρέπει να αναφέρεται, κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και 
ευσύνοπτο, η νομική πλημμέλεια που αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας, ώστε να 
είναι δυνατό να διαπιστωθεί αν και ποιο λόγο αναίρεσης, από τους περιοριστικά 
αναφερόμενους στο άρθρο 559 ΚΠολΔ, θεμελιώνει η προβαλλόμενη αιτίαση. Ειδικά, 
για να είναι ορισμένος ο από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης, 
πρέπει να καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η συγκεκριμένη διάταξη του ουσιαστικού 
δικαίου που φέρεται ότι παραβιάστηκε, το αποδιδόμενο στο δικαστήριο νομικό 
σφάλμα ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του ουσιαστικού νόμου και, εφόσον το 
δικαστήριο έκρινε κατ’ ουσίαν την υπόθεση, η ελάσσων πρόταση του νομικού του 
συλλογισμού, δηλαδή, τα πραγματικά γεγονότα που αυτό δέχθηκε, υπό τα οποία και 
συντελέστηκε η προβαλλόμενη παραβίαση των κανόνων του ουσιαστικού δικαίου 
(ΟλΑΠ 28/1998, ΟλΑΠ 32/1996). Δεν αρκεί, για το ορισμένο του λόγου αυτού, η 
ανάλυση της έννοιας που ο αναιρεσείων αποδίδει στη διάταξη που φέρεται ότι 
παραβιάστηκε, ούτε η παράθεση του συμπεράσματος του δικαστηρίου, διότι μόνο με 
βάση τις κρίσιμες ουσιαστικές παραδοχές μπορεί να ελεγχθεί αν η αποδιδόμενη 
νομική πλημμέλεια οδήγησε σε εσφαλμένο διατακτικό, από το οποίο και εξαρτάται 
τελικά η ευδοκίμηση της αναίρεσης κατά το άρθρο 578 ΚΠολΔ. Λόγος αναίρεσης που 
δεν περιέχει τα στοιχεία αυτά είναι απαράδεκτος, εξαιτίας της αοριστίας του, 
δεδομένου ότι η αοριστία του λόγου της αναίρεσης δεν μπορεί να συμπληρωθεί με 
παραπομπή σε άλλα διαδικαστικά έγγραφα (ΟλΑΠ 57/1990, ΑΠ 1602/2014). Με το λόγο 
αυτόν δεν επιτρέπεται να πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση κατά την εκτίμηση 
των αποδείξεων, υπό την επίκληση ότι αυτή παραβίασε κανόνα ουσιαστικού δικαίου, 
που δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο (ΑΠ 849/2007). 
- Για να είναι ορισμένος ο από τον αριθμό 19 του ίδιου άρθρου λόγος αναίρεσης, με 
τον οποίο προβάλλεται η αιτίαση ότι η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση, πρέπει να 
μνημονεύονται στο αναιρετήριο, εκτός από τον κανόνα δικαίου που φέρεται ότι 
παραβιάστηκε, προκειμένου να ελεγχθεί αν υπάρχει, σχετικά με την εφαρμογή του, 
έλλειψη αιτιολογιών ή αντίφαση ή, κυρίως, ανεπάρκεια αυτών, και: α) οι πραγματικές 
παραδοχές της απόφασης ή μνεία ότι αυτή δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, β) ο 
ισχυρισμός (αγωγικός, ένσταση) και τα περιστατικά που προτάθηκαν για τη θεμελίωσή 
του, ως προς τον οποίο η έλλειψη, η ανεπάρκεια ή η αντίφαση και η σύνδεσή του με το 
διατακτικό και γ) εξειδίκευση του σφάλματος του δικαστηρίου, δηλαδή, αν πρόκειται 
για παντελή έλλειψη αιτιολογίας, μνεία μόνο τούτου, αν πρόκειται για ανεπαρκή 
αιτιολογία, ποία επιπλέον περιστατικά έπρεπε να αναφέρονται ή ως προς τι υπάρχει 
έλλειψη νομικού χαρακτηρισμού και, αν πρόκειται για αντιφατικές αιτιολογίες, ποίες 
είναι αυτές, σε τι συνίσταται η αντίφαση και από πού προκύπτει. Γενικές εκφράσεις για 
ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα των αιτιολογιών της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης δεν 
αρκούν, όπως, επίσης, δεν αρκούν οι όλως περιορισμένες, μεμονωμένες και κατ’ 
επιλογήν αποσπασματικές παραδοχές της απόφασης (ΑΠ 148/2008). Δεν έχει, όμως, 
εφαρμογή η παραπάνω διάταξη, όταν οι ελλείψεις ανάγονται στην εκτίμηση των 
αποδείξεων και, ιδίως, στην ανάλυση, στάθμιση και αιτιολόγηση του πορίσματος που 
εξάγεται απ’ αυτές, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα 
κατά το άρθρο 561 παρ. 1 του ΚΠολΔ, εκτός αν δεν είναι σαφές και πλήρες το πόρισμα 
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και για το λόγο αυτόν γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος. Δηλαδή, μόνο το τι 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και 
σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή γιατί δεν αποδείχθηκε. Τα επιχειρήματα του 
δικαστηρίου που σχετίζονται με την εκτίμηση των αποδείξεων δεν συνιστούν 
παραδοχές, με βάση τις οποίες διαμορφώνεται το αποδεικτικό πόρισμα και, συνεπώς, 
δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε, στο πλαίσιο της υπόψη διάταξης του 
άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ, αυτή να επιδέχεται μομφή για αντιφατικότητα ή 
ανεπάρκεια, ενώ δεν δημιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης ούτε εξαιτίας του ότι το 
δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα επιχειρήματα των διαδίκων που 
δεν συνιστούν αυτοτελείς ισχυρισμούς, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης είναι 
απαράδεκτος. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η εκτίμηση από το 
δικαστήριο της ουσίας των πραγματικών περιστατικών, εφόσον δεν παραβιάστηκαν με 
αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι 
ερμηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίμησή τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους 
αριθμούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ, είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη 
και, επομένως, ο αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, από το περιεχόμενο του οποίου 
προκύπτει ότι δεν συντρέχει καμία από τις προαναφερόμενες εξαιρετικές 
περιπτώσεις, είναι απαράδεκτος, καθόσον πλήττεται πλέον η ουσία της υπόθεσης που 
δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. 
Διατάξεις: 
ΚΠολΔ: 118, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 561, 566, 577, 
Νόμοι: 653/1977, άρθ. 1, 
Νόμοι: 947/1979, άρθ. 62, 
Νόμοι: 2971/2001, άρθ. 33, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Αναγνώριση 
δικαιούχων 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 703 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αναγνώριση δικαιούχων. Παρά το νόμο 

κήρυξη ή μη ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωμα ή απαραδέκτου. 
Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση. 

- Κατά τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 11 του Ν. 2882/2001 "Κώδικας Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσεων Ακινήτων" το δικαστήριο απέχει να εκδώσει απόφαση αναγνωρίσεως 
δικαιούχων της αποζημίωσης μεταξύ των άλλων περιπτώσεων και αν η κυριότητα του 
απαλλοτριουμένου ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επ' αυτού πιθανολογείται ότι ανήκει 
στο δημόσιο, εάν δε το δικαστήριο απόσχει να εκδώσει τέτοια απόφαση, η κυριότητα 
του απαλλοτριουμένου και τα άλλα εμπράγματα δικαιώματα κρίνονται κατά την 
τακτική διαδικασία. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι στη δίκη που ανοίγεται μετά 
την αποχή, για τους παραπάνω λόγους, του δικαστηρίου να εκδώσει απόφαση για την 
αναγνώριση των δικαιούχων της αποζημίωσης και η οποία (δίκη) διεξάγεται κατά την 
τακτική διαδικασία, κατόπιν σχετικής αγωγής του ενδιαφερομένου, κύριο αντικείμενο 
είναι η κυριότητα και τα άλλα εμπράγματα δικαιώματα επί του απαλλοτριουμένου 
ακινήτου, τα οποία κρίνονται στη δίκη αυτή, όχι δε η αναγνώριση των δικαιούχων της 
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αποζημίωσης, με παρεμπίπτον ζήτημα την κυριότητα. Επομένως και στην περίπτωση 
αυτή ασκείται αξίωση κυριότητας ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος επί του ακινήτου 
έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, με αποτέλεσμα για το παραδεκτό της σχετικής 
αγωγής να απαιτείται η κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του ΑΝ 1539/1938, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 2732/1999, προδικασία, προηγούμενη δηλαδή 
κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή προς το δημόσιο αιτήσεως που θα περιλαμβάνει 
τις αξιώσεις του αιτούντος, με τα αναφερόμενα στην ίδια διάταξη ειδικότερα στοιχεία, 
χωρίς την τήρηση της οποίας (προδικασίας), η αγωγή κηρύσσεται απαράδεκτη, κατά τη 
ρητή διάταξη του ανωτέρου άρθρου 8 παρ. 1 εδ. τελ. του Ν. 1539/1938. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολΔ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το δικαστήριο 
παρά το νόμο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωμα ή απαράδεκτο. 
Ο λόγος αυτός αναφέρεται σε ακυρότητες, δικαιώματα και απαράδεκτο από το 
δικονομικό μόνο δίκαιο.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολΔ είναι απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως 
που στηρίζεται σε ισχυρισμό, ο οποίος δεν προτάθηκε νόμιμα στο δικαστήριο της 
ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση που δε μπορεί να προβληθεί στο 
δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλμα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση και γ) 
για ισχυρισμό που αφορά τη δημόσια τάξη. Η διάταξη αυτή, η οποία αποτελεί 
εκδήλωση της θεμελιώδους αρχής ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη νομιμότητα της 
απόφασης του δικαστηρίου της ουσίας, με βάση την πραγματική και νόμιμη κατάσταση 
που όφειλε να λάβει υπόψη ο ουσιαστικός δικαστής, καθιερώνει ειδική προϋπόθεση 
του παραδεκτού των λόγων αναίρεσης, η συνδρομή της οποίας πρέπει να προκύπτει 
από το αναιρετήριο. Πρέπει δηλαδή να αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι ο ισχυρισμός 
που στηρίζει το λόγο αναίρεσης είχε προταθεί νομίμως στο δικαστήριο το οποίο 
εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση. 
Συνεπώς αν προσβάλλεται απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, και ο 
αναιρεσείων είναι ο εκκαλών, που έχει ηττηθεί πρωτοδίκως, για την πληρότητα του 
σχετικού λόγου αναίρεσης πρέπει στο αναιρετήριο να αναφέρεται ότι ο ισχυρισμός, 
στον οποίο αυτός στηρίζεται, είχε προταθεί από τον αναιρεσείοντα λόγω της έφεσής 
του ή ότι συντρέχει κάποια εξαιρετική περίπτωση από τις προβλεπόμενες στην 
παραπάνω διάταξη του άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολΔ Το γεγονός εξάλλου ότι ο 
ισχυρισμός έπρεπε να ληφθεί αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας 
δεν έχει σημασία γιατί στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο παραβιάζει μεν το νόμο, 
όμως λόγος αναίρεσης δεν μπορεί να ιδρυθεί αν ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει 
προταθεί νόμιμα από το διάδικο, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις εξαιρέσεις του 
άρθρου 562 παρ. 2 ΚΠολΔ  
Διατάξεις: 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 14, 561, 
ΑΝ: 1539/1938, άρθ. 8, 26, 
Νόμοι: 1539/1938, άρθ. 8, 
Νόμοι: 2732/1999, άρθ. 24, 
Νόμοι: 2882/2001, άρθ. 26, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Αναγνώριση 
δικαιούχων 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 639 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
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Αναγνώριση δικαιούχων. 

- Κατά τους ορισμούς του άρθρου 26 του Ν. 2882/2001 α) η αναγνώριση των 
δικαιούχων της αποζημίωσης γίνεται με δικαστική απόφαση κατά την οριζόμενη από 
το εν λόγω άρθρο διαδικασία (παρ. 1). β) Αρμόδιο για την αναγνώριση των δικαιούχων 
της αποζημίωσης είναι το μονομελές πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου 
βρίσκεται το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε (παρ. 2). γ) Το δικαστήριο αναγνωρίζει τους 
δικαιούχους της αποζημίωσης 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. Διάδικοι 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 
αναγνώρισης δικαιούχων, προς είσπραξη της αποζημίωσης ή αναζήτησης αυτής από 
εκείνον που την εισέπραξε ή από εκείνον υπέρ του οποίου εκδόθηκε το ένταλμα 
πληρωμής (παρ. 12). Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι το μονομελές πρωτοδικείο 
είναι αρμόδιο να αποφασίσει οριστικά και αμετάκλητα, με βάση τα υπάρχοντα στη 
διάθεσή του αποδεικτικά στοιχεία για το ποιος είναι δικαιούχος εισπράξεως της 
αποζημίωσης και η απόφασή του αυτή δεν υπόκειται σε κανένα, τακτικό ή έκτακτο, 
ένδικο μέσον.  
Διατάξεις: 
Νόμοι: 2882/2001, άρθ. 26, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ανάκληση 
απαλλοτρίωσης 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 498 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ακύρωση της διαταγής πληρωμής λόγω 

διαδικαστικού απαραδέκτου. Παρά το νόμο, κήρυξη ή μη ακυρότητας, 
έκπτωσης από δικαίωμα ή απαραδέκτου. 

- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 17 παράγραφοι 2 εδ. α’ και 4 εδ. ε’ του Συντάγματος, 
όπως αυτό αναθεωρήθηκε με το από 6-4-2001 Ψήφισμα της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής 
των Ελλήνων: "Κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια 
ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει, 
και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία 
την οποία είχε το απαλλοτριούμενο κατά τον χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για 
τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης. Αν ζητηθεί απευθείας ο οριστικός 
προσδιορισμός της αποζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά τον χρόνο της 
σχετικής συζήτησης στο δικαστήριο" (άρθρο 17 παρ. 2 εδ. α’ ), "Η αποζημίωση που 
ορίστηκε καταβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο μέσα σε ενάμισι έτος από τη 
δημοσίευση της απόφασης για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης και, σε 
περίπτωση απευθείας αίτησης για οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, από τη 
δημοσίευση της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου, διαφορετικά η απαλλοτρίωση 
αίρεται αυτοδικαίως" (άρθρο 17 παρ. 4 εδ. ε’ ). Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 7 παρ. 1 και 11 παρ. 3 Ν. 2882/2001 [Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 
Ακινήτων], όπως η τελευταία (11 παρ. 3) αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3α του 
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άρθρου 39 Ν. 4024/11, και ισχύουν για τις απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν από 
1-2-1971 και εφεξής (άρθρο 29 παρ. 2 του ίδιου νόμου): "Η αναγκαστική απαλλοτρίωση 
συντελείται με την καταβολή στον δικαστικώς αναγνωρισθέντα ή στον αληθινό 
δικαιούχο της αποζημίωσης που προσδιορίστηκε προσωρινά ή οριστικά κατά τον 
παρόντα νόμο ή με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γνωστοποίησης 
ότι η αποζημίωση, η δικαστική δαπάνη, η οποία επιδικάζεται κατά το άρθρο 18 
παράγραφος 4, καθώς και η αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων κατατέθηκε στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά το επόμενο άρθρο 8... "Η αναγκαστική 
απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως εάν δεν συντελεστεί μέσα σε ενάμισι έτος από τη 
δημοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης και, σε 
περίπτωση απευθείας οριστικού καθορισμού αυτής, από τη δημοσίευση της σχετικής 
απόφασης. Η αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης αρχή υποχρεούται να 
εκδώσει μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου 
εδαφίου βεβαιωτική πράξη για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση. Η πράξη αυτή 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εφόσον οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες 
επιθυμούν τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης που άρθηκε αυτοδίκαια λόγω 
παρέλευσης της ως άνω δεκαοκτάμηνης προθεσμίας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 
και υπεύθυνη δήλωση προς την αρχή που εξέδωσε την απαλλοτριωτική απόφαση, 
μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την παρέλευση της προθεσμίας, περί διατήρησης 
της απαλλοτρίωσης και καταβολής της δικαστικά καθορισμένης προσωρινής ή 
οριστικής αποζημίωσης. Αν το αίτημα γίνει δεκτό από την αρχή που κήρυξε την 
απαλλοτρίωση και υποχρεούται στην καταβολή της αποζημίωσης, δεν επιτρέπεται ο 
ανακαθορισμός της αποζημίωσης ή η αναζήτηση τόκων υπερημερίας. Οι διατάξεις του 
τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και σε 
απαλλοτριώσεις που έχουν κηρυχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου 
και έχει επέλθει αυτοδίκαιη άρση, λόγω παρέλευσης της δεκαοκτάμηνης προθεσμίας. 
Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να υποβάλλουν αίτηση για τη 
διατήρηση της απαλλοτρίωσης μέχρι τις 31.12.2012" (άρθρο 11 παρ. 3, όπως η 
παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παράγραφο 3α άρθρου 39 4024/2011. 
Ενόψει του ότι οι διατάξεις αυτές θεσπίστηκαν προς το συμφέρον του καθ’ ου η 
απαλλοτρίωση, για να μην παραμένει για πολύ χρόνο εκκρεμής η απαλλοτρίωση και να 
μην υφίσταται βλάβη από τη μακρόχρονη δέσμευση της περιουσίας του, η αυτοδίκαιη 
άρση (ανάκληση) της απαλλοτρίωσης με την παρέλευση του δεκαοκτάμηνου δεν 
λαμβάνεται αυτεπάγγελτα υπόψη από το δικαστήριο, αλλά θα πρέπει να προβάλλεται 
από τον καθ’ ου η απαλλοτρίωση (ΟλΑΠ 7/2007). Ο υπέρ ου και ο υπόχρεος για τη 
δαπάνη της απαλλοτρίωσης δεν μπορούν να προβάλλουν την ανωτέρω αυτοδίκαιη 
άρση (ανάκλησή) της και ιδίως μετά τη δημοσίευση της τελεσίδικης απόφασης του 
Εφετείου που καθόρισε την οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης, κατά την οποία είναι 
πλέον γεννημένη και απαιτητή η απαίτηση για αποζημίωση του ιδιοκτήτη, και μάλιστα 
κατά την εκδίκαση της αγωγής του τελευταίου για επιδίκαση της κατά την ανωτέρω 
αιτία αποζημίωσης ή ως λόγο της ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε 
προς ικανοποίηση της απαίτησης αποζημίωσης. Ο σχετικός ισχυρισμός, εάν προβληθεί 
προς αντίκρουση της αγωγής ή ανακοπής, είναι απαράδεκτος (ΑΠ 802/2012, ΑΠ 
754/2011). 
- Από το συνδυασμό των άρθρων 623 και 624 ΚΠολΔ προκύπτει ότι, μεταξύ των 
ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων, με την συνδρομή των οποίων μπορεί 
να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής, είναι, αφενός η ύπαρξη χρηματικής 
απαίτησης του αιτούντος από ορισμένη έννομη σχέση και αφετέρου η απαίτηση αυτή 
και το ποσό της να αποδεικνύονται άμεσα από δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Αν η 
απαίτηση ή το ποσό της δεν αποδεικνύονται εγγράφως, ο δικαστής οφείλει, κατά το 
άρθρο 628 ΚΠολΔ, να μην εκδώσει διαταγή πληρωμής, στην περίπτωση δε που, παρά 
την έλλειψη της διαδικαστικής αυτής προϋπόθεσης, εκδοθεί διαταγή πληρωμής, αυτή 
ακυρώνεται υστέρα από ανακοπή του οφειλέτου κατά τα άρθρα 632 και 633 ΚΠολΔ. Η 
ακύρωση της διαταγής πληρωμής για τον λόγο αυτόν απαγγέλλεται λόγω 
διαδικαστικού απαραδέκτου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη δυνατότητας να αποδειχθεί 
η απαίτηση από άλλα αποδεικτικά μέσα (ΑΠ 1378/2009). 
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- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 14 ΚΠολΔ προκύπτει ότι, ιδρύεται λόγος 
αναίρεσης, αν το δικαστήριο παρά το νόμο, κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση 
από δικαίωμα ή απαράδεκτο. Ο λόγος αυτός αναίρεσης αναφέρεται σε ακυρότητες, 
δικαιώματα και απαράδεκτα από το δικονομικό μόνο δίκαιο (ΟλΑΠ 2/2001, ΑΠ 
2001/2009) ενώ οι ακυρότητες από το ουσιαστικό δίκαιο ελέγχονται μέσω του λόγου 
559 αριθ. 1 ΚΠολΔ (ΑΠ 1518/2008, ΑΠ 558/2008). Μέσω του παραπάνω, από το αρθρ. 
559 αριθ. 14 ΚΠολΔ, λόγου ελέγχονται, πλην άλλων, το παραδεκτό άσκησης ενδίκων 
μέσων (ΑΠ 371/2008), των προσθέτων λόγων έφεσης, των ανακοπών (αρθρ. 583 επ., 
632, 933, 979 ΚΠολΔ και των πρόσθετων λόγων αυτών, της προβολής αυτοτελών 
ισχυρισμών (ΑΠ 1014/2010) καθώς και το παραδεκτό της έκδοσης διαταγής πληρωμής 
με βάση έγγραφο που, κατά παράβαση του άρθρου 623 ΚΠολΔ, δεν αποδεικνύει την 
απαίτηση και το ποσό αυτής (ΟλΑΠ 10/1997, ΟλΑΠ 43/2005, ΑΠ 412/1999). 
Διατάξεις: 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 14, 623, 624, 628, 632, 633, 979, 
Νόμοι: 2882/2001, άρθ. 7, 11, 20, 
Νόμοι: 4024/2011, άρθ. 39, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ιδιαίτερη 
αποζημίωση 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 628 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόμιμης βάσης. Παραβίαση διδαγμάτων της κοινής πείρας. 

- Κατά το άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 2882/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 128 
παρ. 2 του Ν. 4070/2012 "Εάν απαλλοτριωθεί τμήμα ακινήτου με αποτέλεσμα η αξία του 
τμήματος που απομένει στον ιδιοκτήτη να μειωθεί σημαντικά σε σχέση με την κύρια ή 
αποδεδειγμένως υφιστάμενη δευτερεύουσα κατά προορισμό χρήση, μπορεί να 
προσδιορίζεται με την απόφαση καθορισμού της αποζημίωσης και ιδιαίτερη 
αποζημίωση για το τμήμα που απομένει στον ιδιοκτήτη και η οποία καταβάλλεται μαζί 
με την αποζημίωση για το απαλλοτριούμενο. Για τον προσδιορισμό της ιδιαίτερης 
αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο, ιδίως, η κατάσταση του ακινήτου 
πριν και μετά την απαλλοτρίωση, η σημαντική επιδείνωση των γεωμετρικών στοιχείων 
και της οικονομικής και εμπορικής εκμεταλλεύσεως αυτού, όπως επίσης ότι η ζημία 
του απομένοντος θα επέλθει μετά βεβαιότητας μετά την απότμηση του 
απαλλοτριουμένου κτήματος".  
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι λόγος αναίρεσης για 
ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρμόστηκε, 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ή αν εφαρμόστηκε ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρμοστέο κανόνα έννοια διαφορετική 
από την αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν, η παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγματικών περιστατικών που 
ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής 
αυτών στο νόμο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης αν οι πραγματικές παραδοχές 
της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση και τούτο συμβαίνει όταν το 
δικαστήριο εφάρμοσε το νόμο, παρότι τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι 
αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά για την εφαρμογή του ή δεν εφάρμοσε το νόμο, 
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παρότι τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρμογή του 
καθώς και όταν προέβη σε εσφαλμένη υπαγωγή των περιστατικών στην διάταξη στο 
πραγματικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται. 
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ η απόφαση δεν έχει 
νόμιμη βάση όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισμού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα 
πραγματικά περιστατικά στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του επί 
ζητήματος με ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της 
διάταξης αυτής, υπάρχει έλλειψη νόμιμης βάσης, λόγω αντιφατικών ή ανεπαρκών 
αιτιολογιών, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, δεν προκύπτουν κατά τρόπο 
πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία, σύμφωνα με 
το νόμο, είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι συντρέχουν οι 
όροι της διάταξης που εφαρμόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της εφαρμογής 
της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός αναίρεσης όταν από τις παραδοχές της 
απόφασης δημιουργούνται αμφιβολίες για το αν παραβιάσθηκε ή όχι ουσιαστική 
διάταξη νόμου. Αναφέρεται σε πλημμέλειες αναγόμενες στη διατύπωση του 
αποδεικτικού πορίσματος, στο οποίο στηρίζεται το διατακτικό της απόφασης. Δεν 
ιδρύεται, όμως, ο λόγος αυτός αναίρεσης, όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόμενες στην 
εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθμιση αυτών και στην 
αιτιολόγηση της εξαγωγής από αυτές του αποδεικτικού πορίσματος, αρκεί τούτο να 
εκτίθεται πλήρως, σαφώς και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήματα δε, των οποίων η 
αιτιολόγηση κατά τρόπο αντιφατικό ή ανεπαρκή, στερεί από νόμιμη βάση την 
απόφαση, νοούνται οι ισχυρισμοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν, δηλαδή, 
στη θεμελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του δικαιώματος που ασκήθηκε, είτε ως 
επιθετικό είτε ως αμυντικό μέσο, όπως είναι και τα αναγκαία, κατά νόμο, περιστατικά, 
προς στήριξη της αγωγής ή κάποιας νόμιμης ένστασης. 
- Τα διδάγματα της κοινής πείρας, δηλαδή οι αρχές για την εξέλιξη των πραγμάτων, 
που συνάγονται από την παρατήρηση του καθημερινού βίου, την επιστημονική έρευνα 
και την επαγγελματική ενασχόληση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για την 
ερμηνεία των κανόνων δικαίου, είτε για να εξακριβωθεί η βασιμότητα πραγματικών 
περιστατικών, που αποτέλεσαν το αντικείμενο της απόδειξης (άρθρο 336 παρ. 4 
ΚΠολΔ), είτε για να γίνει, μετά την εξακρίβωση της βασιμότητας αυτών υπαγωγή τους 
σε νομικούς κανόνες (ΟλΑΠ 8/2005). Κατά δε το άρθρο 559 αρ. 1β ΚΠολΔ η παράβαση 
των διδαγμάτων της κοινής πείρας δημιουργεί λόγο αναιρέσεως αν το δικαστήριο της 
ουσίας παρέβη δίδαγμα της κοινής πείρας που αφορά την ερμηνεία κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου ή την υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών σε αυτόν. Κατά 
την έννοια της διάταξης αυτής, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, που για να είναι ορισμένος, 
πρέπει να αναφέρονται σ' αυτόν τα διδάγματα της κοινής πείρας που παραβιάσθηκαν, 
όταν το δικαστήριο εσφαλμένα χρησιμοποιεί ή παρέλειψε να χρησιμοποιήσει 
διδάγματα από την κοινή πείρα, έστω και αυτεπάγγελτα για την ανεύρεση της 
αληθινής έννοιας κανόνα δικαίου ή για την υπαγωγή σε αυτόν των πραγματικών 
γεγονότων.  
Διατάξεις: 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόμοι: 2882/2001, άρθ. 13, 
Νόμοι: 4070/2012, άρθ. 128, 
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κήρυξη ή μη ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωμα ή απαραδέκτου. 

- Κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2882/2001, "1. Η αποζημίωση πρέπει να είναι πλήρης 
και να ανταποκρίνεται στην αξία του απαλλοτριωμένου ακινήτου κατά το χρόνο της 
συζήτησης ενώπιον του δικαστηρίου για τον προσωρινό προσδιορισμό της 
αποζημίωσης ή, σε περίπτωση απευθείας αίτησης για οριστικό προσδιορισμό, κατά το 
χρόνο της συζήτησης για τον προσδιορισμό αυτόν. Αν η συζήτηση για τον οριστικό 
προσδιορισμό της αποζημίωσης διεξαχθεί μετά την παρέλευση έτους από τη συζήτηση 
για τον προσωρινό προσδιορισμό, τότε για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης 
λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισμό. Ως 
κριτήριο για την εκτίμηση της αξίας του απαλλοτριωμένου ακινήτου λαμβάνονται 
υπόψη, ιδίως, η αξία που έχουν κατά τον κρίσιμο χρόνο παρακείμενα και ομοειδή 
ακίνητα, που προσδιορίζεται κυρίως από την αντικειμενική αξία, τα τιμήματα σε 
συμβόλαια μεταβίβασης κυριότητας ακινήτων, τα οποία συντάχθηκαν κατά το χρόνο 
της κήρυξης της απαλλοτρίωσης, καθώς και η πρόσοδος του απαλλοτριωμένου". Κατά 
την έννοια της διάταξης αυτής, τα διαγραφόμενα κριτήρια δεν είναι αποκλειστικά και 
για το δικαστήριο υποχρεωτικά, προκειμένου να διαγνωστεί η πραγματική αξία του 
απαλλοτριωμένου, κατά τον κρίσιμο χρόνο, έτσι ώστε να θεωρείται ότι παραβιάζεται η 
εν λόγω διάταξη στην περίπτωση που το δικαστήριο δεν τα λάβει υπόψη του ή αν 
λάβει υπόψη άλλα τέτοια. Το δικαστήριο μπορεί να στηρίζει την κρίση του, για την 
πραγματική αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου, αν ληφθεί υπόψη η 
χρησιμοποιούμενη στην παραπάνω διάταξη λέξη "ιδίως", σε κάθε πρόσφορο 
συγκριτικό στοιχείο, αφού το αξιολογήσει κατάλληλα. Η σχετική, για το πρόσφορο ή 
όχι του συγκριτικού στοιχείου, κρίση του ανάγεται στην εκτίμηση πραγμάτων και, 
κατά συνέπεια, δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με το άρθρο 
561 παρ. 1 ΚΠολΔ (ΑΠ 1175/2015, ΑΠ 1021/2015, ΑΠ 844/2015). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Από την πιο πάνω διάταξη, που αποτελεί κύρωση της παράβασης 
του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγματος, προκύπτει ότι ο προβλεπόμενος απ' αυτή 
λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού 
δεν εκτίθενται καθόλου πραγματικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή όταν τα 
εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του πραγματικού 
του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννομης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν μεταξύ 
τους (αντιφατική αιτιολογία). Για να είναι ορισμένος ο λόγος αυτός, πρέπει να 
μνημονεύονται στο αναιρετήριο: α) οι πραγματικές παραδοχές της απόφασης ή μνεία 
ότι αυτή δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, β) ο ισχυρισμός (αγωγικός, ένσταση) και τα 
περιστατικά που προτάθηκαν για τη θεμελίωσή του, ως προς τον οποίο η έλλειψη, η 
ανεπάρκεια ή η αντίφαση και η σύνδεσή του με το διατακτικό και γ) εξειδίκευση του 
σφάλματος του δικαστηρίου, δηλαδή, αν πρόκειται για παντελή έλλειψη αιτιολογίας, 
μνεία μόνο τούτου, αν πρόκειται για ανεπαρκή αιτιολογία, ποία επιπλέον περιστατικά 
έπρεπε να αναφέρονται ή ως προς τι υπάρχει έλλειψη νομικού χαρακτηρισμού και, αν 
πρόκειται για αντιφατικές αιτιολογίες, ποίες είναι αυτές, σε τι συνίσταται η αντίφαση 
και από πού προκύπτει. Γενικές εκφράσεις για ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα των 
αιτιολογιών της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης δεν αρκούν, όπως, επίσης, δεν 
αρκούν οι όλως περιορισμένες, μεμονωμένες και κατ' επιλογήν αποσπασματικές 
παραδοχές της απόφασης (ΑΠ 148/2008). Δεν έχει, όμως, εφαρμογή η παραπάνω 
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διάταξη, όταν οι ελλείψεις ανάγονται στην εκτίμηση των αποδείξεων και, ιδίως, στην 
ανάλυση, στάθμιση και αιτιολόγηση του πορίσματος που εξάγεται απ' αυτές, γιατί στην 
κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα κατά το άρθρο 561 παρ. 1 του 
ΚΠολΔ, εκτός αν δεν είναι σαφές και πλήρες το πόρισμα και για το λόγο αυτόν γίνεται 
αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος. Δηλαδή, μόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε 
είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε 
ή γιατί δεν αποδείχθηκε. Τα επιχειρήματα του δικαστηρίου που σχετίζονται με την 
εκτίμηση των αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές, με βάση τις οποίες 
διαμορφώνεται το αποδεικτικό πόρισμα και, συνεπώς, δεν αποτελούν "αιτιολογία" της 
απόφασης, ώστε, στο πλαίσιο της υπόψη διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 του 
ΚΠολΔ, αυτή να επιδέχεται μομφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν 
δημιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα επιχειρήματα των διαδίκων που δεν συνιστούν 
αυτοτελείς ισχυρισμούς, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης είναι απαράδεκτος. 
Τέλος, ο λόγος αυτός προϋποθέτει ουσιαστική έρευνα της υπόθεσης και, επομένως, 
δεν ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας απέρριψε την αγωγή ως αόριστη ή μη 
νόμιμη, αφού στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο δεν εκτιμά πραγματικά 
περιστατικά, ώστε να είναι δυνατό να υπάρξουν ελλείψεις στην περιγραφή του (ΟλΑΠ 
3/1997, ΑΠ 204/2016, ΑΠ 701/2011).  
- Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 3 και 4 του Ν. 653/1977 "περί υποχρεώσεως των 
παρόδιων ιδιοκτητών για την διάνοιξη εθνικών οδών κ.λπ.", που εισάγουν αμάχητο 
τεκμήριο ωφέλειας για τα ακίνητα που αποκτούν πρόσοψη επί των διανοιγόμενων 
εθνικών οδών, η ισχύς των οποίων επεκτάθηκε, με το άρθρ. 62 παρ. 9 και 10 Ν. 
947/1979, και στις νέες χαράξεις και διαπλατύνσεις των εθνικών οδών και στους 
επαρχιακούς και δημοτικούς δρόμους, αντίκεινται στο άρθρο 1 εδάφ. α' του Πρώτου 
(Πρόσθετου) Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ), η οποία, μετά την επικύρωσή της, εκ νέου, με το ΝΔ 53/1974, αποτελεί 
εσωτερικό δίκαιο και υπερισχύει από κάθε άλλη διάταξη του εσωτερικού δικαίου, άρα 
και της προαναφερόμενης διάταξης του Ν. 653/1977, κατ' άρθρ. 28 παρ. 1 του 
Συντάγματος (ΟλΑΠ 7/2013, 11/ 2004 και 10/2004). Ωστόσο, το τεκμήριο αυτό δεν 
καταργείται, αλλά εξακολουθεί να ισχύει πλέον ως μαχητό και, συνεπώς, αν οι 
παρόδιοι ιδιοκτήτες θεωρούν ότι δεν ωφελούνται από την απαλλοτρίωση, μπορούν να 
το καταρρίψουν, αποδεικνύοντας ότι δεν ωφελούνται και να διεκδικήσουν την 
αντίστοιχη αποζημίωση (ΟλΑΠ 7/2013), ήτοι ρύθμιση που προβλέπεται ρητά πλέον και 
από το άρθρο 33 Ν. 2971/2001 (που ισχύει από 19-1-2002), το οποίο, πάντως, κατά το 
άρθρ. 37 εδάφ. α' του νόμου αυτού, δεν εφαρμόζεται και στις αναγκαστικές 
απαλλοτριώσεις που μέχρι τότε είχαν συντελεστεί (ΟλΑΠ 7/2013, 12/2011, 11/2011). 
Μάλιστα, από το συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 
αυτού (33 του Ν. 2971/2001) προκύπτει ότι τα στοιχεία, για την ωφέλεια ή μη του 
ακινήτου, διευρύνονται και, εκτός από την πρόσοψη επί της διανοιγόμενης οδού, που 
προέβλεπε ο νόμος 653/1977, ορίζονται (ενδεικτικά) και η δυνατότητα πρόσβασης του 
ακινήτου στο έργο ή στα έργα που περιλαμβάνονται στη ζώνη απαλλοτρίωσης, η 
δημιουργία επιπτώσεων στις χρήσεις του ακινήτου και η αρτιότητα και 
οικοδομησιμότητα του ακινήτου κατά τις διατάξεις που ισχύουν (ΑΠ 318/2016, ΑΠ 
406/2015, ΑΠ 34/2015). Ειδικότερα, κατά το άρθρο 33 του Ν. 2971/2001, παρ. 1 έως 7 
(ΦΕΚ Α' 285/19-12-2001), που άρχισε να ισχύει από 19-1-2002, το τεκμήριο της 
ωφέλειας των παρόδιων ιδιοκτητών, όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 
653/1977, είναι μαχητό και κρίνεται, μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, από το 
αρμόδιο για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης Εφετείο, κατά την ειδική 
διαδικασία που ορίζεται στο ίδιο άρθρο. Ο εικαζόμενος ιδιοκτήτης ή εκείνος που 
αξιώνει δικαιώματα στο απαλλοτριωμένο ακίνητο, αν θεωρεί ότι δεν υφίσταται το 
τεκμήριο της ωφέλειας, μπορεί με αίτησή του να ζητήσει από το φορέα του έργου, για 
το οποίο κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση, να γίνει σχετική διόρθωση του κτηματολογικού 
πίνακα κήρυξης της απαλλοτρίωσης. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία δύο μηνών από την έκδοση της απόφασης για τον προσωρινό 
προσδιορισμό της αποζημίωσης ή της απόφασης για τον καθορισμό της οριστικής 
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αποζημίωσης, σε περίπτωση που ζητήθηκε απευθείας οριστικός προσδιορισμός. Μετά 
τη λήξη του διμήνου, η αίτηση παραπέμπεται, προκειμένου να εξεταστεί από τριμελή 
(διοικητική) επιτροπή, αποτελούμενη από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του εν 
λόγω άρθρου πρόσωπα. Η επιτροπή αυτή, μέσα σε προθεσμία, το αργότερο, τριών 
μηνών από τότε που της διαβιβάστηκε η αίτηση, συντάσσει σχετική έκθεση, με την 
οποία γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για τη βασιμότητα της αίτησης. Ακολούθως, η 
αίτηση μαζί με την έκθεση της επιτροπής και τα στοιχεία της απαλλοτρίωσης 
αποστέλλονται από την αρχή που κήρυξε την αναγκαστική απαλλοτρίωση στο πιο πάνω 
αρμόδιο δικαστήριο (Εφετείο), το οποίο αποφαίνεται κυριαρχικά, σε πρώτο και 
τελευταίο βαθμό, για το αν υπάρχει ή όχι ωφέλεια από το έργο στο τμήμα του 
ακινήτου που εναπέμεινε μετά την απαλλοτρίωση. Κατά της απόφασης του 
δικαστηρίου επιτρέπεται μόνο αναίρεση. Οι συνέπειες του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 
2882/2001 (ΚΑΑΑ) ισχύουν και στην περίπτωση που η σχετική με το τεκμήριο απόφαση 
του Εφετείου εκδοθεί μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, ενώ, σε κάθε 
περίπτωση, δεν επιτρέπεται ο καθορισμός νέας τιμής μονάδας. Οι προπαρατιθέμενες 
διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2971/2001, αν ληφθεί υπόψη το δημόσιο συμφέρον 
που επιβάλλει τη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα άρση της αβεβαιότητας και την 
εκκαθάριση των σχέσεων που δημιουργούνται από την αναγκαστική απαλλοτρίωση 
ακινήτων, δεν αντίκεινται στις αυξημένης τυπικής ισχύος διατάξεις των άρθρων 17, 20 
και 25 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και 
έχουν εφαρμογή, όπως προεκτέθηκε, και στις απαλλοτριώσεις εκείνες που δεν είχαν 
συντελεστεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 33 του 
Ν. 2971/2001 διαδικασία που προπεριγράφηκε ισχύει στην περίπτωση της υποβολής 
αυτοτελούς (χωριστής) αίτησης, δηλαδή για την ανατροπή (μόνο) του τεκμηρίου 
ωφέλειας, ενώ, αντίθετα, στην περίπτωση της σώρευσης στο ίδιο δικόγραφο του 
αιτήματος για την άρση του τεκμηρίου ωφέλειας με εκείνο του καθορισμού οριστικής 
αποζημίωσης για το τμήμα του απαλλοτριωμένου ακινήτου που πρέπει να αποζημιωθεί, 
τα οποία (αιτήματα) ερευνώνται ενιαία από το Εφετείο (ΟλΑΠ 11/ 2004 και 10/2004), 
δεν εφαρμόζονται ούτε η ειδική διαδικασία, ούτε η προδικασία και οι προθεσμίες των 
διατάξεων αυτών του Ν. 2971/ 2001. Αλλά, αντίθετα, το Εφετείο, στην τελευταία αυτή 
περίπτωση (όταν το αίτημα ανατροπής του τεκμηρίου ωφέλειας εισάγεται σωρευτικά 
με το ίδιο δικόγραφο της αίτησης για τον καθορισμό οριστικής αποζημίωσης), πρέπει 
να ερευνά το αίτημα αυτό και αν ακόμη δεν είχε τηρηθεί η προδικασία του άρθρ. 33 Ν. 
2971/2001 (ΑΠ 34/2015, ΑΠ 1091/2011, ΑΠ 1424/2010). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 του ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν το δικαστήριο 
παρά το νόμο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωμα ή απαράδεκτο. 
Ο λόγος αυτός αναφέρεται σε ακυρότητες, εκπτώσεις και απαράδεκτα από το 
δικονομικό μόνο δίκαιο, ήτοι εκείνες τις ακυρότητες (δικονομικές) που αποτελούν 
νόμιμες κυρώσεις, οι οποίες απαγγέλλονται για παράβαση διατάξεων που ρυθμίζουν 
τη διαδικασία και τον τύπο των διαδικαστικών πράξεων (ΑΠ 315/2013).  
Διατάξεις: 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 561, 
Νόμοι: 653/1977, άρθ. 1, 
Νόμοι: 947/1979, άρθ. 62, 
Νόμοι: 2971/2001, άρθ. 22, 33, 
Νόμοι: 2881/2001, άρθ. 9, 13, 
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Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισμός αποζημίωσης. Εικοσαετής 

παραγραφή. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης. Αποδεικτικά μέσα που 

πληρούν τους όρους του νόμου. Αμφισβήτηση της γνησιότητας 

ιδιωτικού εγγράφου. Ένσταση πλαστότητας. Επαναφορά ισχυρισμών 

που υποβλήθηκαν σε προηγούμενη συζήτηση. 

- Με τα άρθρα 10 παρ. 1-3 του Ν. 2882/2001, 10 του προϊσχύσαντος από 1.2.1971 και 39 
παρ. 1-2 του ακόμη προγενέστερου ΑΝ 1731/1939 (όπως κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ της 
29/30.4.1953) ορίστηκε, για τα αντίστοιχα χρονικά όρια ισχύος των νόμων αυτών, 
βραχυχρόνια παραγραφή για την αξίωση του δικαιούχου αποζημιώσεως, λόγω 
απαλλοτριώσεως ακινήτου προς είσπραξη αυτής, μετά το δικαστικό καθορισμό της και 
τη συντέλεση της απαλλοτριώσεως με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της γενόμενης στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καταθέσεως της προσωρινής ή οριστικής 
μονάδος αποζημιώσεως, ενώ παράλληλα ορίστηκε ότι το δικαίωμα για δικαστικό 
προσδιορισμό της αποζημίωσης δεν υπόκειται σε παραγραφή. Με βάση τις 
προηγούμενες διατάξεις γίνεται δεκτό ότι επί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως 
ακινήτου, υπό την ισχύ οιουδήποτε των παραπάνω νόμων, το δικαίωμα του 
ενδιαφερόμενου για το δικαστικό προσδιορισμό της οφειλόμενης αποζημιώσεως, 
υπόκειται πλέον, μετά την εισαγωγή του ΑΚ, στη γενική εικοσαετή παραγραφή του 
άρθρου 249 ΑΚ. Η παραγραφή αυτή, προκειμένου περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, 
προς εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων, αρχίζει 
από την αμετάκλητη έγκριση της Πράξης Τακτοποίησης Οικοπέδων και Αναλογισμού 
Αποζημίωσης του οικείου Γραφείου Πολεοδομίας. Στην ίδια 20ετή παραγραφή, που 
αρχίζει όμως, από την κατάληψη του ακινήτου από τον υπέρ του οποίου η 
απαλλοτρίωση, προκειμένου δε περί οικοπέδου καταλαμβανομένου προς διάνοιξη των 
προβλεπομένων από το εγκεκριμένο σχέδιο κοινοχρήστων χώρων, από της 
εφαρμογής και εκτελέσεως του σχεδίου τούτου, υπόκειται και η διεκδικητική του 
ακινήτου αγωγή του κυρίου αυτού - καθού η απαλλοτρίωση, με συνέπεια μετά τη 
συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής να μην είναι δυνατόν να ζητηθεί ο δικαστικός 
καθορισμός αποζημιώσεως για το απαλλοτριωθέν και η καταβολή της αποζημίωσης 
λόγω ελλείψεως εννόμου συμφέροντος αυτού που προβάλλει τον εαυτό του ως 
δικαιούχο. ‘ Όμως, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 973, 1000, 247, 271 
και 272 του ΑΚ, στο εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας το οποίο είναι απόλυτο, 
αφού παρέχει άμεση εξουσία στο πράγμα εναντίον παντός, σε παραγραφή υπόκειται 
μόνο η αξίωση απ’ αυτό η οποία γεννιέται από την προσβολή του και κατευθύνεται 
εναντίον του προσβολέα, γιαυτό η παραγραφή αυτή δεν επιφέρει παραγραφή και 
απόσβεση του ίδιου του δικαιώματος της κυριότητας, το οποίο εξακολουθεί να 
παραμένει στο δικαιούχο και μπορεί να καταστεί ενεργό έναντι τρίτου, που δεν είναι 
ειδικός ή καθολικός διάδοχος εκείνου που παρέγραψε. Εκτός εάν εκείνος που 
παρέγραψε απέκτησε, με έκτακτη χρησικτησία, στο πράγμα νέα κυριότητα και 
απόσβεσε έτσι την προϋπάρχουσα. 
- Σύμφωνα με το άρθρο 569 παρ. 2 ΚΠολΔ, οι πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να 
αφορούν τα ίδια κεφάλαια της αποφάσεως που προσβλήθηκε, καθώς και τα κεφάλαια 
εκείνα που αναγκαίως συνέχονται με αυτά, ασκούνται δε μόνο με δικόγραφο που 
κατατίθεται στη γραμματεία του Αρείου Πάγου, τουλάχιστον τριάντα πλήρεις ημέρες 
πριν από τη συζήτηση της αναιρέσεως, με σύνταξη κάτω από αυτό εκθέσεως, ενώ 
αντίγραφό του επιδίδεται, πριν από την ίδια προθεσμία στον αναιρεσίβλητο και τους 
άλλους διαδίκους. Από τη διάταξη αυτή, συνδυαζόμενη με εκείνες των άρθρων 111 
παρ. 1 και 2, 568 παρ. 2, 3, 4 και 570 παρ. 3 του ΚΠολΔ, συνάγεται ότι η άσκηση των 
προσθέτων λόγων αναιρέσεως ολοκληρώνεται με την κατάθεση του δικογράφου 
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αυτών στη γραμματεία του Αρείου Πάγου, τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από τη 
συζήτηση της αναιρέσεως. Για το παραδεκτό όμως της ασκήσεώς τους απαιτείται και 
επίδοση του δικογράφου αυτών στην ίδια ως άνω, πριν από τη συζήτηση της 
αναιρέσεως, προθεσμία. Ως ημέρα συζήτησης της αναίρεσης, η οποία αποτελεί το 
όριο για την κατάθεση και κοινοποίηση του δικογράφου των προσθέτων λόγων 
αναίρεσης νοείται, κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 569, 568 παρ. 3 και 
571 ΚΠολΔ, εκείνη η οποία ορίζεται από τον Πρόεδρο του οικείου τμήματος του 
Αρείου Πάγου, όχι δε και η μεταγενέστερη που ορίζεται μετ’ αναβολή από την αρχική 
δικάσιμο ή μετά από ματαίωση ή κήρυξη απαράδεκτης της συζήτησης. Η παράλειψη 
της καταθέσεως του δικογράφου και των προσθέτων λόγων, αλλά και της 
κοινοποιήσεώς τους πριν από την 30ήμερη αυτή προθεσμία σε όλους τους διαδίκους, 
επάγεται το απαράδεκτο αυτών, λόγω έλλειψης προδικασίας, με άμεση συνέπεια την 
απόρριψή τους. Προς τούτο το δικαστήριο ερευνά και αυτεπαγγέλτως το παραδεκτό 
της ασκήσεως των πρόσθετων λόγων. 
- Κατά το άρθρο 270 παρ. 2 εδ. α και β του ΚΠολΔ "το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τα 
αποδεικτικά μέσα που πληρούν τους όρους του νόμου, σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη αποδεικτική δύναμη του καθενός. Συμπληρωματικά μπορεί να λαμβάνει 
υπόψη και να εκτιμά ελεύθερα και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του 
νόμου, με την επιφύλαξη των άρθρων 393 και 394 του ίδιου κώδικα" για τον 
περιορισμό του εμμάρτυρου μέσου απόδειξης και τις εξαιρέσεις αυτού. Ως "μη 
πληρούντα τους όρους του νόμου" αποδεικτικά μέσα, νοούνται τα υποστατά μεν, πλην 
όμως ελαττωματικά και γι’ αυτό άκυρα. Ενόψει τούτων λαμβάνονται υπόψη, 
αδιακρίτως πλέον, κάθε είδους έγγραφα, όπως αχρονολόγητα, ανεπικύρωτα, άκυρα 
και μη συντεταγμένα κατ’ αποδεικτικό τύπο, ανυπόγραφα ή υπέρ του εκδότη τους, 
αχαρτοσήμαντα ή μη νόμιμα χαρτοσημασμένα, ανεπικύρωτες φωτοτυπίες. Δεν 
λαμβάνονται υπόψη μόνο πλαστά ή μη γνήσια έγγραφα, γιατί δεν συγχωρείται η 
χρησιμοποίηση ψευδών αποδεικτικών στοιχείων (ΟλΑΠ 15/2003). Περαιτέρω κατά το 
άρθρο 455 του ίδιου κώδικα τα δημόσια έγγραφα θεωρούνται γνήσια και επιτρέπεται 
μόνο να προσβληθούν ως πλαστά. Εξάλλου από το συνδυασμό των διατάξεων των 
άρθρων 457 παρ. 2 και 3, 460, 461 και 463 του ίδιου κώδικα προκύπτει ότι τα ιδιωτικά 
έγγραφα, σε αντίθεση με τα δημόσια δεν έχουν το τεκμήριο γνησιότητας. Η επίκληση 
και προσκομιδή ιδιωτικού εγγράφου προς απόδειξη ουσιώδους ισχυρισμού εμπεριέχει, 
εντεύθεν, τον ισχυρισμό του διαδίκου περί της γνησιότητάς του, ο δε αντίδικος 
τούτου έχει το βάρος της δηλώσεως περί αρνήσεως της γνησιότητας και ο πρώτος 
της απόδειξης αυτής, όταν αμφισβητηθεί, καθόσον η αμφισβήτηση της γνησιότητας 
συνιστά άρνηση. Εφόσον το ιδιωτικό έγγραφο είναι ενυπόγραφο, αδιάφορο αν φέρει 
την υπογραφή εκείνου κατά του οποίου προσάγεται ή τρίτου το παραγόμενο από τη μη 
αμφισβήτηση της γνησιότητας της υπογραφής αμάχητο τεκμήριο περί της 
γνησιότητας του υπερκειμένου περιεχομένου του εγγράφου, που καλύπτεται από την 
υπογραφή, ανατρέπεται μόνο με την προσβολή του εγγράφου ως πλαστού, του 
επικαλουμένου την πλαστότητα, επιβαρυνομένου με την απόδειξή της (ΚΠολΔ 463). Η 
αμφισβήτηση της γνησιότητας ιδιωτικού εγγράφου, καθώς και η προσβολή του ως 
πλαστού, χωρίς να αποδίδεται η πλαστότητα σε ορισμένο πρόσωπο, πρέπει να γίνει 
κατά την ίδια συνεδρίαση, κατά την οποία το έγγραφο προσκομίζεται, με προσθήκη 
στις προτάσεις, επιβάλλεται δε να είναι ρητή, σαφής και ειδική, τυχόν δε αμφισβήτηση 
σε μεταγενέστερη συζήτηση όπως π.χ. το πρώτον ενώπιον του Εφετείου, είναι 
απαράδεκτη, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 269 και 527 ΚΠολΔ. 
Αν μεν αποδειχθεί κατά τη διαδικασία, κατά την οποία εκδικάζεται η υπόθεση, η μη 
γνησιότητά του ή η πλαστότητα του περιεχομένου του, τούτο, κατά το μη γνήσιο ή 
πλαστό μέρος του δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο, ενώ αν προκύπτει 
ότι τούτο είναι γνήσιο, τότε το έγγραφο είναι ληπτέο. Αν όμως το δικαστήριο στην 
περίπτωση αυτή, χωρίς να εξετάσει τη γνησιότητα ή πλαστότητά του περιεχομένου 
του λάβει ή δεν λάβει υπόψη το ως άνω έγγραφο, τότε υποπίπτει στην αναιρετική 
πλημμέλεια του αριθμού 11α του άρθρου 559 ΚΠολΔ (και όχι του αριθμού 1 όπως 
υπολαμβάνουν οι αναιρεσείοντες, καθόσον η παραβίαση αυτή αφορά σε δικονομικού 
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δικαίου διάταξη) αφού εκτιμά ή δεν εκτιμά έγγραφο πριν διαπιστώσει, ως οφείλει, αν 
εμπίπτει στα επιτρεπόμενα ή μη επιτρεπόμενα από το νόμο αποδεικτικά μέσα. 
- Κατά το άρθρο 240 ΚΠολΔ 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 τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι η γενική παραπομπή στο όλο κείμενο των προτάσεων που είχαν 
υποβληθεί σε προηγούμενη συζήτηση (πχ στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο) στις 
προτάσεις μεταγενέστερης συζήτησης της υπόθεσης (πχ στο Εφετείο), χωρίς ειδική 
μνεία στις τελευταίες των ισχυρισμών που επαναφέρονται σε σύντομη περίληψη και 
αναφορά στις σελίδες των πρώτων, που τους περιέχουν, δεν συνιστά νόμιμο τρόπο 
επαναφοράς των ισχυρισμών. Η "συρραφή" και ενσωμάτωση ολόκληρου του κειμένου 
των προτάσεων της προηγούμενης συζήτησης, που περιέχουν τους επαναφερόμενους 
ισχυρισμούς δεν καλύπτει τους όρους της παρούσας διατάξεως (ΟλΑΠ 23/2008). 
Εξάλλου η ρύθμιση που επιβάλλεται με την εν λόγω διάταξη, αφορά τους ισχυρισμούς 
που υποβάλλονται στο δικαστήριο με τις προτάσεις και όχι εκείνους που περιέχονται 
στην αγωγή και συγκροτούν τη νομική και ιστορική αιτία του δικαιώματος.  
Διατάξεις: 
ΚΠολΔ: 11, 240, 270, 455, 457, 460, 461, 463, 559 αριθ. 11, 568, 569, 570, 571, 
ΑΚ: 247, 271, 272, 973, 100, 
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σε απαλλοτρίωση. 

- Κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2882/2001 (Κ.Α.Α.Α.), σχετικά με τον καθορισμό της 
τιμής μονάδος απαλλοτριωθέντων ακινήτων, ορίζονται τα εξής: 1. Η αποζημίωση 
πρέπει να είναι πλήρης και να ανταποκρίνεται στην αξία του απαλλοτριωμένου 
ακινήτου κατά το χρόνο της συζήτησης ενώπιον του δικαστηρίου για τον προσωρινό 
προσδιορισμό της αποζημίωσης ή, σε περίπτωση απευθείας αίτησης για οριστικό 
προσδιορισμό, κατά το χρόνο της συζήτησης για τον προσδιορισμό αυτόν. Αν η 
συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης διεξαχθεί μετά την 
παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό, τότε για τον 
προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο συζήτησης 
για τον οριστικό προσδιορισμό. "Ως κριτήριο για την εκτίμηση της αξίας του 
απαλλοτριωμένου ακινήτου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η αξία που έχουν κατά τον 
κρίσιμο χρόνο παρακείμενα και ομοειδή ακίνητα, που προσδιορίζεται κυρίως από την 
αντικειμενική αξία, τα τιμήματα σε συμβόλαια μεταβίβασης κυριότητας ακινήτων, τα 
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οποία συντάχθηκαν κατά το χρόνο της κήρυξης της απαλλοτρίωσης, καθώς και n 
πρόσοδος του απαλλοτριωμένου". Από τη διάταξη αυτή σαφώς συνάγεται ότι για τον 
υπολογισμό της αξίας των απαλλοτριωμένων ακινήτων λαμβάνεται υπόψη η αξία 
αυτών κατά το χρόνο συζήτησης για οριστικό προσδιορισμό στο Εφετείο, αν η 
συζήτηση αυτή διεξαχθεί μετά από ένα έτος από τη συζήτηση για τον προσωρινό 
προσδιορισμό της αποζημίωσης. Περαιτέρω στο εδάφιο γ’ της παραπάνω διάταξης 
παρατίθενται ενδεικτικά τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της 
αξίας των απαλλοτριωμένων ακινήτων και άρα το Εφετείο μπορεί να λάβει υπόψη 
οποιοδήποτε άλλο κριτήριο, μεταξύ των οποίων και τις υπάρχουσες στον ανωτέρω 
χρόνο οικονομικές και νομισματικές συνθήκες, χωρίς να είναι υποχρεωμένο το 
Δικαστήριο να τις αναλύει διεξοδικά, όταν αυτές είναι πασίγνωστες και οι οποίες 
λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως χωρίς απόδειξη -άρθρο 336 παρ. 1 ΚΠολΔ - (ΑΠ 
539/2015). Ειδικότερα, κατά την έννοια της διάταξης αυτής τα διαγραφόμενα κριτήρια 
δεν είναι αποκλειστικά και υποχρεωτικά για το δικαστήριο για τη διάγνωση της 
πραγματικής αξίας του απαλλοτριουμένου κατά τον κρίσιμο χρόνο, έτσι ώστε να 
θεωρείται ότι παραβιάζεται η ανωτέρω ουσιαστική διάταξη νόμου, στην περίπτωση 
που το δικαστήριο δεν τα λάβει υπόψη του ή θα λάβει υπόψη του άλλα τέτοια. Το 
δικαστήριο μπορεί να στηρίζει την κρίση του για την πραγματική αξία του 
απαλλοτριουμένου ακινήτου, ενόψει της χρησιμοποίησης στην ανωτέρω διάταξη της 
λέξης "ιδίως" σε κάθε πρόσφορο συγκριτικό στοιχείο, αφού το αξιολογήσει 
προσηκόντως. Η δε σχετική για το πρόσφορο ή όχι του συγκριτικού στοιχείου κρίση 
του ανάγεται στην εκτίμηση πραγμάτων και ως εκ τούτου δεν υπόκειται στον έλεγχο 
του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 ΚΠολΔ (ΑΠ 
558/2014, πρβλ. επίσης, ΑΠ 1016/2015, ΑΠ 2126/2014, ΑΠ 130/2010, ΑΠ 600/2010). 
Περαιτέρω 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 
(ΕΣΔΑ), που κυρώθηκε με το Ν. 2329/1953 και εκ νέου με το ν.δ. 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, για το οποίο κηρύχτηκε η 
απαλλοτρίωση του μέρους του ακινήτου. Διότι, 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, ΑΠ 423/2016 πρβλ. επίσης, ΑΠ 
274/2016, ΑΠ 1215/2012). 
- Με το άρθρο 559 αριθ. 1 του ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναίρεσης αν παραβιάστηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, ο κανόνας δικαίου 
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παραβιάζεται, αν δεν εφαρμοστεί, ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
του, ή αν εφαρμοστεί, ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν 
εφαρμοστεί εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται, είτε με ψευδή ερμηνεία, είτε 
με κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Με τον 
συγκεκριμένο λόγο αναίρεσης ελέγχονται τα σφάλματα του δικαστηρίου κατά την 
εκτίμηση του νόμω βάσιμου της αγωγής ή των ισχυρισμών των διαδίκων, καθώς και τα 
νομικά σφάλματα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η 
αγωγή, ένσταση κ.λπ. ορθώς απορρίφθηκε ως μη νόμιμη ή αν, κατά παράβαση 
ουσιαστικού κανόνος δικαίου, έγινε δεκτή ως νόμιμη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή 
κατ’ ουσίαν (ΟλΑΠ 27/1998 και 28/1998, ΑΠ 150/2015, πρβλ. επίσης, ΑΠ 349/2014, ΑΠ 
466/2013, ΑΠ 382/2013).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήματα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της παράβασης 
του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγματος προκύπτει, ότι ο προβλεπόμενος απ’ 
αυτή λόγος αναίρεσης ιδρύεται, όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού 
συλλογισμού δεν εκτίθενται καθόλου πραγματικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή 
όταν τα εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του 
πραγματικού του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννομης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία), ή όταν 
αντιφάσκουν μεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999). Δεν υπάρχει, όμως, 
ανεπάρκεια αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις 
αιτιολογίες (ΑΠ 622/1983). Εξάλλου, το κατά νόμο αναγκαίο περιεχόμενο της 
ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρμοστέο κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγματικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τις 
παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισμα, και να μην καταλείπονται 
αμφιβολίες (ΑΠ 413/1993). Ελλείψεις δε αναγόμενες μόνο στην ανάλυση και στάθμιση 
των αποδεικτικών μέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του αποδεικτικού 
πορίσματος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς αιτιολογίες 
(ΟλΑΠ 861/1984). Δηλαδή, μόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να 
εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε (ΑΠ 1547/1997). Τα επιχειρήματα δε του δικαστηρίου, που σχετίζονται με 
την εκτίμηση των αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων 
διαμορφώνεται το αποδεικτικό πόρισμα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" 
της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της ερευνώμενης διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 
να επιδέχεται αυτή μομφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δημιουργείται ο 
ίδιος λόγος αναίρεσης του αριθμού 19 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ ούτε εξαιτίας του 
ότι το δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα μη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισμούς επιχειρήματα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος (ΑΠ 845/ 2012, ΑΠ 174/2015, ΑΠ 198/2015, ΑΠ 1351/2011, 
ΑΠ 479/2009, ΑΠ 465/1988). 
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 του ΚΠολΔ προκύπτει, ότι η εκτίμηση από το 
δικαστήριο της ουσίας των πραγματικών περιστατικών, εφόσον δεν παραβιάστηκαν με 
αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι 
ερμηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίμησή τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους 
αριθμούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ, είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη, 
ο δε αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, εκ του περιεχομένου του οποίου προκύπτει ότι δεν 
συντρέχει καμία από τις προαναφερθείσες εξαιρετικές περιπτώσεις απορρίπτεται ως 
απαράδεκτος, εφόσον πλέον πλήττεται η ουσία της υπόθεσης που δεν υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 198/2015, ΑΠ 1987/2007). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο, 
παρά το νόμο, δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα, που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόμισαν. Από τη διάταξη αυτή, συνδυαζόμενη με εκείνες των άρθρων 335, 338 
έως 340 και 346 του ίδιου κώδικα, προκύπτει, ότι το δικαστήριο της ουσίας, 
προκειμένου να σχηματίσει δικανική πεποίθηση για τη βασιμότητα των πραγματικών 
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ισχυρισμών των διαδίκων, που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, που 
επιδρούν δηλαδή στο διατακτικό της αποφάσεως (ΟλΑΠ 2/2008), οφείλει να λάβει 
υπόψη τα νομίμως προσκομισθέντα, είτε προς άμεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή 
δικαστικών τεκμηρίων αποδεικτικά μέσα, εφόσον γίνεται σαφής και ορισμένη 
επίκληση αυτών από το διάδικο. Είναι δε σαφής και ορισμένη η επίκληση, όταν είναι 
ειδική και από αυτήν προκύπτει η ταυτότητά του. Καμμιά ωστόσο διάταξη δεν 
επιβάλλει την ειδική μνεία και τη χωριστή αξιολόγηση καθενός από τα αποδεικτικά 
μέσα, που επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν οι διάδικοι, αλλά αρκεί η γενική μνεία των 
κατ’ είδος αποδεικτικών μέσων. Έτσι, απαιτείται ειδική μνεία της έκθεσης 
πραγματογνωμοσύνης, γιατί αποτελεί ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, ενώ οι κατ’ άρθρο 
390 ΚΠολΔ γνωμοδοτήσεις προσώπων με ειδικές γνώσεις, δεν είναι ιδιαίτερα 
αποδεικτικά μέσα, αλλά έγγραφα με ιδιάζουσα ρύθμιση και γι’ αυτό η μνεία της 
απόφασης περί λήψης υπόψη των προσκομισθέντων εγγράφων περιλαμβάνει και τις 
γνωμοδοτήσεις αυτές (ΟλΑΠ 8/2005, 12/2005). Μόνο αν από τη γενική ή και ρητή 
ακόμη αναφορά, σε συνδυασμό με το περιεχόμενο της απόφασης, δεν προκύπτει κατά 
τρόπο αναμφίβολο (ΟλΑΠ 2/2008) ή κατ’ άλλη έκφραση αδιστάκτως βέβαιο (ΟλΑΠ 
14/2005), ότι λήφθηκε υπόψη κάποιο συγκεκριμένο αποδεικτικό μέσο, στοιχειοθετείται 
ο αναιρετικός αυτός λόγος (ΑΠ 145/2015, ΑΠ 224/2015, ΑΠ 1294/2014, ΑΠ 466/2013). 
- Από την επιτρεπτή επισκόπηση της προσβαλλόμενης απόφασης προκύπτει ότι το 
Εφετείο για το κρίσιμο ως άνω ζήτημα δέχτηκε τα εξής: "Ο πληρεξούσιος δικηγόρος 
της αιτούσας συνέταξε α) τις από 18-10-2005 προτάσεις τις οποίες κατέθεσε την 
πρώτη μετ’ αναίρεση ενώπιον του Εφετείου συζήτηση στις 18-10-2005 κατά την οποία 
διατάχθηκε η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, β) τις από 22-5-2006 προτάσεις, τις 
οποίες κατέθεσε στις 25-5-2006 κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στις 23-5-2006, που 
εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 7063/2006 απόφαση για συμπλήρωση της πραγματογνωμοσύνης, 
και γ) τις από 5-12-2006 προτάσεις που κατέθεσε στις 7-12-2006, κατά τη συζήτηση της 
υπόθεσης την 5-12-2006, συνέχεια της οποίας αποτελεί η παρούσα συζήτηση. Κατά 
συνέπεια, εν όψει του ότι η ένδικη απαλλοτρίωση αφορά στην εκτέλεση Ολυμπιακών 
έργων, το ποσό αμοιβής του πληρεξουσίου δικηγόρου της δικαιούχου αποζημίωσης 
αιτούσας για τη σύνταξη αιτήσεως και προτάσεων πρέπει να οριστεί σε ποσοστό 1,67% 
επί της αποζημίωσης που καθορίζεται στο διατακτικό με ανώτατο όριο αμοιβής του 
δικηγόρου της το ποσό των 7.336,75 ευρώ. Τέλος, από τις διατάξεις των άρθρων 17 
του Συντάγματος 9 παρ. 1α, 5 και 6 Ν. 1093/1980, όπως τούτο διαμορφώθηκε μετά την 
τροποποίησή του από το άρθρο 22 παρ. 10 Ν. 1868/1989, 189 ΚΠολΔ και 100 επ. Κώδικα 
περί Δικηγόρων, συνάγεται ότι η αμοιβή την οποία καταβάλλει ο δικαιούχος της 
αποζημιώσεως στο δικηγόρο του για τη σύνταξη αιτήσεως, ανταιτήσεως, κυρίας 
παρεμβάσεως ή προτάσεων, προκειμένου να επιτύχει τον προσδιορισμό και την 
είσπραξη της αποζημιώσεως, αποτελεί παρακολούθημα της αποζημιώσεως, 
προσαυξάνει το ποσόν της, βαρύνει τον υπόχρεο αυτής και πρέπει να επιδικάζεται σε 
βάρος του υπόχρεου και να περιέρχεται στο δικαιούχο, ώστε να μην επέρχεται 
φαλκίδευση της πλήρους αποζημιώσεως (ΟλΑΠ 17/2000). Πρέπει, λοιπόν, το καθ’ ου η 
αίτηση Ελληνικό Δημόσιο, ως υπόχρεο σε αποζημίωση, να καταδικασθεί στη δικαστική 
δαπάνη της δικαιούχου της αποζημιώσεως αιτούσας, κατά παραδοχή του νόμιμου 
αιτήματος της τελευταίας (άρθρο 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), που περιλαμβάνει α) την αμοιβή 
ενός πληρεξουσίου δικηγόρου της για τις ενώπιον του δικαστηρίου τούτου 
παραστάσεις του (άρθρο 111 ΚώδΔικ) με τα απαραίτητα για τη διεξαγωγή της δίκης 
λοιπά έξοδα, στα οποία περιλαμβάνεται και η καταβληθείσα από αυτή αμοιβή του 
διοριζομένου από το Δικαστήριο πραγματογνώμονα, ποσού 4.760 ευρώ (άρθρο 189 
ΚΠολΔ) και β) την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της για τη σύνταξη της 
ένδικης αίτησης και των προτάσεων ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, υπολογιζόμενη 
σε ποσοστό 1,67% επί του ποσού της καθοριζόμενης στο διατακτικό αποζημίωσης, υπό 
τον όρο να μην υπερβαίνει τούτο το ποσό των 7.336,76 €, όπως προαναφέρθηκε και 
ορίζεται στο διατακτικό, ενώ δεν πρέπει να επιδικαστεί επιπλέον αμοιβή για το 
δεύτερο πληρεξούσιο δικηγόρο της αιτούσας, καθόσον η σχετική δαπάνη δεν 
δικαιολογείται από τη φύση της υπόθεσης και έγινε από υπερβολική πρόνοια της 
τελευταίας". Με το να κρίνει έτσι το δικάσαν Εφετείο, ως προς το ζήτημα της 
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επιδίκασης και του τρόπου καθορισμού της δικαστικής δαπάνης και της αμοιβής του 
πληρεξουσίου δικηγόρου, ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε Α) τη διάταξη του άρθρ. 9 
Ν. 2730/1999, η οποία ήταν εφαρμοστέα στην προκειμένη περίπτωση και η εφαρμογή 
της οποίας δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, αφού, με 
τις ως άνω παραδοχές της προσβαλλόμενης απόφασης, επρόκειτο για απαλλοτρίωση 
προς εκτέλεση Ολυμπιακών έργων, καθώς επίσης Β) τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 
4 ΚΑΑΑ και άρθρ. 100, 110, 111 και 114 παρ. 5 Κώδ. Δικηγόρων. Επομένως, το Εφετείο, 
δεν υπέπεσε στην από το άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ πλημμέλεια, δια της εσφαλμένης 
εφαρμογής της ως άνω διάταξης του άρθρ. 9 Ν. 2730/1999, η οποία κατά την άποψη 
της αναιρεσείουσας δεν ήταν εφαρμοστέα στην προκειμένη περίπτωση, και δια της μη 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρ. 18 παρ. 4 του Ν. 2882/2001 σε συνδυασμό προς 
τις ανωτέρω διατάξεις του Κώδ. Δικηγόρων, οι οποίες, κατά την άποψη των 
αναιρεσειόντων, ήταν εφαρμοστέες.  
Διατάξεις: 
ΚΠολΔ: 336, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 561, 
ΕΣΔΑ: 1, 
ΚωδΔικ: 107, 114,  
Νόμοι: 2329/1953,  
ΝΔ: 53/1974,  
Νόμοι: 2598/1998, άρθ. 2, 
Νόμοι: 2882/2001, άρθ. 13, 18, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισμός 
αποζημίωσης 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 252 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισμός αποζημίωσης. Κλήτευση σε 

περίπτωση που ο αριθμός των αναιρεσιβλήτων υπερβαίνει τους είκοσι 
(20). Πλήρης αποζημίωση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 

Προσδιορισμός αμοιβής δικηγόρου. 

- Σύμφωνα, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 2882/2001 "Κώδικας 
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων", η οποία προστέθηκε με τη διάταξη του 
άρθρου 131 παρ. 2 του Ν. 4070/2012, "4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των 
αναιρεσιβλήτων υπερβαίνει τους είκοσι (20), η κλήτευσή τους στη δίκη μπορεί να 
διενεργηθεί κατά τις διατάξεις του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου εδαφίου της 
παραγράφου 4 του άρθρου 19. Για την προθεσμία κλήτευσης ισχύουν οι διατάξεις της 
παραγράφου 4 του άρθρου 568 ΚΠολΔ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η αίτηση 
μπορεί να κοινοποιηθεί επίσης, είτε στο Δικηγόρο που εκπροσώπησε τον 
αναιρεσίβλητο κατά την τελευταία συζήτηση της υπόθεσης στα δικαστήρια της 
ουσίας, είτε στον πληρεξούσιο Δικηγόρο που υπέγραψε το τελευταίο δικόγραφο, είτε 
στον αναιρεσίβλητο στη διεύθυνση που δήλωσε στα δικαστήρια της ουσίας. Ο 
Δικηγόρος οφείλει να παραδώσει αμελλητί τα έγγραφα στον αναιρεσίβλητο. Σε κάθε 
περίπτωση, επί των υποθέσεων αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, δεν 
εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 576 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και η 
υπόθεση χωρίζεται και η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης χωρεί νομίμως, ως προς 
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όσους έχουν κλητευθεί". Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 146 του 
ανωτέρω Ν. 4070/2012 "Η παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 2882/2001 (Α’ 17), που 
προστίθεται με την παρ. 4 του άρθρου 132 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται και στις 
εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις αναιρέσεως". Σύμφωνα δε 
με τις διατάξεις του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του 
άρθρου 19 του Ν. του Ν. 2882/2001, στις οποίες παραπέμπει η παρ. 4 του άρθρου 22 
του Ν. 2882/2001, όπως αυτή προστέθηκε κατά τα ανωτέρω, "4. Όταν εκείνοι που 
φέρονται ως ιδιοκτήτες στον κτηματολογικό πίνακα υπερβαίνουν τους εκατό (100)..., 
η αίτηση, μαζί με την πράξη προσδιορισμού της δικασίμου, τοιχοκολλάται, δεκαπέντε 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη δικάσιμο, στο κατάστημα του Δικαστηρίου 
στο οποίο απευθύνεται και στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας, στην 
περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα απαλλοτριούμενα. Η τοιχοκόλληση πιστοποιείται 
με έκθεση που συντάσσεται από το γραμματέα του Δικαστηρίου και το γραμματέα του 
δήμου ή της κοινότητας, αντιστοίχως. Η ειδοποίηση, στην οποία μνημονεύονται το 
Δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, η τοιχοκόλληση αυτής, η δικάσιμος, 
περίληψη του αιτήματος και περίληψη της απαλλοτριωτικής πράξης, δημοσιεύεται σε 
τρεις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα ή σε δύο που εκδίδονται 
στην Αθήνα και σε μία που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη, όταν η απαλλοτριούμενη 
έκταση ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτής βρίσκεται στα όρια αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας, καθώς και σε μια εφημερίδα που εκδίδεται στην 
πρωτεύουσα του νομού στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η απαλλοτριούμενη 
έκταση ή το μεγαλύτερο μέρος αυτής. Εάν έχει τηρηθεί η διαδικασία των δύο 
προηγούμενων εδαφίων, η παράλειψη ή πλημμέλειες της κατά το πρώτο εδάφιο 
κλήτευσης δεν εμποδίζει την πρόοδο της δίκης, με την επιφύλαξη των οριζομένων 
στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου" (ΑΠ 212/2016).  
- Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 και 3 του ισχύοντος 
Συντάγματος και 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
για τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΣΔΑ), συνάγεται, ότι για τον προσδιορισμό της 
"πλήρους αποζημίωσης" λαμβάνεται υπόψη η αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου 
κατά το χρόνο συζήτησης ενώπιον του Δικαστηρίου της αίτησης καθορισμού 
(προσωρινού ή οριστικού, σε περίπτωση παράλειψης του προσωρινού) της 
αποζημίωσης αυτής, καθώς και η δαπάνη του ιδιοκτήτη του απαλλοτριούμενου 
ακινήτου (ΟλΑΠ 8/1999). Ως πλήρης δε αποζημίωση νοείται η αποζημίωση, που παρέχει 
στον ιδιοκτήτη τη δυνατότητα αντικατάστασης του απαλλοτριωθέντος με άλλο ισάξιο. 
- Κατά το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. τελευτ. του Ν. 2882/2001 (ΚΑΑΑ) (όπως αυτό προστέθηκε 
με την παράγραφο 1 του άρθρ. 9 του Ν. 3193/2003, "ως κριτήριο για την εκτίμηση της 
αξίας του απαλλοτριωμένου λαμβάνεται υπόψη ιδίως και 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 τα απαλλοτρίωσης, καθώς και η πρόσοδος του 
απαλλοτριούμενου". Κατά την έννοια της διάταξης αυτής τα διαγραφόμενα κριτήρια 
δεν είναι αποκλειστικά και υποχρεωτικά για το Δικαστήριο για τη διάγνωση της 
πραγματικής αξίας του απαλλοτριούμενου 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 αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου σε κάθε πρόσφορο συγκριτικό 
στοιχείο, αφού το αξιολογήσει προσηκόντως. 
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αριθ. 1 εδ. α’ ΚΠολΔ, ο κανόνας 
ουσιαστικού δικαίου παραβιάζεται και έτσι ιδρύεται ο προβλεπόμενος από τη διάταξη 
αυτή λόγος αναιρέσεως, είτε με ψευδή ερμηνεία, η οποία υπάρχει, όταν αποδίδεται 
στον κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε με μη ορθή εφαρμογή, η οποία 
εκδηλώνεται όταν εφαρμόζεται κανόνας, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής του, ή όταν δεν εφαρμόζεται, ενώ έπρεπε να εφαρμοστεί ή όταν 
εφαρμόζεται εσφαλμένως.  
- Από το συνδυασμό της διατάξεως του άρθρ. 18 παρ. 4 Ν. 2882/ 2001, με την οποία 
ορίζεται ότι σε περίπτωση εμπρόθεσμης αίτησης, το Εφετείο αποφαίνεται ενιαίως 
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τόσο για τη δικαστική δαπάνη της ενώπιον αυτού διαδικασίας, όσο και για τη δικαστική 
δαπάνη του προσωρινού προσδιορισμού της αποζημίωσης, σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις των άρθρων 100 παρ. 1, 103, 107 παρ. 1, 110 παρ. 3, 111, 114 παρ. 5 του ΝΔ/
τος 3026/1954 "περί του Κώδικος των Δικηγόρων", ο οποίος ίσχυε κατά τη συζήτηση 
της ένδικης αίτησης ενώπιον του Εφετείου, συνάγεται ως προς δικαστικά έξοδα των 
δικαιούχων και συγκεκριμένα α) της αμοιβής για την παράσταση των Δικηγόρων τους 
και των εξόδων για κάθε μεμονωμένως παραστάντα διάδικο ή ομάδα διαδίκων και β) 
της αμοιβής του Δικηγόρου του δικαιούχου της αποζημίωσης για απαλλοτρίωση 
ακινήτου (καθού η απαλλοτρίωση), που περιλαμβάνεται στη δικαστική δαπάνη που 
επιδικάζεται με την σχετική απόφαση στη δίκη της απαλλοτρίωσης, ότι οι διαδικασίες 
για τον προσωρινό και οριστικό προσδιορισμό της καταβλητέας αποζημίωσης αφορούν 
την διερεύνηση μίας και της αυτής διαφοράς, γι’ αυτό ο δικαιούχος της αποζημίωσης 
και σε περίπτωση διπλού, προσωρινού και οριστικού, προσδιορισμού της αποζημίωσης 
μία φορά θα πληρώσει, στα πλαίσια της μεταξύ τους σχέσης, αμοιβή στο Δικηγόρο του 
που παραστάθηκε και στις δύο διαδικασίες, διότι ουσιαστικά αυτός μία φορά παρέσχε 
την εργασία του καθώς και ότι η αμοιβή αυτή που καταβάλλει ο δικαιούχος της 
αποζημίωσης στον Δικηγόρο του αποτελεί παρακολούθημα της αποζημίωσης, 
προσαυξάνει το ποσό της, βαρύνει τον υπόχρεο αυτής και πρέπει να επιδικάζεται σε 
βάρος αυτού και περιέρχεται στον δικαιούχο, ώστε να μην φαλκιδεύεται αυτή και να 
είναι πλήρης (άρθρ. 17 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος), ανέρχεται δε, εφόσον δεν 
υπάρχει ειδική περί αυτής συμφωνία, κατά τις ως άνω διατάξεις του Κώδικα περί 
Δικηγόρων σε ποσοστό επί της οριστικής αποζημίωσης και ειδικότερα α) σε 2% για την 
σύνταξη αίτησης ή ανταίτησης με ιδιαίτερο δικόγραφο ή κύριας παρέμβασης με 
ιδιαίτερο δικόγραφο, β) σε 1% για την σύνταξη προτάσεων επί της αίτησης ή της 
ανταίτησης και κύριας παρέμβασης που ασκήθηκαν με ιδιαίτερο δικόγραφο και γ) σε 
2% για την άσκηση ανταίτησης ή κύριας παρέμβασης με τις προτάσεις ή την σύνταξη 
απλών προτάσεων του καθού. Επομένως, αν στο ίδιο δικόγραφο σωρευθούν 
ανταίτηση ή παρέμβαση και προτάσεις, η αμοιβή, που οφείλεται σε δίκη καθορισμού 
αποζημίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση, είναι 2% συνολικά, ενώ μόνον εάν η 
αντίθετη αίτηση ή η παρέμβαση ασκηθεί με ιδιαίτερο δικόγραφο οφείλεται συνολικά 
ποσοστό αμοιβής 3% (2% για την αίτηση ή παρέμβαση και 1% για τις προτάσεις).  
Διατάξεις: 
Σ: 17, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 580, 
ΚωδΔικ: 100, 103, 107, 110, 111, 114, 
Νόμοι: 2882/2001, άρθ. 13, 18, 19, 22, 
Νόμοι: 3193/2003, άρθ. 9,  
Νόμοι: 4070/2012, άρθ. 131, 146, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Αναδοχή χρέους - Στερητική αναδοχή χρέους 
Δικαστήριο: Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών 
Αριθμός απόφασης: 22 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
Στερητική αναδοχή χρέους. Δόση αντί καταβολής. Καταβολή. 

Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων. 

- Από τις διατάξεις των άρθρων 471 και 477 ΑΚ συνάγεται ότι στερητική αναδοχή 
χρέους συνιστά η συναπτόμενη με το δανειστή ρητή ή σιωπηρή σύμβαση, μέσω της 
οποίας κάποιος αναδέχεται ξένο χρέος, ούτως ώστε να υπεισέλθει αυτός στη θέση 
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του οφειλέτη και ο τελευταίος να απαλλαγεί. Τούτο πρέπει να προκύπτει σαφώς εκ 
της συμβάσεως, διά της οποίας ορισμένο πρόσωπο υπόσχεται την εκπλήρωση 
αλλότριου χρέους, διότι διαφορετικά, κατά τη ρύθμιση του άρθρου 477 ΑΚ, ο 
οφειλέτης δεν απαλλάσσεται, αλλά παράγεται πρόσθετη ενοχή του υποσχεθέντος την 
εκπλήρωση ξένου χρέους, ο οποίος ευθύνεται εις ολόκληρον με τον οφειλέτη, οπότε 
πρόκειται περί σωρευτικής αναδοχής χρέους. Από τη διάταξη του άρθρου 471 ΑΚ δεν 
προβλέπεται τύπος ως προς τη σύμβαση στερητικής αναδοχής χρέους, με συνέπεια να 
τυγχάνει κατ’ αρχήν, σύμφωνα με το άρθρο 158 ΑΚ, άτυπη (ΑΠ 1770/2014, ΕφΠειρ 
822/2014). 
- Δυνάμει της ρυθμίσεως του άρθρου 419 ΑΚ, για να επέλθει απόσβεση της ενοχής 
μέσω δόσεως αντί καταβολής, απαιτείται να καταρτισθεί συμφωνία δανειστή και 
οφειλέτη, ότι η έτερη παροχή δίνεται αντί καταβολής, και συνάμα να συνοδεύεται η 
προειρημένη συμφωνία με έμπρακτη ή άμεση εκτέλεση της άλλης παροχής, που 
δίνεται αντί της οφειλομένης. Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις των άρθρων 287 και 316 
επ. ΑΚ, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει στο δανειστή το οφειλόμενο ακριβώς. 
Δια της καταβολής, η ενοχή του αποσβέννυται (ΑΚ 416). Αν ωστόσο ο οφειλέτης 
καταβάλει αντί του οφειλομένου κάτι διαφορετικό (ΑΚ 419) και ο δανειστής δεχθεί 
αυτήν την έτερη παροχή, η ενοχή αποσβέννυται αμέσως με την ικανοποίηση του 
δανειστή. Μέσω της προδιαληφθείσας αποδοχής του δανειστή συνάπτεται επαχθής 
εκποιητική σύμβαση, η οποία εμπεριέχει τη συμφωνία, ότι η ενοχή θα αποσβεσθεί διά 
της καταβολής άλλης, αντί της οφειλομένης, παροχής, και εκτελείται συγχρόνως με 
την παράδοση του διδομένου αντί καταβολής. Αντικείμενο της δόσεως αντί 
καταβολής μπορεί μάλιστα να είναι κάθε έτερη παροχή αντί της οφειλομένης, δηλαδή 
δύναται να έγκειται σε οποιαδήποτε προσπόριση αγαθού και μπορεί ως εκ τούτου να 
δοθεί, αντί των οφειλόμενων χρημάτων, άλλο πράγμα, κινητό ή ακίνητο. Όταν το 
διδόμενο αντί καταβολής αντικείμενο αποτελεί κινητό πράγμα, πρέπει να παραδοθεί η 
νομή του στο δανειστή, οπότε μέσω της παραδόσεως και της αποδοχής συντελείται η 
δόση αντί καταβολής (ΑΚ 1034). Στην περίπτωση που το πράγμα τυγχάνει ακίνητο, η 
δόση αντί καταβολής απαιτεί επιπροσθέτως μεταγραφή (ΑΚ 1033). Δεν έχει εξάλλου 
κατ’αρχήν σημασία εάν το αντικείμενο που δίνεται αντί καταβολής είναι ίσης, 
μεγαλύτερης ή μικρότερης αξίας από το αντικείμενο της παλαιάς ενοχής. Δύναται 
εντούτοις να συμφωνηθεί, επί τη βάσει της πηγάζουσας από την ιδιωτική αυτονομία 
αρχής της συμβατικής ελευθερίας (ΑΚ 361), ότι, όταν το διδόμενο αντί καταβολής 
αντικείμενο τυγχάνει μεγαλύτερης αξίας, ο δανειστής υποχρεούται να αποδώσει τη 
διαφορά, ενώ, εφόσον είναι μικρότερης, η δόση αντί καταβολής πραγματοποιείται 
προς μερική απόσβεση της παλαιάς ενοχής, ίση με την αξία του έτερου αντικειμένου 
(βλ. ΑΠ 66/2013, ΧρΙΔ 2014, 351). 
- Σύμφωνα με τις παραγράφους 1-9 του άρθρου 27 Ν. 3867/2010, που δημοσιεύθηκε 
και άρχισε να ισχύει από την 3-8-2010, για την εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων, «1. 
Οφειλές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του 
ΠΓΝ Παπαγεωργίου, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου Αθηνών, του Αρεταίειου 
Νοσοκομείου Αθηνών και του ΟΚΑΝΑ, που έχουν προκύψει από την προμήθεια 
φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων και ορθοπεδικού υλικού, 
και για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση τιμολόγια και 
δελτία αποστολής από 1-1-2007 έως και 31-12-2009, δύναται να εξοφληθούν άμεσα με 
την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εκκαθάρισης, έκδοσης και θεώρησης των 
σχετικών τίτλων πληρωμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις, ως 
ακολούθως: α) Οφειλές των ετών 2007, 2008 και 2009 και μέχρι συνολικού ποσού 
τιμολογίων 200.000 ευρώ ανά προμηθευτή, εξοφλούνται με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος, β) Λοιπές οφειλές του έτους 2007 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 
1.100.000.000 ευρώ, εξοφλούνται με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας 
διάρκειας και μηδενικού επιτοκίου, που θα εκδοθούν εντός του τρέχοντος έτους, γ) 
Λοιπές οφειλές του έτους 2008 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 2.200.000.000 
ευρώ, εξοφλούνται με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου διετούς διάρκειας και 
μηδενικού επιτοκίου, που θα εκδοθούν εντός του τρέχοντος έτους, δ) Λοιπές οφειλές 
του έτους 2009 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 2.040.000.000 ευρώ, 
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εξοφλούνται με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τριετούς διάρκειας και μηδενικού 
επιτοκίου, που θα εκδοθούν εντός του έτους 2010. Τα ανωτέρω όρια μειώνονται με τα 
ποσά των βεβαιωμένων υπέρ του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Φορέων οφειλών, 
καθώς και με τα ποσά των κατά περίπτωση υπέρ τρίτων κρατήσεων. 2. Ο τρόπος 
εξόφλησης των ανωτέρω οφειλών εφαρμόζεται εφόσον οι προμηθευτές υποβάλλουν 
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος: 
α) Αίτηση προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία των φορέων της προηγούμενης 
παραγράφου για την εξόφληση των απαιτήσεών τους που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της με τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω. Η αίτηση περιλαμβάνει επί ποινή 
απαραδέκτου της, όλες τις απαιτήσεις του προμηθευτή έναντι του φορέα στον οποίο 
υποβάλλει την αίτηση για καθένα από τα έτη που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, 
γ΄ και δ΄ της προηγούμενης παραγράφου, β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) με την οποία ο αιτών προμηθευτής παραιτείται χωρίς επιφύλαξη 
από οποιαδήποτε άλλη αξ ίωση η οποία πηγάζε ι από την ίδ ια αιτ ία 
συμπεριλαμβανομένης και της αξίωσης για την καταβολή οποιουδήποτε είδους τόκων, 
για τα ως άνω έτη και μέχρι την εξόφληση κατά τα οριζόμενα ανωτέρω. 3. Το ακριβές 
ύψος των οφειλών προς κάθε προμηθευτή, που εξοφλείται με ομόλογα του Ελληνικού 
Δημοσίου, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, καθορίζεται με βάση τα 
χρηματικά εντάλματα πληρωμής ή άλλων κατά περίπτωση τίτλων πληρωμής 
θεωρημένων από τα αρμόδια όργανα και αφορούν το πληρωτέο στον δικαιούχο ποσό. 
4. Η εξόφληση των οφειλών προς τους προμηθευτές πραγματοποιείται με τη σύνταξη 
από τους φορείς της παραγράφου 1, καταστάσεων ανά δικαιούχο και έτος έκδοσης 
των τιμολογίων και δελτίων αποστολής, στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι 
ρυθμιζόμενες απαιτήσεις, με βάση τις οποίες διενεργείται και η παράδοση των 
ομολόγων. Οι καταστάσεις υπογράφονται από τους δικαιούχους κατά την παραλαβή 
των ομολόγων και επέχουν θέση εξοφλητικής απόδειξης των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων ή των τυχόν άλλων τίτλων πληρωμής. 5. α) Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τύπος, η διαδικασία και κάθε 
σχετικό θέμα που αφορά την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων και την έκδοση και 
διάθεση των ομολόγων των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1, καθώς και 
ο φορέας απόδοσης, η διαδικασία, ο τρόπος και κάθε σχετικό θέμα για την απόδοση 
των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Φορέων και τρίτων και την 
κάλυψη της σχετικής δαπάνης, β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία με την οποία 
δύναται να ανατίθεται σε τράπεζες το έργο της συγκέντρωσης και εξόφλησης των, 
κατά τις προηγούμενες παραγράφους, οφειλών με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. 
6. Η αξία των ομολόγων που εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία των 
προηγούμενων παραγράφων, αποτελεί έσοδο των φορέων της παραγράφου 1 και 
εγγράφεται ως ισόποση πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους έκδοσης των 
ομολόγων χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού του φορέα. 7. Το 
κόστος της προεξόφλησης των ανωτέρω ομολόγων εντάσσεται στα φορολογικώς 
εκπιπτόμενα έξοδα από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των προμηθευτών, 
κατά τη διαχειριστική περίοδο προεξόφλησής τους. 8. Οι απαιτήσεις των φορέων της 
παραγράφου 1 έναντι του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΟΠΑΔ, του ΟΓΑ και του Οίκου Ναύτη οι 
οποίες έχουν προκύψει από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων τους μέχρι 
31-12-2009, εκχωρούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προς το Δημόσιο. 
Το ύψος των εν λόγω οφειλών και η διαδικασία της εκχώρησης προσδιορίζονται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 9. Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου 
συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας, θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες 
που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από προμήθειες των 
νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των 
ψυχιατρικών και των πανεπιστημιακών κλινικών, των Νοσοκομείων «Αρεταίειο» και 
«Αιγινήτειο», του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου 
«Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης και των νοσοκομείων και των υγειονομικών 



μονάδων ΙΚΑ, οι οποίες προμήθειες διενεργήθηκαν μέχρι την κατάθεση του παρόντος 
νόμου στη Βουλή, δυνάμει απευθείας αναθέσεων λόγω επειγουσών αναγκών ή 
παρατάσεων των συμβάσεων μεταξύ των ανωτέρω φορέων και των προμηθευτών, 
καθώς και δυνάμει των κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν βάσει των 
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α), μέχρι την 
κατάργησή της από το άρθρο 37 του Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α)». Μέσω της υπ’ αριθμόν 
2/78600/0023Α/16-11-2010 Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών 
Οικονομικών, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β 1805/17-11-2010), καθορίσθηκαν εν συνεχεία ο τρόπος 
συγκεντρώσεως και επεξεργασίας των οικείων οικονομικών στοιχείων των 
νοσοκομείων, που άπτονται των οφειλών προς τους προμηθευτές αυτών για τα έτη 
2007, 2008 και 2009, καθώς και η εξόφλησή τους με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. 
Μέσω κατ’ επέκταση του δεύτερου άρθρου της υπ’ αριθμόν 2/88952/0023Α (ΦΕΚ Β 
2258/31-12-2010) αποφάσεως του Υφυπουργού Οικονομικών «Έκδοση ειδικών 
ομολογιακών δανείων για την ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών των 
νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους», ορίσθηκε ότι «Σκοπός των ομολογιακών 
δανείων είναι η εξόφληση από το Ελληνικό Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς 
τους προμηθευτές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 "Εξόφληση 
προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών"του Ν. 
3867/2010 "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής 
ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών" (ΦΕΚ 128/Α΄/3-8-2010)». Το 
Ελληνικό Δημόσιο αναδέχθηκε επομένως τα προμνημονευθέντα χρέη των 
νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. προς τους προμηθευτές των αγορασθέντων απ’ αυτά 
ιατροφαρμακευτικών προϊόντων, δυνάμει συμβάσεώς του μ’ αυτούς, το περιεχόμενο 
της οποίας προβλέπεται από την προεκτεθείσα ρύθμιση του άρθρου 27 Ν. 3867/2010, 
ώστε να υπεισέλθει το Δημόσιο στη θέση των νοσοκομείων ως αρχικών οφειλετών, με 
αποτέλεσμα να απαλλαγούν τα τελευταία από τη σχετική υποχρέωσή τους προς 
καταβολή των περί ων ο λόγος χρεών, δοθέντος ότι αφενός, κατά το άρθρο 27 Ν. 
3867/2010, όπου ρητώς αναφέρεται ότι οι οφειλές των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. για τα 
έτη 2008 και 2009 εξοφλούνται στους προμηθευτές με ομόλογα του Ελληνικού 
Δημοσίου, τα οποία εκδίδονται απ’ αυτό, και αφετέρου από το περιεχόμενο των ως 
άνω υπουργικών αποφάσεων συνάγεται ότι ο σκοπός της εκ μέρους του Δημοσίου 
εκδόσεως των εν θέματι ομολογιακών δανείων συνίσταται στην απόσβεση των 
προειρημένων οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους, δια της 
υπεισελεύσεως του Ελληνικού Δημοσίου στη θέση αυτών και της δόσεως των 
προδιαληφθέντων ομολόγων στους προαναφερθέντες προμηθευτές αντί καταβολής. 
Σύμφωνα μάλιστα με τη ratio της προπαρατεθείσας ρυθμίσεως του άρθρου 27 Ν. 
3867/2010, η οποία έγκειται, κατά την εισηγητική του έκθεση, στην αποτροπή του 
κινδύνου άμεσης διακοπής του εφοδιασμού των νοσοκομείων με φαρμακευτικό-
υγειονομικό υλικό και διαταράξεως της ομαλής λειτουργίας αυτών ένεκα της 
καθυστερήσεως στην εξόφληση των προμηθευτών τους, τα χρέη των νοσοκομείων 
προς τους προμηθευτές φαρμακευτικού-υγειονομικού υλικού, τα οποία απορρέουν εκ 
της πωλήσεως των σχετικών προϊόντων για το χρονικό διάστημα από την 1-1-2007 έως 
και την 31-12-2009, αναδέχθηκε στερητικώς το Ελληνικό Δημόσιο σιωπηρώς, αλλά 
σαφώς, μέσω της εκδόσεως και της παραδόσεως σ’ αυτούς των προμνημονευθέντων 
ομολόγων. Διά στερητικής αναδοχής μεταβιβάσθηκαν συνεπώς στο Δημόσιο τα χρέη 
των ετών από το 2007 μέχρι και το 2009, τα οποία προέρχονται από την εκ μέρους των 
νοσοκομείων προμήθεια φαρμακευτικού-υγειονομικού υλικού. Διαφορετική 
ερμηνευτική εκδοχή, υπό την έννοια ότι δεν πρόκειται περί στερητικής αναδοχής 
χρέους, αλλά για άφεση χρέους και ανανέωση της ενοχής κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 454 και 436 αντιστοίχως ΑΚ, δεν εναρμονίζεται με την ανωτέρω ρύθμιση του 
άρθρου 27 Ν. 3867/2010, αφού ο σκοπός αυτής δεν έγκειται στην κατάργηση της 
ενοχής από την πώληση του φαρμακευτικού-υγειονομικού υλικού, ώστε να 
αποσβεσθεί με νέα ενοχή, ήτοι την έκδοση και την παράδοση ομολόγων, αλλά στη 
ρύθμιση των οφειλών των νοσοκομείων εκ της αγοράς του προειρημένου υλικού, τις 



οποίες αναδέχεται στερητικώς το Δημόσιο, μέσω ακριβώς της προπεριγραφείσας 
εκκαθαρίσεως των απαιτήσεων των προμηθευτών και της προβλέψεως του τρόπου 
εξοφλήσεως αυτών είτε με εντάλματα πληρωμής είτε δια διδόμενων ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου αντί καταβολής της οφειλόμενης χρηματικής παροχής που αυτό 
αναδέχεται. Η υπαγωγή στην προεκτεθείσα ρύθμιση έχει άλλωστε προαιρετικό και όχι 
υποχρεωτικό χαρακτήρα, δηλαδή εξαρτάται από την ελεύθερη βούληση του 
συμβληθέντος με το νοσοκομείο προμηθευτή, ο οποίος, επιλέγοντας την υπαγωγή της 
απαιτήσεώς του εναντίον του νοσοκομείου στην οριζόμενη διά του άρθρου 27 Ν. 
3867/2010 διαδικασία, προκείμενου να εξοφληθεί δίχως περαιτέρω καθυστέρηση και 
διαδικασίες, αποδέχεται τις προβλεπόμενες προδιαληφθείσες συνέπειες, έστω κι αν 
είναι, έως ένα βαθμό, επαχθείς γι’ αυτόν (βλ. συναφώς ΟλΣτΕ 237/2015, ΟλΣτΕ 
239/2015). Η υπαγωγή των προμνημονευθέντων προμηθευτών στην ως άνω ρύθμιση 
δεν αποτελεί επομένως συμβιβασμό, διότι η σύμβαση συμβιβασμού προϋποθέτει την 
ύπαρξη έριδας ή αβεβαιότητας αναφορικά με ορισμένη έννομη σχέση και τη διάλυσή 
της μέσω αμοιβαίων υποχωρήσεων των συμβαλλομένων (ΑΚ 871, βλ. ΑΠ 1663/2013, ΑΠ 
1306/2010, ΑΠ 42/2006). 
Διατάξεις: 
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Ποινική ρήτρα. Έλλειψη νόμιμης βάσης. 

- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 404, 405 παρ. 1, 407, 340, 342 και 330 
ΑΚ, συνάγεται ότι, η αγωγή για την καταβολή ποινικής ρήτρας, η οποία έχει 
συμφωνηθεί για την περίπτωση της μη εκπλήρωσης ή μη προσήκουσας εκπλήρωσης 
της παροχής, απορρίπτεται, αν ο εναγόμενος ισχυρισθεί και αποδείξει, ότι η μη 
εκπλήρωση ή μη προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής οφείλεται σε γεγονός, για το 
οποίο δεν έχει ευθύνη αφού στην περίπτωση αυτή, δεν περιέρχεται σε υπερημερία, η 
οποία (υπερημερία) αποτελεί προϋπόθεση της κατάπτωσης της ποινικής ρήτρας. 
Γεγονός για το οποίο δεν έχει ευθύνη ο οφειλέτης είναι κάθε εύλογη αιτία λόγω της 
οποίας δικαιολογείται η μη εκπλήρωση ή η μη προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής 
του, εφόσον όμως δεν μπορεί να αποδοθεί σε δόλο ή αμέλειά του, όταν δηλαδή την 
ίδια καθυστέρηση θα επεδείκνυε κάθε επιμελής άνθρωπος ευρισκόμενος υπό τις ίδιες 
συνθήκες, καταβάλλοντας τη συνήθη προσπάθεια εκπλήρωσης (ΑΠ 521/2014, ΑΠ 
269/2012, ΑΠ 1484/2009). 
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ ο απ’ αυτήν 
προβλεπόμενος λόγος αναιρέσεως 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 νομίμων όρων και προϋποθέσεων 
της διατάξεως που εφαρμόστηκε ή περί της μη συνδρομής τούτων, η οποία αποκλείει 
την εφαρμογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές 
αιτιολογίες σχετικά με το χαρακτηρισμό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Αντίφαση δε στις αιτιολογίες υπάρχει, 
όταν, εξαιτίας της υπάρξεως αντιφασκουσών παραδοχών, δεν προκύπτει από την 
απόφαση, ποια πραγματικά περιστατικά δέχτηκε αυτή, ώστε σε συνδυασμό με το 
διατακτικό να κριθεί περαιτέρω, αν στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέτρεχαν τα 
στοιχεία για την εφαρμογή των διατάξεων που εφαρμόστηκε (ΑΠ 1131/2007). 
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Διατάξεις: 
ΑΚ: 330, 340, 342, 404, 405, 407, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 19, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Γενικές Αρχές - Ερμηνευτικοί κανόνες (173 & 
200 ΑΚ) 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 481 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
Παραβίαση ερμηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. Αναιρείται η 

προσβαλλόμενη απόφαση. 

- Ο κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως εκ της παραβιάσεως των 
ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών, οι οποίοι περιέχονται στα άρθρα 173 και 
200 ΑΚ, ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας, καίτοι ανελέγκτως διαπιστώνει, έστω 
και εμμέσως, την ύπαρξη κενού ή αμφιβολίας στις δηλώσεις βουλήσεως των 
δικαιοπρακτούντων και εντεύθεν την ανάγκη συμπληρώσεως ή ερμηνείας αυτών, είτε 
παραλείπει να προσφύγει στους εν λόγω ερμηνευτικούς κανόνες προς εφαρμογή των 
αρχών της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, είτε εφαρμόζει εσφαλμένως 
τις αρχές αυτές, είτε παραλείπει να παραθέσει στην απόφασή του τα πραγματικά 
στοιχεία από τα οποία προκύπτει η εφαρμογή τους σε συγκεκριμένη υπόθεση (ΑΠ 
93/2012).  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Δάση - Κυριότητα Ελληνικού Δημοσίου 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 81 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

- Ιδιωτικά δάση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η 

προσβαλλόμενη απόφαση. 

- Όπως προκύπτει από τα άρθρα 1 και 3 του Διατάγματος της 17/29 Νοεμβρίου 1836 
"περί ιδιωτικών δασών" που επέχει θέση νόμου, αναγνωρίζεται η κυριότητα του 
Δημοσίου στις εκτάσεις που αποτελούν δάση, εκτός από τα δάση, τα οποία πριν από 
την αρχή του υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνα ανήκαν σε ιδιώτες, των οποίων οι τίτλοι 
ιδιοκτησίας θα είχαν αναγνωρισθεί από την Γραμματεία Οικονομικών, στην οποία 
έπρεπε να υποβληθούν μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός έτους από την 
δημοσίευση του παραπάνω νόμου.  
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Τα πιο πάνω αναφερόμενα δεν ισχύουν στις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων, της 
Κρήτης και των Νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων 
και Κυκλάδων, κατά την ρητή διάταξη του άρθρου 62 του Ν. 998/1979. Στις 
περιφέρειες αυτές καθένας φέρει το βάρος της αποδείξεως του ισχυρισμού του, ότι 
έχει δικαίωμα κυριότητος. 
- Κατ’ άρθρ. 559 ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται "αν παραβιάστηκε κανόνας του 
ουσιαστικού δικαίου ..." (αρ. 1 περ. α).  
Διατάξεις: 
ΚΠολΔ: 176, 183, 191, 559 αριθ. 1, 
Νόμοι: 998/1979, άρθ 62, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Διαζύγιο - Συμμετοχή στα αποκτήματα 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 492 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
Διαζύγιο. Συμμετοχή στα αποκτήματα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 

δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 

μέσων. Αποδοχή πραγμάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 

της δίκης ως αληθινών χωρίς να διατάξει περί αυτών απόδειξη. 

- Κατά το άρθρο 1400 παρ. 1 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 τελέστηκε 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". Κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου: "Η προηγούμενη 
παράγραφος εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση διάστασης των συζύγων, που 
διάρκεσε περισσότερο από τρία χρόνια". Η απαίτηση του κάθε συζύγου από το άρθρο 
1400 ΑΚ είναι, κατ΄ αρχήν, ενοχή αξίας, δηλαδή χρηματική ενοχή, αντικείμενο της 
οποίας αποτελεί η χρηματική αποτίμηση της αύξησης της περιουσίας του υπόχρεου 
συζύγου, που προέρχεται από τη συμβολή του δικαιούχου άμεση ή έμμεση. Ως αύξηση 
νοείται όχι μία συγκεκριμένη κτήση, αλλά η διαφορά που υπάρχει στην περιουσιακή 
κατάσταση του υπόχρεου σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία, ήτοι κατά την τέλεση 
του γάμου (αρχική περιουσία) και κατά τον χρόνο που γεννάται η αξίωση για 
συμμετοχή στα αποκτήματα (τελική περιουσία). Από τη σύγκριση της αξίας αυτών, 
αναγόμενης σε τιμές του χρόνου 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. Προς υπολογισμό της τελικής περιουσίας, κρίσιμος 
χρόνος θεωρείται στη μεν περίπτωση λύσης ή ακύρωσης του γάμου με δικαστική 
απόφαση, ο χρόνος κατά τον οποίο η απόφαση αυτή έγινε αμετάκλητη, στη δε 
περίπτωση της τριετούς διάστασης (κατά την οποία προϋποτίθεται ότι ο γάμος δεν 
έχει ακόμη λυθεί ή ακυρωθεί), κρίσιμος είναι ο χρόνος της άσκησης της αγωγής (ΑΠ 
1899/2014, ΑΠ 406/2003). Η συμβολή του δικαιούχου συζύγου στην αύξηση αυτή 
μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και με 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 
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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. 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 αποτίμηση 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 (ΑΠ 43/2015, ΑΠ 1280/2014). Για το νόμιμο και ορισμένο 
της αγωγής δεν απαιτείται η αναφορά του ύψους των συνολικών οικογενειακών 
αναγκών ή του ύψους της εισφοράς αμφοτέρων των συζύγων ούτε του ύψους της 
συνεισφοράς της συζύγου, στην οποία υποχρεούται κατ΄ άρθρο 1389 ΑΚ, αλλά αρκεί η 
αναφορά του ύψους της συνεισφοράς της πέραν αυτής στην οποία υποχρεούται κατ΄ 
άρθρο 1389 ΑΚ (ΑΠ 43/2015, ΑΠ 1511/2005). Αντίθετα, το παθητικό που πρέπει να 
αφαιρεθεί για να εξευρεθεί η τελική καθαρή αύξηση της περιουσίας, αποτελεί 
στοιχείο ένστασης. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι προϋποθέσεις της αξίωσης 
συμμετοχής στα αποκτήματα του ενός συζύγου από τον άλλο με βάση το άρθρο 1400 
ΑΚ είναι: α) η λύση ή ακύρωση του γάμου ή, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή, η συμπλήρωση 
τριετούς διάστασης των συζύγων, β) η αύξηση της περιουσίας του ενός των συζύγων 
κατά τη διάρκεια του γάμου γ) η συμβολή του άλλου συζύγου στην αύξηση αυτή με 
οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης και της υπερβαίνουσας το μέτρο της 
συνεισφοράς του ενάγοντος συζύγου συμβολής του στις τρέχουσες οικογενειακές 
δαπάνες, με χρηματικές εισφορές ή εισφορές χρήσης ακινήτου για στέγαση της 
οικογένειας ή με παροχή προσωπικών υπηρεσιών στην αντιμετώπιση των 
οικογενειακών εν γένει αναγκών και δ) η αιτιώδης σχέση της συμβολής αυτής προς 
την αύξηση της περιουσίας του εναγομένου συζύγου. Η αντίστοιχη αγωγική αξίωση 
είναι δυνατόν να στηρίζεται είτε κυρίως, είτε και επικουρικώς σε σχέση με τις 
αξιώσεις από την παρ. 1 του άρθρου 1400 ΑΚ και στην τεκμαρτή συμβολή από την παρ. 
1 εδ. β’ του άρθρου 1400 ΑΚ, δηλαδή στο νόμιμο τεκμήριο, οπότε 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 κατά την τέλεση του γάμου περιουσία 
του εναγομένου και την τελική κατά τη λύση ή την ακύρωση του γάμου ή την άσκηση 
της αγωγής 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 (ΑΠ 76/1997). Ο εναγόμενος δε ως 
υπόχρεος σύζυγος, του οποίου φέρεται ή περιουσία, ότι αυξήθηκε με τη συμβολή του 
ενάγοντος συζύγου μπορεί να προβάλει, μεταξύ άλλων και στις δύο περιπτώσεις του 
άρθρου 1400 του ΑΚ, ότι η συμβολή του ενάγοντος ήταν κάτω από το ένα τρίτο ή ότι 
δεν υπάρχει κάποια 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 φερόμενος δικαιούχος της αξίωσης συμμετοχής 
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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 (ΑΠ 1899/2014, ΑΠ 1223/2007, ΑΠ 546/2009). 
- Η ανεπάρκεια των πραγματικών περιστατικών που εκτίθενται στην αγωγή σε σχέση 
με αυτά που απαιτούνται από το νόμο για τη θεμελίωσή της, χαρακτηρίζεται ως νομική 
αοριστία και ελέγχεται με τον αναιρετικό λόγο από τον αριθμό 1 του αρθρ. 559 ΚΠολΔ 
ως παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, εφόσον το δικαστήριο της ουσίας έκρινε 
τελικά ως ορισμένη την αγωγή, αρκούμενο σε λιγότερα ή διαφορετικά στοιχεία από 
αυτά που απαιτεί ο νόμος. Με τον ίδιο λόγο ελέγχεται και το σφάλμα του δικαστηρίου 
της ουσίας να κρίνει ως αόριστη την αγωγή, αξιώνοντας για τη θεμελίωση της 
περισσότερα στοιχεία από όσα απαιτεί ο νόμος για τη θεμελίωση του επίδικου 
δικαιώματος (ΟλΑΠ 18/1998). Αντίθετα, η έλλειψη εξειδίκευσης των πραγματικών 
περιστατικών που θεμελιώνουν κατ΄ αρχήν το ασκούμενο με την αγωγή ουσιαστικό 
δικαίωμα και αποτελούν την προϋπόθεση εφαρμογής του αντίστοιχου κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου χαρακτηρίζεται ως ποσοτική αοριστία της αγωγής, και ελέγχεται 
αναιρετικά με το λόγο από τον αριθ. 14 του αρθρ. 559 ΚΠολΔ (ΟλΑΠ 1573/1981, ΑΠ 
697/2012, ΑΠ 1495/2009). 
-Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 εδ. α’ ΚΠολΔ, "αναίρεση επιτρέπεται αν παραβιάστηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δίκαιου στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών...". Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρμοστεί, 
ενώ συντρέχουν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, ή αν 
εφαρμοστεί, ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρμοστεί 
εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία, είτε με κακή 
εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, 4/2005). Στην περίπτωση που 
το δικαστήριο έκρινε κατ΄ ουσίαν την υπόθεση, η παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγματικών περιστατικών, που ανελέγκτως δέχθηκε ότι 
αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόμο και 
ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης αν οι πραγματικές παραδοχές της απόφασης 
καθιστούν εμφανή την παράβαση. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται, αν η απόφαση δεν έχει 
νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές 
ή ανεπαρκείς σε ζητήματα που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από 
την υπόψη διάταξη, προκύπτει, ότι ο προβλεπόμενος απ’ αυτή λόγος αναίρεσης 
ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού δεν εκτίθενται 
καθόλου πραγματικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα εκτιθέμενα δεν 
καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγματικού του εφαρμοστέου 
κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννομης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την 
άρνησή του (ανεπαρκής αιτιολογία), ή όταν αντιφάσκουν μεταξύ τους (αντιφατική 
αιτιολογία) (ΟλΑΠ 15/2006, ΟλΑΠ 1/1999). Δεν υπάρχει όμως ανεπάρκεια αιτιολογίας, 
όταν η απόφαση περιέχει συνοπτική μεν αλλά πλήρη αιτιολογία, αφού αναγκαίο να 
εκτίθεται σαφώς στην απόφαση είναι μόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε και 
όχι ο λόγος για τον οποίο αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Το κατά νόμο δε αναγκαίο 
περιεχόμενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρμοστέο 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγματικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως 
από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισμα, και να μην 
καταλείπονται αμφιβολίες. Συνακόλουθα, τα επιχειρήματα του δικαστηρίου, που 
σχετίζονται με την εκτίμηση απλώς των αποδείξεων, δεν συνιστούν παραδοχές 
διαμορφωτικές του αποδεικτικού πορίσματός του και επομένως αιτιολογία της 
απόφασης ικανή να ελεγχθεί αναιρετικά με τον παραπάνω λόγο για ανεπάρκεια ή 
αντιφατικότητα, ούτε ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης αν το δικαστήριο της ουσίας 
δεν ανέλυσε ιδιαιτέρως ή διεξοδικά τα επιχειρήματα των διαδίκων που δεν συνιστούν 
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αυτοτελείς ισχυρισμούς τους (ΑΠ 253/2013, ΑΠ 69/2013, ΑΠ 1206/2008, ΑΠ 358/2007, 
ΑΠ 610/2007, ΑΠ 1490/2006). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ ιδρύεται λόγος αναίρεσης αν το δικαστήριο έλαβε 
υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν 
και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγματα" νοούνται οι 
αυτοτελείς ισχυρισμοί που τείνουν στη θεμελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του 
ασκουμένου με την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονομικού 
δικαιώματος (ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 328/2008). Δεν αποτελούν "πράγματα" και 
άρα δεν ιδρύεται ο ως άνω λόγος αναίρεσης αν δεν ληφθούν υπόψη οι ισχυρισμοί που 
αποτελούν απλή ή αιτιολογημένη άρνηση της αγωγής, καθώς και οι ισχυρισμοί που 
συνιστούν επιχειρήματα ή συμπεράσματα των διαδίκων ή του δικαστηρίου από την 
εκτίμηση των αποδείξεων (ΑΠ 701/2008, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 558/2008). Δεν ιδρύεται ο 
λόγος αυτός της αναίρεσης, αν το δικαστήριο που δίκασε, έλαβε υπόψη τον ισχυρισμό 
που προτάθηκε και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΑΠ 
37/2008, ΑΠ 2102/2007, ΑΠ 2068/2007). Επίσης, δεν θεμελιώνεται ο λόγος αυτός 
αναίρεσης με την παράλειψη του δικαστηρίου της ουσίας να απαντήσει σε ισχυρισμό 
μη νόμιμο ή αλυσιτελή και για τούτο μη ασκούντα επίδραση στην έκβαση της δίκης, 
ενώ για τους απαράδεκτους ή μη νόμιμους ισχυρισμούς δεν τάσσεται απόδειξη, ούτε 
λαμβάνονται υπόψη προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα και δη έγγραφα (ΑΠ 321/2009). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 του ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που ο νόμος δεν επιτρέπει ή παρά το νόμο έλαβε 
υπόψη αποδείξεις που δεν προσκομίσθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που 
οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν. Από τη διάταξη της τρίτης περίπτωσης 
του άρθρου 559 αρ. 11 του ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 335, 338, 
339, 340 και 561 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι το δικαστήριο, για να σχηματίσει τη 
δικανική του πεποίθηση, συνεκτιμά ελεύθερα όλα τα αποδεικτικά μέσα που 
επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι για την απόδειξη των ισχυρισμών τους, οι 
οποίοι ασκούν επιρροή στην έκβαση της δίκης. Και έχει μεν υποχρέωση το δικαστήριο 
να αιτιολογήσει σχετικώς την απόφασή του, να αναφέρει δηλαδή τους λόγους που το 
οδήγησαν στο αποδεικτικό του πόρισμα, όχι όμως και να κάνει ειδική μνεία καθενός 
από τα αποδεικτικά μέσα που έλαβε υπόψη του. Αν, όμως, από το όλο περιεχόμενο της 
απόφασης δεν καθίσταται απολύτως βέβαιο, ότι, για το σχηματισμό δικανικής 
πεποίθησης επί ενός ουσιώδους ζητήματος, ελήφθησαν υπόψη και συνεκτιμήθηκαν 
όλα τα αποδεικτικά μέσα, που με επίκληση προσκομίσθηκαν, τότε ιδρύεται ο 
προβλεπόμενος στο άρθρο 559 αριθ. 11 γ ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης (ΑΠ 54/2013). 
- Ο προβλεπόμενος με το άρθρο 559 αριθ. 10 του ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης, μετά την 
κατάργηση της δεύτερης περίπτωσης, που προέβλεπε τη δυνατότητα αναίρεσης, αν 
το δικαστήριο δέχθηκε πράγματα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης 
ως αληθινά "χωρίς να διατάξει περί αυτών απόδειξη", με το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 
2915/2001, όπως και μετά την κατάργηση της διατάξεως του άρθρου 341 ΚΠολΔ για τη 
δυνατότητα έκδοσης προδικαστικής αποφάσεως και την εφαρμογή του άρθρου 270 
ΚΠολΔ σε όλες τις υποθέσεις, με το άρθρο 14 παρ. 1 του ίδιου νόμου, έχει 
περιορισμένη εφαρμογή στην περίπτωση που "το δικαστήριο δέχθηκε πράγματα που 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη", δηλαδή 
όταν το δικαστήριο δεν εκθέτει από ποια αποδεικτικά μέσα έχει αντλήσει την απόδειξη 
ή δεν έχει προσαχθεί καμιά απόδειξη (ΑΠ 104/2014, ΑΠ 273/2011). 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 1389, 1390, 1400, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  
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Διαθήκη - Ακύρωση διαθήκης 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 237 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Ακυρότητα διαθήκης. Έλλειψη συνείδησης, ψυχική ή διανοητική 

διαταραχή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης 

βάσης. Ανέλεγκτα πραγματικά ζητήματα. Παρά τον νόμο αποδοχή 

πραγμάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως 

αληθινών χωρίς απόδειξη. Παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου. 

- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1719 αριθ. 3 ΑΚ, όπως ήδη ισχύει μετά την τροποποίησή 
της με τη διάταξη του άρθρου 30 του Ν. 2447/1996, ανίκανοι να συντάσσουν διαθήκη 
είναι όσοι κατά το χρόνο σύνταξης της διαθήκης, δεν έχουν συνείδηση των πράξεων 
τους ή βρίσκονται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή, που περιορίζει αποφασιστικά τη 
λειτουργία της βούλησης τους. Στην αμέσως πιο πάνω διάταξη προβλέπονται δύο 
περιπτώσεις ανικανότητας προς σύνταξη διαθήκης, δηλαδή α) η έλλειψη συνείδησης 
των πράξεων, η οποία υπάρχει όταν το πρόσωπο από αίτιο νοσηρό ή μη (όπως μέθη, 
ύπνωση κλπ.) δεν έχει τη δύναμη να διαγνώσει την ουσία και το περιεχόμενο της 
διαθήκης που συντάσσει, καθώς και την ικανότητα να συλλάβει τη σημασία των επί 
μέρους διατάξεων της διαθήκης, χωρίς να απαιτείται γενική και πλήρης έλλειψη 
συνείδησης του εξωτερικού κόσμου ή πλήρης έλλειψη της λειτουργίας του νου και β) 
η ψυχική ή διανοητική διαταραχή, που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της 
βούλησης του διαθέτη. Ως ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιορίζει 
αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησης του διαθέτη, νοείται ειδικότερα κάθε 
διαταραχή που μειώνει σημαντικά την ικανότητα για αντικειμενικό έλεγχο της 
πραγματικότητας, όταν, δηλαδή εξαιτίας της διαταραχής αυτής αποκλείεται κατά το 
χρόνο σύνταξης της διαθήκης, ο ελεύθερος προσδιορισμός της βούλησης του 
διαθέτη με λογικούς υπολογισμούς, καθόσον ο τελευταίος κυριαρχείται από 
παραστάσεις, αισθήματα, ορμές ή επιρροές τρίτων. Η ανικανότητα κρίνεται κατά το 
χρόνο σύνταξης της διαθήκης, ενώ η μεταγενέστερη επέλευσή της ή η ύπαρξή της σε 
προγενέστερο χρόνο δεν ασκεί καμία έννομη επιρροή. Στην περίπτωση ειδικά που ο 
διαθέτης πάσχει από ψυχική ή διανοητική διαταραχή, αν μεν πρόκειται για πάθηση 
περιοδικού χαρακτήρα, απαιτείται και πάλι να αποδειχθεί η ψυχική ή διανοητική 
διαταραχή κατά το χρόνο σύνταξης της διαθήκης, αν όμως πρόκειται για πάθηση μη 
ιάσιμη ή βαριά ψυχική διαταραχή, αρκεί η απόδειξη ότι ο διαθέτης κατά την εποχή 
περίπου της σύνταξης της διαθήκης "όχι ακριβώς και κατά το χρόνο συντάξεώς της", 
έπασχε από μόνιμη πνευματική νόσο. Κατάσταση που είναι δυνατόν στη συγκεκριμένη 
περίπτωση να έχει ως συνέπεια την ανικανότητα για σύνταξη διαθήκης, σύμφωνα με 
την πιο πάνω διάταξη είναι και η γεροντική άνοια, όταν από αυτήν προκαλείται μόνιμη 
διαταραχή της λειτουργίας του νου, σε βαθμό που να αποκλείει την ύπαρξη λογικής 
κρίσης. Η απλή νοητική μείωση, που συχνά συνοδεύει τη γήρανση είναι φαινόμενο 
απολύτως φυσιολογικό και η επίκληση και απόδειξή της δεν δικαιολογεί, από μόνη 
της, ανικανότητα προς σύνταξη διαθήκης (ΑΠ 1337/2015).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν παραβιάσθηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Τούτο συμβαίνει αν, για την εφαρμογή κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή αρκέσθηκε σε 
λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόμος, καθώς και αν το δικαστήριο 
προσέδωσε στον εφαρμοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή. Στην 
περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ’ ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου κρίνεται εν όψει των πραγματικών περιστατικών που ανελέγκτως 
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δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο 
νόμο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο εφάρμοσε το νόμο, παρότι τα 
πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήσαν αρκετά για την 
εφαρμογή του ή δεν εφάρμοσε το νόμο, παρότι τα πραγματικά περιστατικά που 
δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρμογή του, καθώς και όταν προέβη σε εσφαλμένη 
υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών σε διάταξη, στο πραγματικό της οποίας αυτά 
δεν υπάγονται (ΟλΑΠ 1/2013). Ο ανωτέρω λόγος αναίρεσης δεν δημιουργείται όταν το 
δικαστήριο που εξέτασε την ουσία της υπόθεσης δεν εφαρμόζει κανόνα δικαίου, του 
οποίου, υπό τις πραγματικές παραδοχές του δικαστηρίου, δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η απόφαση δεν 
έχει νόμιμη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στη έκβαση της 
δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, έλλειψη νόμιμης βάσης, λόγω ανεπαρκών 
ή αντιφατικών αιτιολογιών, υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που 
συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού, δεν προκύπτουν κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία, 
σύμφωνα με το νόμο, είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι 
συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρμόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της 
εφαρμογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές 
της απόφασης δημιουργούνται αμφιβολίες για το αν εφαρμόσθηκε ορθώς ή όχι 
ορισμένη ουσιαστική διάταξη νόμου. Αναφέρεται σε πλημμέλειες αναγόμενες στη 
διατύπωση του αποδεικτικού πορίσματος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις 
που ανάγονται στην εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθμιση 
και αξιολόγηση αυτών και στην αιτιολόγηση του πορίσματος που έχει εξαχθεί από 
αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται πλήρως, σαφώς και χωρίς αντιφάσεις (ΟλΑΠ 24/1992). 
- Οι παραπάνω από τις διατάξεις των αριθμών 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγοι 
είναι δυνατόν να φέρονται ότι πλήττουν την προσβαλλόμενη απόφαση γιατί 
παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου κανόνα δικαίου, αλλά στην πραγματικότητα, υπό το 
πρόσχημα ότι κατά την εκτίμηση των αποδείξεων παραβιάστηκε κανόνας δικαίου, να 
πλήττουν την απόφαση κατά την εκτίμηση των αποδείξεων, οπότε οι λόγοι αναίρεσης 
θα απορριφθούν ως απαράδεκτοι, σύμφωνα με το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολΔ διότι 
πλήττουν την ανέλεγκτη, περί την εκτίμηση πραγματικών γεγονότων, ουσιαστική 
κρίση του δικαστηρίου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παρά τον νόμο δέχτηκε πράγματα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη. Ο λόγος αυτός αναίρεσης 
στοιχειοθετείται όταν το δικαστήριο δέχεται πράγματα, δηλαδή αυτοτελείς 
πραγματικούς ισχυρισμούς που τείνουν σε θεμελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του 
δικαιώματος που ασκείται με αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, χωρίς να έχει 
προσκομιστεί οποιαδήποτε απόδειξη για τους ισχυρισμούς αυτούς ή όταν δεν εκθέτει, 
έστω και γενικά, στην απόφασή του από ποια αποδεικτικά μέσα άντλησε την απόδειξη 
για τη βασιμότητά τους. Ειδικότερα δεν απαιτείται να αξιολογείται στην απόφαση 
κάθε αποδεικτικό μέσο ειδικά και χωριστά ή να εξειδικεύονται τα έγγραφα ή να 
γίνεται διάκριση ποια από αυτά λαμβάνονται υπόψη για άμεση και ποια για έμμεση 
απόδειξη. 
- Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης για 
παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας 
υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος, που ανάγεται δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου, 
με την παραδοχή ότι περιέχει περιστατικά προδήλως διαφορετικά από εκείνα που 
πράγματι περιλαμβάνει, όχι δε και όταν από το περιεχόμενο του εγγράφου, το οποίο 
σωστά διέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισμα διαφορετικό από εκείνο που ο 
αναιρεσείων θεωρεί ορθό. Στην τελευταία αυτή περίπτωση πρόκειται για παράπονο 
που αναφέρεται στην εκτίμηση πραγματικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει από τον 
αναιρετικό έλεγχο. Για να θεμελιωθεί πάντως ο προαναφερόμενος λόγος θα πρέπει το 
δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του πόρισμα αποκλειστικά ή 
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κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόμενο του οποίου φέρεται ότι 
παραμορφώθηκε, όχι δε όταν το έχει συνεκτιμήσει απλώς, μαζί με άλλα αποδεικτικά 
μέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο, αναφορικά με το πόρισμα, στο οποίο κατέληξε για 
την ύπαρξη ή μη του αποδεικτέου γεγονότος (ΟλΑΠ 2/2008). 
- Για την έρευνα της ουσιαστικής βασιμότητας του ως άνω λόγου, απαιτείται η 
προσκομιδή από τον αναιρεσείοντα στον Άρειο Πάγο του εγγράφου, το οποίο, κατά 
τους ισχυρισμούς του, φέρεται ότι παραμορφώθηκε, προκειμένου να εκτιμηθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 561 παρ. 2 ΚΠολΔ, το περιεχόμενό του, ως προς τη διαπίστωση 
της βασιμότητας του σφάλματος του δικαστηρίου της ουσίας. Διαφορετικά ο 
ερευνώμενος αναιρετικός λόγος είναι αβάσιμος ως αναπόδεικτος. Κατά την έννοια 
του άρθρου τούτου, ως έγγραφα, η παραμόρφωση του περιεχομένου των οποίων 
ιδρύει τον από τη διάταξη αυτή λόγο αναίρεσης, νοούνται τα κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 339 και 432 έως 465 ΚΠολΔ, όχι δε και εκείνα, στα οποία αποτυπώνονται άλλα 
αποδεικτικά μέσα, όπως είναι οι γνωμοδοτήσεις πραγματογνωμόνων, οι εισηγητικές 
εκθέσεις και οι εκθέσεις αυτοψίας ή τα πρακτικά και οι αποφάσεις που περιέχουν 
καταθέσεις μαρτύρων (ΑΠ 5/2011).  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 1719, 
ΚΠολΔ: 286, 287, 290, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 561, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Διαθήκη - Ερμηνεία διαθήκης 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 298 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Παραβίαση ερμηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. Ερμηνεία 

διαθήκης. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Διαθήκη και αίρεση. 

- Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 1 εδ. α’ ΚΠολΔ ιδρύεται και όταν η 
παράβαση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου αφορά τους ερμηνευτικούς κανόνες των 
δικαιοπραξιών, γενικούς ή ειδικούς, με τους οποίους αίρονται οι ασάφειες ή 
πληρούνται τα κενά που διαπιστώνονται στις δικαιοπρακτικές δηλώσεις βουλήσεως 
των μερών. Ειδικότερα, παράβαση των ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών, 
που περιέχονται στα άρθρα 173 και 200 ΑΚ, υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας 
είτε προσέφυγε στους ερμηνευτικούς αυτούς κανόνες προς συμπλήρωση ή ερμηνεία 
της δικαιοπραξίας ή όταν γεννιέται αμφιβολία για την έννοια απευθυντέων δηλώσεων 
βουλήσεως, μολονότι κατά την ανέλεγκτη ως προς αυτό κρίση του δέχθηκε ότι η 
δικαιοπραξία ή η δήλωση είναι πλήρης και σαφής και δεν έχει ανάγκη συμπλήρωσης ή 
ερμηνείας, είτε παρέλειψε να προσφύγει στους ίδιους ερμηνευτικούς κανόνες, αν και 
ανέλεγκτα, επίσης, διαπίστωσε την ύπαρξη κενού ή ασάφειας στις δηλώσεις 
βουλήσεως των δικαιοπρακτούντων, οι οποίες έχρηζαν έτσι κατάλληλης 
συμπλήρωσης ή ερμηνείας με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ  
- Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 173 και 1781 ΑΚ, κατά την ερμηνεία 
της διαθήκης αναζητείται μόνο η αληθινή βούληση του διαθέτη χωρίς προσήλωση 
στις λέξεις και δεν έχουν εφαρμογή τα κριτήρια του άρθρου 200 ΑΚ που αναφέρονται 
σε συμβάσεις και όχι σε μονομερείς δικαιοπραξίες. Σκοπείται, δηλαδή, η ανεύρεση της 
υποκειμενικής άποψης του διαθέτη, χωρίς να ερευνάται η αντικειμενική έννοια με την 
οποία αντιλαμβάνονται τη βούλησή του οι τρίτοι, κατά τη συναλλακτική καλή πίστη. Η 
κρίση αυτή του δικαστηρίου για την αληθινή θέληση του διαθέτη, ως τοιαύτη περί 
πραγμάτων, δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου.  
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- Κατά τη διάταξη του αριθ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ., αναίρεση επιτρέπεται και αν η 
απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήματα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την ως άνω διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παράβασης του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγματος, προκύπτει ότι ο προβλεπόμενος 
απ’ αυτήν λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού 
συλλογισμού δεν εκτίθενται καθόλου πραγματικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή 
όταν τα εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, με βάση το 
πραγματικό του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννομης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν 
αντιφάσκουν μεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). Tο κατά νόμο αναγκαίο 
περιεχόμενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον εκάστοτε εφαρμοστέο 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγματικό πρέπει να καλύπτεται πλήρως 
από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισμα και να μην 
καταλείπονται αμφιβολίες (ΟλΑΠ 1/1999), ενώ ελλείψεις αναγόμενες μόνο στην 
ανάλυση και στάθμιση των αποδεικτικών μέσων και γενικότερα ως προς την 
αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσματος, αν αυτό διατυπώθηκε σαφώς, δεν 
συνιστούν ανεπάρκεια αιτιολογιών. Δηλαδή, μόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε.  
- Στο άρθρο 1799 ΑΚ ορίζεται ότι "αν απαιτείται να συμπράξει τρίτος για να πληρωθεί η 
αίρεση με την οποία έχει γραφεί ο τιμώμενος, και ο τρίτος αρνείται να συμπράξει, η 
αίρεση, σε περίπτωση αμφιβολίας, θεωρείται ότι έχει πληρωθεί" και στη διάταξη του 
άρθρου 208 εδ. β’ ΑΚ ορίζεται ότι "αίρεση αδύνατη ως αναβλητική καθιστά άκυρη τη 
δικαιοπραξία, ως διαλυτική δεν έχει καμία ενέργεια".  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 208, 1781, 1799, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Διαθήκη - Ιδιόγραφη διαθήκη 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος Ολομέλεια 
Αριθμός απόφασης: 7 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Ιδιόγραφη διαθήκη. Αντιδιαστολή ελλιπούς χρονολογίας προς εκείνη 

της υπάρξεως πλήρους χρονολογίας, η οποία όμως είναι ψευδής ή 

εσφαλμένη σκοπίμως ή εκ πλάνης του διαθέτου. Παραβίαση κανόνα 

ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. 

- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1721 παρ. 1 εδ. α’ και β’ ΑΚ " Η ιδιόγραφη διαθήκη 
γράφεται ολόκληρη με το χέρι του διαθέτη, χρονολογείται και υπογράφεται απ’ αυτόν. 
Από τη χρονολογία πρέπει να προκύπτει η ημέρα, ο μήνας και το έτος". Με τη διάταξη 
αυτή ο νομοθέτης ρητά ρυθμίζει το θέμα, μη αρκούμενος στη χρονολογία γενικά αλλά 
καθορίζοντας αυτή ειδικά, απαιτώντας ότι πρέπει να προκύπτει η ημέρα, ο μήνας και 
το έτος. Από το συνδυασμό της ως άνω διατάξεως, σκοπός της οποίας είναι η παροχή 
της δυνατότητας ελέγχου της δικαιοπρακτικής ικανότητας του διαθέτη κατά το χρόνο 
συντάξεως της διαθήκης, της αληθούς βουλήσεως του και των τυχόν ελαττωμάτων 
της, καθώς και για να μπορεί να καθοριστεί η ισχύς της ιδιόγραφης διαθήκης όταν 
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υπάρχουν και άλλες διαθήκες ανάλογα με τη χρονολογική τους σειρά, προς εκείνη 
του άρθρου 1718 ίδιου Κωδικός με την οποία ορίζεται ότι "Διαθήκη για τη σύνταξη της 
οποίας δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1719 έως 1757, είναι άκυρη, εφόσον ο 
νόμος δεν ορίζει διαφορετικά", συνάγεται ότι η ατελής ή ελλιπής ως προς ένα ή 
περισσότερα από τα αναγκαία στοιχεία της χρονολογία ιδιόγραφης διαθήκης 
εξομοιώνεται προς την παντελώς ελλείπουσα και συνεπάγεται την ακυρότητα της 
διαθήκης, χωρίς τη συνδρομή άλλων προϋποθέσεων, εκτός εάν το στοιχείο που λείπει 
μπορεί να αναπληρωθεί επιτρεπτώς από το όλο περιεχόμενο της διαθήκης καθεαυτό ή 
σε συνάρτηση με άλλα εκτός αυτού στοιχεία, τα οποία χρειάζεται να αποδειχθούν και 
λαμβάνονται υπόψη προς αποσαφήνιση εκείνων που είτε αναφέρονται ως προς την 
χρονολογία είτε συνάγονται από το κείμενο της διαθήκης (OλΑΠ 1234/1982, OλΑΠ 
97/1979, ΑΠ 1349/2014, ΑΠ 993/2012, ΑΠ 511/2000, ΑΠ 107/2000, ΑΠ 497/2009, ΑΠ 
1811/2009, ΑΠ 1428/1984, ΑΠ 509/1983). Η περίπτωση της ελλιπούς χρονολογίας 
αντιδιαστέλλεται προς εκείνη της υπάρξεως πλήρους χρονολογίας, η οποία όμως είναι 
ψευδής ή εσφαλμένη σκοπίμως ή εκ πλάνης του διαθέτου, μόνο δε στην τελευταία 
αυτή περίπτωση ισχύει ο κανόνας της παρ. 3 του αρθρ. 1721 ΑΚ, σύμφωνα με την 
οποία "Ψευδής ή εσφαλμένη χρονολογία δεν επάγεται μόνη της ακυρότητα της 
ιδιόγραφης διαθήκης" και κατά την έννοια του οποίου η ακυρότητα της διαθήκης 
επέρχεται εφόσον η αναλήθεια της χρονολογίας μπορεί να συνδυασθεί με αυτοτελή 
λόγο ακυρότητας της διατάξεως τελευταίας βουλήσεως που συγκαλύπτεται (ΑΠ 
1520/2006, ΑΠ 1028/2002, ΑΠ 107/2000, ΑΠ 511/2000, ΑΠ 986/1990 contra 1752/1980). Οι 
δύο ως άνω περιπτώσεις δεν είναι όμοιες αλλά διαφορετικές μεταξύ τους, 
προβλέπονται από ξεχωριστές διατάξεις και η μεν πρώτη (αρθ. 1721 παρ. 1 ΑΚ ) 
προϋποθέτει ελλιπή χρονολογία, μη δυναμένη να συμπληρωθεί από κανένα στοιχείο, 
που επάγεται ακυρότητα, ενώ η δεύτερη (αρθρ. 1721 παρ. 3 ΑΚ) προϋποθέτει πλήρη 
μεν χρονολογία (ημέρα, μήνα και έτος), πλην όμως ψευδή ή εσφαλμένη, που δεν 
επάγεται αυτή και μόνη ακυρότητα, αλλά μόνο εφόσον συνδυασθεί και αποδειχθεί και 
ο καλυπτόμενος από αυτή αυτοτελής λόγος ακυρότητας της διαθήκης. Άλλωστε, 
σκοπός της δεύτερης από τις παραπάνω διατάξεις (1721 παρ. 3 ΑΚ) είναι η αποφυγή 
των ατέρμονων ερίδων ως προς την ακριβή ημερομηνία συντάξεως της ιδιόγραφης 
διαθήκης, η οποία δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί, λόγω της μυστικότητας με την 
οποία συντάσσεται. Αν δηλαδή δεν υπήρχε η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1721 ΑΚ, 
η οποία θέτει τροχοπέδη στους αμφισβητίες της ακρίβειας της χρονολογίας και 
συνεπώς της ίδιας της διαθήκης, οποιοσδήποτε που θα ήθελε να πλήξει τη διαθήκη, 
θα ισχυριζόταν ότι η χρονολογία της δεν είναι αυτή που αναγράφει ο ίδιος ο διαθέτης 
και η οποία κατέχει το τεκμήριο αληθείας, αλλά διαφορετική. Επομένως ο αμέσως 
παραπάνω σκοπός είναι διαφορετικός αυτού που προαναφέρθηκε και εξυπηρετεί η 
διάταξη της παρ. 1 του ίδιου άρθρου. Για κάθε μία δε από τις ως άνω δύο περιπτώσεις 
χωρεί ιδιαίτερη αγωγή, στηριζόμενη σε ιδιαίτερη βάση. Με βάση τα παραπάνω , στην 
περίπτωση της ελλιπούς χρονολογίας (αρθρ. 1721 παρ. 1 ΑΚ) το δικαστήριο δεν μπορεί 
να προσφύγει με κατ’ αναλογία εφαρμογή στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1721 ΑΚ, 
γενομένου έτσι δεκτού, αν δηλαδή γίνει προσφυγή στην παράγραφο 3 του άρθρου 
αυτού, ότι μόνη η έλλειψη κάποιου στοιχείου της χρονολογίας, που δεν μπορεί να 
συμπληρωθεί άλλως, δεν συνεπάγεται από μόνη της ακυρότητα της διαθήκης, αν δεν 
διαπιστωθεί και η προς κάλυψη αυτής τυχόν υπάρχουσα άλλη ακυρότητα, καθόσον 
προσφυγή σε αναλογική εφαρμογή διατάξεως προϋποθέτει κενό δικαίου και 
ομοιότητα της αρρύθμιστης με συναφείς ρυθμισμένες περιπτώσεις. Εάν όμως 
υφίσταται, ως εν προκειμένω, ρητή ρύθμιση δεν μπορεί να γίνεται λόγος ούτε για 
κενό ούτε για προσφυγή στη ρύθμιση παρόμοιων περιπτώσεων. 
- Ο αναιρετικός λόγος από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ για παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται και όταν το δικαστήριο, που εξέτασε κατ’ ουσίαν 
την υπόθεση, εφάρμοσε κανόνα δικαίου, του οποίου, ενόψει των πραγματικών 
παραδοχών του Δικαστηρίου, δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής, 
αρκούμενο (το δικαστήριο) σε λιγότερα από τα απαιτούμενα κατά το νόμο στοιχεία για 
τη θεμελίωση του ασκηθέντος δικαιώματος. 
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- O λόγος αναιρέσεως από τον αριθμό 19 του ίδιου ως άνω άρθρου 559 του ΚΠολΔ για 
έλλειψη νόμιμης βάσης της απόφασης εξαιτίας ανεπαρκών αιτιολογιών ιδρύεται όταν 
στο αιτιολογικό της απόφασης, που αποτελεί την ελάσσονα πρόταση του νομικού 
συλλογισμού, δεν αναφέρονται όλα τα πραγματικά περιστατικά που απαιτούνται κατά 
νόμο, βάσει του πραγματικού του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της 
έννομης συνέπειας που απήγγειλε το δικαστήριο ή για την άρνηση της.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 1718, 1719, 1721, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Διατροφή - Μεταξύ ανιόντων-κατιόντων 
Δικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθμός απόφασης: 300 
Έτος: 2015 
Περίληψη: 

Διατροφή ανηλίκου τέκνου. 

-Από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 και 1493 ΑΚ προκύπτει ότι οι γονείς, 
είτε υφίσταται ο γάμος μεταξύ τους είτε έχει διακοπεί η συμβίωση τους ή έχει λυθεί ο 
γάμος τους, έχουν κοινή και ανάλογη με τις δυνάμεις τους υποχρέωση να διατρέφουν 
το ανήλικο τέκνο τους, ακόμη και αν αυτό έχει περιουσία, εφόσον δεν αρκούν για τη 
διατροφή του τα εισοδήματα από αυτήν ή το προϊόν της τυχόν εργασίας ή τα 
εισοδήματα από άλλη τυχόν πηγή. Το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις 
ανάγκες του δικαιούχου τέκνου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής 
του και περιλαμβάνει τα αναγκαία για την εν γένει συντήρηση του έξοδα. Ως 
συνθήκες ζωής νοούνται οι συγκεκριμένοι όροι διαβιώσεως 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 1384/2008, ΑΠ 1681/2005 ΕλΔνη 2006.410). Ως οικονομική δύναμη, με την οποία 
εκπληρώνεται η υποχρέωση συνεισφοράς των γονέων στη διατροφή των κοινών τους 
τέκνων, νοείται το εισόδημα από κάθε βιοποριστική πηγή (προσωπική εργασία, 
περιουσία ως το σύνολο των αποτιμητών σε χρήμα εννόμων σχέσεων και 
καταστάσεων, εκμίσθωση περιουσιακών στοιχείων), ο δε προσδιορισμός του ύψους 
τούτου γίνεται βάσει της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου (ΕφΑθ 
7359/1985 ΝοΒ 1986.413), λαμβανομένου επίσης υπόψη και του εισοδήματος που θα 
μπορούσε να αποκομίσει ο κάθε γονέας αξιοποιώντας καταλλήλως τις πνευματικές και 
σωματικές του δυνάμεις και ικανότητες καθώς και την τυχόν υπάρχουσα απρόσοδη 
περιουσία που οφείλει να καταστήσει παραγωγό (ΕφΠατρ 746/2003 ΑχΝομ 2004.173). 
Σε κάθε περίπτωση, για τον υπολογισμό της αναλογίας συμβολής του κάθε γονέα για 
τη διατροφή των τέκνων, λαμβάνεται υπόψη, μαζί με τα άλλα στοιχεία (προσωπική 
εργασία, εισοδήματα και περιουσία, χωρίς καμία διάκριση ανάμεσα στις δυνάμεις 
αυτές, ΑΚ 1389), ακόμη και η απρόσοδη περιουσία (ΕφΠατρ 480/2004 ΑχΝομ 2005.179), 
αφού ο προσδιορισμός του ύψους των οικονομικών δυνάμεων των υπόχρεων γίνεται - 
μεταξύ άλλων - βάσει τόσο της κινητής όσο και της ακίνητης περιουσίας τους (ΕφΑθ 
7359/1985 ΝοΒ 1986. 413), η δε ανάγκη ρευστοποιήσεως της τυχόν υπάρχουσας 
απρόσοδης περιουσίας κρίνεται κάθε φορά από τις συγκεκριμένες περιστάσεις 
σύμφωνα με την επιταγή του Νόμου για συνεισφορά των γονέων ανάλογα με τις 
δυνάμεις τους (ΟλΑΠ 9/1991 ΕλΔνη 1992.1429, ΑΠ 1638/2002 ΕλΔνη 2003.728, ΕφΘεσ 
2223/2000 Αρμ 2001.791). 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390 και 1489 παρ. 2 ΑΚ συνάγεται ότι αν το 
τέκνο στραφεί μόνο κατά του ενός γονέα με αίτημα την επιδίκαση διατροφής, ο 
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τελευταίος έχει δικαίωμα να επικαλεσθεί, κατ΄ ένσταση, ότι και ο άλλος γονέας έχει 
την οικονομική δυνατότητα σε σχέση με τη δική του και σε συνδυασμό με τις λοιπές 
υποχρεώσεις του, να καλύψει μέρος της ανάλογης διατροφής του τέκνου κατά το 
ποσό που αντιστοιχεί στην οικονομική δυνατότητα και στη, με βάση αυτή, υποχρέωση 
συνεισφοράς του άλλου γονέα (ΑΠ 884/2003 ΝοΒ 2004.380). 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 1389, 1390, 1485, 1486, 1489, 1493, 
Δημοσίευση: INLAW 2015  

Δικαιοπραξία - Δήλωση βούλησης από πρόσωπο 
χωρίς συνείδηση των πράξεών του 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 260 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Εικονικότητα. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων. Μη 

λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. Αντιφατικές διατάξεις της απόφασης. 
Δικαστική δαπάνη. 

- Σύμφωνα με το άρθρο 131 ΑΚ, "η δήλωση της βούλησης είναι άκυρη αν, κατά το 
χρόνο που έγινε, το πρόσωπο δεν είχε συνείδηση των πράξεών του ή βρισκόταν σε 
ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιόριζε αποφασιστικά τη λειτουργία της 
βούλησής του", ενώ κατά το επόμενο αυτού άρθρο 132 ΑΚ "στην περίπτωση του 
προηγούμενου άρθρου, αν η δήλωση απευθυνόταν σε άλλον, που αγνοούσε ανυπαίτια 
την κατάσταση του προσώπου με το οποίο συναλλάχθηκε, μπορεί το πρόσωπο αυτό να 
υποχρεωθεί κατά τις περιστάσεις να ανορθώσει τη ζημία που επήλθε από την 
ακυρότητα, εφόσον δεν μπορεί να καλυφθεί από αλλού". Η σύμφωνα με τη διάταξη 
αυτή παρεχόμενη στο δικαστήριο ευχέρεια για επιδίκαση επικουρικής φύσεως 
αποζημιώσεως στο πρόσωπο που ανυπαίτια συναλλάχθηκε με τον ανίκανο προς τούτο, 
συνιστά είδος αρνητικού διαφέροντος και φέρει το χαρακτήρα εύλογης 
αποζημιώσεως. Ρυθμίζει επομένως ζήτημα ουσιαστικής αστικής φύσεως με βάση την 
αρχή της υπαιτιότητας (ως προς τη γνώση της κατάσταση του άλλου) και δεν 
αναφέρεται στο βάρος των δικαστικών εξόδων της δίκης που προκαλείται από την 
αγωγή αναγνωρίσεως της ακυρότητας της δικαιοπραξίας κατά το άρθρο 131 ΑΚ. Η 
βασιμότητα άλλωστε μίας τέτοιας αγωγής δεν εξαρτάται από το αν ο συναλλαχθείς με 
τον ανίκανο γνώριζε ή αγνοούσε υπαίτια ή ανυπαίτια την δικαιοπρακτική του 
ικανότητα, τα δε δικαστικά έξοδα της δίκης αυτής θα επιβληθούν κατά τα 
προαναφερόμενα, με βάση την αρχή της ήττας, σε βάρος εκείνου που θα ηττηθεί. 
- Κατά την έννοια του αναιρετικού λόγου από τον αριθμό 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, η 
απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και υφίσταται συνεπώς εκ πλαγίου παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, όταν από τις παραδοχές της, που περιλαμβάνονται στην 
ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού της και αποτελούν το αιτιολογικό της, 
δεν προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγματικά 
περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του για ζήτημα με 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, με αποτέλεσμα έτσι να μην μπορεί να 
ελεγχθεί αν στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου που εφαρμόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρμόσθηκε. 
Ειδικότερα ανεπάρκεια αιτιολογίας υπάρχει, όταν από την απόφαση δεν προκύπτουν 
σαφώς τα περιστατικά που είτε είναι κατά το νόμο αναγκαία για τη στοιχειοθέτηση της 
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διάταξης ουσιαστικού δικαίου που εφαρμόσθηκε στην ένδικη περίπτωση είτε 
αποκλείουν την εφαρμογή της, όχι δε και όταν υφίστανται ελλείψεις στην ανάλυση, 
στάθμιση και γενικώς στην εκτίμηση των αποδείξεων, εφόσον το πόρισμα από την 
εκτίμηση αυτή εκτίθεται με σαφήνεια και πληρότητα (ΟλΑΠ 15/2006). 
- Κατά τη διάταξη του αριθμού 8 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης ιδρύεται και 
αν το δικαστήριο, παρά το νόμο, δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Πράγματα, κατά την έννοια της 
ανωτέρω διατάξεως, αποτελούν οι αυτοτελείς πραγματικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι 
θεμελιώνουν, καταλύουν ή παρακωλύουν το ουσιαστικό δικαίωμα που αξιώνεται με 
την αγωγή, την ανταγωγή, την ένσταση ή την αντένσταση, όχι όμως και οι αρνητικοί 
ισχυρισμοί οι οποίοι συνέχονται με την ιστορική βάση της, αποτελούν απλή ή 
αιτιολογημένη άρνησή της και αποκρούονται από την απόφαση με την παραδοχή, 
ολικά ή μερικά, των γεγονότων που τη θεμελιώνουν, ούτε τα επιχειρήματα των 
διαδίκων. 
- Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ’ ΚΠολΔ ιδρύεται, όταν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι 
επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν είτε προς άμεση απόδειξη είτε για την συναγωγή 
δικαστικών τεκμηρίων. Κατά την έννοια της προαναφερόμενης διάταξης για την 
ίδρυση του λόγου αυτού αναίρεσης αρκεί και μόνη η ύπαρξη αμφιβολιών για την λήψη 
από το δικαστήριο προσκομισθέντων με επίκληση αποδεικτικών μέσων, τα οποία το 
δικαστήριο έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των 
άρθρων 335, 338, 339 και 346 ΚΠολΔ. Ωστόσο, στην προσβαλλόμενη απόφαση δεν 
είναι ανάγκη να γίνεται ειδική μνεία και χωριστή αξιολόγηση κάθε αποδεικτικού 
μέσου, αρκεί να γίνεται αδίστακτα βέβαιο από το όλο περιεχόμενο της απόφασης, ότι 
συνεκτιμήθηκαν όλα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν οι 
διάδικοι, έστω και αν στην απόφαση έχει γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε ορισμένα μόνον 
από τα αποδεικτικά μέσα, επειδή θεωρήθηκαν μεγαλύτερης σημασίας κατά την 
ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου. 
- Ο λόγος αναίρεσης από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 17 ΚΠολΔ ιδρύεται αν η ίδια 
απόφαση περιέχει αντιφατικές διατάξεις. Προκειμένου να ιδρυθεί ο πιο πάνω λόγος 
αναίρεσης πρέπει η αντίφαση μεταξύ των διατάξεων της προσβαλλόμενης απόφασης 
να υπάρχει στο διατακτικό της, έτσι ώστε να καθίσταται, εξαιτίας αυτής, αδύνατη η 
εκτέλεσή της ή να εμποδίζεται η παραγωγή και η ενέργεια του δεδικασμένου. Εάν η 
αντίφαση υπάρχει στο αιτιολογικό ή ανάμεσα στο αιτιολογικό και το διατακτικό της 
απόφασης και έχει τη μορφή ανεπαρκών ή αντιφατικών αιτιολογιών, μπορεί να 
θεμελιωθεί ο προβλεπόμενος από τον αριθμό 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγος 
αναίρεσης.  
- Κατά το άρθρο 183 ΚΠολΔ τα έξοδα, που προκάλεσε η άσκηση και η εκδίκαση 
ενδίκου μέσου, επιβάλλονται σε περίπτωση που απορριφθεί σε βάρος του διαδίκου 
που άσκησε τούτο, ενώ σε περίπτωση που γίνει δεκτό σε βάρος του διαδίκου που 
νικήθηκε, οι διατάξεις δε των άρθρων 176-182 ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στην 
περίπτωση αυτή. Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι ως προς την 
τελική κατανομή των δικαστικών εξόδων των διαδίκων καθιερώνεται η αρχή της 
ήττας. Η διάταξη του άρθρου 176 ΚΠολΔ βασίζει την καταδίκη στα δικαστικά έξοδα 
στην αρχή της ήττας και όχι στην αρχή της υπαιτιότητας και θεωρεί νικημένο το 
διάδικο του οποίου αίτηση απορρίφθηκε ή σε βάρος του οποίου γίνεται δεκτή αίτηση 
του αντιδίκου του. Επομένως η καταψήφιση στα δικαστικά έξοδα του διαδίκου που 
νικήθηκε, ως συνέπεια της αρχής της ήττας, δεν έχει ανάγκη ειδικής αιτιολογίας, 
αφού η ρύθμιση των δικαστικών εξόδων ανατέθηκε στην κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας, η οποία είναι ανέλεγκτη από τον Άρειο Πάγο (άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολΔ) ως 
αναγόμενη σε εκτίμηση πραγματικών γεγονότων (ΑΠ 192/2016, ΑΠ 1180/2012). 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 131, 132, 1094, 
ΚΠολΔ: 176, 182, 183, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 17, 559 αριθ. 19, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  
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Δωρεά - Ανάκληση δωρεάς 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 500 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Δωρεά. Ανάκληση δωρεάς. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 

- Σύμφωνα με το άρθρο 496 ΑΚ η παροχή σε κάποιον ενός περιουσιακού αντικειμένου 
αποτελεί δωρεά, αν γίνεται κατά τη συμφωνία των μερών χωρίς αντάλλαγμα. Η 
ενοχική ετεροβαρής σύμβαση της δωρεάς έχει το χαρακτήρα υποσχετικής σύμβασης, 
όταν ο δωρητής υπόσχεται την παράδοση του πράγματος στο δωρεοδόχο στο μέλλον 
ή διαθέσεως όταν παραδίδει αμέσως, με την κατάρτιση της σύμβασης, το πράγμα σ’ 
αυτόν. Εξάλλου, κατά το άρθρο 508 ΑΚ η δωρεά που έγινε από κάποιον που δεν έχει 
γνήσιους κατιόντες μπορεί να ανακληθεί μέσα σε μια πενταετία αφότου εκπληρώθηκε 
αν, ενόσω ζούσε ο δωρητής ή ύστερα από το θάνατό του, γεννήθηκε γνήσιο τέκνο 
του ή αν νομιμοποιήθηκε τέκνο του με γάμο. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι η 
έλλειψη γνήσιων κατιόντων του δωρητή, ως προϋπόθεση του δικαιώματος 
ανακλήσεως της δωρεάς κατά το άρθρο 508 ΑΚ, πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο 
κατάρτισης της σύμβασης δωρεάς, ήτοι κατά το χρόνο δηλώσεως της περί δωρεάς 
βουλήσεως του δωρητή, ενώ η επιγενόμενη γέννηση γνήσιου τέκνου του ή η 
νομιμοποίηση τέκνου του με γάμο, ως προϋπόθεση, επίσης, του ανωτέρω δικαιώματός 
του, μπορεί να λάβει χώρα έκτοτε (μετά την κατάρτιση της δωρεάς), ενόσω ζούσε ή 
μετά το θάνατό του, επομένως δε και πριν την μεταγενέστερη της κατάρτισης 
εκπλήρωση της δωρεάς (σε περίπτωση που δεν ταυτίζονται ο χρόνος κατάρτισης και ο 
χρόνος εκπλήρωσης της δωρεάς). Τούτο, διότι ο νομοθέτης μόνο την άσκηση του 
δικαιώματος ανάκλησης εξάρτησε από το χρόνο εκπλήρωσης της δωρεάς, 
αφετηριάζοντας από το χρόνο αυτό την πενταετή προθεσμία, όχι δε και την 
επιγενόμενη γέννηση γνήσιου τέκνου του δωρητή ή τη νομιμοποίηση τέκνου του με 
γάμο που αυτή μεν πρέπει να λάβει χώρα μετά την κατάρτιση της δωρεάς, το δε 
δικαίωμα ανάκλησης να ασκηθεί μέσα σε πέντε χρόνια από την εκπλήρωσή της. Τα 
παραπάνω συνάδουν με το συμφέρον των τέκνων (γνήσιων ή νομιμοποιημένων με 
γάμο) που δεν υπήρχαν κατά την κατάρτιση της δωρεάς, στο οποίο απέβλεψε ο 
νομοθέτης και δεν υπάρχει δικαιολογητικός λόγος διαφοροποίησης των τέκνων που 
γεννήθηκαν μετά την κατάρτιση της δωρεάς, αλλά πριν την εκπλήρωσή της, σε σχέση 
με εκείνα που γεννήθηκαν μετ’ αυτήν. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ, παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που ιδρύει τον προβλεπόμενο από τη διάταξη αυτή λόγο αναίρεσης, υπάρχει 
όταν ο κανόνας δικαίου είτε ερμηνεύτηκε εσφαλμένα, δηλαδή το δικαστήριο της 
ουσίας προσέδωσε σ’ αυτόν έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε δεν 
εφαρμόσθηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του, είτε εφαρμόσθηκε, 
ενώ αυτές δεν συνέτρεχαν (ΟλΑΠ 4/2005, 7/2006). 
Συνεπώς, κατά τις παραπάνω διακρίσεις, η παράβαση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, 
που οδηγεί σε εσφαλμένο νομικό συλλογισμό και κατ’ επέκταση σε εσφαλμένη 
εφαρμογή του δικαίου, εκδηλώνεται είτε ως ψευδής ερμηνεία του κανόνα δικαίου 
είτε ως εσφαλμένη υπαγωγή σ’ αυτόν των περιστατικών της ατομικής περίπτωσης, που 
καταλήγει σε εσφαλμένο συμπέρασμα με τη μορφή του διατακτικού της απόφασης.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 496, 508, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  
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Εικονικότητα - Γενικά 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 563 
Έτος: 2016 
Περίληψη: 

Εικονική σύμβαση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη 

υπόψη πραγμάτων. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. 

- Από τις διατάξεις εξάλλου των άρθρων 138, 139, 180, 211 και 214 ΑΚ, προκύπτουν τα 
εξής: Δήλωση βούλησης που δεν έγινε στα σοβαρά, παρά μόνο φαινομενικά, 
χαρακτηρίζεται ως εικονική και είναι άκυρη, θεωρούμενη σαν να μην έγινε. Εικονική 
είναι, άρα, 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 νομικής κατάστασης, χωρίς να 
υπάρχει πράγματι στον δηλούντα πρόθεση τέτοιας μεταβολής. Εικονική μπορεί να 
είναι η δικαιοπραξία, όχι μόνο όταν είναι μονομερής, αλλά και όταν είναι σύμβαση, 
στην τελευταία δε αυτή περίπτωση για την ακυρότητα της σύμβασης προϋποτίθεται 
γνώση της εικονικότητας από τον αντισυμβαλλόμενο του δηλούντος. Σε περίπτωση 
που 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. Για την ακυρότητα, επομένως, ως εικονικής 
μιας σύμβασης ουσιώδες στοιχείο είναι η γνώση και η συμφωνία όλων των, κατά το 
χρόνο της κατάρτισής της συμβαλλομένων, για το ότι η συναφθείσα σύμβαση 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 εννόμων αποτελεσμάτων της δικαιοπραξίας που καταρτίζεται. Ως εκ 
τούτου, δεν είναι ανάγκη να προκύπτει ο σκοπός ή τα αίτια που οδήγησαν στην 
ελαττωματική αυτή δήλωση. Η κατά τα άνω ακυρότητα της δικαιοπραξίας είναι 
απόλυτη, δηλαδή μπορεί να προταθεί από καθένα που έχει έννομο συμφέρον, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 180 ΑΚ και 68 και 70 ΚΠολΔ. Η εικονικότητα, 
εξάλλου, δεν εμποδίζεται, αν η δήλωση βούλησης έγινε ενώπιον συμβολαιογράφου, 
αφού αυτός είναι εντεταλμένος απλώς να πιστοποιεί τη δήλωση των 
δικαιοπρακτούντων, όπως αυτή εμφανίζεται εξωτερικά και όχι να συμπράττει με τη 
βούλησή του στη δικαιοπραξία. Η πώληση, επομένως, ακινήτου, η οποία έγινε χωρίς το 
σκοπό της μεταβίβασης της κυριότητάς του για την αιτία αυτή, είναι άκυρη και δεν 
παράγει έννομο αποτέλεσμα, διότι λείπει σοβαρή συναλλακτική πρόθεση (ΑΠ 160/2013, 
1006/2013, 964/2010). 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ. προκύπτει, ότι ο λόγος αναίρεσης για 
ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν εφαρμόστηκε, 
ενώ συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ή εφαρμόστηκε, ενώ δεν έπρεπε, 
όπως και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρμοστέο κανόνα έννοια διαφορετική 
από την αληθινή. Έτσι, η παραβίαση εκδηλώνεται, είτε με ψευδή ερμηνεία του κανόνα 
δικαίου είτε με κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή σ’ αυτόν των 
περιστατικών της ατομικής περίπτωσης (ΟλΑΠ 10/2011, ΑΠ 191/2013, 609/2013). Προς 
εξεύρεση της παραβίασης ελέγχεται ο δικανικός συλλογισμός που διατυπώνεται, έστω 
και ατελώς, και συγκροτείται από τη μείζονα πρόταση (νομική διάταξη), την ελάσσονα 
πρόταση (πραγματικές παραδοχές) και το συμπέρασμα. Στην περίπτωση που το 
δικαστήριο έκρινε κατ’ ουσίαν, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται 
ενόψει των πραγματικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε, ότι αποδείχθηκαν ή 
δεν αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόμο και 
ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης, αν οι πραγματικές παραδοχές της απόφασης 
καθιστούν φανερή την παραβίαση (ΑΠ 24/2015). Τούτο δε συμβαίνει, όταν το 
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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. 
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 8 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, που στόχο έχει τη 
διασφάλιση του συζητητικού συστήματος (άρθρο 106 ΚΠολΔ), αλλά και την αρχή της 
ακρόασης των διαδίκων (άρθρο 110 παρ.2 ΚΠολΔ), ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της 
ουσίας, παρά το νόμο, είτε έλαβε υπόψη του πράγματα, που δεν προτάθηκαν και 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (ΟλΑΠ 13/1995), είτε δεν έλαβε 
υπόψη του πράγματα που προτάθηκαν και έχουν επίσης ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, νοούνται δε ως πράγματα οι αυτοτελείς ισχυρισμοί των διαδίκων, 
που τείνουν στην θεμελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκούμενου με την αγωγή, 
ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονομικού δικαιώματος (ΟλΑΠ 3/1997, ΑΠ 
1225/2004), δηλαδή οι ισχυρισμοί που, κατά το νόμο, διαμόρφωσαν ή ανάλογα ήσαν 
ικανοί να διαμορφώσουν το διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης (ΟλΑΠ 2/1989, 
ΑΠ 1072/2005). Ο ίδιος όμως λόγος αναίρεσης απορρίπτεται ως αβάσιμος, αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη ισχυρισμό μη νόμιμο ή απαραδέκτως προταθέντα στο 
δικαστήριο της ουσίας (ΑΠ 8/2015, 1731/2010). 
- Η απαγόρευση της άσκησης του δικαιώματος, που ορίζει το άρθρο 281 ΑΚ με τους 
όρους που αυτό προβλέπει, αφορά μόνο δικαίωμα, το οποίο απορρέει από διατάξεις 
ουσιαστικού νόμου και όχι από διατάξεις δικονομικές, αφού το εν λόγω άρθρο, όπως 
προκύπτει από το πνεύμα και το σκοπό του, ρυθμίζει την άσκηση των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από ουσιαστικούς και όχι από δικονομικούς νόμους, ως προς τους οποίους 
εφαρμογής τυγχάνει το άρθρ. 116 ΚΠολΔ, το οποίο δεν προβλέπει ακυρότητα της 
διαδικαστικής πράξης που ενεργήθηκε κατά παράβασή του (ΑΠ 1414/2011). Επομένως, 
ο ισχυρισμός, που πράγματι είχαν προβάλει με την έφεσή τους οι αναιρεσείοντες 
ενώπιον του Εφετείου, περί απαραδέκτου της ασκηθείσας από τον αναιρεσίβλητο 
κατά της πρωτόδικης απόφασης έφεσης, ως καταχρηστικής, ήτοι εμπίπτουσας στην 
απαγόρευση του άρθρου 281 του ΑΚ, ήταν μη νόμιμος, αφού το δικαίωμα διαδίκου να 
ασκήσει ένδικο μέσο είναι δικονομικό (ΑΠ 1003/2008). 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 138, 139, 180, 211, 214, 281, 
ΚΠολΔ: 68, 70, 116, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 
Δημοσίευση: INLAW 2016  

Εικονικότητα - Γενικά 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 191 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Εικονικότητα. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόμενοι με την αοριστία της 

αγωγής. Επικουρική βάση της αγωγής. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων. Μη 

λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. Ένορκες βεβαιώσεις. 

- Από τη διάταξη του άρθρου 138 εδ. α του ΑΚ, που ορίζει ότι δήλωση βούλησης που 
δεν έγινε στα σοβαρά παρά μόνο φαινομενικά (εικονική) είναι άκυρη, προκύπτει ότι, η 
έννοια της εικονικότητας είναι ορισμένη αφ’ εαυτής και δεν απαιτείται, για την 
πληρότητα του ισχυρισμού περί εικονικότητας ορισμένης δικαιοπραξίας, αντιστοίχως 
δε και για την πληρότητα της αιτιολογίας της δικαστικής απόφασης που καταφάσκει 
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την εικονικότητα, να περιέχεται και το στοιχείο ότι όλοι οι συμβαλλόμενοι ήσαν εν 
γνώσει αυτής κατά το χρόνο της κατάρτισης της δικαιοπραξίας, αφού αυτό, ως 
σύμφυτο με την έννοια της εικονικότητας, θεωρείται αυτονόητο ως συντρέχον. 
- H νομική αοριστία της αγωγής, που συνδέεται με την νομική εκτίμηση του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου που πρέπει να εφαρμοσθεί, αποτελεί παράβαση που ελέγχεται 
από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ, αν το δικαστήριο αξίωσε περισσότερα 
στοιχεία από τα απαιτούμενα από το νόμο για τη θεμελίωση του ασκούμενου 
δικαιώματος προκειμένου να κρίνει την αγωγή νόμιμη ή αντιθέτως αρκέσθηκε σε 
λιγότερα από τα απαιτούμενα στοιχεία. Αντίθετα, η ποσοτική και ποιοτική αοριστία 
αυτής που συνίστανται, η μεν πρώτη στο ότι το δικόγραφο της αγωγής δεν αναφέρει 
με πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που αποτελούν την προϋπόθεση εφαρμογής 
του κανόνα δικαίου, στον οποίο στηρίζεται το αγωγικό αίτημα, η δε δεύτερη στο ότι 
στο ίδιο δικόγραφο γίνεται επίκληση απλώς των όρων του νόμου χωρίς να 
αναφέρονται τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του, ελέγχονται 
από τους αριθμούς 8 και 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ αντίστοιχα. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 219 παρ. 1 ΚΠολΔ, με την οποία ορίζεται ότι, αγωγή υπό 
αίρεση δεν επιτρέπεται, μπορεί όμως ο ενάγων για την περίπτωση που απορριφθεί η 
πρώτη βάση ή αίτηση της αγωγής, να τη στηρίξει σε άλλη βάση ή να υποβάλει άλλη 
αίτηση που στηρίζεται στην ίδια ή σε άλλη βάση, συνάγεται ότι, με αυτήν εισάγεται 
εξαίρεση από τον κανόνα της απαγόρευσης άσκησης αγωγής υπό αίρεση και 
αναγνωρίζεται η επικουρική θεμελίωση της αγωγής σε άλλη ή άλλες βάσεις του ίδιου 
επιδίκου ουσιαστικού δικαιώματος, ακόμη και όταν η επικουρικώς ασκούμενη αγωγή 
είναι αντιφατική προς την κυρίως ασκούμενη, η εξέταση όμως της επικουρικής 
εξαρτάται από την αίρεση της απόρριψης της κύριας βάσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν το 
δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε 
υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Ως "πράγματα", κατά την έννοια της διάταξης αυτής, θεωρούνται οι αυτοτελείς 
πραγματικοί ισχυρισμοί των διαδίκων που, υπό την προϋπόθεση νόμιμης πρότασής 
τους, θεμελιώνουν ιστορικώς το αίτημα της αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή 
αντένστασης, όπως και ο λόγος έφεσης που περιέχει παράπονο κατά της κρίσης του 
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, με την οποία απορρίφθηκε ισχυρισμός του εκκαλούντος ή 
έγινε δεκτός ισχυρισμός του εφεσίβλητου. Αντιθέτως, δεν αποτελούν πράγματα, κατά 
την έννοια της ανωτέρω διάταξης, και επομένως δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός 
αναίρεσης αν ληφθούν ή δεν ληφθούν υπόψη, χωρίς πρόταση, τα επιχειρήματα ή 
συμπεράσματα, που αντλούνται από την εκτίμηση αποδείξεων. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 340 ΚΠολΔ προκύπτει ότι το 
δικαστήριο για να σχηματίσει τη δικανική του πεποίθηση ως προς τη βασιμότητα ή μη 
των προβαλλόμενων από τους διαδίκους πραγματικών γεγονότων που ασκούν 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη όλα τα 
νόμιμα αποδεικτικά μέσα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι για άμεση ή 
έμμεση απόδειξη, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ειδική μνεία και χωριστή 
αξιολόγηση του καθενός από αυτά, από δε την αναφορά στην απόφαση μερικών από 
τα προσκομιζόμενα έγγραφα, διότι έχουν ιδιαίτερη σημασία, δεν συνάγεται 
αναγκαστικά ότι δεν εκτιμήθηκαν και τα μη αναφερόμενα. 
- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 226 παρ. 2 και 270 παρ. 2 εδ. β ΚΠολΔ, 
όπως αυτές ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους με τα άρθρα 5 και 12, 
αντιστοίχως, του Ν. 2915/2001, και οι οποίες εφαρμόζονται στη διαδικασία της 
δευτεροβάθμιας δίκης (άρθρο 524 παρ. 1 ΚΠολΔ), προκύπτει ότι στην τακτική 
διαδικασία ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, εφόσον εκδίδεται προδικαστική 
απόφαση και η απόδειξη διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 341 ΚΠολΔ, δεν είναι 
παραδεκτές ως αποδεικτικά μέσα ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων ενώπιον Ειρηνοδίκη 
ή συμβολαιογράφου (ΑΠ 210/2006). 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 138, 
ΚΠολΔ: 219, 226, 270, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 
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Ε μ π ο ρ ι κ έ ς Μ ι σ θ ώ σ ε ι ς Α κ ι ν ή τ ω ν - 
Αναπροσαρμογή μισθώματος 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 403 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Αναπροσαρμογή μισθώματος. Καλή πίστη. Απρόοπτη μεταβολή 

συνθηκών. Δικαιοπραξία που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη. Αδικοπραξία. 

Αντίθεση στα χρηστά ήθη. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Συμφωνία για την καταβολή στον εκμισθωτή ενός χρηματικού ποσού, 
πέραν του ποσού της εγγυοδοσίας, του αποκαλούμενου "αέρα". 

Έλλειψη νόμιμης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων. Παρά το νόμο, 
αποδοχή πραγμάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 

δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Δικαστική ή εξώδικη ομολογία. Μη 

λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. Παραβίαση των ορισμών του νόμου 

σχετικά με τη δύναμη των αποδεικτικών μέσων. 

- 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, άσχετα από το αν αυτή 
απορρέει από σύμβαση ετεροβαρή ή αμφοτεροβαρή ή από άλλη δικαιοπραξία ή αν 
πηγάζει ευθέως από το νόμο, εκτός αν προβλέπει άλλη ανάλογη ειδική προστασία ή αν 
συντρέχουν οι ειδικές προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 388 ΑΚ. Παρέχει η 
διάταξη αυτή 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 το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής 
πίστης. Εξάλλου, από τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ 1 έως και 3) του π.δ/τος 34/1995 
"Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων", προκύπτει, εκτός 
άλλων, ότι επί των εμπορικών και γενικά των προστατευόμενων από το νόμο αυτόν 
μισθώσεων, το μίσθωμα καθορίζεται ελεύθερα κατά τη σύναψη της σύμβασης 
μισθώσεως από τους συμβαλλομένους και αναπροσαρμόζεται κατά τα χρονικά 
διαστήματα και το ύψος που προβλέπεται στη σύμβαση. Όρος για ποσοστιαία 
σταδιακή αναπροσαρμογή του μισθώματος, που συνομολογείται μετά την 1η 
Σεπτεμβρίου 1994, ισχύει και για χρόνο (συμβατικό ή με αναγκαστική παράταση), για 
τον οποίο δεν έχει προβλεφθεί σταδιακή αναπροσαρμογή, εφόσον τα μέρη δεν έχουν 
αποκλείσει την ισχύ του για χρόνο που δεν προβλέπεται από τη σύμβαση. Αν δεν 
υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής ή αυτή έχει εξαρτηθεί από άκυρη ρήτρα, η 
αναπροσαρμογή γίνεται μετά διετία από την έναρξη της σύμβασης, χωρίς δικαστική 
μεσολάβηση, στα ποσοστά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου. Στη 
συνέχεια χωρεί αναπροσαρμογή του μισθώματος με μόνη προϋπόθεση την πάροδο 
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έτους από την προηγούμενη αναπροσαρμογή, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 75% της 
μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με 
τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως 
αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. Τέλος, με την 
παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίστηκε ότι "σε κάθε περίπτωση μπορεί να ζητηθεί 
αναπροσαρμογή του μισθώματος με τη συνδρομή του άρθρου 388 του Αστικού 
Κώδικα". Εξάλλου, η αναφορά στο νόμο μόνο του τελευταίου άρθρου δεν υποδηλώνει 
βούληση αποκλεισμού αναπροσαρμογής του μισθώματος υπό τις προϋποθέσεις της 
εφαρμοστέας, όπως προαναφέρθηκε, σε κάθε οφειλή διάταξης του άρθρου 288 του 
ΑΚ. Ο μισθωτής, επομένως, δεν αποκλείεται, αν ληφθεί υπόψη και το άρθρο 44 του πιο 
πάνω π.δ/τος, που ορίζει ότι οι μισθώσεις του εν λόγω διατάγματος, εφόσον δεν 
ορίζεται κάτι άλλο σ’ αυτό, διέπονται από τους συμβατικούς όρους τους και τις 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα, να ζητήσει, κατά το άρθρο 288 ΑΚ, αναπροσαρμογή του 
οφειλόμενου, αρχικού ή μετά από αναπροσαρμογή, μισθώματος, εφόσον, εξαιτίας 
προβλεπτών ή απρόβλεπτων περιστάσεων, επήλθε αδιαμφισβήτητα τόσο ουσιώδης 
μείωση της μισθωτικής αξίας του μίσθιου ακινήτου, ώστε, με βάση τις συγκεκριμένες 
συνθήκες, η εμμονή του εκμισθωτή στην καταβολή του ίδιου μισθώματος να είναι 
αντίθετη προς την ευθύτητα και την εντιμότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές και 
να επιβάλλεται, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, παρά την 
ανάγκη διασφάλισης των σκοπών του παραπάνω νόμου και κατοχύρωσης της 
ασφάλειας των συναλλαγών, η οποία πρέπει πάντοτε να συνεκτιμάται, η 
αναπροσαρμογή του μισθώματος στο επίπεδο εκείνο το οποίο και αποκαθιστά την 
καλή πίστη που διαταράχθηκε. Ειδικότερα, το έργο του δικαστηρίου, προκειμένου να 
αποφασίσει την αναπροσαρμογή, συνίσταται στη σύγκριση δύο ποσών, ήτοι του 
καταβαλλόμενου μισθώματος και του "ελεύθερου" -για το οποίο κυρίως διεξάγεται ο 
δικαστικός αγώνας- το οποίο παριστάνει την αξία της χρήσης του μισθίου και το οποίο, 
ευρισκόμενο με βάση τα προσκομιζόμενα από τους διαδίκους συγκριτικά στοιχεία, 
πρέπει να καθορίζεται στην απόφαση. Αν μεταξύ των δύο αυτών ποσών υπάρχει 
διαφορά δεν επιδικάζεται, αλλά πρέπει περαιτέρω το δικαστήριο να κρίνει αν αυτή 
είναι τέτοια, ώστε, κατά τις αρχές της καλής πίστης, να δημιουργείται η ανάγκη 
αναπροσαρμογής. Ανάγκη αναπροσαρμογής, κατά τις αρχές της καλής πίστης, υπάρχει 
όταν, λόγω ουσιώδους αύξησης της μισθωτικής αξίας του μισθίου, επέρχεται ζημία 
στον εκμισθωτή, με τη μορφή απώλειας κέρδους, η οποία υπερβαίνει, κατά τα 
συναλλακτικά ήθη, τον κίνδυνο που αναλαμβάνει αυτός, καταρτίζοντας τη μίσθωση με 
το συγκεκριμένο μίσθωμα, οπότε και περιορίζεται η ζημία του με τη δικαστική αύξηση 
του μισθώματος, καθώς επίσης και στην αντίστροφη περίπτωση που επέρχεται ζημία 
στο μισθωτή, η οποία περιορίζεται με την ανάλογη μείωση του μισθώματος. Στη 
συνέχεια και εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη ανάγκης αναπροσαρμογής κατά την 
προαναφερόμενη έννοια, η αναπροσαρμογή δεν θα ακολουθήσει τυπικό μαθηματικό 
υπολογισμό και δεν θα χορηγηθεί ολόκληρη η προκύπτουσα διαφορά, αλλά θα οριστεί 
το μίσθωμα στο επίπεδο εκείνο το οποίο αίρει τη δυσαναλογία των εκατέρωθεν 
παροχών και αποκαθιστά την καλή πίστη που έχει διαταραχθεί (ΑΠ Ολομ. 3/2014). 
Περαιτέρω, το δικαίωμα αναπροσαρμογής, κατά τη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ, είναι 
διαπλαστικό και, κατά συνέπεια, τόσο η αγωγή όσο και η απόφαση είναι διαπλαστικές. 
Αν, λοιπόν, πραγματοποιηθεί αναπροσαρμογή με δικαστική απόφαση, λόγω ακριβώς 
του διαπλαστικού της χαρακτήρα, εφεξής ο συμβατικός όρος για το μίσθωμα (ήτοι η 
συμφωνία για σταδιακή αναπροσαρμογή του μισθώματος) καταλύεται και δεν ισχύει 
για το μέλλον, αφού κρίνεται ότι είναι απρόσφορος πλέον να ρυθμίσει το ζήτημα του 
ύψους του μισθώματος. Μετά από αυτά (δικαστική αναπροσαρμογή και, συνάμα, 
κατάλυση του συμβατικού όρου για το μίσθωμα), το μόνο που μπορεί να ισχύσει για το 
μέλλον είναι η νόμιμη αναπροσαρμογή που ρυθμίζεται με το άρθρο 7 παρ. 3 του πιο 
πάνω π.δ/τος 34/1995, η δε απαιτούμενη από το νόμο για την πραγματοποίηση αυτής 
ετήσια προθεσμία αρχίζει από το χρόνο που συντελείται η αναπροσαρμογή με την 
απόφαση του δικαστηρίου, δηλαδή από την επίδοση της αγωγής. Εξάλλου, με τη 
δικαστική απόφαση αναπροσαρμογής μεταβάλλονται τα περιστατικά, πάνω στα οποία 
οι συμβαλλόμενοι στήριξαν τη συμφωνία για σταδιακή αναπροσαρμογή και έτσι δεν 



μπορεί να γίνει λόγος για τήρηση των συμφωνημένων. Αυτή καθ’ εαυτήν η προσφυγή 
στο δικαστήριο, εκ μέρους του ενός των συμβαλλόμενων μερών (ή και των δύο), 
δηλώνει με σαφήνεια τη θέληση του ενός (ή και των δύο) για μη τήρηση των 
συμφωνημένων. Η άποψη, κατά την οποία, μετά τη δικαστική αναπροσαρμογή του 
μισθώματος, που γίνεται σε ορισμένο στάδιο, δεν καταργείται η συμφωνία σταδιακής 
αναπροσαρμογής, αφού αυτή ισχύει μόνο για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται και, 
επομένως, διατηρείται για τα επόμενα στάδια, με δυνατότητα αντιμετώπισης με νέα 
δικαστική παρέμβαση, κατ’ εφαρμογή των ίδιων διατάξεων, μελλοντικής νέας 
διατάραξης της ισορροπίας χρήσης του μισθίου και του μισθώματος, δεν προκρίνεται, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως α) το ότι τα στάδια αναπροσαρμογής βρίσκονται μεταξύ 
τους σε λογική αλληλουχία και καθένα στηρίζεται στο προηγούμενο, ώστε, αν 
διασπαστεί η αλληλουχία αυτή, δεν μπορούν τα επόμενα στάδια να διατηρήσουν την 
αυτοτέλειά τους και να γίνει νέα (στηριζόμενη στη σύμβαση) αναπροσαρμογή, β) είναι 
δυνατό να ζητείται δικαστική αναπροσαρμογή για κάθε περαιτέρω στάδιο, με 
αποτέλεσμα, αφενός μεν να είναι δυνατή η εντός ενός και του ίδιου σταδίου διπλή 
αναπροσαρμογή (συμβατική και δικαστική), αφετέρου δε να δημιουργούνται 
περισσότερες δίκες που θα βρίσκονται σε εξέλιξη και που καθεμία θα εξαρτάται από 
την προηγούμενη, ώστε η σύμβαση θα βρίσκεται σε αποσταθεροποίηση και τα 
συμβαλλόμενα μέρη σε αβεβαιότητα και γ) τίθεται ζήτημα με το τι πρέπει να γίνει, 
στην περίπτωση κατά την οποία η σταδιακή αναπροσαρμογή έχει συμφωνηθεί σε ποσό 
(συγκεκριμένο μίσθωμα) και όχι σε ποσοστό, ενώ το κατ’ αναπροσαρμογή μίσθωμα που 
ορίστηκε από το δικαστήριο, κατ’ άρθρο 288 ΑΚ, είναι κατά ποσό υπέρτερο του 
μισθώματος του επόμενου ή των επόμενων σταδίων, οπότε, εκ του πράγματος, θα 
επέλθει αδράνεια του σταδίου ή των σταδίων αυτών της σύμβασης, εφόσον η 
δικαστική αναπροσαρμογή θα υπερκαλύπτει τη συμβατική. Τελικά, με την 
αναπροσαρμογή του μισθώματος από το δικαστήριο και τη συνακόλουθη κατάργηση 
της συμφωνίας σταδιακής αναπροσαρμογής, επιτυγχάνεται η σε βάθος χρόνου 
ομαλοποίηση της συμβατικής σχέσης που έχει διαταραχθεί και ελαχιστοποιείται ο 
κίνδυνος μελλοντικών δικαστικών διενέξεων από την ίδια συμβατική σχέση και για την 
ίδια αιτία (ΟλΑΠ 3/2014).  
- Κατά το άρθρο 178 του ΑΚ, "δικαιοπραξία που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη είναι 
άκυρη". Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, ως κριτήριο των χρηστών ηθών 
χρησιμεύουν οι ιδέες του κατά γενική αντίληψη με φρόνηση και χρηστότητα 
σκεπτόμενου μέσου κοινωνικού ανθρώπου. Η αντίθεση στα χρηστά ήθη, που καθιστά 
άκυρη τη δικαιοπραξία, κρίνεται από το περιεχόμενό της, όχι μεμονωμένα από την 
αιτία που κίνησε τους συμβαλλομένους να τη συνάψουν ή το σκοπό στον οποίο αυτοί 
αποβλέπουν, αλλά από το σύνολο των περιστάσεων και των συνθηκών που τη 
συνοδεύουν (ΑΠ 25/2016, ΑΠ 151/2015, ΑΠ 1517/2014). Ειδικότερη περίπτωση 
εφαρμογής του άρθρου αυτού αποτελεί το επόμενο άρθρο 179 ΑΚ, στο οποίο ορίζεται 
ότι "άκυρη ως αντίθετη προς τα χρηστά ήθη είναι ιδίως η δικαιοπραξία με την οποία 
δεσμεύεται υπερβολικά η ελευθερία του προσώπου ή η δικαιοπραξία με την οποία 
εκμεταλλεύεται κάποιος την ανάγκη, την κουφότητα ή την απειρία του άλλου και 
πετυχαίνει έτσι να συνομολογήσει ή να πάρει για τον εαυτό του ή τρίτο, για κάποια 
παροχή, περιουσιακά ωφελήματα, που, κατά τις περιστάσεις, βρίσκονται σε φανερή 
δυσαναλογία προς την παροχή". Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με εκείνη του 
άρθρου 180 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι για να χαρακτηριστεί μια δικαιοπραξία ως 
αισχροκερδής-καταπλεονεκτική και, συνεπώς, άκυρη, λόγω αντίθεσής της προς τα 
χρηστά ήθη, απαιτείται να συντρέχουν αθροιστικώς τρία στοιχεία, δηλαδή: α) 
Προφανής δυσαναλογία μεταξύ παροχής και αντιπαροχής. Τέτοια νοείται αυτή, η 
οποία υποπίπτει στην αντίληψη λογικού ανθρώπου που έχει πείρα των σχετικών 
συναλλαγών και η οποία υπερβαίνει το μέτρο κατά το οποίο είναι ανθρωπίνως φυσικό 
να αποκομίζει ο ένας κάποιο όφελος από σύμβαση οικονομικού περιεχομένου με ζημία 
του άλλου. Η δυσαναλογία αυτή διαπιστώνεται, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις 
και τη φύση της συγκεκριμένης δικαιοπραξίας, κατά το χρόνο της κατάρτισής της 
(περιεχόμενο, σκοπός, αξία παροχών), όχι όμως και τις υποκειμενικές παραστάσεις ή 
επιθυμίες των μερών. β) Ανάγκη, κουφότητα ή απειρία του αντισυμβαλλομένου. 
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Ανάγκη είναι η πρόσκαιρη ή μόνιμη κατάσταση ενός προσώπου που βρίσκεται σε 
σοβαρό, άμεσο και πραγματικό κίνδυνο (οικονομικό ή άλλον), η αντιμετώπιση του 
οποίου είναι ανεπίδεκτη αναβολής. Κουφότητα είναι η απερισκεψία ή ελαφρότητα 
εξαιτίας της οποίας ο συμβαλλόμενος δεν μπορεί να εκτιμήσει τη σημασία και τις 
συνέπειες των πράξεών του και η οποία μπορεί να οφείλεται σε διαφόρους λόγους. 
Απειρία, τέλος, είναι η έλλειψη πείρας για τη ζωή και τις συναλλαγές, ακόμη και αν 
αναφέρεται σε συγκεκριμένο τομέα. Τα στοιχεία της ανάγκης, της κουφότητας ή της 
απειρίας δεν είναι απαραίτητο, όπως προκύπτει από τη σαφή διατύπωση της διάταξης 
του άρθρου 179 ΑΚ, να συντρέχουν σωρευτικά αλλά αρκεί η συνδρομή και μόνο του 
ενός από αυτά και γ) Η εκμετάλλευση της γνωστής στον συμβαλλόμενο ανάγκης ή 
κουφότητας ή απειρίας του αντισυμβαλλομένου του, που συντρέχει όταν επωφελείται 
ο πρώτος από την κατάσταση αυτή και με τον κατάλληλο χειρισμό επιτυγχάνει 
προφανώς μειωμένη αντιπαροχή (ΑΠ 973/2015, ΑΠ 547/2015, ΑΠ 151/2015). Τα στοιχεία 
των ΑΚ 178 (χρηστά ήθη), όπως θα αναφερθεί και παρακάτω, και 179 αποτελούν 
νομικές έννοιες και η σχετική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας υπόκειται σε 
αναιρετικό έλεγχο. Η κρίση του, όμως, με την οποία διαπιστώνει, κατά την αξιολόγηση 
του αποδεικτικού υλικού, ότι συνέτρεξαν ή όχι τα πιο πάνω πραγματικά περιστατικά 
δεν ελέγχεται αναιρετικά κατ’ άρθρ. 561 παρ. 1 του ΚΠολΔ (ΑΠ 151/2015). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 919 ΑΚ, "όποιος με πρόθεση ζημίωσε άλλον κατά τρόπο 
αντίθετο προς τα χρηστά ήθη έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει". Με τη διάταξη 
αυτή, που αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα της διάταξης του άρθρου 914 ΑΚ, 
ανάγεται σε αυτοτελή αδικοπραξία, που γεννά υποχρέωση προς αποζημίωση, καθώς 
επίσης και προς καταβολή χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης, η κατά 
τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη συμπεριφορά του υπαιτίου, εφόσον αυτή έγινε με 
πρόθεση επαγωγής ζημίας. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής είναι: 1) 
Συμπεριφορά του δράστη (πράξη ή παράλειψη) που αντίκειται στα χρηστά ήθη. Όπως 
έχει προαναφερθεί, τέτοια συμπεριφορά υπάρχει όταν, κατ’ αντικειμενική κρίση, 
σύμφωνα με τις αντιλήψεις του με φρόνηση και χρηστότητα σκεπτόμενου μέσου 
κοινωνικού ανθρώπου, η συμπεριφορά του δράστη αντίκειται στην κοινωνική ηθική και 
στις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου πάνω στις οποίες στηρίζεται το θετικό δίκαιο. 2) Η 
συμπεριφορά να συνοδεύεται από πρόθεση, έστω και με τη μορφή του ενδεχόμενου 
δόλου, πρόκλησης ζημίας, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ο δράστης να προέβη στη 
ζημιογόνο πράξη ή παράλειψη με μόνο σκοπό τη ζημία του άλλου (άμεσος δόλος) αλλά 
αρκεί να προέβλεψε ότι με τη συμπεριφορά του αυτή ήταν ενδεχόμενη η επέλευση 
ζημίας στον άλλον και, παρά ταύτα, αυτός δεν απείχε από την πράξη ή την παράλειψη 
από την οποία επήλθε η ζημία. 3) Η πρόκληση ζημίας σε άλλον και 4) Η ύπαρξη 
αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συμπεριφοράς του δράστη και της ζημίας (βλ. και 
άρθρ. 298 ΑΚ), υπό την έννοια ότι η εν λόγω συμπεριφορά, εκτός του ότι αποτέλεσε 
αναγκαίο όρο της επέλευσης της ζημίας, ήταν, καθ’ εαυτήν, και ικανή, υπό τις 
συντρέχουσες περιστάσεις, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, να την επιφέρει, 
έτσι ώστε η ζημία να μπορεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποδοθεί, σύμφωνα με 
τα διδάγματα της κοινής πείρας, στην αιτιώδη δυναμικότητα της συμπεριφοράς που 
αντίκειται στα χρηστά ήθη και, αντίστοιχα, η συμπεριφορά αυτή να συνιστά πρόσφορη-
επαρκή αιτία της ζημίας. Πότε τούτο συμβαίνει κρίνεται κατά τα διδάγματα της κοινής 
πείρας. Στην περίπτωση που η κρινόμενη συμπεριφορά σχετίζεται με ορισμένη 
κατηγορία συναλλαγών και συναλλασσομένων, οι αντίστοιχες, στην κατηγορία αυτή 
των συναλλασσομένων, κρατούσες αντιλήψεις λαμβάνονται υπόψη, εκτός αν, κατά το 
κοινό συναίσθημα του πιο πάνω κοινωνικού ανθρώπου, δεν συμβιβάζονται με την 
κοινωνική ηθική. Προκειμένου να κριθεί, αν στη συγκεκριμένη περίπτωση 
συμπεριφοράς υπάρχει αντικειμενική αντίθεση, υπό την προεκτιθέμενη έννοια, προς 
τα χρηστά ήθη (την οποία δεν αποκλείει η ύπαρξη σχετικού δικαιώματος ή ευχέρειας), 
συνεκτιμώνται τα κίνητρα, ο σκοπός του υποκειμένου της συμπεριφοράς, το είδος των 
μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη του σκοπού, έστω και θεμιτού, και 
όλες οι λοιπές περιστάσεις πραγμάτωσης της συμπεριφοράς, θετικής ή αρνητικής, 
δηλαδή δεν λαμβάνονται υπόψη μεμονωμένα τα αίτια που οδήγησαν τον υπαίτιο στη 
συγκεκριμένη ενέργειά του, αλλά το σύνολο των περιστάσεων, υπό τις οποίες 
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εκδηλώθηκε η προσβαλλόμενη, ως επιλήψιμη, συμπεριφορά και αξιολογείται γενικά η 
διαγωγή του, σε συνδυασμό και με τη διαγωγή του αντισυμβαλλομένου-"θύματος", για 
να κριθεί το αν οι δύο συμπεριφορές τελούν μεταξύ τους προφανώς σε καταφατική ή 
αποφατική αναλογική σχέση (ΑΠ 900/2011). Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ότι 
συγκεκριμένη συμπεριφορά αντίκειται στα χρηστά ήθη, καθώς και η κρίση του για την 
ύπαρξη μεταξύ ορισμένης συμπεριφοράς, αφενός, και ζημίας, αφετέρου, αιτιώδους, 
υπό την έννοια πρόσφορης αιτιότητας, συνδέσμου, που αποτελεί συμπέρασμα 
υπαγωγής περιστατικών στις νομικές έννοιες των χρηστών ηθών και του εν λόγω 
αιτιώδους συνδέσμου, αντίστοιχα, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου για 
παραβίαση, ευθεία ή εκ πλαγίου, των κανόνων ουσιαστικού δικαίου που περιέχονται 
στα προαναφερόμενα άρθρα του ΑΚ (ΑΠ 2038/2014, ΑΠ 783/2014, ΑΠ 764/2014). 
- Η συμφωνία για την καταβολή στον εκμισθωτή ενός χρηματικού ποσού, πέραν του 
ποσού της εγγυοδοσίας, του αποκαλούμενου "αέρα", που συνηθίζεται στις 
συναλλαγές, προκειμένου να επιτευχθεί η κατάρτιση μισθωτικής σύμβασης ακινήτου 
για τη χρήση του ως καταστήματος, είναι μεν νόμιμη, κατ’ αρχήν, από άποψη αστικού 
δικαίου (άρθρ. 361 ΑΚ), αλλά μπορεί να προσβληθεί για ακυρότητα, αν αντίκειται στα 
χρηστά ήθη. Το ποσό του "αέρα", που αποτελεί διαφορετική έννοια από την 
αποζημίωση που προβλεπόταν στο, ήδη καταργημένο με το άρθρο 13 παρ. 3 του N. 
4242/2014, άρθρο 60 του ΠΔ 34/1995, δεν αποδίδεται στο μισθωτή μετά τη λήξη της 
μίσθωσης, αλλά παραμένει σε όφελος του εκμισθωτή και δεν μπορεί να αναζητηθεί απ’ 
αυτόν, κατά τις διατάξεις των άρθρων 904 επ. ΑΚ του αδικαιολόγητου πλουτισμού 
(εκτός αν πρόκειται για αιτία που δεν επακολούθησε), αφού η καταβολή του γίνεται με 
νόμιμη αιτία, δηλαδή τη σχετική συμφωνία, έστω και προφορική, μεταξύ μισθωτή και 
εκμισθωτή (πρβλ. ΑΠ 1298/2010, ΑΠ 5/2012). 
- Kατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι 
ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών... Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρμοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, ή 
αν εφαρμοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν 
εφαρμοστεί εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία είτε με 
κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο 
έκρινε κατ’ ουσίαν, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται με βάση τα 
πραγματικά περιστατικά που ανέλεγκτα το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε ότι 
αποδείχθηκαν και την υπαγωγή τους στο νόμο και ιδρύεται αυτός ο λόγος αναίρεσης 
αν οι πραγματικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση. Με το 
λόγο αυτόν δεν επιτρέπεται να πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση κατά την 
εκτίμηση των αποδείξεων, υπό την επίκληση ότι αυτή παραβίασε κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολΔ (ΑΠ 
849/2007). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήματα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, που αποτελεί κύρωση της παράβασης 
του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγματος, προκύπτει ότι αυτός ο λόγος αναίρεσης 
ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού δεν εκτίθενται 
καθόλου πραγματικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή όταν τα εκτιθέμενα δεν 
καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγματικού του εφαρμοστέου 
κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννομης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την 
άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν μεταξύ τους (αντιφατική 
αιτιολογία). Για να είναι ορισμένος ο λόγος αυτός πρέπει να διαλαμβάνονται στο 
αναιρετήριο: α) οι πραγματικές παραδοχές της απόφασης ή μνεία ότι αυτή δεν έχει 
καθόλου αιτιολογίες, β) ο ισχυρισμός (αγωγικός, ένσταση) και τα περιστατικά που 
προτάθηκαν για τη θεμελίωσή του, ως προς τον οποίο η έλλειψη, η ανεπάρκεια ή η 
αντίφαση και η σύνδεσή του με το διατακτικό και γ) εξειδίκευση του σφάλματος του 
δικαστηρίου, δηλαδή, αν πρόκειται για παντελή έλλειψη αιτιολογίας, μνεία μόνο 
τούτου, αν πρόκειται για ανεπαρκή αιτιολογία, ποία επιπλέον περιστατικά έπρεπε να 
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αναφέρονται ή ως προς τι υπάρχει έλλειψη νομικού χαρακτηρισμού και, αν πρόκειται 
για αντιφατικές αιτιολογίες, ποίες είναι αυτές, σε τι συνίσταται η αντίφαση και από 
πού προκύπτει. Δεν έχει, όμως, εφαρμογή η παραπάνω διάταξη, όταν οι ελλείψεις 
ανάγονται στην εκτίμηση των αποδείξεων και, ιδίως, στην ανάλυση, στάθμιση και 
αιτιολόγηση του πορίσματος που εξάγεται απ’ αυτές, γιατί στην κρίση του αυτή το 
δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα κατά το άρθρο 561 παρ. 1 του ΚΠολΔ, εκτός αν δεν 
είναι σαφές και πλήρες το πόρισμα και για το λόγο αυτόν γίνεται αδύνατος ο 
αναιρετικός έλεγχος. Δηλαδή, μόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι 
ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή 
γιατί δεν αποδείχθηκε. Τα επιχειρήματα του δικαστηρίου που σχετίζονται με την 
εκτίμηση των αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές, με βάση τις οποίες 
διαμορφώνεται το αποδεικτικό πόρισμα και, συνεπώς, δεν αποτελούν "αιτιολογία" της 
απόφασης, ώστε, στο πλαίσιο της υπόψη διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 του 
ΚΠολΔ, αυτή να επιδέχεται μομφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν 
δημιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα επιχειρήματα των διαδίκων που δεν συνιστούν 
αυτοτελείς ισχυρισμούς, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης είναι απαράδεκτος. 
Τέλος, από τη διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η εκτίμηση από το 
δικαστήριο της ουσίας των πραγματικών περιστατικών, εφόσον δεν παραβιάστηκαν με 
αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι 
ερμηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίμησή τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους 
αριθμούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ, είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη 
και, επομένως, ο αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, από το περιεχόμενο του οποίου 
προκύπτει ότι δεν συντρέχει καμία από τις προαναφερόμενες εξαιρετικές 
περιπτώσεις, είναι απαράδεκτος, καθόσον πλήττεται πλέον η ουσία της υπόθεσης που 
δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. 
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 8 του άρθρου 559 ΚΠολΔ ιδρύεται, όταν το 
δικαστήριο της ουσίας, παρά το νόμο, έλαβε υπόψη του πράγματα που δεν 
προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 
επιρροή στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγματα", κατά την έννοια της διάταξης αυτής, 
νοούνται οι νόμιμοι, παραδεκτοί, ορισμένοι και λυσιτελείς πραγματικοί ισχυρισμοί των 
διαδίκων, που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη θεμελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ουσιαστικού ή δικονομικού δικαιώματος που ασκήθηκε είτε ως 
επιθετικό είτε ως αμυντικό μέσο και, συνακόλουθα, στηρίζουν το αίτημα της αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης, αντένστασης ή λόγου έφεσης, όχι, όμως, και οι μη νόμιμοι, 
απαράδεκτοι, αόριστοι και αλυσιτελείς ισχυρισμοί, οι οποίοι δεν ασκούν επίδραση 
στην έκβαση της δίκης και στους οποίους το δικαστήριο δεν υποχρεούται να 
απαντήσει, ούτε οι αιτιολογημένες αρνήσεις και οι ισχυρισμοί που αποτελούν 
επιχειρήματα ή συμπεράσματα των διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται 
από την εκτίμηση των αποδείξεων, έστω και αν προτείνονται ως λόγοι έφεσης (ΟλΑΠ 
14/2004, ΑΠ 87/ 2013, ΑΠ 94/2008), καθώς και περιστατικά επουσιώδη ή που εκ 
περισσού εκτίθενται, ούτε η λήψη υπόψη από το δικαστήριο διευκρινιστικών απλώς 
περιστατικών που προέκυψαν από τις αποδείξεις, μολονότι δεν είχαν περιληφθεί στην 
ιστορική βάση της αγωγής κ.λπ., εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή της (ΑΠ 1530/ 2008, 
ΑΠ 559/2008, ΑΠ 141/2006). Επίσης, δεν αποτελούν "πράγματα" και τα επικαλούμενα 
από τους διαδίκους αποδεικτικά μέσα και, πολύ περισσότερο, η αξιολόγηση από το 
δικαστήριο του περιεχομένου των εγγράφων και των λοιπών αποδεικτικών μέσων (ΑΠ 
1455/2009, ΑΠ 94/2008). Ο λόγος αυτός δεν ιδρύεται, αν το δικαστήριο που δίκασε 
έλαβε υπόψη τον ισχυρισμό και τον απέρριψε για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή 
ουσιαστικό (ΑΠ 250/2014, ΑΠ 1418/2013), γεγονός που συμβαίνει και όταν η απόφαση 
περιέχει παραδοχές αντίθετες με τον ισχυρισμό (ΟλΑΠ 11/1996, ΑΠ 1150/2011, ΑΠ 
421/2009 - 425/2009). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 του ΚΠολΔ, όπως ισχύει, από 1-1-2002, κατ’ 
άρθρ. 15 Ν. 2943/2001, μετά την τροποποίηση με το άρθρο 17 παρ. 2 Ν. 2915/2001, 
αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο, παρά το νόμο, δέχτηκε πράγματα που έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη. Η περίπτωση 
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αυτή, η οποία στηρίζεται στην παράβαση του συστήματος συζήτησης, κατά την οποία 
ο δικαστής αποφασίζει με βάση εκείνα που έχουν προταθεί και αποδειχθεί, υπάρχει 
όταν, για τα "πράγματα" που έγιναν δεκτά από το δικαστήριο, δεν έχει προσκομιστεί 
οποιαδήποτε απόδειξη ή όταν το δικαστήριο δεν εκθέτει στην απόφασή του, έστω και 
γενικά, από ποία αποδεικτικά μέσα έχει αντλήσει την απόδειξη για "πράγματα" που 
δέχθηκε ως αληθινά. Ο όρος "πράγματα", στην παρούσα περίπτωση του αριθμού 10 
του άρθρου 559, είναι ταυτόσημος με τον αντίστοιχο όρο του αριθμού 8 του ίδιου 
άρθρου, όπως αυτός αναλύθηκε προηγουμένως. Δεν απαιτείται, πάντως, να 
αξιολογείται στην απόφαση κάθε αποδεικτικό μέσο ειδικά και χωριστά ή να 
εξειδικεύονται τα έγγραφα ή να γίνεται διάκριση ποία από αυτά λαμβάνονται υπόψη 
για άμεση και ποία για έμμεση απόδειξη (ΑΠ 677/2015, ΑΠ 2031/2007, ΑΠ 259/2007). Για 
να είναι ορισμένος και παραδεκτός ο σχετικός λόγος αναίρεσης, πρέπει να 
αναφέρεται στο αναιρετήριο ο πραγματικός ισχυρισμός που έλαβε υπόψη το 
δικαστήριο χωρίς απόδειξη και ποία ήταν η ουσιώδης επίδρασή του στο διατακτικό της 
απόφασης (ΑΠ 677/2015). Ο λόγος αυτός είναι αβάσιμος, όταν από την προσβαλλόμενη 
απόφαση προκύπτει ότι το δικαστήριο σχημάτισε την κρίση του από τα 
μνημονευόμενα σ’ αυτή (απόφαση) αποδεικτικά μέσα (ΑΠ 677/2015, ΑΠ 87/2013, ΑΠ 
1304/2012). Ο ίδιος λόγος δεν ιδρύεται, όταν το δικαστήριο, ύστερα από εκτίμηση των 
αποδεικτικών μέσων που με επίκληση προσκομίστηκαν, καταλήξει σε, έστω και 
εσφαλμένη, για τα "πράγματα", κρίση, η οποία είναι αναιρετικά ανέλεγκτη (ΑΠ 
677/2015, ΑΠ 2148/2007, ΑΠ 356/ 2002).  
- Προκειμένου για δικαστική (ή εξώδικη) ομολογία, ιδρύεται ο λόγος αναίρεσης από 
τον αριθμό 11γ’ του άρθρ. 559 του ΚΠολΔ, εφόσον ο αναιρεσείων επικαλέστηκε 
νόμιμα με τις προτάσεις του ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας τόσο την ύπαρξη 
του αποδεικτικού αυτού μέσου όσο και του εγγράφου στο οποίο περιεχόταν (ΑΠ 
33/2014, ΑΠ 1356/2010, ΑΠ 1014/2010). Για την επίκληση αυτή πρέπει να γίνει ρητή 
αναφορά στο αναιρετήριο, αλλιώς ο λόγος αναίρεσης κρίνεται αόριστος και 
απαράδεκτος (ΑΠ 33/2014, ΑΠ 1014/2010). Η παράλειψη, πάντως, του δικαστηρίου της 
ουσίας να λάβει υπόψη τη δικαστική ομολογία, ώστε να ιδρυθεί ο παρών λόγος 
αναίρεσης, πρέπει να αφορά ισχυρισμό που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης (ΑΠ 1652/2009) και τέτοιος δεν είναι ο μη νόμιμος ή ο απαράδεκτος ισχυρισμός 
(ΑΠ 462/2008). 
- Από τη διάταξη του άρθρου 650 ΚΠολΔ, η οποία έχει εφαρμογή και στην κατ’ έφεση 
δίκη (άρθρ. 654 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα), όπως οι διατάξεις αυτές ίσχυαν πριν 
καταργηθούν με το νόμο 4335/2015, προκύπτει ότι, κατά την ειδική διαδικασία των 
μισθωτικών διαφορών, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του και αποδεικτικά μέσα που 
δεν πληρούν τους όρους του νόμου, τα οποία εκτιμά ελεύθερα, χωρίς να υποχρεούται 
να τηρήσει τους κανόνες του νόμου ως προς την αποδεικτική δύναμή τους, με 
εξαίρεση τη δικαστική ομολογία (ΑΠ 233/2011, ΑΠ 74/2008), η οποία, κατά τους 
ορισμούς του άρθρου 352 παρ. 1 ΚΠολΔ, γίνεται από τον ίδιο τον διάδικο, προφορικώς 
ή εγγράφως, σε κάθε στάση της δίκης, με τα διαμειβόμενα έγγραφα ή και με τις 
προτάσεις, ενώπιον του δικαστηρίου που δικάζει ή του εντεταλμένου δικαστή και 
αποτελεί πλήρη απόδειξη σε βάρος εκείνου του διαδίκου που ομολογεί, 
αναγνωρίζοντας το επιβλαβές γι’ αυτόν γεγονός (με την απόδειξη του οποίου 
βαρύνεται ο αντίδικός του) που αναφέρεται άμεσα στο αντικείμενο της δίκης και όχι 
όταν το γεγονός αυτό αποτελεί τη βάση δικαστικού τεκμηρίου για το αποδεικτέο 
περιστατικό (ΑΠ 1435/2009, ΑΠ 115/2007, ΑΠ 596/2001). Κατά συνέπεια, η διάταξη του 
άρθρου 559 αριθ. 12 ΚΠολΔ, με την οποία ιδρύεται λόγος αναίρεσης αν το δικαστήριο 
παραβίασε τους ορισμούς του νόμου σχετικά με τη δύναμη των αποδεικτικών μέσων 
(ΑΠ 1491/2009), έχει εφαρμογή και στην παρούσα ειδική διαδικασία που προβλέπεται 
από τα άρθρα 647 επ. ΚΠολΔ, όπως ίσχυαν και δεν είναι ασυμβίβαστη με την εν λόγω 
ειδική διαδικασία, κατά την οποία εφαρμόζεται η εξαίρεση της αυξημένης ισχύος του 
συγκεκριμένου αποδεικτικού μέσου (ΑΠ 1258/2009).  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 178, 179, 288, 388, 298, 361, 904 επ., 914, 919, 
ΚΠολΔ: 352, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 561, 
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Εμπορικές μισθώσεις. Δυστροπία του μισθωτή για την καταβολή του 

μισθώματος. παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης 

βάσης. Αποδοχή πραγμάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 

της δίκης ως αληθινών χωρίς να διατάξει περί αυτών απόδειξη. Μη λήψη 

υπόψη πραγμάτων. Παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου. 

- Όπως προκύπτει από την διάταξη του άρθρου 66 του ΕισΝΚΠολΔ, σε περίπτωση 
δυστροπίας του μισθωτή για την καταβολή του μισθώματος, ο εκμισθωτής έχει 
δικαίωμα να ζητήσει την απόδοση του μισθίου χωρίς να καταγγείλει την μίσθωση, ενώ 
η σχετική αγωγή του δεν ισχύει ως καταγγελία αυτής. Η δυστροπία του μισθωτή με 
την έννοια της υπερημερίας του για την καταβολή το μισθώματος τεκμαίρεται με την 
άπρακτη παρέλευση της καθορισμένης ημέρας πληρωμής του (άρθρα 340, 341 ΑΚ). 
Εξάλλου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 574 και 595 του 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", "το μίσθωμα καταβάλλεται στις συμφωνημένες ή στις 
συνηθισμένες προθεσμίες" και "αν δεν υπάρχουν τέτοιες προθεσμίες, καταβάλλεται 
κατά τη λήξη της μίσθωσης και, αν συμφωνήθηκε καταβολή σε μικρότερα διαστήματα, 
κατά τη λήξη τους". Κατά τη διάταξη δε του άρθρου 342 ΑΚ, ο οφειλέτης δεν γίνεται 
υπερήμερος, αν η καθυστέρηση της παροχής οφείλεται σε γεγονός για το οποίο δεν 
έχει ευθύνη. Τέτοιο γεγονός είναι κάθε εύλογη αιτία, συνεπεία της οποίας 
δικαιολογείται η καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος. Οι ανωτέρω διατάξεις κατ’ 
άρθρο 44 του ΠΔ 34/1995 εφαρμόζονται και στις εμπορικές μισθώσεις. 
- Από την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι ο λόγος 
αναιρέσεως για ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν 
εφαρμοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρμογής του, ή αν εφαρμοστεί, 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρμοστεί εσφαλμένα, αντίστοιχα δε, όταν στην 
ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγματικά 
περιστατικά ή όταν τα εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται με 
βάση το πραγματικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννομης συνέπειας, που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ’ ουσίαν 
την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγματικών περιστατικών, που ανελέγκτως δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόμο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναιρέσεως, 
αν οι πραγματικές παραδοχές της αποφάσεως καθιστούν φανερή την παραβίαση 
(ΟλΑΠ 9/2013).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ αναίρεση χωρεί αν η απόφαση του 
δικαστηρίου της ουσίας δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου 
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αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ανεπάρκεια αιτιολογιών, κατά την έννοια της 
διατάξεως αυτής, υπάρχει όταν δεν προκύπτουν από την απόφαση σαφώς και επαρκώς 
τα περιστατικά που είναι κατά νόμο αναγκαία για την στοιχειοθέτηση στην 
συγκεκριμένη περίπτωση της διατάξεως ουσιαστικού δικαίου που εφαρμόσθηκε ή 
όταν η απόφαση έχει ελλείψεις, όσον αφορά το νομικό χαρακτηρισμό των κρίσιμων 
περιστατικών που έγιναν δεκτά. Αντιφατικότητα δε αιτιολογιών υπάρχει όταν εξ αιτίας 
της δεν προκύπτει ποια πραγματικά περιστατικά δέχθηκε το δικαστήριο για να στηρίξει 
το διατακτικό, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί αν σωστά εφάρμοσε το νόμο. Η 
αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια πρέπει να έχει σχέση με ουσιώδεις ισχυρισμούς και 
κεφάλαια παροχής έννομης προστασίας και επιθετικά ή αμυντικά μέσα και όχι με την 
επιχειρηματολογία των διαδίκων ή του δικαστηρίου, ούτε την εκτίμηση των 
αποδείξεων, εφόσον το πόρισμα από την εκτίμηση αυτή διατυπώνεται σαφώς (ΟλΑΠ 
24/1992, ΟλΑΠ 1/1999, ΑΠ 9/ 2013). 
- Ο προβλεπόμενος από την διάταξη του άρθρο 559 αριθ. 10 του ΚΠολΔ λόγος 
αναιρέσεως, μετά την κατάργηση της δεύτερης περιπτώσεως, που προέβλεπε την 
δυνατότητα αναιρέσεως, αν το δικαστήριο δέχθηκε πράγματα που έχουν ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά "χωρίς να διατάξει περί αυτών απόδειξη", 
με το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν. 2915/2001, όπως και μετά την κατάργηση της διατάξεως 
του άρθρου 341 ΚΠολΔ για την δυνατότητα εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως και 
την εφαρμογή του άρθρου 270 ΚΠολΔ σε όλες τις υποθέσεις, με το άρθρο 14 παρ. 1 
του ίδιου νόμου, έχει περιορισμένη εφαρμογή στην περίπτωση που "το δικαστήριο 
παρά το νόμο δέχθηκε πράγματα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης 
ως αληθινά χωρίς απόδειξη", δηλαδή όταν το δικαστήριο δεν εκθέτει από ποια 
αποδεικτικά μέσα έχει αντλήσει την απόδειξη ή δεν έχει προσαχθεί καμιά απόδειξη 
(ΑΠ 273/2011). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αριθ. 8 του ΚΠολΔ, λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγματα 
που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγματα" 
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισμοί που τείνουν στην θεμελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκουμένου με την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονομικού δικαιώματος (ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 625/2008). Δεν αποτελούν "πράγματα" και 
άρα δεν ιδρύεται ο ως άνω λόγος αναιρέσεως αν δεν ληφθούν υπόψη οι ισχυρισμοί 
που αποτελούν απλή ή αιτιολογημένη άρνηση της αγωγής, καθώς και οι ισχυρισμοί 
που συνιστούν επιχειρήματα ή συμπεράσματα των διαδίκων ή του δικαστηρίου από 
την εκτίμηση των αποδείξεων (ΑΠ 701/2008). Δεν ιδρύεται ο λόγος αυτός της 
αναιρέσεως, αν το δικαστήριο που δίκασε, έλαβε υπόψη τον ισχυρισμό που προτάθηκε 
και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 25/2003, ΑΠ 
1299/2009), είτε ρητώς, είτε εκ του πράγματος με την περί του αντιθέτου παραδοχή 
(ΑΠ 403/2009). 
- Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 559 αριθ. 20 του ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως για 
παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας 
υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος, αναγόμενο δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου με 
την παραδοχή ότι περιέχει περιστατικά προδήλως διαφορετικά από εκείνα που 
πράγματι περιλαμβάνει, όχι δε και όταν οπό το περιεχόμενο του εγγράφου, το οποίο 
σωστά διέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισμα διαφορετικό από εκείνο που ο 
αναιρεσείων θεωρεί ορθό. Πράγματι, στην τελευταία περίπτωση πρόκειται για 
παράπονο αναφερόμενο στην εκτίμηση πραγματικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει 
από τον αναιρετικό έλεγχο. Πάντως για να θεμελιωθεί ο προαναφερόμενος λόγος 
αναιρέσεως θα πρέπει το δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του 
πόρισμα αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόμενο του οποίου 
φέρεται ότι παραμορφώθηκε, όχι δε όταν το έχει συνεκτιμήσει απλώς, μαζί με άλλα 
αποδεικτικά μέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο, αναφορικά με το πόρισμα στο οποίο 
κατέληξε για την ύπαρξη ή μη του αποδεικτέου γεγονότος (ΟλΑΠ 2/2008, ΑΠ 
640/2011).  
Διατάξεις: 
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Εμπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Παραχώρηση 
χρήσης 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
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Έτος: 2017 
Περίληψη: 
Εμπορικές μισθώσεις. Παραχώρηση χρήσης. Έναντι του εκμισθωτή 

ευθύνονται εις ολόκληρον και ο μισθωτής και η εταιρία στην οποία 

παραχωρήθηκε η χρήση του μισθίου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 

δικαίου. Παραβίαση ερμηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. 
Έλλειψη νόμιμης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων. Αδίκαστη αίτηση. 
Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης. 

- Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 361, 455 επ. και 471 του ΑΚ, οι 
οποίες σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 813/ 1978 (ήδη άρθρο 44 του Π.Δ. 34/1995) 
εφαρμόζονται και στις εμπορικές μισθώσεις, συνάγεται ότι η μεταβίβαση ολόκληρης 
της μισθωτικής σχέσεως από τον μισθωτή προς τρίτο, εκτός των προβλεπομένων στο 
άρθρο 6 παρ. 3 και 4 του Ν. 813/1978 (ήδη άρθρο 12 ΠΔ 34/1995) περιπτώσεων, γίνεται 
μόνο με τον συνδυασμό εκχωρήσεως απαιτήσεων και αναδοχής χρέους, κατόπιν 
συναινέσεως του εκμισθωτή. Με την εκχώρηση μεταβιβάζεται η σχέση με την 
ενεργητική της μορφή και με την αναδοχή χρέους με την παθητική της μορφή. Μόνη 
η σύμβαση μεταξύ μισθωτή και τρίτου για μεταβίβαση προς τον δεύτερο της 
μισθωτικής σχέσεως, χωρίς συναίνεση του εκμισθωτή, δεν καθιστά τον τρίτο μισθωτή 
στην σχέση αυτή και, ως εκ τούτου, ο τελευταίος δεν αποκτά κανένα δικαίωμα από 
την μίσθωση έναντι του εκμισθωτή. Εξάλλου, από τον συνδυασμό των διατάξεων των 
άρθρων 361, 593 του ΑΚ και 6 παρ. 1 και 2 του Ν. 813/1978, όπως το τελευταίο 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 2041/1992, προκύπτει ότι με συμφωνία 
των μερών μπορεί να παραχωρηθεί η χρήση του μισθίου σε τρίτον ή σε εταιρεία που 
έχει συσταθεί με συμμετοχή και του μισθωτή. Η παραχώρηση όμως αυτή της χρήσεως 
του μισθίου σε τρίτο είτε με υπεκμίσθωση είτε με σύσταση εταιρίας είναι σχέση 
παρεπόμενη, αναφορικά με την κύρια μίσθωση και δεν αλλοιώνει υποκειμενικά την 
μισθωτική σχέση, η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί μεταξύ των αρχικών 
συμβαλλομένων (εκμισθωτή και μισθωτή και, σε περίπτωση θανάτου αυτών, των 
κληρονόμων τους, που υπεισέρχονται στην μισθωτική σχέση). Έτσι η κυρία μισθωτική 
σχέση δεν επηρεάζεται ούτε αλλοιώνεται, ακόμη και αν ο εκμισθωτής συναίνεσε, ή 
ενέκρινε την παραχώρηση της χρήσεως του μισθίου, είτε με υπεκμίσθωση είτε με την 
σύσταση εταιρίας. Έναντι όμως του εκμισθωτή ευθύνονται εις ολόκληρον και ο 
μισθωτής και η εταιρία στην οποία παραχωρήθηκε η χρήση του μισθίου (άρθρο 481 
ΑΚ). Επομένως και μετά την παραχώρηση της χρήσεως του μισθίου, ο εκμισθωτής 
εξακολουθεί να είναι εκμισθωτής και ο αρχικός μισθωτής να είναι μισθωτής και αυτοί 
νομιμοποιούνται ενεργητικά και παθητικά να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που 
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απορρέουν από την αρχική μισθωτική σύμβαση, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει και 
να λειτουργεί μεταξύ αυτών, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία μεταξύ των 
αρχικώς συμβληθέντων. Έτσι από το γεγονός ότι ο εκμισθωτής έχει συμφωνήσει στην 
παραχώρηση της χρήσεως δεν παύει αυτή να είναι σχέση παρεπόμενη απέναντι σ΄ 
αυτόν και, επομένως, ο παραχωρησιούχος δεν υπεισέρχεται στην κύρια μίσθωση. Τα 
αυτά ισχύουν και σε περίπτωση παραχωρήσεως της χρήσεως σε εταιρία που θα 
συσταθεί μεταξύ των συμμισθωτών ή στην οποία θα συμμετέχει και ο μισθωτής. Μόνο 
αν ρητά συμφωνηθεί μεταξύ εκμισθωτή, μισθωτή και παραχωρησιούχου, η έξοδος από 
την σχέση του μισθωτή και η υπεισέλευση του παραχωρησιούχου (οπότε όμως 
πρόκειται για μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσεως και όχι για παραχώρηση της 
χρήσεως), ο τελευταίος παίρνει την θέση του μισθωτή με όλες τις εντεύθεν συνέπειες 
(ΑΠ 1177/2015, ΑΠ 1099/2015, ΑΠ 1226/2012, ΑΠ 1245/2010, ΑΠ 1957/2006). 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν 
αυτός δεν εφαρμόστηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ή αν 
εφαρμόστηκε, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρμοστεί εσφαλμένα, αντίστοιχα δε, 
όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού δεν εκτίθενται καθόλου τα 
πραγματικά περιστατικά ή όταν τα εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που 
απαιτούνται με βάση το πραγματικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννομης 
συνέπειας που απαγγέλθηκε ή για την άρνησή της. 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 
(ΟλΑΠ 9/2013). Κατά την διάταξη άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δικ. αριθμός 1, αναίρεση 
επιτρέπεται και αν παραβιάστηκαν οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών των 
άρθρων 173 και 200 του ΑΚ. Οι εν λόγω ερμηνευτικοί κανόνες εφαρμόζονται από το 
δικαστήριο της ουσίας, όταν, κατά την ανέλεγκτη ως προς αυτό κρίση του, 
διαπιστώνει ότι υπάρχει στην σύμβαση κενό ή αμφιβολία ως προς την δήλωση της 
βουλήσεως των συμβαλλομένων. Η διαπίστωση αυτή του δικαστηρίου της ουσίας 
μπορεί είτε να αναφέρεται ρητά στην απόφαση είτε να προκύπτει έμμεσα από αυτήν, 
γεγονός που συμβαίνει όταν, καίτοι δεν γίνεται ρητή αναφορά για διαπίστωση κενού ή 
αμφιβολίας ή ακόμη περιέχεται ρητή αναφορά ότι δεν υπάρχει κενό ή αμφιβολία, το 
δικαστήριο προχωρεί σε ερμηνεία της συμβάσεως, από την οποία ερμηνεία 
αποκαλύπτεται ότι αυτό αντιμετώπισε κενό ή αμφιβολία ως προς την δήλωση της 
βουλήσεως των συμβαλλομένων που το υποχρέωσαν να προβεί στην ερμηνευτική 
αναζήτησή της. Μόνη η μη αναφορά των διατάξεων των άρθρων 173 και 200 του ΑΚ 
στην απόφαση δεν συνιστά παραβίασή τους, αν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη κατά την ερμηνεία της συμβάσεως τα ερμηνευτικά κριτήρια που αυτές 
προβλέπουν. Οι προαναφερόμενες διατάξεις παραβιάζονται, όταν το δικαστήριο, παρά 
την άμεση ή έμμεση διαπίστωση κενού ή αμφιβολίας ως προς την έννοια 
δικαιοπρακτικής δηλώσεως, δεν προσφεύγει σ’ αυτές, για να αναζητήσει και να 
διαπιστώσει την αληθινή έννοιά της ή για να παραθέσει στην απόφασή του τα 
πραγματικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η εφαρμογή τους ή προβαίνει σε κακή 
εφαρμογή τους με την έννοια ότι το ερμηνευτικό πόρισμα, στο οποίο, μέσω της 
ερμηνείας κατέληξε, δεν συμφωνεί με τα κριτήρια της καλής πίστεως και των 
συναλλακτικών ηθών (ΟλΑΠ 26/2004, ΑΠ 10/2015, ΑΠ 934/ 2014, ΑΠ 772/2014). 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήματα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της 
παραβάσεως του άρθρου 93 παράγραφος 3 του Συντάγματος, προκύπτει ότι ο 
προβλεπόμενος απ’ αυτήν λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση 
του νομικού συλλογισμού δεν εκτίθενται καθόλου πραγματικά περιστατικά (έλλειψη 
αιτιολογίας) ή όταν τα εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
βάσει του πραγματικού του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου για την επέλευση της 
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έννομης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν 
αντιφάσκουν μεταξύ τους (αντιφατική αιτιολογία). Ο προβλεπόμενος από την διάταξη 
του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόμιμης βάσεως 
με την έννοια της ανεπαρκούς αιτιολογίας αφορά ελλείψεις αναγόμενες αποκλειστικά 
στην διατύπωση του αιτιολογικού πορίσματος αναφορικά με την συνδρομή ή μη 
γεγονότων, που στην συγκεκριμένη περίπτωση συγκροτούν το πραγματικό του 
εφαρμοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, έτσι ώστε, από την ανεπαρκή ή αντιφατική 
έκθεσή τους, να μην μπορεί να κριθεί αν η απόφαση στηρίζεται ή όχι νομικά. Η ύπαρξη 
νόμιμης βάσεως και η αντίστοιχη έλλειψή της πρέπει να προκύπτουν αμέσως από την 
προσβαλλόμενη απόφαση, ο δε Άρειος Πάγος διαπιστώνει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία 
του ως άνω λόγου αναιρέσεως, ελέγχοντας μόνον την προσβαλλόμενη απόφαση και 
το αιτιολογικό της και όχι το περιεχόμενο των άλλων εγγράφων ή αποφάσεων σε 
εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 561 παρ. 2 του ΚΠολΔ. Οι ελλείψεις στη μείζονα 
πρόταση, δηλ. η παντελής παράλειψη ή ατελής ή αντιφατική παράθεση των νομικών 
διατάξεων, στις οποίες βρίσκει έρεισμα το αγωγικό αίτημα, δεν καθιστά την απόφαση 
αναιρετέα. Τούτο δε, διότι η συνταγματική επιταγή της ειδικής και εμπεριστατωμένης 
αιτιολογήσεως των αποφάσεων (άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγματος) δεν καθιερώνει, 
ούτε επιβάλλει αντίστοιχο αναιρετικό έλεγχο. Ο δε κοινός νομοθέτης στο πεδίο της 
πολιτικής δίκης προβλέπει ως λόγο αναιρέσεως την έλλειψη νόμιμης βάσεως και 
"ιδίως αν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή 
ανεπαρκείς σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης (άρθρο 559 
αριθ. 19 του ΚΠολΔ). Ως αιτιολογίες όμως κατά την διάταξη αυτή νοούνται μόνο οι 
ουσιαστικές παραδοχές, των οποίων η έλλειψη, αντίφαση ή ανεπάρκεια καθιστά 
ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου. Ο λόγος 
αυτός αναιρέσεως αναφέρεται στην ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού 
και γι’ αυτό προϋποθέτει κρίση επί της ουσίας του δικαστηρίου και δεν ιδρύεται όταν η 
έλλειψη ή ανεπάρκεια ή αντίφαση των αιτιολογιών αναφέρεται στη σκέψη της 
αποφάσεως, με την οποία η αγωγή κρίθηκε νόμιμη ή μη νόμιμη ή αόριστη (ΟλΑΠ 
3/1997, ΑΠ 437/2002). Δεν ιδρύεται επίσης ο λόγος αυτός, όταν οι ελλείψεις της 
αποφάσεως ανάγονται στην μείζονα πρόταση του νομικού συλλογισμού, ή 
αναφέρονται στην εκτίμηση των αποδείξεων, στην ανάλυση και στάθμισή τους και 
στην αιτιολόγηση του εξαγόμενου από αυτές πορίσματος, αρκεί τούτο να 
διατυπώνεται σαφώς. Οι νομικές διατάξεις που στηρίζουν το αγωγικό αίτημα, αρκεί, 
έστω και αν δεν μνημονεύονται στη προσβαλλόμενη απόφαση, να υφίστανται και να 
δικαιολογούν, βάσει των ουσιαστικών παραδοχών της, το διατακτικό της, οπότε ο 
Άρειος Πάγος μπορεί να τις συμπληρώσει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 578 
του ΚΠολΔ (ΑΠ 176/2011, ΑΠ 328/2008, ΑΠ 1208/2008). 
- Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 68 και 73 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι, 
για την, αποτελούσα διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης, νομιμοποίηση του διαδίκου 
αρκεί κατ’ αρχήν ο ισχυρισμός του ενάγοντος ότι αυτός και ο εναγόμενος είναι τα 
υποκείμενα της καταγομένης προς κρίση εννόμου σχέσεως χωρίς, (κατ’ αρχήν), να 
ασκεί επιρροή η αλήθεια ή όχι αυτού, αφού η έλλειψη συνδρομής της παραπάνω 
διαδικαστικής προϋποθέσεως συνεπάγεται την απόρριψη της αγωγής ως νομικά μεν 
αβάσιμης κατά το στάδιο έρευνας της νομικής βασιμότητας της αγωγής ως 
ουσιαστικά δε αβάσιμης στην περίπτωση μη αποδείξεως (κατά το στάδιο έρευνας της 
ουσιαστικής βασιμότητας) των επικληθέντων προς θεμελίωσή της (ενεργητικής 
νομιμοποιήσεως) πραγματικών περιστατικών (ΟλΑΠ 25/2008, ΑΠ 579/2015, ΑΠ 
628/2010, ΑΠ 2402/2007, ΑΠ 1928/2008). Οι εν λόγω διαδικαστικές προϋποθέσεις, της 
νομιμοποίησης των διαδίκων και της συνδρομής εννόμου συμφέροντος, συνιστούν 
ουσιαστικές προϋποθέσεις παροχής δικαστικής προστασίας, η δε εσφαλμένη κρίση 
του δικαστηρίου ότι συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις αυτές ιδρύει τον αναιρετικό 
λόγο του αριθμού 1 του άρθρου 559, και όχι εκείνον του αριθμού 14 του ίδιου άρθρου, 
ο οποίος ανακύπτει μόνο όταν στο δικόγραφο της αγωγής δεν εκτίθενται τα στοιχεία 
που θεμελιώνουν τη νομιμοποίηση και δικαιολογούν το έννομο συμφέρον για την 
άσκησή της (ΟλΑΠ 25/2008, ΑΠ 579/2015, ΑΠ 1097/2013). 
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- Ο εκ του άρθρου 559 αριθμός 8 του ΚΠολΔ, λόγος αναιρέσεως, ιδρύεται αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγματα 
που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγματα" 
κατά την έννοια της διατάξεως αυτής νοούνται οι ουσιώδεις και γι’ αυτό ασκούντες 
επίδραση στην έκβαση της δίκης, νόμιμοι και παραδεκτώς προταθέντες αυτοτελείς 
ισχυρισμοί του διαδίκου, που θεμελιώνουν ιστορικώς το αίτημα της αγωγής, 
ενστάσεως ή αντενστάσεως ουσιαστικού ή δικονομικού δικαιώματος, που ασκήθηκε 
είτε ως επιθετικό είτε ως αμυντικό ( ΟλΑΠ 25/2008, ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 579/2015, ΑΠ 
625/2008, ΑΠ 328/2008). "Πράγματα" αποτελούν και οι λόγοι εφέσεως ή αντεφέσεως, οι 
οποίοι αποτελούν αυτοτελείς ισχυρισμούς (ΟλΑΠ 25/2003, ΟλΑΠ 22/2005, ΑΠ 
165/2014). Γι’ αυτό η παραδοχή από το Εφετείο ανύπαρκτου λόγου εφέσεως ή η 
επανάκριση κεφαλαίου της πρωτόδικης αποφάσεως έξω από τα όρια της εφέσεως 
συνιστούν πλημμέλειες που εμπίπτουν στον προβλεπόμενο από την ανωτέρω διάταξη 
λόγο αναιρέσεως, εκτός αν πρόκειται για σφάλμα της αποφάσεως που αφορά 
προσβαλλόμενο με την έφεση κεφάλαιο και μπορεί να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως το 
δευτεροβάθμιο δικαστήριο (ΑΠ 356/2013). Δεν αποτελούν "πράγματα" και άρα δεν 
ιδρύεται ο ως άνω λόγος αναιρέσεως αν δεν ληφθούν υπόψη οι ισχυρισμοί που 
αποτελούν απλή ή αιτιολογημένη άρνηση της αγωγής, καθώς και οι ισχυρισμοί που 
συνιστούν επιχειρήματα ή συμπεράσματα των διαδίκων ή του δικαστηρίου από την 
εκτίμηση των αποδείξεων (ΑΠ 701/2008, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 558/2008). Δεν ιδρύεται 
επίσης ο λόγος αυτός της αναιρέσεως, αν το δικαστήριο που δίκασε, έλαβε υπόψη τον 
ισχυρισμό που προτάθηκε και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή 
ουσιαστικό (ΑΠ 37/2008, ΑΠ 2102/ 2007, ΑΠ 2068/2007). 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 9 του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα 
ζητήθηκαν ή άφησε αίτηση αδίκαστη. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 68 του ΚΠολΔ, δικαστική προστασία έχει το δικαίωμα 
να ζητήσει όποιος έχει άμεσο έννομο συμφέρον, ενώ, κατά το άρθρο 70 του ίδιου 
Κώδικα, όποιος έχει έννομο συμφέρον να αναγνωριστεί η ύπαρξη ή η μη ύπαρξη 
κάποιας έννομης σχέσεως, μπορεί να εγείρει σχετική αγωγή. Η νομιμοποίηση των 
διαδίκων (ενεργητική και παθητική) και το έννομο συμφέρον συνιστούν διακριτές 
διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης, η συνδρομή αυτών ερευνάται αυτεπαγγέλτως 
από το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης με ελεύθερη απόδειξη και η έλλειψή τους 
συνεπάγεται την απόρριψη της σχετικής αιτήσεως δικαστικής προστασίας ως 
απαράδεκτης. Ως νομιμοποίηση των διαδίκων νοείται η εξουσία διεξαγωγής ορισμένης 
δίκης για συγκεκριμένη έννομη σχέση, δηλαδή για βιοτική σχέση προσώπου με άλλο 
πρόσωπο ή με αντικείμενο, η οποία καθορίζεται κατά κανόνα από το ουσιαστικό δίκαιο 
ως προς τους φορείς της και το αντικείμενό της και η οποία έχει ως περιεχόμενο ή ως 
έννομη συνέπεια δικαίωμα ή υποχρέωση ή δέσμη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Για 
τη νομιμοποίηση των διαδίκων αρκεί ο ισχυρισμός του ενάγοντος ότι αυτός και ο 
εναγόμενος είναι υποκείμενα της επίδικης έννομης σχέσεως και η παράθεση στην 
αγωγή των περιστατικών που θεμελιώνουν τον ισχυρισμό του, η μη απόδειξη των 
οποίων συνεπάγεται την απόρριψη της αγωγής ως κατ’ ουσίαν αβάσιμης, η δε 
απόκρουση της νομιμοποιήσεως ή της συνδρομής εννόμου συμφέροντος από τον 
εναγόμενο αποτελεί άρνηση της αγωγής και όχι ένσταση (ΑΠ 772/2014, ΑΠ 137/2008). 
- Από την διάταξη του άρθρου 522 του ΚΠολΔ, το οποίο ορίζει ότι με την άσκηση της 
εφέσεως η υπόθεση μεταβιβάζεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο μέσα στα όρια που 
καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους, προκύπτει ότι, εφόσον το 
εφετείο κρίνει παραδεκτή την έφεση και υπάρχει λόγος επί της ουσίας, ερευνά και 
αυτεπαγγέλτως, χωρίς λόγο εφέσεως, μεταξύ άλλων, και τη νομιμοποίηση των 
διαδίκων, αρκεί να μη καθίσταται χείρων η θέση του εκκαλούντος (ΑΠ 1774/2007). 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 361, 455 επ., 471, 481, 593, 
ΚΠολΔ: 522, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 19, 
Νόμοι: 813/1978, άρθ. 6, 29, 
Νόμοι: 2041/1992, άρθ. 2, 
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ΠΔ: 34/1995, άρθ. 44, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Ενοχικό - Ενοχή εις ολόκληρον 
Δικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθμός απόφασης: 86 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
Απόσβεση ενοχής με καταβολή. Υπερημερία δανειστή. Εκχώρηση. 

Αδικοπραξία. Παθητική εις ολόκληρο ενοχή. 

Από τις διατάξεις των άρθ. 481,482 και 486 ΑΚ, σε συνδυασμό και προς εκείνη του 
άρθρου 416 του ΑΚ, προκύπτει ότι η ολική ή μερική εκπλήρωση της οφειλής από 
οποιονδήποτε εις ολόκληρον συνοφειλέτη που γίνεται με σκοπό την ικανοποίηση της 
απαίτησης του δανειστή, έχει ως αποτέλεσμα την απόσβεση, κατά ίσο ποσό, της 
υποχρέωσης των λοιπών συνοφειλετών, απέναντι στον ίδιο δανειστή. Εξάλλου, η 
καταβολή που γίνεται από έναν συνοφειλέτη ενεργεί αντικειμενικά, απαλλάσσοντας 
αντίστοιχα και τους υπολοίπους συνοφειλέτες, ενώ το δεδικασμένο μεταξύ δανειστή 
και ενός των συνοφειλετών έχει υποκειμενική ενέργεια, αφού ούτε ωφελεί ούτε 
βλάπτει τους λοιπούς από αυτούς (ΑΠ 418/2010, ΑΠ 890/2005). Εφόσον ένας από τους 
συνοφειλέτες ικανοποίησε το δανειστή και έχει δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών 
υποκαθίσταται στα δικαιώματα του δανειστή, ενώ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
458 ΑΚ «Με την εκχώρηση μεταβιβάζονται και οι υποθήκες, εγγυήσεις, ενέχυρα ή 
άλλα παρεπόμενα δικαιώματα, που ασφαλίζουν την απαίτηση, καθώς και τα προνόμια, 
τα οποία στην αναγκαστική εκτέλεση ή στην πτώχευση συνδέονται με τη φύση της 
απαίτησης ή της εγγύησης». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει 
ότι η αναγωγή (regressus) είναι το δικαίωμα του οφειλέτη να απαιτήσει από τους εις 
ολόκληρον συνοφειλέτες του την κατανομή του αντικειμένου της παροχής, ώστε 
κάθε συνοφειλέτης να επιβαρυνθεί με την εκπλήρωση μέρους της παροχής και δη 
ανάλογου προς την εσωτερική τους σχέση, η δε θέσπισή της συνάδει με την εύλογη 
δικαιοπολιτικά θεώρηση ότι δεν είναι ενδεδειγμένο να επωμισθεί το βάρος της κοινής 
οφειλής μόνο ο καταβαλών το σύνολο του κοινού χρέους ή εν γένει εκπληρώσας την 
οφειλή συνοφειλέτης, η ενέργεια του οποίου κατά τα λοιπά, στην εξωτερική σχέση 
των συνοφειλετών με το δανειστή, λειτουργεί όχι υποκειμενικά, αλλά αντικειμενικά 
και δη υπέρ του συνόλου των συνοφειλετών κατ΄ άρθρο 483 ΑΚ (βλ. Απ. Γεωργιάδη, 
Ενοχικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, σελ. 388, στους αρ. παρ. 34 και 35, Γιαννόπουλο σε 
Γεωργιάδη ΣΕΑΚ, 2011, υπό το άρθρο 487, σελ. 981, Καράση σε Γεωργιάδη/
Σταθόπουλου ΑΚ, υπό τα άρθρα 487-488, στους αρ. παρ. 1, 3 και 4). Με την παθητική 
ενοχή εις ολόκληρον, δηλαδή, ενισχύεται η θέση του δανειστή, ο οποίος έχοντας τη 
δυνατότητα να στραφεί κατά περισσοτέρων του ενός προσώπων για την ικανοποίηση 
της απαίτησής του, διατρέχει μικρότερο κίνδυνο να μην ικανοποιηθεί, με την 
αναγωγή, δε, παρέχεται στον εκπληρώσαντα συνοφειλέτη το δικαίωμα να απαιτήσει 
από τους λοιπούς συνοφειλέτες ό, τι κατέβαλε πέρα από το ποσοστό που του 
αναλογεί, με τον τρόπο δε αυτό να κατανεμηθεί τελικώς η παροχή κατά τα οριζόμενα 
στη σχέση των μερών ή στο νόμο (βλ. Απ. Γεωργιάδη, ο.π., σελ. 388, στον αρ. παρ. 35, 
Καράκωστα, ΑΚ, 3ος Τόμος, 2006, υπό τα άρθρα 487-488, σελ. 1053, στον αρ. περιθ. 
1928). Προκύπτει, συνεπώς, ότι το δικαίωμα αναγωγής είναι απόρροια μιας εσωτερικής 
σχέσης των μερών, η οποία πηγάζει είτε από δικαιοπραξία, είτε από το νόμο και είναι 
ανεξάρτητη εξωτερικής σχέσης δανειστή - συνοφειλετών (βλ. Καράση, ο.π., υπό τα 
άρθρα 487 - 488, στον αρ. παρ. 2). Στην εσωτερική αυτή σχέση, η τυχόν συνδέουσα 
τους πλείονες συνοφειλέτες δικαιοπραξία δύναται να είναι πχ. σύμβαση εντολής, 
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εταιρίας (ΕφΘεσ 2400/2005 ΕπισκΕμπΔ 2006.491, ΕφΘεσ 3174/2001 ΕπισκΕμπΔ 
2002.119, ΕφΘεσ 2612/2000 ΔΕΕ 2001.74, ΕφΑθ 5395/1999 ΕλΔνη 1999.1603) ή 
εργασίας κλπ., ενώ ευθέως στο νόμο στηρίζεται η σχέση αυτή επί ανυπαρξίας τέτοιας 
δικαιοπρακτικής σύνδεσης των μερών, όπως πχ. επί αδικοπραξίας τελεσθείσας από 
πολλούς (βλ. ενδεικτικά ΜΠρΑθ 1724/2007), οι οποίοι, χωρίς να συνδέονται με 
προηγούμενη δικαιοπρακτική σχέση, ευθύνονται έναντι του ζημιωθέντος (εξωτερική 
σχέση) εις ολόκληρον κατά τη ρητή νομοθετική διάταξη του άρθρου 926 ΑΚ. Η 
εσωτερική σχέση υφίσταται παράλληλα με την παθητική ενοχή εις ολόκληρον και 
εξακολουθεί να υπάρχει και μετά την απόσβεση της τελευταίας (ΕφΘεσ 1420/2001 Αρμ 
2001.1333 περίπτωση σωρευτικής αναδοχής χρέους). 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 458, 481, 482, 483, 485, 486, 926, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Εντολή - Ευθύνη εντολοδόχου 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 487 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Εντολή. Ευθύνη εντολοδόχου. Υπεξαίρεση. Έλλειψη νόμιμης βάσης. 
Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων. 

- Κατά την έννοια των άρθρων 713, 714 και 719 ΑΚ, με την σύμβαση της εντολής, ο 
εντολοδόχος έχει υποχρέωση να διεξαγάγει χωρίς αμοιβή την υπόθεση που του 
ανέθεσε ο εντολέας, ευθύνεται δε για κάθε πταίσμα και έχει την υποχρέωση να 
αποδώσει στον εντολέα κάθε τι που έλαβε για την εκτέλεση της εντολής ή απόκτησε 
από την εκτέλεσή της. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 
297, 298 ΑΚ προκύπτει, ότι ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να ανορθώσει κάθε ζημία, 
την οποία υπέστη ο εντολέας και η οποία έχει γενεσιουργό αιτία το πταίσμα του 
εντολοδόχου. Επομένως αξίωση αποζημίωσης για ζημία, που προκλήθηκε από το ότι ο 
εντολοδόχος παρέλειψε οφειλόμενη απ' αυτόν κατά την εκτέλεση της εντολής 
ενέργεια, θεμελιώνεται στα άρθρα 714 και 330 και όχι σε αδικοπραξία, εκτός αν 
συντρέχουν οι όροι των άρθρων 914, 919 ΑΚ ή ειδικές περιστάσεις, που 
στοιχειοθετούν αδίκημα (όπως απάτη, υπεξαίρεση κλπ) οπότε υπάρχει συρροή 
αξιώσεων (AΠ 637/2011]. Αδικοπραξία, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 914 
ΑΚ αποτελεί και η παράνομη ιδιοποίηση χρημάτων που περιήλθαν οπωσδήποτε στην 
κατοχή του δράστη (άρθρο 375 παρ. 1 ΠΚ). Κατά τη διάταξη αυτή, η αντικειμενική 
υπόσταση του εγκλήματος της υπεξαιρέσεως συνίσταται στην παράνομη ιδιοποίηση 
του πράγματος που είναι κάθε ενέργεια ή παράλειψη του δράστη, η οποία 
καταδηλώνει τη θέληση αυτού να εξουσιάζει και διαθέτει το πράγμα σαν να είναι 
κύριος, η δε υποκειμενική, στην ύπαρξη του δόλου που ενέχει την γνώση ότι το 
πράγμα είναι ξένο (ολικά ή εν μέρει), ανήκει δηλαδή κατά κυριότητα σε άλλον, καθώς 
και την θέληση να ιδιοποιηθεί το πράγμα παράνομα, χωρίς τη συγκατάθεση του 
ιδιοκτήτη. 'Ετσι, είναι ξένο το χρηματικό ποσό που δίδεται δυνάμει συμβάσεως 
εντολής στον εντολοδόχο για τη δαπάνη εκτελέσεως της εντολής, σύμφωνα με το 
άρθρο 721 ΑΚ και το οποίο υποχρεούται να αποδώσει σε περίπτωση που δεν 
χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεσή της (άρθ. 719 ΑΚ), οπότε αρνούμενος να αποδώσει 
τούτο στον εντολέα του, διαπράττει υπεξαίρεση. 
- Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ, η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και 
ιδρύεται ο αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές της, που 
περιλαμβάνονται στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού της και 
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αποτελούν το αιτιολογικό της, δεν προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του για ζήτημα με ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, με 
αποτέλεσμα έτσι να μην μπορεί να ελεγχθεί αν στη συγκεκριμένη περίπτωση 
συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρμόσθηκε ή δεν 
συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρμόσθηκε. (ΟλΑΠ 1/1999). Ειδικότερα 
αντιφατικές αιτιολογίες έχει η απόφαση, όταν τα πραγματικά περιστατικά που 
στηρίζουν το αποδεικτικό πόρισμά της για κρίσιμο ζήτημα, δηλαδή για ζήτημα 
αναφορικά με ισχυρισμό των διαδίκων που τείνει στη θεμελίωση ή στην κατάλυση του 
επίδικου δικαιώματος, συγκρούονται μεταξύ τους και αλληλοαναιρούνται, 
αποδυναμώνοντας έτσι την κρίση της απόφασης για την υπαγωγή ή μη της ατομικής 
περίπτωσης στο πραγματικό συγκεκριμένου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που συνιστά 
και το νομικό χαρακτηρισμό της ατομικής περίπτωσης. Αντίστοιχα ανεπάρκεια 
αιτιολογίας υπάρχει όταν από την απόφαση δεν προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά 
που είτε είναι κατά το νόμο αναγκαία για τη στοιχειοθέτηση, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που εφαρμόσθηκε είτε αποκλείουν την 
εφαρμογή της, όχι δε και όταν υφίστανται ελλείψεις στην ανάλυση, στάθμιση και 
γενικώς στην εκτίμηση των αποδείξεων, εφόσον το πόρισμα από την εκτίμηση αυτή 
εκτίθεται με σαφήνεια και πληρότητα (ΟλΑΠ 15/2006). Δηλαδή δεν υπάρχει 
ανεπάρκεια αιτιολογίας, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτική, αλλά πλήρη αιτιολογία, 
αφού αναγκαίο να εκτίθεται σαφώς στην απόφαση είναι μόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε και όχι ο λόγος για τον οποίο αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. 
Συνακόλουθα τα επιχειρήματα του δικαστηρίου, που σχετίζονται με την εκτίμηση 
απλώς των αποδείξεων, δεν συνιστούν παραδοχές διαμορφωτικές του αποδεικτικού 
πορίσματος του και επομένως αιτιολογία της απόφασης ικανή να ελεγχθεί αναιρετικά 
με τον παραπάνω λόγο για ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα, ούτε ιδρύεται ο λόγος αυτός 
αναίρεσης από το άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ, αν το δικαστήριο της ουσίας δεν ανέλυσε 
ιδιαιτέρως ή διεξοδικά τα επιχειρήματα των διαδίκων που δεν συνιστούν αυτοτελείς 
ισχυρισμούς τους (ΑΠ 1351/2011). 
- Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' ιδρύεται, όταν το δικαστήριο 
της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόμισαν είτε προς άμεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων. 
Για την ίδρυση του λόγου αυτού αναιρέσεως αρκεί και μόνη η ύπαρξη αμφιβολιών για 
τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο προσκομισθέντων με επίκληση αποδεικτικών 
μέσων, τα οποία το δικαστήριο έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη κατά τις 
συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 341 και 346 ΚΠολΔ (ΟλΑΠ 2/2008). 
Δεν ιδρύεται όμως ο λόγος αυτός, κατά την περ. α' του ίδιου αριθμού και άρθρου, 
όταν το δικαστήριο δεν λαμβάνει υπόψη αποδεικτικά μέσα που ο νόμος δεν επιτρέπει, 
οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης είναι αβάσιμος, αποτελούν δε τέτοια αποδεικτικά 
μέσα, ως μη προβλεπόμενα στο άρθρο 339 ΚΠολΔ, ούτε και στο άρθρο 270 παρ. 2 
ίδιου Κώδικα, οι υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν συνταχθεί για να χρησιμοποιηθούν 
στην ίδια δίκη. Περαιτέρω, ο ανωτέρω από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 γ' 
ΚΠολΔ, λόγος αναιρέσεως είναι αβάσιμος, αν αποδεικνύεται από την απόφαση ότι 
λήφθηκαν υπόψη όλα τα νόμιμα αποδεικτικά μέσα, τα οποία προσκομίσθηκαν και των 
οποίων έγινε επίκληση. Συνήθως αρκεί προς τούτο η γενική αναφορά του είδους του 
αποδεικτικού μέσου (μάρτυρες, έγγραφα, ένορκες βεβαιώσεις κλπ), χωρίς ανάγκη 
ειδικής αξιολογήσεως καθενός και χωρίς διάκριση από ποια αποδεικτικά μέσα 
προκύπτει άμεση και από ποια έμμεση απόδειξη. Μη λήψη υπόψη, πάντως, δεν 
συνάγεται από μόνο το γεγονός ότι μνημονεύονται στην απόφαση ορισμένα μόνο από 
τα προσκομισθέντα με επίκληση αποδεικτικά μέσα, όχι όμως και τα επίδικα (ΑΠ 
1573/2006). 
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ αναιρετικός λόγος ιδρύεται, πλήν άλλων, και αν 
το δικαστήριο, παρά το νόμο, δεν έλαβε υπόψη "πράγματα" που προτάθηκαν, και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. "Πράγματα", κατά την έννοια της παραπάνω 
διάταξης είναι οι αυτοτελείς ισχυρισμοί των διαδίκων που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Και οι λόγοι της έφεσης αποτελούν "πράγματα" εφ'οσον όμως, 
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με αυτούς εκφέρονται παράπονα σχετικά με ισχυρισμό αρνητικό της αγωγής (ΟλΑΠ 
3/2008). Δεν ιδρύεται, όμως, ο πιο πάνω λόγος αν δεν ελήφθησαν υπόψη επιχειρήματα 
ή συμπεράσματα από την εκτίμηση των αποδείξεων, έστω και αν προτείνονται ως 
λόγοι έφεσης. Δεν είναι πάντως "πράγματα", οι λόγοι έφεσης που αφορούν όχι 
αυτοτελείς ισχυρισμούς, αλλά πραγματικά ή νομικά επιχειρήματα που αντλούνται από 
την εκτίμηση των αποδείξεων. 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 330, 713, 714, 719, 721, 914, 919,  
ΚΠολΔ: 226, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 575, 576, 
ΠΚ: 375, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Καταδολίευση Δανειστών - Γενικά 
Δικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθμός απόφασης: 10 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
Καταδολίευση δανειστών. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. 

- Από τη διάταξη του άρθρου 939 του ΑΚ, που ορίζει ότι "οι δανειστές έχουν το 
δικαίωμα να απαιτήσουν κατά τους όρους των επόμενων άρθρων τη διάρρηξη κάθε 
απαλλοτρίωσης που έγινε από τον οφειλέτη προς βλάβη τους, εφόσον η υπόλοιπη 
περιουσία δεν αρκεί για την ικανοποίηση τους", σε συνδυασμό με τις διατάξεις των 
άρθρων 941, 942 και 943 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει, ότι προϋποθέσεις προστασίας 
των δανειστών μέσω της αγωγής διαρρήξεως είναι: α) ύπαρξη απαιτήσεως κατά του 
οφειλέτη γεννημένη κατά το χρόνο της απαλλοτριώσεως, β) απαλλοτρίωση από τον 
οφειλέτη, γ) σκοπός βλάβης των δανειστών, δ) βλάβη των δανειστών, δηλαδή 
ελάττωση της περιουσίας του οφειλέτη τέτοια, ώστε η περιουσία που υπολείπεται να 
μην αρκεί για την ικανοποίηση των δανειστών και ε) γνώση του τρίτου προς τον οποίο 
γίνεται η απαλλοτρίωση ότι ο οφειλέτης απαλλοτριώνει με σκοπό τη βλάβη των 
δανειστών (ΑΠ 858/2002, Κ. Καυκά, Ενοχ.Δ, άρθρα 939 - 942). Η γνώση αυτή του 
τρίτου, που δεν απαιτείται σε περίπτωση απαλλοτριώσεως από χαριστική αιτία (942 
ΑΚ), τεκμαίρεται όταν ο τρίτος είναι, κατά την απαλλοτρίωση, σύζυγος του οφειλέτη ή 
συγγενής του σε ευθεία γραμμή ή συγγενής του σε πλάγια γραμμή εξ αίματος έως και 
τον τρίτο βαθμό ή από αγχιστεία έως το δεύτερο. Το τεκμήριο αυτό, που είναι μαχητό, 
δεν ισχύει αν περάσει ένα έτος από την απαλλοτρίωση έως την έγερση της αγωγής 
(941 ΑΚ). Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 214 ΑΚ, η γνώση του αντιπροσώπου 
εξομοιώνεται με γνώση αυτού που αντιπροσωπεύει (ΑΠ 1160/1990 ΕΕμπΔ 1992.602, ΑΠ 
1548/1998 ΕλΔνη 40.1310, ΕφΛαρ 97/2002). Βλάβη του δανειστή υφίσταται, όταν 
υπάρχει ανεπάρκεια της περιουσίας (ΑΠ 1056/1974 ΝοΒ 23.628) και εντεύθεν ο 
οφειλέτης είναι αφερέγγυος (ΕφΠειρ 1453/1995 ΕλΔνη 38.681). Σκοπός βλάβης 
θεωρείται ότι υπάρχει, όταν ο οφειλέτης γνωρίζει, ότι με την απαλλοτρίωση του 
περιουσιακού του στοιχείου θα περιέλθει σε τέτοια οικονομική κατάσταση, ώστε η 
περιουσία που απομένει να μην αρκεί για την ικανοποίηση των δανειστών (ΑΠ 626/1996 
ΕλΔνη 37- 1541), αφού στην περίπτωση αυτή είναι προφανές, ότι γνωρίζει ό,τι 
συνέπεια της απαλλοτριωτικής πράξης είναι η βλάβη του δανειστή, την οποίαν και 
αποδέχεται (ΑΠ 2045/1986 ΕλΔνη 28.1223, ΕφΑθ 940/1999 ΕλΔνη 40.1159). Ως 
απαλλοτρίωση, κατά την έννοια της προαναφερόμενης διατάξεως του άρθρου 939 του 
ΑΚ, νοείται κάθε διάθεση, αδιάφορα αν αυτή έγινε από επαχθή ή χαριστική αιτία. Η 
διάρρηξη επέρχεται κατά το ποσό μόνο κατά το οποίο ζημιώνεται ο δανειστής, που 
προσβάλλει την πράξη της απαλλοτρίωσης, δηλαδή κατά το μέρος που απαιτείται για 
να καλυφθεί η απαίτησή του (ΕφΑθ 3133/1994 ΕλΔνη 36.686, ΕφΑθ 6701/1996 Αρμ 
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52.429). Γι΄ αυτό αποτελεί στοιχείο της αγωγής, η αξία του περιουσιακού στοιχείου, 
που απαλλοτριώθηκε κατά την άσκηση της αγωγής (ΕφΑθ 3133 όπ), σε σχέση με την 
απαίτηση (ΑΠ 12300/1982 ΕλΔνη 24.216), ώστε να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το 
ποσοστό, που θα αντιστοιχεί στην απαίτηση (ΕφΑθ 6701/1996 όπ.). Μετά την 
αντικατάσταση της διάταξης του άρθρου 992 παρ. 1 ΚΠολΔ, με τη διάταξη του άρθρου 
4 παρ. 19 του Ν. 2298/1995, που ισχύει από 4.4.1995, το αίτημα της αγωγής διάρρηξης 
είναι πλέον η απαγγελία της προσβαλλόμενης απαλλοτρίωσης υπέρ του ενάγοντος, 
χωρίς να απαιτείται και αίτημα αναμεταβίβασης του πράγματος, που απαλλοτριώθηκε, 
από τον τρίτο στον οφειλέτη, ούτε σώρευση αιτήματος καταδίκης του τρίτου σε 
δήλωση βουλήσεως για αναμεταβίβαση στον οφειλέτη του πράγματος που 
απαλλοτριώθηκε (ΕφΑθ 9585/1998 ΕλΔνη 40-649, ΕφΑθ 9017/2000 ΕλΔνη 42-1389), 
διότι μετά την τελεσιδικία της απόφασης το ακίνητο περιέρχεται στον οφειλέτη, 
αφότου η απόφαση σημειωθεί στο περιθώριο της μεταγραφής της απαλλοτριωτικής 
πράξης (ΕφΑθ 5639/1998 ΕλΔνη 40.1157, βλ. και Ποδηματά Αρμ 50- 949) και 
αναστρέφεται η νομική κατάσταση κατά την οποία η απαλλοτριωτική δικαιοπραξία δεν 
αντιτάσσεται έναντι του δανειστή, από μέρους τρίτου, προς τον οποίον ο οφειλέτης 
μεταβίβασε καταδολιευτικά το περιουσιακό του στοιχείο (ΕφΑθ 5672/1997 ΕλΔνη 
39.1631, βλ. και Ματθία ΕλΔνη 36.1453, Κλαβανίδου ΕλΔνη 36.1463). 
- Οι εναγόμενοι - εκκαλούντες πρόβαλαν ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και 
επαναφέρουν με την έφεσή τους τον ισχυρισμό, ότι το δικαίωμα της ενάγουσας 
ομόρρυθμης εταιρίας για διάρρηξη της μεταξύ τους συναφθείσας απαλλοτριωτικής 
δικαιοπραξίας δωρεάς ασκείται κατά προφανή υπέρβαση των ορίων που διαγράφονται 
στην ΑΚ 281 λόγω της προφανούς δυσαναλογίας μεταξύ της πραγματικής αξίας του 
ακινήτου και του χρέους, χωρίς όμως να προτείνονται πραγματικά περιστατικά 
αδράνειας της ενάγουσας ομόρρυθμης εταιρίας, τα οποία συνδυαζόμενα με ειδικές 
περιστάσεις, που ανάγονται στην στάση της τελευταίας, να δημιούργησαν στην πρώτη 
εναγόμενη και υπόχρεο της οφειλής ομόρρυθμη εταιρία, ότι η ενάγουσα ομόρρυθμη 
εταιρία και δικαιούχος της απαίτησης δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμα της (ΑΠ 
249/2016, ΑΠ 83/2015). Με το περιεχόμενο αυτό ο ισχυρισμός των άνω εναγομένων 
δεν δύναται να θεμελιώσει την εκ του άρθρου 281 του ΑΚ καταλυτική της αγωγής 
ένσταση, διότι αφενός μεν, με την αγωγή διάρρηξης επιδιώκεται η διάρρηξη της 
απαλλοτρίωσης κατά το μέρος που απαιτείται για να διασφαλισθεί η ικανοποίηση της 
απαίτησης της ενάγουσας ομόρρυθμης εταιρίας, αφετέρου δε, για τη θεμελίωση της 
ενστάσεως αυτής απαιτείται άσκηση δικαιώματος, του οποίου τα δικαιοπαραγωγικά 
περιστατικά έχουν συντελεσθεί και δεν αμφισβητούνται, ενώ οι άνω εναγόμενοι στην 
προκειμένη περίπτωση αρνούνται τη συνδρομή όλων των προϋποθέσεων που 
απαιτούνται κατά το άρθρα 939 έως 942 ΑΚ, για τη γέννηση του επιδίκου δικαιώματος 
της ενάγουσας ομόρρυθμης εταιρίας προς διάρρηξη της ως άνω δικαιοπραξίας ως 
καταδολιευτικής και ειδικότερα την πρόθεση βλάβης της ενάγουσας δανείστριας 
ομόρρυθμης εταιρίας εκ μέρους της πρώτης εναγόμενης οφειλέτου της και την 
ανεπάρκεια της υπόλοιπης περιουσίας της τελευταίας, που αποτελούν στοιχεία της 
βάσεως της αγωγής (βλ. και ΑΠ 1677/2008, ΕφΛαρ 215/2011).  
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Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Έννομο 

συμφέρον για την άσκηση αναίρεσης. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων. 
Ερμηνεία συμβάσεων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Έλλειψη νόμιμης βάσης. Κατά παράβαση του νόμου αποδοχή ότι 

υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασμένο. Ένωση και συνεκδίκαση 

περισσότερων δικών. 

- 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 εμποδίσουν τη γένεση ή να επάγονται 
την απόσβεση του δικαιώματος, καθιστούν μη ανεκτή τη μεταγενέστερη άσκησή του, 
κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου, αφού 
τείνει στην ανατροπή καταστάσεως που δημιουργήθηκε υπό ορισμένες ειδικές 
συνθήκες και διατηρήθηκε για πολύ χρόνο, 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 τη 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, 
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 υπόχρεου, ενόψει των 
οποίων και της αδράνειας του δικαιούχου, η επακολουθούσα άσκηση του 
δικαιώματος, τείνουσα στην ανατροπή της διαμορφωθείσας καταστάσεως υπό τις 
ανωτέρω ειδικές συνθήκες και διατηρηθείσας 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, αλλά αρκεί και η επέλευση δυσμενών 
απλώς για τα συμφέροντά του επιπτώσεων, πρέπει να υφίσταται επί μακρό χρονικό 
διάστημα, πλην ελάσσονα του για την παραγραφή του δικαιώματος υπό του νόμου 
προβλεπομένου, από τότε που ο δικαιούχος μπορούσε να ασκήσει το δικαίωμά του 
(ΟλΑΠ 7/2002).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ., ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η απόφαση 
δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Έλλειψη νόμιμης βάσης, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, υπάρχει όταν από 
το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού 
συλλογισμού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα 
πραγματικά περιστατικά, τα οποία σύμφωνα με το νόμο είναι αναγκαία για την κρίση 
στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρμόστηκε 
ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρμογής της. Ιδρύεται, δηλαδή ο λόγος αυτός, 
όταν από τις παραδοχές της απόφασης δημιουργούνται αμφιβολίες για το αν 
παραβιάστηκε ή όχι ορισμένη ουσιαστική διάταξη νόμου. Αναφέρεται ο λόγος αυτός 
σε πλημμέλειες αναγόμενες στη διατύπωση του αποδεικτικού πορίσματος και δεν 
ιδρύεται, όταν υπάρχουν ελλείψεις αναγόμενες στην εκτίμηση των αποδείξεων και 
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ειδικότερα στην ανάλυση, στάθμιση και αιτιολόγηση του πορίσματος που έχει εξαχθεί 
από αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται σαφώς, πλήρως και χωρίς αντιφάσεις. Ως 
ζητήματα, τέλος, των οποίων η μη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή 
ή αντιφατικό στερεί από την απόφαση τη νόμιμης βάση, νοούνται μόνο οι ισχυρισμοί 
που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν δηλαδή στη θεμελίωση ή κατάλυση του 
δικαιώματος που ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό είτε ως αμυντικό μέσο, όχι όμως και τα 
πραγματικά ή νομικά επιχειρήματα που συνέχονται με την αξιολόγηση και στάθμιση 
των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας δεν 
ιδρύει λόγο αναίρεσης (ΟλΑΠ 24/1992).  
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 556 παρ. 2 και 578 ΚΠολΔ., αναίρεση δικαιούται να 
ασκήσει και ο διάδικος που νίκησε, εφόσον έχει έννομο συμφέρον, η ύπαρξη του 
οποίου κρίνεται από την προσβαλλόμενη απόφαση, κατά τη γενική διάταξη του 
άρθρου 68 ΚΠολΔ. Το συμφέρον είναι δυνατό να υπάρξει και όταν ο διάδικος που 
νίκησε βλάπτεται από την αιτιολογία της αποφάσεως και συγκεκριμένα αν από αυτή 
δημιουργείται δεδικασμένο σε βάρος του σε άλλη δίκη, αν δηλαδή η αιτιολογία της 
αποφάσεως αποτελεί στοιχείο του δικαιώματος που κρίθηκε στη δίκη και φέρει ως εκ 
τούτου σε αυτή προσόντα διατακτικού, οπότε δικαιούται να ζητήσει την αναίρεση 
αυτής της αποφάσεως μόνο ως προς την εσφαλμένη αιτιολογία της (ΑΠ 1690/2008). 
Εξάλλου, ο νικήσας διάδικος έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει επικουρική αναίρεση 
για την περίπτωση ευδοκιμήσεως αντίθετης αίτησης αναίρεσης του αντιδίκου του (ΑΠ 
612/2009). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ., ιδρύεται λόγος αναιρέσεως και όταν το 
δικαστήριο της ουσίας, παρά το νόμο έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν ή 
δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης". "Πράγματα" κατά την έννοια της διατάξεως αυτής είναι οι 
αυτοτελείς ισχυρισμοί των διαδίκων, που συγκροτούν την ιστορική βάση της αγωγής 
και επομένως θεμελιώνουν το αίτημα της αγωγής, ένστασης ή αντένστασης 
ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου, που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό, είτε ως αμυντικό 
μέσο. Ενόψει τούτων δεν αποτελούν "πράγματα" με την παραπάνω έννοια οι 
αιτιολογημένες αρνήσεις, οι νομικές αναλύσεις καθώς και τα επιχειρήματα ή 
συμπεράσματα των διαδίκων ή του δικαστηρίου, που αντλούνται από το νόμο ή από 
την εκτίμηση των αποδείξεων (ΟλΑΠ 14/2004). Ο από τη διάταξη αυτή λόγος 
αναιρέσεως δεν στοιχειοθετείται αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισμό που 
προτάθηκε και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, έστω και αν 
η απόρριψη δεν είναι ρητή, αλλά συνάγεται από το περιεχόμενο της απόφασης, 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 (ΟλΑΠ 25/2003).  
- Στο άρθρο 173 ΑΚ ορίζεται ότι "κατά την ερμηνεία της δήλωσης βουλήσεως 
αναζητείται η αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις". Στο άρθρο 200 ΑΚ 
ορίζεται ότι "οι συμβάσεις ερμηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν 
υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη". Οι διατάξεις αυτές παραβιάζονται όταν το 
δικαστήριο της ουσίας, παρά τη διάγνωση ασάφειας ή ατέλειας κατά τη διατύπωση 
της βουλήσεως ή οποιασδήποτε αμφιβολίας ως προς την έννοιά της, παραλείπει να 
προσφύγει στους κανόνες που τίθενται με αυτές για τη συναγωγή της προσήκουσας 
ερμηνείας ή να παραθέσει τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία προκύπτει η 
εφαρμογή τους. Οι ίδιες διατάξεις παραβιάζονται και όταν το δικαστήριο της ουσίας 
προβαίνει σε κακή εφαρμογή τους, δηλαδή όταν η ερμηνεία που δίδεται από αυτό ως 
προς το περιεχόμενο της υπό αξιολόγηση δηλώσεως δεν είναι σύμφωνη προς τους 
κανόνες των ΑΚ 173 και 200. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ότι η δήλωση 
βουλήσεως είναι σαφής ή ασαφής και ότι, αντιστοίχως δεν έχει ή έχει ανάγκη 
ερμηνείας, αποτελεί εκτίμηση πραγμάτων και, συνεπώς, δεν υπόκειται σε αναιρετικό 
έλεγχο. Η παράλειψη, όμως, του δικαστηρίου της ουσίας να προσφύγει στην 
εφαρμογή των ερμηνευτικών κανόνων, στις περιπτώσεις που αυτή είναι επιβεβλημένη 
και η ορθότητα της κρίσεως αυτού, ως προς τη δοθείσα ερμηνεία της δικαιοπρακτικής 
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βουλήσεως, ελέγχονται αναιρετικώς, διότι ανάγονται στην εφαρμογή διατάξεων 
ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 561 παρ. β1 ΚΠολΔ.). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ., ιδρύεται λόγος αναίρεσης αν παραβιάσθηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Τούτο συμβαίνει αν, για την εφαρμογή κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή αρκέστηκε σε 
λιγότερα στοιχεία από εκείνα που αυτός απαιτεί, καθώς και αν το δικαστήριο 
προσέδωσε στον εφαρμοστέο κανόνα δικαίου έννοια διαφορετική από την αληθινή. 
Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ’ ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγματικών περιστατικών που 
ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής 
αυτών στο νόμο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο εφάρμοσε το νόμο 
παρότι τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά για 
την εφαρμογή του ή δεν εφάρμοσε το νόμο παρότι τα πραγματικά περιστατικά που 
δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρμογή του, καθώς και όταν προέβη σε εσφαλμένη 
υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών σε διάταξη, στο πραγματικό της οποίας αυτά 
δεν υπάγονται. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ., ιδρύεται λόγος αναίρεσης αν η απόφαση δεν 
έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της 
δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, έλλειψη νόμιμης βάσης λόγω ανεπαρκών 
ή αντιφατικών αιτιολογιών, υπάρχει όταν από το αιτιολογικό της απόφασης που 
συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού, δεν προκύπτουν κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά τα οποία 
σύμφωνα με το νόμο είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι 
συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρμόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της 
εφαρμογής της. Ιδρύεται δηλαδή ο λόγος αυτός αναίρεσης όταν από τις παραδοχές 
της απόφασης δημιουργούνται αμφιβολίες για το αν εφαρμόσθηκε ορθώς ή όχι 
ορισμένη ουσιαστική διάταξη νόμου. Αναφέρεται σε πλημμέλειες αναγόμενες στη 
διατύπωση του αποδεικτικού πορίσματος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις 
που ανάγονται στην εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθμιση 
και αξιολόγηση αυτών και στην αιτιολόγηση του πορίσματος που έχει εξαχθεί από 
αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται πλήρως, σαφώς και χωρίς αντιφάσεις. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 16 ΚΠολΔ. αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο κατά 
παράβαση του νόμου δέχθηκε ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασμένο. Από το 
συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 321, 322, 324 και 330 ΚΠολΔ. συνάγεται ότι οι 
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις αποτελούν δεδικασμένο για το ουσιαστικό ζήτημα 
που κρίθηκε, εφόσον πρόκειται για το αυτό αντικείμενο και την αυτή ιστορική και 
νομική αιτία και δεν περιλαμβάνει τούτο και τις αιτιολογίες της απόφασης, ούτε 
αφορά δικαιώματα ή έννομες σχέσεις, οι οποίες δεν αποτέλεσαν αναγκαία 
προϋπόθεση του δικαιώματος που κρίθηκε, αλλά προβλήθηκαν από τους διαδίκους και 
εξετάσθηκαν από το δικαστήριο ως χρήσιμα για την υποβοήθηση της κρίσης του για 
το ένδικο δικαίωμα ή ως προς εκείνα που κρίθηκαν πλεοναστικά. Εξάλλου, το 
αντικείμενο της δίκης καθορίζεται με την αγωγή, το δε δικαστήριο περιορίζεται να 
διαπιστώσει τη συνδρομή ή όχι των πραγματικών προϋποθέσεων της διάταξης, η οποία 
προβλέπει το δικαίωμα που υποβάλλει ο ενάγων και την κατάφαση ή άρνηση της 
προβλεπόμενης έννομης συνέπειας. Στον έλεγχο του Αρείου Πάγου υπόκειται η κρίση 
του δικαστηρίου της ουσίας τόσον για το αν τα πραγματικά περιστατικά που έγιναν 
δεκτά συνιστούν την έννοια του δεδικασμένου, και για το αν αυτό έχει την έκταση και 
τα αποτελέσματα, τα οποία προσέδωσε σ’ αυτό το δικαστήριο της ουσίας, όσον και η 
κρίση για τη συνδρομή ή μη των κατά το άρθρου 324 ΚΠολΔ. προϋποθέσεων του 
δεδικασμένου, εφόσον η κρίση αυτή στηρίζεται σε διαδικαστικά έγγραφα, όπως είναι 
η αγωγή και οι δικαστικές αποφάσεις, η εκτίμηση του περιεχομένου των οποίων, κατ’ 
άρθρο 561 παρ. 2 ΚΠολΔ. ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο.  
- Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. β’ ΚΠολΔ. ιδρύεται αν το 
δικαστήριο της ουσίας παρά το νόμο δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγματα" νοούνται οι 



αυτοτελείς πραγματικοί ισχυρισμοί που συνθέτουν την ιστορική βάση και άρα 
στηρίζουν το αίτημα αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης ή λόγου έφεσης. 
- Το κατά το άρθρο 68 ΚΠολΔ. έννομο συμφέρον για την άσκηση του ένδικου μέσου 
της αιτήσεως αναιρέσεως πρέπει να υφίσταται όχι μόνο γενικώς ως προς αυτό, αλλά 
και ειδικώς ως προς κάθε ένα λόγο αναιρέσεως. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 εδ. β’ ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά 
το νόμο δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Ως πράγματα, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, νοούνται 
οι αυτοτελείς πραγματικοί ισχυρισμοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική 
βάση και επομένως θεμελιώνουν το αίτημα αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή 
αντενστάσεως ή άλλης αίτησης ή ανταίτησης των διαδίκων για παροχή έννομης 
προστασίας (ΟλΑΠ 25/2003). Για να είναι ορισμένος ο λόγος αυτός αναίρεσης πρέπει 
να αναφέρονται σ’ αυτόν "τα πράγματα", που παρά το νόμο δεν έλαβε υπόψη το 
δικαστήριο, παρότι είχαν προταθεί νομίμως από τον αναιρεσείοντα, ποια επίδραση 
άσκησαν στην έκβαση της δίκης καθώς και τα στοιχεία εκείνα από τα οποία θα 
κρινόταν αν τα "πράγματα" είχαν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. 
- Κατά το άρθρο 246 ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται και στην αναιρετική διαδικασία (άρθρο 
573 ΚΠολΔ), το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα 
από αίτηση κάποιου διαδίκου, να διατάξει την ένωση και συνεκδίκαση περισσότερων 
ενώπιον του δικών ανάμεσα στους ίδιους ή διαφορετικούς διαδίκους, αν υπάγονται 
στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του διευκολύνεται ή επιταχύνεται η 
διεξαγωγή της δίκης ή επέρχεται μείωση των εξόδων.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 202, 281, 
ΚΠολΔ: 68, 246, 321, 322, 324, 330, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 16, 559 αριθ. 19, 
556, 578, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος - Γενικά 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 77 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Αναίρεση κατά των αποφάσεων των 

ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που 

εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων. 

- Av η αδράνεια δικαιούχου συνοδεύεται από ειδικές περιστάσεις, που συνδέονται με 
προηγούμενη συμπεριφορά αυτού και ο ίδιος, μεταβάλλων την στάση του, επιχειρεί εκ 
των υστέρων ανατροπή της καταστάσεως που έχει διαμορφωθεί και παγιωθεί, με 
αποτέλεσμα να επέρχονται δυσμενείς για τα συμφέροντα του υποχρέου επιπτώσεις, 
στην περίπτωση αυτήν η άσκηση του δικαιώματος μπορεί να καταστεί μη ανεκτή κατά 
την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και συνεπώς καταχρηστική και απαγορευμένη (281 
ΑΚ και ΟλΑΠ 7/2002). 
- Κατ’ άρθρ. 560 ΚΠολΔ, κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και των 
αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση ... "αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού 
δικαίου ..." (αρ. 1 εδ. α) και "αν το δικαστήριο δεν συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο 
νόμος ..." (αρ. 2). 
Διατάξεις: 
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ΑΚ: 281, 974, 1033, 1041, 1045, 1094, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Καταχρηστ ι κή άσκηση δ ικα ιώματος - 
Καταχρηστικότητα στο εμπράγματο δίκαιο 
Δικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθμός απόφασης: 40 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Διανομή κοινού πράγματος. Ο 

συγκύριος που επισπεύδει τον πλειστηριασμό ορίζει και τον υπάλληλο 

του πλειστηριασμού. 

- Κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, που έχει εφαρμογή και επί αγωγής διανομής 
κοινού πράγματος (ΑΠ 473/2004 ΕλΔνη 2004.1619, ΑΠ 13/2004 ΝοΒ 52.1198), η οποία 
αποτελεί μορφή ασκήσεως του δικαιώματος συγκυριότητας που κατάγεται στη δίκη 
(ΑΠ 219/1999, ΑΠ 2085/1983 ΝοΒ 33.34, ΕφΑθ 3455/1991 ΕλΔνη 34.1628), η άσκηση του 
δικαιώματος είναι καταχρηστική και όταν η συμπεριφορά του δικαιούχου ή η 
διαμορφωθείσα εξαιτίας της, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, πραγματική 
κατάσταση, καθιστούν τη μεταγενέστερη άσκησή του μη ανεκτή, ως τείνουσα στην 
ανατροπή κατάστασης, που δημιουργήθηκε υπό ορισμένες ειδικές συνθήκες, εφόσον 
από την συμπεριφορά του δικαιούχου, συναρτώμενη με εκείνη του υπόχρεου, έχει 
δημιουργηθεί η πεποίθηση πως δεν θα ασκηθεί το δικαίωμα (ΑΠ 473/2004). Εξάλλου, 
πότε συντρέχει προφανής υπέρβαση των ορίων του άρθρου 281 ΑΚ, θα κριθεί από τις 
συγκεκριμένες κατά περίπτωση περιστάσεις, ενώ τέτοια δεν συντρέχει όταν η λύση 
της κοινωνίας δεν εξυπηρετεί έναν από τους κοινωνούς ή προσκρούει στα 
συμφέροντά του (ΑΠ 1034/2002, ΕφΑθ 1895/2009 ΕλΔνη 2010.678, ΕφΑθ 6546/2008 
ΕλΔνη 2009.557). Δεν νοείται δε καταχρηστική άσκηση μη υπάρχοντος δικαιώματος, 
αφού μόνο υπαρκτό δικαίωμα είναι λογικώς δυνατό να ασκηθεί (ΟλΑΠ 17/1997, ΑΠ 
151/2009). 
- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 484 παρ. 2, 927 και 954 του ΚΠολΔ 
προκύπτει ότι ο συγκύριος που επισπεύδει τον πλειστηριασμό ορίζει και τον υπάλληλο 
του πλειστηριασμού, δεδομένου ότι στον ΚΠολΔ δεν υπάρχει αντίστοιχη διάταξη του 
άρθρου 1092 παρ. 2 της παλαιάς ΠολΔ, κατά την οποία το Δικαστήριο που διέτασσε 
την πώληση του κοινού πράγματος διόριζε και τον αρμόδιο Συμβολαιογράφο και 
συνεπώς εν προκειμένω εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις. 
- Τα αποτελέσματα της απόφασης που διατάσσει τη διανομή επέρχονται με την 
τελεσιδικία της (άρθρα 492- 493 ΚΠολΔ). 
- Η απόφαση στη δίκη διανομής δεν εκτελείται αναγκαστικώς, καθόσον δεν νοείται 
αναγκαστική εκτέλεση σε διαπλαστική απόφαση. 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 281, 
ΚΠολΔ: 484, 492, 493, 927, 954, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  
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Κοινόχρηστα πράγματα - Αιγιαλός 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 562 
Έτος: 2016 
Περίληψη: 

Κοινόχρηστα πράγματα. Αιγιαλός. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 

δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. 

- Με τις διατάξεις του άρθρ. 115 του από 11/12.11.1929 διατάγματος, που εκδόθηκε 
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρ. 2 του Ν. 4266/1929, όπως το άρθρ. 115 αντικαταστάθηκε 
με το άρθρ. 5 του Ν. 5895/33 και ακολούθως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα 
άρθρ. 20 του α.ν. 1540/38, 10 του ΑΝ 1919/39, 6 παρ. 1 του ΑΝ 1331/1949, 2 του ΑΝ 
1925/51, 1 του ΒΔ 619/1965 και 5 παρ. 4 του ΑΝ 263/1968, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι 
σε βάρος εκείνων, οι οποίοι χωρίς συμβατική σχέση καρπώνονται ή κάνουν χρήση 
δημόσιων κτημάτων ή κτημάτων των οποίων τη νομή ή κατοχή έχει με οποιαδήποτε 
σύμβαση το Δημόσιο, βεβαιώνεται, κατά την κρίση αγαθού ανδρός και για το χρονικό 
διάστημα που έκαναν χρήση, αποζημίωση με πρωτόκολλο, το οποίο κοινοποιείται σε 
αυτόν που καρπώνεται ή χρησιμοποιεί το ακίνητο και ο οποίος δικαιούται να ασκήσει 
μέσα σε ένα μήνα ανακοπή στον ειρηνοδίκη ή στον πρόεδρο πρωτοδικών, ανάλογα με 
το ποσό της αποζημίωσης, αυτοί δε, κρίνοντας εκ των ενόντων, ακυρώνουν ή 
επικυρώνουν το πρωτόκολλο ή περιορίζουν την αποζημίωση, η απόφασή τους, όμως, 
αν με την ανακοπή αμφισβητείται αυτό τούτο το δικαίωμα του Δημοσίου, δεν ασκεί 
καμία επιρροή στη δίκη για το δικαίωμα, που θα κινηθεί ενδεχομένως στο αρμόδιο 
δικαστήριο, δηλαδή η έκβαση της κύριας δίκης είναι ανεξάρτητη από την τύχη του 
πρωτοκόλλου, το οποίο, αν δεν ανακοπεί εμπρόθεσμα ή αν επικυρωθεί ή 
μεταρρυθμιστεί στη δίκη επί της ανακοπής, εκτελείται κατά τον ΚΕΔΕ. Η αποζημίωση 
για την αυθαίρετη κάρπωση ή χρήση δημόσιου κτήματος ή κτήματος, που βρίσκεται 
στη νομή ή κατοχή του Δημοσίου με οποιαδήποτε σύμβαση έχει το χαρακτήρα 
ανταλλάγματος για την ωφέλεια που η αυθαίρετη κάρπωση ή χρήση του κτήματος 
αποφέρει σε εκείνον που την κάνει, δηλαδή ανταλλάγματος, που οφείλει να είναι 
ανάλογο μ’ αυτό που θα απέφερε η εκμίσθωση του κτήματος, νοείται δε ως χρήση του 
κτήματος, όχι η απλή κατοχή του, έστω και αν αυτή προσφέρει τη δυνατότητα 
κάρπωσης του κτήματος, αλλά η λήψη ωφελειών από την πραγματική κάρπωση και 
χρήση του κτήματος (ΑΠ 541/2006, 929/2014, 287/2016). 
- Κατά το άρθρ. 1 του ΑΝ 2344/1940 "περί αιγιαλού και παραλίας", που διατηρήθηκε σε 
ισχύ με το άρθρ. 53 του ΕισΝΑΚ και εξακολουθεί, κατά το άρθρ. 34 παρ. 2 του Ν. 
2971/2001, να ρυθμίζει τις εκκρεμείς υποθέσεις, δηλαδή αυτές για τις οποίες η έκθεση 
της επιτροπής καθορισμού του αιγιαλού και της παραλίας με το διάγραμμα της 
χάραξής τους συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν πριν από τη δημοσίευση του νέου νόμου 
στο ΦΕΚ 285 Α/19.12.2001 (ΣτΕ 2859/2007), ο αιγιαλός είναι κοινόχρηστο κτήμα, ανήκει 
στο Δημόσιο και προστατεύεται και διαχειρίζεται απ’ αυτό, είναι δε αιγιαλός η χερσαία 
ζώνη που περιστοιχίζει τη θάλασσα με ανώτατο όριο προς την ξηρά το σημείο μέχρι το 
οποίο φθάνουν κατά τις συνηθισμένες και όχι έκτακτες αναβάσεις τους τα κύματα της 
θάλασσας. Η ιδιότητα έτσι του αιγιαλού προκύπτει από φυσικά και μόνο φαινόμενα και 
δεν δημιουργείται με τον καθορισμό της οριογραμμής του από την ως άνω επιτροπή, 
κατά τα οριζόμενα στα άρθρ. 2 και 3 του ΑΝ 2344/1940, αφού η διοικητική αυτή 
επιτροπή, που αρχικά είχε τη σύνθεση του άρθρ. 10 του Ν. 1540/1938, διαπιστώνει 
απλώς και χαράσσει τα όρια του αιγιαλού, όπως η φύση τον δημιούργησε (ΟλΑΠ 
24/2000). 
Συνεπώς ο αιγιαλός, που χαρακτηρίζεται και από τις διατάξεις των άρθρ. 967 και 968 
ΑΚ, ως κοινόχρηστο δημόσιο κτήμα, αποτελεί φυσική δημόσια, κτήση, δηλαδή σε 
αντίθεση με τα τεχνητά κατασκευάσματα, δεν απαιτείται για την ένταξή του στη 
δημόσια κτήση διοικητική πράξη, αλλά λόγω της ίδιας της φύσης του είναι δημόσιο 
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κτήμα δυνάμει γενικής και αφηρημένης επιταγής του νόμου (ΑΠ 721/2001, ΑΠ 
1522/2002, ΑΠ 573/2008, ΑΠ 1334/2010, 1414/2011). Η κυριότητα του Δημοσίου στα 
κοινόχρηστα πράγματα εξακολουθεί να υπάρχει και όταν αυτά παύσουν να υπηρετούν 
την κοινή χρήση, οπότε κατά το άρθρ. 971 ΑΚ αποβάλλουν την ιδιότητα ως πραγμάτων 
εκτός συναλλαγής. Παρέπεται έτσι, ότι η κυριότητα του Δημοσίου διατηρείται και επί 
του παλαιού αιγιαλού, δηλαδή επί του εδαφικού εκείνου τμήματος, το οποίο βρεχόταν 
στο παρελθόν από τις μέγιστες πλην συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων, όμως με την 
πάροδο του χρόνου λόγω προσάμμωσης από φυσικά ή άλλα αίτια έπαυσε να βρέχεται 
από το κύμα. 
- Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ, παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που ιδρύει τον προβλεπόμενο από τη διάταξη αυτή λόγο αναίρεσης, υπάρχει, 
όταν ο κανόνας δικαίου, είτε ερμηνεύτηκε εσφαλμένα, δηλαδή το δικαστήριο της 
ουσίας προσέδωσε σ’ αυτόν έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε δεν 
εφαρμόσθηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του, είτε εφαρμόσθηκε, 
ενώ αυτές δεν συνέτρεχαν ή εφαρμόσθηκε εσφαλμένα (ΟλΑΠ 4/2005, 7/2006). 
Συνεπώς, κατά τις παραπάνω διακρίσεις, η παράβαση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, 
που οδηγεί σε εσφαλμένο νομικό συλλογισμό και, κατ’ επέκταση, σε εσφαλμένη 
εφαρμογή του δικαίου, εκδηλώνεται, είτε ως ψευδής ερμηνεία του κανόνα δικαίου, 
είτε ως εσφαλμένη υπαγωγή σ’ αυτόν των περιστατικών της ατομικής περίπτωσης, που 
καταλήγει σε εσφαλμένο συμπέρασμα με τη μορφή του διατακτικού της απόφασης. 
Έτσι με τον παραπάνω λόγο αναίρεσης, ο οποίος για να είναι ορισμένος πρέπει να 
καθορίζονται στο αναιρετήριο, τόσο η διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που 
παραβιάσθηκε, όσο και το αποδιδόμενο στην προσβαλλόμενη απόφαση νομικό σφάλμα 
(ΑΠ 325/2004), ελέγχονται τα σφάλματα του δικαστηρίου της ουσίας κατά την 
εκτίμηση της νομικής βασιμότητας της αγωγής ή των ισχυρισμών (ενστάσεων) των 
διαδίκων, καθώς και τα νομικά σφάλματα, κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς 
(ΑΠ 1947/2006), οπότε πρέπει να παρατίθενται στο αναιρετήριο και οι αντίστοιχες 
παραδοχές της προσβαλλόμενης απόφασης, δηλαδή τα πραγματικά περιστατικά που 
έγιναν δεκτά και υπό τα οποία συντελέστηκε η επικαλούμενη παράβαση του κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (ΟλΑΠ 20/2005, ΟλΑΠ 2/2013, ΑΠ 139/2006, 212/2006, 53/2007, 
881/2010). 
- Με το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν η απόφαση δεν έχει 
αιτιολογίες ή έχει μεν αιτιολογίες, αλλά αυτές είναι αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε 
ζήτημα το οποίο ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Ο λόγος αυτός 
παρέχεται, επειδή η απόφαση είναι δυνατόν να μην περιλαμβάνει πραγματικά 
περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή να στηρίζει την κρίση της αναφορικά με ζήτημα με 
ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, σε περιστατικά, που είτε δεν καλύπτουν όλα 
τα απαιτούμενα, με βάση το πραγματικό του εφαρμοστέου στην περίπτωση κανόνα 
δικαίου (ανεπαρκείς αιτιολογίες), είτε είναι μεταξύ τους αντιφατικά και 
αλληλοαναιρούμενα (αντιφατικές αιτιολογίες). Δεν έχει, όμως, εφαρμογή η πιο πάνω 
διάταξη, όταν οι ελλείψεις του νομικού συλλογισμού ανάγονται στην εκτίμηση των 
αποδείξεων και, ιδίως, στην ανάλυση, στάθμιση και αξιολόγηση αυτών προς έκδοση 
του πορίσματος, το οποίο εξάγεται απ’ αυτές, εφ’ όσον αυτό εκτίθεται με σαφήνεια και 
πληρότητα.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 967, 968, 971, 
ΕισΝΑΚ: 53, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Νόμοι: 4266/1929, άρθ. 2, 
Νόμοι: 5895/1933, άρθ. 115, 
ΑΝ: 1540/1938, άρθ. 20, 
ΑΝ: 1919/1939, άρθ. 10, 
Νόμοι: 2344/1940, άρθ. 1, 
ΑΝ: 1331/1949, άρθ. 6, 
ΑΝ: 1925/1951, άρθ. 2, 
ΒΔ: 619/1965, άρθ. 1, 
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ΑΝ: 263/1968, άρθ. 5, 
Νόμοι: 2971/2001, άρθ. 34, 
Δημοσίευση: INLAW 2016  

Κοινόχρηστα πράγματα - Κοινόχρηστοι χώροι 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 82 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

- Κοινόχρηστοι χώροι. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 

- Συμφώνως προς το άρθρ. 369 ΑΚ: "Συμβάσεις που έχουν αντικείμενο τη σύσταση, 
μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων πάνω σε ακίνητα 
απαιτείται να γίνονται ενώπιον συμβολαιογράφου". Περαιτέρω, κατ’ άρθρ. 966 ΑΚ: 
"Πράγματα εκτός συναλλαγής είναι τα κοινά σε όλους, τα κοινόχρηστα και τα 
προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών 
σκοπών". Επίσης, κατ’ άρθρ. 967 ΑΚ: "Πράγματα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά με 
ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι γιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι 
όχθες πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους". Ωσαύτως, κατ’ άρθρ. 
968 ΑΚ: "Τα κοινόχρηστα πράγματα, εφόσον δεν ανήκουν σε δήμο ή κοινότητα, ή ο 
νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, ανήκουν στο δημόσιο". Έτι περαιτέρω, συμφώνως προς 
το άρθρ. 972 ΑΚ: "Τα αδέσποτα ακίνητα, καθώς και οι περιουσίες όσων πεθαίνουν 
χωρίς κληρονόμο ανήκουν στο δημόσιο". Ακόμη, το άρθρο 2 παρ. 1 του ΑΝ 1539/1938 
περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 53 
ΕισΝΑΚ, συμφώνως προς το άρθρ. 62 Ν. 1416/1984 έχει αναλογική εφαρμογή και επί 
των Δήμων. Τέλος, με την 1033 ΑΚ προβλέπεται η μεταγραπτέα συμβολαιογραφική 
μεταβίβαση ακινήτου για κάποια νόμιμη αιτία με συμφωνία των συμβαλλομένων. 
- Κατ’ άρθρ. 560 ΚΠολΔ, κατά των αποφάσεων ... των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε 
εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση ... "αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου ..." (αρ. 1 εδ. α).  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 369, 966, 967, 968, 972, 1033, 
ΚΠολΔ: 560, 
ΕισΝΑΚ: 53, 
ΑΝ: 1539/1938, άρθ. 2, 3, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Κοινωνία - Διανομή ακινήτου 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 179 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
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Αγωγή διανομής. Αυθαίρετες κατασκευές. Παραβίαση κανόνα 

ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Μη λήψη υπόψη 

πραγμάτων. Μεταβίβαση του επιδίκου πράγματος εν όλω ή εν μέρει (πχ 

εξ αδιαιρέτου) ή δικαιώματος που έγινε μετά την επέλευση της 

εκκρεμοδικίας. Προσεπίκληση. Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται 
αναίρεση. 

- Από τις διατάξεις των άρθρων 799 και 800 ΑΚ, καθώς και εκείνων των 480 παρ. 1, 3 
και 480 Α ΚΠολΔ προκύπτει ότι επί αγωγής διανομής, 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. Από τις διατάξεις αυτές, σε 
συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 481 αρ. 1 ΚΠολΔ, κατά την οποία το δικαστήριο δεν 
είναι υποχρεωμένο να διατάξεις απόδειξη, αν κρίνει ότι η αυτούσια διανομή είναι 
προδήλως δυνατή, αδύνατη ή ασύμφορη, συνάγεται ότι η κρίση περί του αδυνάτου ή 
ασυμφόρου της αυτούσιας διανομής, ή αντιθέτως περί του δυνατού αυτής, είναι 
κρίση περί πραγματικών γεγονότων και γιαυτό είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη. 
Περαιτέρω από το συνδυασμό των ίδιων διατάξεων σαφώς προκύπτει ότι για να 
οδηγηθεί το δικαστήριο της ουσίας στην κρίση ότι η απαιτούμενη αυτούσια διανομή 
συγκεκριμένου κοινού ακινήτου, την οποία διώκει κατά κύριο λόγο και ευνοεί το 
δίκαιο, είναι εφικτή ή ανέφικτη, πρέπει να διαλάβει στην απόφασή του ότι ερεύνησε 
όλες τις προϋποθέσεις και τις πιθανές περιπτώσεις αυτούσιας διανομής και ότι από 
την έρευνα αυτή κατέληξε στην κρίση ότι αυτή είναι ή δεν είναι εφικτή, σύμφωνα με 
το νόμο και το συμφέρον των κοινωνών. 
- Κατά το άρθρο 17 παρ. 1 και 10 του Ν. 1337/1983 "επέκταση των πολεοδομικών 
σχεδίων κλπ" τα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές εν γένει, που ανεγείρονται μετά 
την 31η Ιανουαρίου 1983 εντός ή εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμών, 
που υπάρχουν πριν από το έτος 1923, καθώς και όσα δεν εξαιρούνται, σύμφωνα με το 
άρθρο 15 του νόμου αυτού, κατεδαφίζονται υποχρεωτικά από τους κυρίους ή 
συγκυρίους τους, έστω και αν έχει αποπερατωθεί η κατασκευή ή αν το κτίσμα 
κατοικείται ή χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο (παρ. 1). Πριν από την 
κατεδάφιση των κατεδαφιστέων αυθαιρέτων του άρθρου αυτού δεν επιτρέπεται α) η 
μεταβίβασή τους ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σ’ αυτά ή στο οικόπεδο, 
πάνω στο οποίο κατασκευάσθηκαν. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των 
ανωτέρω θεωρείται αυτοδίκαια και εξαρχής άκυρη ... Τέλος, κατά τη διάταξη του 
άρθρου 1 του Π.δ/τος 5/1983 "περί χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων 
κατασκευών κλπ, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 παρ. 7 του Ν. 
1337/1983 "Η διαπίστωση και ο χαρακτηρισμός αυθαιρέτου, όταν δεν πρόκειται για τις 
περιπτώσεις του άρθρου 3 του παρόντος (κτίσματα που εντοπίζονται κατά την ώρα 
που κατασκευάζονται-επ’ αυτοφώρω-) γίνεται ύστερα από αυτοψία υπαλλήλου της 
κατά τόπο αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας που συντάσσει επί τούτου σχετική 
έκθεση, η οποία αφορά το αυθαίρετο και μόνο και όχι τον εκάστοτε ιδιοκτήτη, νομέα, 
κάτοχο ή κατασκευαστή του ... Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης σημείωση ότι κάθε 
ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από την 
ημερομηνία τοιχοκόλλησης της έκθεσης να υποβάλει ένσταση ... Αναφέρεται επίσης η 
ημερομηνία της αυτοψίας και η ειδοποίηση ότι αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτό 
το αυθαίρετο θα κατεδαφιστεί ...". Από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει ότι 
η κατασκευή κτίσματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής 
αρχής, εμπίπτει στην έννοια του αυθαιρέτου, εφόσον προηγηθεί η διαπίστωση και ο 
χαρακτηρισμός αυτού ως αυθαιρέτου, κατόπιν αυτοψίας υπαλλήλου της κατά τόπον 
αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, ο οποίος, συντάσσει επί τόπου σχετική έκθεση και 
η οποία υπόκειται σε ένσταση εκ μέρους του θιγομένου, εκτός της οριζόμενης από τις 
προαναφερόμενες διατάξεις προθεσμίας. Κατά συνέπεια οι έννομες συνέπειες του 



αυθαιρέτου χαρακτήρα ενός κτίσματος, μεταξύ των οποίων και οι οριζόμενες από τη 
διάταξη του άρθρου 17 αρ. 10 του Ν. 1337/1983, δεν επέρχονται αν δεν προηγηθεί η 
παραπάνω έκθεση αυτοψίας, η οποία συνιστά διαπιστωτική ατομική διοικητική πράξη 
(ΑΠ 1022/2013). 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι λόγος αναιρέσεως για 
ευθεία παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου ιδρύεται, αν αυτός δεν εφαρμόσθηκε, 
ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ή αν εφαρμόσθηκε ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρμοστέο κανόνα δικαίου έννοια 
διαφορετική από την αληθινή. Προς εξεύρεση της παραβιάσεως ελέγχεται ο δικανικός 
συλλογισμός που διατυπώνεται, έστω και ατελώς και συγκροτείται από τη μείζονα 
πρόταση (νομική διάταξη), την ελάσσονα πρόταση (πραγματικές παραδοχές) και το 
συμπέρασμα. 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 (ΟλΑΠ 10/2011). 
- Κατά την έννοια της διατάξεως του αριθμού 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγος 
αναιρέσεως για έλλειψη νομίμου βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται, όταν από τις 
αιτιολογίες της αποφάσεως, δεν προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά, που είναι 
αναγκαία για να κριθεί αν στην συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχουν οι νόμιμοι όροι 
της ουσιαστικής διατάξεως που εφαρμόσθηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να αποκλείεται 
η εφαρμογή της, καθώς και όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες ελλιπείς ή αντιφατικές, ως προς το νομικό χαρακτηρισμό των πραγματικών 
περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της 
δίκης (ΟλΑΠ 9/2016). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 εδ. β ΚΠολΔ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και όταν το 
δικαστήριο της ουσίας, παρά το νόμο, δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και 
έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγματα" κατά την έννοια της 
διατάξεως αυτής νοούνται οι νόμιμοι, παραδεκτοί, ορισμένο και λυσιτελείς 
πραγματικοί ισχυρισμού των διαδίκων, που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν στη 
θεμελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ουσιαστικού ή δικονομικού δικαιώματος, που 
ασκήθηκε είτε ως επιθετικό, είτε ως αμυντικό μέσο και συνακόλουθα στηρίζουν το 
αίτημα της αγωγής ένστασης, αντένστασης ή λόγου εφέσεως. Ο παραπάνω λόγος δεν 
ιδρύεται αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη τον ισχυρισμό και τον απέρριψε για 
οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό. 
- Κατά το άρθρο 225 παρ. 2 ΚΠολΔ η μεταβίβαση του επιδίκου πράγματος εν όλω ή εν 
μέρει (πχ εξ αδιαιρέτου) ή δικαιώματος που έγινε μετά την επέλευση της 
εκκρεμοδικίας (άρθρ. 221 και 222 δηλαδή μετά την άσκηση της αγωγής ή μετά την 
αναβίωση αυτής με άσκηση εφέσεως) δεν επιφέρει καμμία μεταβολή στην έννομη 
σχέση της δίκης, γιατί αυτή δεν αποβαίνει αναγκαίο παρακολούθημα της ουσιαστικής 
έννομης σχέσης, αλλά συνεχίζεται μεταξύ των ίδιων διαδίκων μέχρι να περατωθεί 
νομίμως, μέχρι δε τότε μόνος νομιμοποιούμενος να διεξαγάγει τη δίκη, είναι ο 
διάδικος, που μεταβίβασε, μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας, το επίδικο δικαίωμα. 
Ο μεταβιβάσας γενικά δηλαδή και ο εκχωρήσας ενάγων ή εναγόμενος εξακολουθεί να 
διεξάγει τη δίκη, ως "κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενος διάδικος" και μπορεί να 
παραιτείται από το δικόγραφο ή και από το αγωγικό δικαίωμα, ακόμη δε και να 
συνάπτει δικαστικό συμβιβασμό. Ο ειδικός διάδικος δεν αποκτά την ιδιότητα του 
διαδίκου από το νόμο, ούτε είναι επιτρεπτή η εκχώρηση σ’ αυτόν της αγωγής ή του 
ενδίκου μέσου που έχει ασκηθεί, αφού με τον τρόπο αυτό θα επερχόταν μεταβολή 
στα πρόσωπα των διαδίκων, κατά παράβαση του κανόνα της άνω διάταξης της παρ. 2 
του άρθρου 225 ΚΠολΔ. Ο ειδικός διάδοχος έχει δικαίωμα να ασκήσει παρέμβαση και 
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δη είτε κύρια, είτε πρόσθετη, η οποία μπορεί να ασκηθεί αυτοβούλως ή μετά από 
ανακοίνωση της δίκης, αν δε αυτός (ειδικός διάδοχος) δε ασκήσει παρέμβαση δεν 
κλητεύεται στη δίκη, ούτε δικαιούται να παρίσταται. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 90 του ΚΠολΔ, αν ανακύπτει κάποια από τις περιπτώσεις 
προσεπίκλησης, δηλαδή του αναγκαίου ομοδίκου (άρθρ. 86) του αληθούς κυρίου ή 
νομέα (άρθρ. 87) ή του δικονομικού εγγυητή (άρθρ. 88) και το δικαστήριο κρίνει ότι 
είναι αναγκαία η παρέμβασή του στη δίκη έχει την εξουσία να διατάξει και 
αυτεπαγγέλτως την προσεπίκλησή του. Η κρίση του δικαστηρίου περί της ανάγκης της 
προσεπίκλησης είναι αναιρετικά ανέλεγκτη (ΟλΑΠ 860/1984), ο δε προσεπικληθείς έχει 
το δικαίωμα να παρέμβει στην κύρια δίκη ή να αδρανήσει. 
- Κατά το άρθρο 553 παρ. 1 εδ.α του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται μόνο κατά των 
αποφάσεων που δεν μπορούν να προσβληθούν με ανακοπή ερημοδικίας και έφεση και 
περατώνουν όλη τη δίκη ή μόνο τη δίκη για την αγωγή ή την ανταγωγή, ενώ κατά το 
άρθρο 554 του ίδιου κώδικα, αν η ανακοπή ερημοδικίας απορρίφθηκε (ή παρήλθε η 
προς άσκηση αυτής προθεσμία), η αναίρεση απευθύνεται κατά της απόφασης που 
απέρριψε την ανακοπή, οπότε θεωρείται ότι η αναίρεση απευθύνεται και κατά της 
ερήμην απόφασης κατά της οποίας είχε απευθυνθεί η ανακοπή, εφόσον δεν πέρασε η 
προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης κατά της απόφασης αυτής. Εξάλλου κατά το 
άρθρο 524 παρ. 3 του ίδιου κώδικα, σε περίπτωση ερημοδικίας του εκκαλούντος η 
έφεση απορρίπτεται. Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι η 
απόρριψη της έφεσης λόγω της ερημοδικίας του εκκαλούντος, γίνεται κατ’ ουσίαν και 
όχι κατά τους τύπους, γιατί ο εκκαλών με την απουσία του ή την μη προσήκουσα 
παράστασή τους τεκμαίρεται ότι παραιτείται από την έφεση και αποδέχεται την 
πρωτόδικη απόφαση και επομένως στην περίπτωση αυτή, αν απορρίφθηκε και η στη 
συνέχεια ασκηθείσα κατ’ αυτής ανακοπή ερημοδικίας ή παρήλθε ως προς άσκηση 
αυτής προθεσμία, προσβλητή με το ένδικο μέσο της αναίρεσης είναι η εκδοθείσα 
ερήμην του εκκαλούντος εφετειακή απόφαση, στην οποία ενσωματώνεται η 
πρωτόδικη η οποία (εφετειακή) απόφαση υπόκειται σε αναίρεση, αφότου εκδοθεί η 
απόφαση του Εφετείου που απορρίπτει την ανακοπή, καθόσον η τελική φράση του 
άρθρου 554 "εφόσον δεν πέρασε η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης κατά της 
απόφασης αυτής", αναφέρεται στην περίπτωση ασκήσεως εκπρόθεσμης ανακοπής ή 
απόρριψης της ανακοπής ως ανυποστήρικτης, λόγω νέας ερημοδικίας του 
ανακόπτοντος. Ενόψει τούτων, σε αναίρεση υπόκειται μόνο η ενσωματώνουσα την 
πρωτόδικη απόφαση, ερήμην του εκκαλούντος εκδοθείσα εφετειακή απόφαση και όχι 
η απορριπτική της κατ’ αυτής ανακοπής ερημοδικίας απόφασης. ‘ Ετσι τα τυχόν 
σφάλματα της πρωτόδικης απόφασης, που με την έννοια αυτή επικυρώνεται από το 
Εφετείο, μπορούν να προταθούν με την αίτηση αναίρεσης ως σφάλματα της 
εφετειακής απόφασης, εφόσον συνιστούν και αναιρετικούς λόγους παραδεκτά 
προβαλλόμενους (ΟλΑΠ 16/1999, ΑΠ 1127/2013).  
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Δικαστική διανομή. Αυτούσια διανομή των κληρονομιαίων πραγμάτων 

(κινητών ή ακινήτων). 

- Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 4 και 71 παρ. 2 του Α.Ν. 2039/1939 
“περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των νόμων περί 
εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών 
καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών”, όπως η παρ. 4 του άρθρου 
29 αυτού προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν.Δ. 520/1941, οι οποίες περιλαμβάνονται στο 
κεφάλαιο Β' αυτού, που ρυθμίζει τα της εκκαθαρίσεως καταλειπομένων κληρονομιών 
κ.λπ., όταν στην κληρονομία περιλαμβάνονται κινητά ή ακίνητα που ανήκουν στον 
κληρονομούμενο και σε άλλους εξ αδιαιρέτου, το Δημόσιο, αν η αυτούσια διανομή 
αυτών καθίσταται ανέφικτη, περί του οποίου αποφαίνεται ο Υπουργός των 
Οικονομικών, μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών 
Κληροδοτημάτων, προβαίνει στην εκποίηση του συνόλου των κινητών ή ακινήτων, που 
ενεργείται κατά τις διατάξεις αυτού (ΑΝ 2039/1939). Οι διατάξεις, όμως, αυτές, που 
δεν καταργήθηκαν με το άρθρο 1 του Εισαγωγικού Νόμου ΚΠολΔ, έχουν εφαρμογή, 
εν όψει και των διατάξεων των άρθρων 800 του ΑΚ, 480 παρ. 3 και 484 παρ. 1 του 
ΚΠολΔ, όταν υπάρχει συναίνεση όλων των κοινωνών, δηλαδή επί της εξώδικης 
διανομής, η οποία αποτελεί, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, τρόπο εκκαθάρισης 
των καταλειπομένων ακινήτων και κινητών. Επομένως, επί δικαστικής διανομής, εν 
όψει και των διατάξεων των άρθρων 8, 87 παρ. 1 και 94 παρ. 3 και 4 του Συντάγματος 
και 1 του ΚΠολΔ, δεν παρέχεται από τον παραπάνω Α.Ν. αρμοδιότητα στον Υπουργό 
των Οικονομικών να αποφανθεί αυτός για το ανέφικτο της αυτούσιας διανομής των 
κληρονομιαίων πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων), αλλά γι' αυτό αποφαίνεται το κατά 
τις τελευταίες διατάξεις αρμόδιο τακτικό πολιτικό δικαστήριο που επιλήφθηκε της 
αγωγής διανομής . Η άποψη αυτή δεν είναι αντίθετη ούτε στο γράμμα ούτε στο όλο 
πνεύμα του ΑΝ 2039/1939 και ιδιαίτερα στη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 4 αυτού, ώστε 
να αποκλείεται, στην περίπτωση που αναφέρθηκε η προσφυγή στα τακτικά δικαστήρια, 
η απαγόρευση της οποίας, θα ήταν προφανώς αντίθετη προς τη διάταξη του άρθρου 8 
παρ. 1 του Συντάγματος.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 800, 
ΚΠολΔ: 480, 484, 577, 
Σ: 8, 87, 94, 
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Κοινωνία. Συγκυριότητα. Συγκληρονόμος κατέχει ολόκληρο το κοινό 

κληρονομιαίο πράγμα θεωρείται ότι το κατέχει και επ’ ονόματι των 

λοιπών συγκληρονόμων-συννομέων κατά την ιδανική μερίδα που της 

ανήκει. Χρησικτησία. Κληρονομική διαδοχή. Καταχρηστική άσκηση 

δικαιώματος. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Απαράδεκτη 

συζήτηση. Επίδοση σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

- Από τις διατάξεις των άρθρων 787, 980, 981, 982, 994 και 1113 ΑΚ προκύπτει ότι αν ο 
συγκληρονόμος κατέχει ολόκληρο το κοινό κληρονομιαίο πράγμα θεωρείται ότι το 
κατέχει και επ’ ονόματι των λοιπών συγκληρονόμων-συννομέων κατά την ιδανική 
μερίδα που της ανήκει, οι οποίοι έτσι θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου συννομείς 
ασκώντας την συννομή δια του συγκληρονόμου-συννομέα και δεν την αποβάλλουν 
ούτε έναντι του τελευταίου, ο οποίος νέμεται το όλο κοινό πράγμα, πριν εκείνος 
καταστήσει γνωστό σ’ αυτούς ότι νέμεται το πράγμα αποκλειστικά για τον εαυτό του, 
αλλά μπορούν να την αντιτάξουν και κατ’ αυτού, και αν συμπληρώθηκε ο χρόνος της 
έκτακτης χρησικτησίας στην πλασματική συννομή, χωρίς να είναι αναγκαίο να 
επικαλεσθούν άλλη αντιπροσωπευτική, κατ’ άρθρο 980 παρ.1 ΑΚ, στην άσκηση της 
συννομής σχέση, όπως εντολή, χρησιδάνειο, μίσθωση κ.α. Περαιτέρω από τη διάταξη 
του άρθρου 983 ΑΚ που ορίζει ότι η νομή μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του 
νομέα, συνάγεται ότι ο κληρονόμος και χωρίς να αποκτήσει τη φυσική εξουσία επί των 
κληρονομιαίων πραγμάτων, ακόμη δε και χωρίς να έχει γνώση της επαγωγής της 
κληρονομίας και των αντικειμένων αυτής, θεωρείται κατά πλάσμα δικαίου ως νομέας 
αυτών, διαδεχόμενος ολόκληρη την έννομη σχέση της νομής και τα εξ αυτής 
δικαιώματα και, συνεπώς, μπορεί να ασκήσει και τις περί νομής αγωγές (άρθρο 984 
ΑΚ). Για να αποκτήσει ο κληρονόμος και φυσική εξουσία πρέπει να καταλάβει 
σωματικά το πράγμα. Επομένως, η έννοια της ως άνω διάταξης του άρθρου 983 ΑΚ, 
είναι ότι στον κληρονόμο μεταβιβάζεται το δικαίωμα νομής, δυνάμει του οποίου 
μπορεί πλέον αυτός να επιληφθεί του πράγματος και να ιδρύει νέα, ασκώντας τη δική 
του φυσική εξουσία. Εάν τρίτος επιληφθεί αυτού (μετά το θάνατο του 
κληρονομουμένου), τότε αυτός μεν (τρίτος) αποκτά τη νομή, ο δε κληρονόμος 
θεωρείται ως απολέσας αυτήν και έχει κατά του τρίτου την περί αποβολής από τη 
νομή αγωγή, όπως θα είχε και ο κληρονομούμενος εάν ζούσε.  
  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1033, 1040, 1045 και 1051 ΑΚ προκύπτει ότι η 
κυριότητα ακινήτου αποκτάται κατά παράγωγο μεν τρόπο με σύμβαση, η οποία 
καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγράφεται νόμιμα, πρωτοτύπως 
δε με τακτική και έκτακτη χρησικτησία. Περαιτέρω επί τακτικής χρησικτησίας 
απαιτείται νόμιμος τίτλος, μεταγραφή τούτου και νομή με διάνοια κυρίου και καλή 
πίστη επί μία δεκαετία συνεχώς, επί έκτακτης δε χρησικτησίας απαιτείται νομή με 
διάνοια κυρίου επί μία εικοσαετία συνεχώς. Προς συμπλήρωση αυτής δικαιούται ο 
καθολικός ή ειδικός διάδοχος να προσμετρήσει στο χρόνο της ιδίας αυτού νομής και 
το χρόνο της μετά των ως άνω προσόντων ασκηθείσας νομής του δικαιοπαρόχου του. 
- Σύμφωνα με τα άρθρα 1710 παρ.1, 1846, 1193, 1195, 1198 και 1199 ΑΚ η κληρονομική 
διαδοχή είτε χωρεί από το νόμο (εξ αδιαθέτου ή εκ νομίμου μοίρας) είτε από διαθήκη 
αποτελεί παράγωγο τρόπο κτήσης κυριότητας των κληρονομιαίων ακινήτων, η 
κυριότητα των οποίων μεταβαίνει αναδρομικώς στον κληρονόμο από το θάνατο του 
κληρονομουμένου, εφόσον ο κληρονόμος αποδεχθεί με δημόσιο έγγραφο την 
κληρονομία και μεταγράψει την περί αποδοχής δήλωσή του. Για τη μεταβίβαση με τον 
τρόπο αυτό, της κυριότητας του ακινήτου, προϋπόθεση είναι ο αποβιώσας να ήταν 
κύριος του ακινήτου.  
  
- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει 
προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή 



οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Κατά την αληθή έννοια της διάταξης αυτής, το 
δικαίωμα ασκείται καταχρηστικώς και όταν η συμπεριφορά του δικαιούχου που 
προηγήθηκε της άσκησής του, καθώς και η πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε 
κατά το διάστημα που μεσολάβησε, δημιούργησε στον οφειλέτη την εύλογη 
πεποίθηση ότι δεν θα ασκηθεί το δικαίωμα, σε τρόπο ώστε η μεταγενέστερη άσκησή 
του, που θα έχει επαχθείς συνέπειες για τον οφειλέτη, να μη δικαιολογείται επαρκώς 
και να υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή ο 
κοινωνικός ή ο οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Μόνη η μακροχρόνια αδράνεια 
του δικαιούχου και όταν ακόμη δημιούργησε στον οφειλέτη την πεποίθηση ότι δεν 
υπήρχε το δικαίωμα ή ότι δεν πρόκειται πλέον να ασκηθεί, δεν αρκεί για να 
καταστήσει καταχρηστική τη μεταγενέστερη άσκηση αυτού, αλλά απαιτείται να 
συντρέχουν και πρόσθετες ειδικές συνθήκες και περιστάσεις, προερχόμενες κυρίως 
από την προηγηθείσα συμπεριφορά του δικαιούχου και του οφειλέτη, ενόψει των 
οποίων και της αδράνειας του δικαιούχου η επακολουθήσασα άσκηση του 
δικαιώματος, η οποία τείνει σε ανατροπή της κατάστασης που δημιουργήθηκε υπό τις 
παραπάνω ειδικές συνθήκες και διατηρήθηκε επί μακρό χρόνο, να εξέρχεται των 
ορίων που επιβάλλει η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ. Στην περίπτωση αυτή, η 
επιχειρούμενη από τον δικαιούχο ανατροπή της ως άνω κατάστασης δεν είναι 
απαραίτητο να προκαλεί αφόρητες ή δυσβάστακτες συνέπειες για τον οφειλέτη και να 
θέτει σε κίνδυνο την οικονομική κατάστασή του, αλλά αρκεί να επέρχονται δυσμενείς 
απλώς για τα συμφέροντά του επιπτώσεις (ΟλΑΠ 8/2001). 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι ο λόγος αναίρεσης για 
ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου ιδρύεται αν αυτός δεν εφαρμοστεί, ενώ 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της εφαρμογής του ή αν εφαρμοστεί, ενώ δεν έπρεπε, 
καθώς και αν εφαρμοστεί εσφαλμένα, αντίστοιχα δε, όταν στην ελάσσονα πρόταση 
του νομικού συλλογισμού δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγματικά περιστατικά ή όταν 
τα εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα περιστατικού που απαιτούνται με βάση τον 
πραγματικό κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννομης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ’ ουσία 
την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγματικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόμο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αν οι 
πραγματικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση.  
- Από τις διατάξεις του άρθρου 576 ΚΠολΔ προκύπτει ότι αν κατά τη συζήτηση της 
αναιρέσεως δεν εμφανιστεί ή εμφανιστεί αλλά δεν λάβει μέρος με τον τρόπο που 
ορίζει ο νόμος κάποιος από τους διαδίκους, ο Άρειος Πάγος ερευνά αυτεπαγγέλτως 
αν ο απολιπόμενος διάδικος επέσπευσε εγκύρως τη συζήτηση, οπότε συζητεί την 
υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι ή αν τη συζήτηση επέσπευσε ο αντίδικος 
του απολιπομένου διαδίκου, οπότε εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν ο τελευταίος 
κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Στην περίπτωση που η κλήση για τη συζήτηση 
δεν επιδόθηκε καθόλου ή δεν επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, ο Άρειος Πάγος 
κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση. Περαιτέρω, κατά τη γενική διάταξη του άρθρου 
226 παρ. 4 εδ. 2 και 3 ΚΠολΔ που εφαρμόζεται και στην αναιρετική δίκη κατά το άρθρο 
575 του ΚΠολΔ, αν η συζήτηση αναβληθεί, ο γραμματέας είναι υποχρεωμένος αμέσως 
μετά το τέλος της συνεδρίασης να μεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων 
που πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο που ορίστηκε. Κλήση του διαδίκου για 
εμφάνιση στη δικάσιμο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της υποθέσεως στο 
πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Κατά την έννοια της τελευταίας 
αυτής διάταξης, η αναβολή της συζήτησης και η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο 
του δικαστηρίου για τη μετ’αναβολή δικάσιμο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων 
για τη δικάσιμο αυτή και, επομένως, δεν χρειάζεται νέα κλήση του διαδίκου, όταν ο 
απολειπόμενος κατά την μετ’αναβολή δικάσιμο διάδικος είχε νομίμως κλητευθεί να 
παραστεί κατά τη δικάσιμο κατά την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση ή είχε παραστεί 
νομίμως κατά την ίδια δικάσιμο και, συνεπώς, με τη νόμιμη παράσταση και μη 
εναντίωσή του καλύφθηκε η μη νόμιμη κλήτευσή του κατά την αρχική δικάσιμο. 
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- Ως προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία περιλαμβάνεται και το 
Βέλγιο, σχετικά με τις επιδόσεις δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις εφαρμόζεται από 13-11-2008 ο κανονισμός 1393/2007 του 
Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών. Κατά τις σχετικές διατάξεις 
του νέου ως άνω κανονισμού τα προς επίδοση έγγραφα σε γνωστής διαμονής 
παραλήπτες, διαβιβάζονται απ’ευθείας μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των 
ενδιαφερόμενων κρατών και επιδίδονται προς αυτόν προς τον οποίον απευθύνονται, 
κατά κανόνα σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους παραλαβής και αποστέλλει 
στο κράτος αποστολής σχετική βεβαίωση περί τούτου. Ειδικότερα, κατά το άρθρο 10, 
αφού ολοκληρωθούν οι διατυπώσεις επίδοσης ή κοινοποίησης, εκδίδεται σχετική 
βεβαίωση βάσει του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι, η οποία αποστέλλεται 
στην αρχή διαβίβασης.  
Κατά το άρθρο 15 του ίδιου κανονισμού, αν το κράτος μέλος δεν έχει δηλώσει το 
αντίθετο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενεργήσουν τις επιδόσεις μέσω δικαστικών 
επιμελητών, υπαλλήλων ή άλλων αρμόδιων προσώπων του κράτους μέλους 
παραλαβής, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 20 του κανονισμού αυτού, οι διατάξεις 
του υπερισχύουν των διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες ή διακανονισμούς που συνάπτονται από τα κράτη μέλη και, κυρίως, του 
άρθρου IV του πρωτοκόλλου της σύμβασης των Βρυξελλών του έτους 1968 και της 
σύμβασης της Χάγης της 5-11-1965. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 19, όταν 
πρέπει να διαβιβασθεί εισαγωγικό δίκης έγγραφο ή άλλη ισοδύναμη πράξη σε άλλο 
κράτος μέλος προς επίδοση ή κοινοποίηση βάσει του παρόντος κανονισμού και ο 
εναγόμενος ερημοδικεί, ο δικαστής οφείλει να αναστείλει την έκδοση απόφασης 
μέχρις ότου διαπιστωθεί α) ότι η πράξη επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε όπως ορίζει το 
δίκαιο του κράτους παραλαβής ..., ή β) ότι ή πράξη επιδόθηκε πράγματι στον 
εναγόμενο ή στην κατοικία του με άλλον τρόπο προβλεπόμενο από τον παρόντα 
κανονισμό καθώς και ότι, και στις δύο περιπτώσεις η επίδοση ή η κοινοποίηση έγιναν 
εγκαίρως, ώστε ο εναγόμενος να είναι σε θέση να αμυνθεί. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 
23 παρ. 1, κάθε κράτος μέλος έχει την ευχέρεια να δηλώσει ότι οι δικαστές του παρά 
την παρ. 1, μπορούν να εκδώσουν απόφαση, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: α) η πράξη διαβιβάστηκε με τρόπο προβλεπόμενο στον παρόντα 
κανονισμό, β) από τη διαβίβαση της πράξης έχει παρέλθει διάστημα, το οποίο ο 
δικαστής αξιολογεί για κάθε περίπτωση χωριστά και το οποίο είναι τουλάχιστον έξι 
μήνες και γ) δεν έχει παραληφθεί καμία βεβαίωση, μολονότι έχει καταβληθεί κάθε 
εύλογη προσπάθεια μέσω των αρμοδίων αρχών ή φορέων του κράτους - μέλους 
παραλαβής. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η επίδοση της αίτησης για αναίρεση 
με κλήση για συζήτηση αυτής όταν στρέφεται κατά διαδίκου που είναι γνωστής 
διαμονής στο κράτος μέλος της Ε.Ε., όπως και το Βέλγιο, ολοκληρώνεται με την 
πραγματική επίδοση αυτών στον αναιρεσίβλητο, η οποία αποδεικνύεται με την κατά το 
άνω άρθρο 19 του κανονισμού βεβαίωση και δεν αρκεί η κατά τα άρθρα 134 και 136 
ΚΠολΔ πλασματική επίδοση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Περαιτέρω κατά το 
άρθρο 568 παρ.4 εδ.α ΚΠολΔ αν ο αναιρεσείων επισπεύδει τη συζήτηση, η κλήση 
συντάσσεται κάτω από το αντίγραφο του δικογράφου που έχει κατατεθεί και 
επιδίδεται με επιμέλειά του στους αντιδίκους τουλάχιστον εξήντα ημέρες πριν από τη 
δικάσιμο, αν όλοι οι διάδικοι που καλούνται διαμένουν στην Ελλάδα, και τουλάχιστον 
ενενήντα ημέρες, αν κάποιος από τους διαδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή η διαμονή 
του είναι άγνωστη. Ειδικότερα, κατά μεν τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 135 
παρ.1 και 134 παρ.1 ΚΠολΔ η επίδοση για τα πρόσωπα άγνωστης διαμονής, δηλαδή 
διαμονής η οποία δεν είναι κοινώς γνωστή και δεν κατέστη δυνατό παρά τη σχετική 
προσπάθεια με τα συνήθη μέσα επιμέλειας να ανευρεθεί, γίνεται στον εισαγγελέα του 
δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη και περίληψη του 
επιδοθέντος δικογράφου δημοσιεύεται με υπόδειξη του εισαγγελέα αυτού σε δύο 
ημερήσιες εφημερίδες, από τις οποίες η μία πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα και η 
άλλη στην έδρα του δικαστηρίου, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 136 παρ.1 του ίδιου 
κώδικα η επίδοση αυτή θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε από τη δημοσίευση της 
περιλήψεως του επιδοθέντος δικογράφου στις εφημερίδες κατά τ’ ανωτέρω. 



Διατάξεις: 
ΑΚ: 787, 980, 981, 982, 983, 984, 994, 1033, 1040, 1045, 1051, 1113, 1193, 1195, 1198, 
1710, 1846,  
ΚΠολΔ: 134, 135, 136, 226, 559 αριθ. 1, 575, 576, 
Κανονισμοί: 1393/2007, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Κυριότητα - Αναγνώριση κυριότητας έναντι 
Δημοσίου 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 168 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
Το δικαίωμα κυριότητος, το οποίο προβάλλεται από οποιονδήποτε 

(κάτοχο ή όχι) επί ανταλλαξίμου κτήματος πρέπει, εντός ανατρεπτικής 

προθεσμίας ενός έτους από την άνω οριστικοποίηση του πρωτοκόλλου 

καταλήψεως, να γνωστοποιηθεί με αίτηση αναγνωρίσεως του 

δικαιώματος του αιτούντος. Παρά το νόμο κήρυξη απαραδέκτου. 
Έλλειψη νόμιμης βάσης. 

- Με το άρθρ. 1 παρ. 5 του Β.Δ. της 24/31-10-1940, με το οποίο τροποποιήθηκαν, 
συμπληρώθηκαν και κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις περί ανταλλαξίμων 
μουσουλμανικών κτημάτων, καθορίζεται η διαδικασία μετά από την κοινοποίηση 
σχετικής προσκλήσεως προς τους κατόχους των κτημάτων αυτών για προσαγωγή 
στοιχείων αποδεικτικών των προβαλλομένων δικαιωμάτων, καθώς και την κοινοποίηση 
σε αυτούς και τον Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας της περιφέρειας του κτήματος του 
πρωτοκόλλου καταλήψεως και της ταυτόχρονης τοιχοκολλήσεως αυτού στο δημοτικό 
ή κοινοτικό κατάστημα, προκειμένου, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τις 
κοινοποιήσεις και τοιχοκολλήσεις αυτές, να υποβληθούν από τους κατόχους 
ενστάσεις κατά των πρωτοκόλλων, επί των οποίων αποφασίζει η Υπηρεσία 
Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών Κτημάτων και τα οποία καθίσταται 
οριστικά με την απόρριψη των ενστάσεων ή την πάροδο της για την υποβολή αυτών 
μηνιαίας προθεσμίας. Περαιτέρω, το δικαίωμα κυριότητος, το οποίο προβάλλεται από 
οποιονδήποτε (κάτοχο ή όχι) επί ανταλλαξίμου κτήματος, καταληφθέντος υπό της 
ΥΔΑΜΚ, κατ’ άρθρ. 3 παρ. 1, 2 του ιδίου ΒΔ, πρέπει, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 
ενός έτους από την άνω οριστικοποίηση του πρωτοκόλλου καταλήψεως, να 
γνωστοποιηθεί με αίτηση αναγνωρίσεως του δικαιώματος του αιτούντος, η οποία 
υποβάλλεται μέσω της Γενικής Δ/νσεως Δημοσίου Λογιστικού στο αρμόδιο 
γνωμοδοτικό συμβούλιο (άρθρ. 6 Β.Δ. της 29-9-1930 "περί Οργανώσεως της Υπηρεσίας 
Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών Κτημάτων"). Οι μη αποδεχόμενοι, (μετά 
την διαδικασία) την σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, υποχρεούντο να 
εγείρουν, εντός προθεσμίας ενός έτους από την κοινοποίηση σε αυτούς της 
αποφάσεως αυτής του Υπουργού, τακτική αγωγή διεκδικήσεως των ως άνω 
δικαιωμάτων τους. Δικαιώματα, μη κατά τα ως άνω προβληθέντα εμπροθέσμως, 
αποσβέννυνται. Οι προϋποθέσεις ενάρξεως της εν θέματι (αποσβεστικής) προθεσμίας 
δεν διαφοροποιήθηκαν με το άρθρ.: 4 ΝΔ 1042/1946, ούτε και με το άρθρ. 14 παρ. 1 Ν.
2283/1952, αλλά ούτε και με το άρθρ. 15 παρ. 4 του Ν.Δ. 547/1970 και με το άρθρ. 10 
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παρ. 3 του Ν.357/76, δυνάμει των οποίων επετράπη η έγερση της ανωτέρω αγωγής 
εντός έξι (6) μηνών, ενός (1) έτους, επί έξι (6) μήνες και για έξι (6) μήνες ακόμη, από 
της ενάρξεως της ισχύος τους, αντιστοίχως του χρονοδιαγράμματος παραταθέντος. 
- Κατ’ άρθρ. 559 αριθ. 14 ΚΠολΔ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως σε περίπτωση που "το 
δικαστήριο παρά τον νόμο ... δεν κήρυξε ... απαράδεκτο". Το απαράδεκτο πρέπει να 
προκύπτει από τις διατάξεις του ΚΠολΔ 
- Συμφώνως προς το άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται, "αν η απόφαση 
δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης".  
Διατάξεις: 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
ΝΔ: 1042/1946, άρθ. 4, 
Νόμοι: 2238/1952, άρθ. 14, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 278 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
Έκτακτη χρησικτησία. καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Παραβίαση 

των διδαγμάτων της κοινής πείρας. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Ένορκες 

βεβαιώσεις. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. 

- Κατά τη διάταξη του άρθρου 573 ΑΚ στην ανταλλαγή εφαρμόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις για την πώληση και ο καθένας από τους συμβαλλομένους κρίνεται ως 
πωλητής για την παροχή που τον βαρύνει και ως αγοραστής για την παροχή που 
απαιτεί, ενώ από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 974 και 1045 ΑΚ προκύπτει 
ότι εκείνος που έχει για μια εικοσαετία πράγμα κινητό ή ακίνητο στη νομή του, δηλαδή 
ασκεί τη φυσική εξουσία του πάνω σ’ αυτό με διάνοια κυρίου, γίνεται κύριος τούτου 
(έκτακτη χρησικτησία). Περαιτέρω, σύμφωνα με 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 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. Για την εφαρμογή της ανωτέρω 
διάταξης δεν αρκεί καταρχήν μόνη η επί μακρό χρόνο αδράνεια του δικαιούχου να 
ασκήσει το δικαίωμά του, ούτε η καλόπιστη πεποίθηση του υπόχρεου ότι δεν υπάρχει 
το δικαίωμα κατ΄ αυτού ή ότι δεν πρόκειται τούτο να ασκηθεί, ούτε κατ΄ ανάγκην από 
την άσκησή του να δημιουργούνται απλώς δυσμενείς ή και αφόρητες επιπτώσεις για 
τον υπόχρεο, αλλά απαιτείται κατά περίπτωση συνδυασμός των ανωτέρω και γενικώς 
η συνδρομή ιδιαίτερων περιστάσεων, αναγομένων στη συμπεριφορά τόσο του 
δικαιούχου όσο και του υπόχρεου, εφόσον όμως αυτή 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 (ΟλΑΠ 8/2001, 1/1997). Αναφορικώς δε με 
την αδράνεια του δικαιούχου, η διάρκειά της είναι άσχετη με τη συμπλήρωση ή όχι 
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του χρόνου παραγραφής, η οποία αποτελεί ιδιαίτερο λόγο απόσβεσης του 
δικαιώματος που πρέπει να προβάλλεται ειδικώς (ΟλΑΠ 17/1995).  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν παραβιάσθηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Τούτο συμβαίνει αν, για την εφαρμογή κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή αρκέσθηκε σε 
λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόμος καθώς και αν το δικαστήριο 
προσέδωσε στον εφαρμοστέο κανόνα δικαίου έννοια διαφορετική από την αληθινή. Αν 
το δικαστήριο έκρινε κατ’ ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγματικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι 
αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόμο, ιδρύεται 
δε ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο εφάρμοσε το νόμο, παρότι τα πραγματικά 
περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά για την εφαρμογή του ή 
δεν εφάρμοσε το νόμο, παρότι τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για 
την εφαρμογή του, καθώς και όταν προέβη σε εσφαλμένη υπαγωγή των πραγματικών 
περιστατικών σε διάταξη, στο πραγματικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται. Ο ανωτέρω 
λόγος αναίρεσης δεν δημιουργείται όταν το δικαστήριο που εξέτασε την ουσία της 
υπόθεσης δεν εφαρμόζει κανόνα δικαίου, του οποίου, υπό τις πραγματικές παραδοχές 
του δικαστηρίου, δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής. Η παράβαση των 
διδαγμάτων της κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναίρεσης μόνο αν τα διδάγματα αυτά 
αφορούν την εφαρμογή των κανόνων του δικαίου ή την υπαγωγή των πραγματικών 
γεγονότων σε αυτούς. Ως διδάγματα της κοινής πείρας νοούνται οι αρχές για την 
εξέλιξη των πραγμάτων, που συνάγονται από την παρατήρηση του καθημερινού βίου, 
την επαγγελματική ενασχόληση και την επιστημονική έρευνα και έχουν έτσι καταστεί 
κοινό κτήμα. Τα διδάγματα της κοινής πείρας μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για να 
διαπιστωθεί έμμεσα η βασιμότητα των αποδεικτέων πραγματικών περιστατικών σε 
συγκεκριμένη δίκη (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), είτε για να γίνει, αφού διαπιστωθεί η 
βασιμότητα αυτών, η υπαγωγή τους σε κανόνες ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αρ. 1 
και 560 παρ. 1β ΚΠολΔ). Ο προαναφερόμενος αναιρετικός λόγος στοιχειοθετείται όταν 
το δικαστήριο χρησιμοποιεί εσφαλμένα, δηλαδή με τρόπο που δεν συνάδει προς τις 
αρχές της λογικής, ή παραλείπει να χρησιμοποιήσει τα διδάγματα της κοινής πείρας, 
για να ανεύρει, με βάση αυτά, την αληθινή έννοια κανόνα ουσιαστικού δικαίου και, 
ιδίως, για να εξειδικεύσει αόριστες νομικές έννοιες που αυτός τυχόν περιέχει, ή για 
να υπαγάγει ή όχι σ΄ αυτόν τα εκάστοτε κρίσιμα πραγματικά περιστατικά. Αντίθετα, 
όταν το δικαστήριο χρησιμοποιεί εσφαλμένα ή παραλείπει να χρησιμοποιήσει τα 
διδάγματα της κοινής πείρας, για να διαγνώσει αν συντρέχουν ή όχι τα εκάστοτε 
αποδεικτέα περιστατικά ή για να εκτιμήσει την αποδεικτική αξία των αποδεικτικών 
μέσων ή στοιχείων, δεν στοιχειοθετείται ο προαναφερόμενος λόγος αναίρεσης, αφού, 
όπως προκύπτει από τα άρθρα 336 παρ. 4 και 339 ΚΠολΔ, τα διδάγματα της κοινής 
πείρας δεν συμπεριλαμβάνονται στα αποδεικτικά μέσα (ΟλΑΠ 8/2005). Για να είναι δε 
ορισμένος ο σχετικός λόγος αναίρεσης, πρέπει να προσδιορίζονται στο αναιρετήριο α) 
τα επικαλούμενα διδάγματα της κοινής πείρας, β) ο κανόνας ουσιαστικού δικαίου για 
την ερμηνεία ή εφαρμογή του οποίου έγινε ή δεν έγινε χρήση των διδαγμάτων της 
κοινής πείρας, γ) η φερόμενη ως εσφαλμένη έννοια που αποδόθηκε από το δικαστήριο 
της ουσίας στον συγκεκριμένο κανόνα δικαίου και δ) η προβαλλόμενη ως ορθή έννοια 
του ίδιου κανόνα δικαίου, η οποία προκύπτει από τα επικαλούμενα διδάγματα της 
κοινής πείρας, που η απόφαση δεν χρησιμοποίησε ή χρησιμοποίησε εσφαλμένα. 
Διαφορετικά, αυτός απορρίπτεται ως απαράδεκτος (ΑΠ 126/2014). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η απόφαση δεν 
έχει νόμιμη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στη έκβαση της 
δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, έλλειψη νόμιμης βάσης, λόγω ανεπαρκών 
ή αντιφατικών αιτιολογιών, υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που 
συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού, δεν προκύπτουν κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία, 
σύμφωνα με το νόμο, είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι 
συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρμόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της 
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εφαρμογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές 
της απόφασης δημιουργούνται αμφιβολίες για το αν εφαρμόσθηκε ορθώς ή όχι 
ορισμένη ουσιαστική διάταξη νόμου. Αναφέρεται σε πλημμέλειες αναγόμενες στη 
διατύπωση του αποδεικτικού πορίσματος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις 
που ανάγονται στην εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθμιση 
και αξιολόγηση αυτών και στην αιτιολόγηση του πορίσματος που έχει εξαχθεί από 
αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται πλήρως, σαφώς και χωρίς αντιφάσεις (ΟλΑΠ 24/1992). 
Οι παραπάνω από τις διατάξεις των αριθμών 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγοι 
είναι δυνατόν να φέρονται ότι πλήττουν την προσβαλλομένη απόφαση γιατί 
παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου κανόνα δικαίου, αλλά στην πραγματικότητα, υπό το 
πρόσχημα ότι κατά την εκτίμηση των αποδείξεων παραβιάστηκε κανόνας δικαίου, να 
πλήττουν την απόφαση κατά την εκτίμηση των αποδείξεων, οπότε οι λόγοι αναίρεσης 
θα απορριφθούν ως απαράδεκτοι, σύμφωνα με το άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολΔ διότι 
πλήττουν την ανέλεγκτη, περί την εκτίμηση πραγματικών γεγονότων, ουσιαστική 
κρίση του δικαστηρίου.  
- Κατά το άρθρο 270 παρ. 2 εδ. β’ ΚΠολΔ, όπως εφαρμόζεται εν προκειμένω, πριν το 
άρθρο τούτο καταργηθεί με το Ν. 4335/2015, ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη 
ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη το πολύ τρεις για κάθε πλευρά 
και μόνον αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου δύο τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ 
τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Από τη διάταξη αυτή, ερμηνευόμενη στα πλαίσια 
και της διάταξης του άρθρου 116 του ίδιου Κώδικα, που επιβάλλει την τήρηση των 
κανόνων της καλής πίστης κατά την επιχείρηση των διαδικαστικών πράξεων, 
προκύπτει ότι στην κλήση αναφέρονται υποχρεωτικά η ημέρα και ώρα εξέτασης του 
μάρτυρα, καθώς και το όνομα του συμβολαιογράφου ή το ειρηνοδικείο, αλλιώς η 
ένορκη βεβαίωση είναι ανύπαρκτη ως αποδεικτικό μέσο. Η τελευταία, αν δεν 
εμφιλοχωρεί άλλη υπηρεσιακή απασχόληση του ειρηνοδίκη ή του συμβολαιογράφου, 
της οποίας το πέρας πρέπει να αναμένει ο κλητευθείς και περί αυτού να γίνεται μνεία 
στην βεβαίωση, δίδεται κατά την ώρα που αναγράφεται στην κλήση, με εύλογη ανοχή 
αναμονής διάρκειας μέχρι 15’ . Αν ο διάδικος που κλήτευσε τον αντίδικό του και ο 
μάρτυρας που πρότεινε, από λόγους που αφορούν τους ίδιους, προσήλθαν στον 
ειρηνοδίκη ή τον συμβολαιογράφο με καθυστέρηση πέραν του πιο πάνω χρόνου, η 
ένορκη βεβαίωση, που δόθηκε ερήμην του κλητευθέντος, μετά από το χρόνο αυτό, 
δεν αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό μέσο και έτσι δεν λαμβάνεται υπόψη από το 
δικαστήριο (ΟλΑΠ 20/2004). 
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 11 περ. γ’ του άρθρου 559 ΚΠολΔ, κατά τον οποίο 
επιτρέπεται αναίρεση αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι 
διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν, ελέγχεται ουσιαστικά βάσιμος αν, παρά τη 
βεβαίωση του τελευταίου, από το όλο περιεχόμενο της προσβαλλόμενης απόφασης 
και το σύνολο των αιτιολογιών της δεν καθίσταται αδιστάκτως (απολύτως) βέβαιο, 
αλλ’ αντίθετα καταλείπονται αμφιβολίες περί του εάν, για το σχηματισμό της 
δικανικής του πεποίθησης, έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε μαζί με τις λοιπές αποδείξεις 
συγκεκριμένο αποδεικτικό μέσο (ΟλΑΠ 2/2008). Η μη λήψη υπόψη νομοτύπως 
προταθέντων αποδεικτικών μέσων πρέπει να ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 
της δίκης, δηλαδή να αφορά σε ουσιώδη πραγματικό ισχυρισμό που να επιδρά στο 
διατακτικό της απόφασης (ΑΠ 911/2002). 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 281, 573, 974, 1045, 
ΚΠολΔ: 336, 339, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 560, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  
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Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 233 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Η συμπλήρωση των 

αποδείξεων με τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, πολύ δε 

περισσότερο με τη διενέργεια και δεύτερης πραγματογνωμοσύνης, 
εναπόκειται στην κυριαρχική και μη ελεγχόμενη αναιρετικώς κρίση του 

δικαστηρίου της ουσίας. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων. 

- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρο 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νομή του για μια 
εικοσαετία πράγμα κινητό ή ακίνητο, γίνεται κύριος αυτού (έκτακτη χρησικτησία). 
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 1046 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νομή του το 
πράγμα κατά την έναρξη και τη λήξη ορισμένης χρονικής περιόδου, τεκμαίρεται ότι το 
νέμεται και κατά τον ενδιάμεσο χρόνο.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η απόφαση δεν 
έχει νόμιμη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, έλλειψη νόμιμης βάσης, λόγω ανεπαρκών 
ή αντιφατικών αιτιολογιών, υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που 
συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού, δεν προκύπτουν κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία, 
σύμφωνα με το νόμο, είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι 
συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρμόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της 
εφαρμογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ό λόγος αυτός αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές 
της απόφασης δημιουργούνται αμφιβολίες για το αν εφαρμόσθηκε ορθώς ή όχι 
ορισμένη ουσιαστική διάταξη νόμου. Αναφέρεται σε πλημμέλειες αναγόμενες στη 
διατύπωση του αποδεικτικού πορίσματος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις 
που ανάγονται στην εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθμιση 
και αξιολόγηση αυτών και στην αιτιολόγηση του πορίσματος που έχει εξαχθεί από 
αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται πλήρως, σαφώς και χωρίς αντιφάσεις. Ως ζητήματα, 
των οποίων η μη αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό 
στερεί από την απόφαση τη νόμιμη βάση, νοούνται μόνον οι ισχυρισμοί που έχουν 
αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν δηλαδή στη θεμελίωση ή κατάργηση του δικαιώματος 
που ασκήθηκε, είτε ως επιθετικό, είτε ως αμυντικό μέσο, όχι όμως και τα πραγματικά ή 
νομικά επιχειρήματα που συνέχονται με την αξιολόγηση και στάθμιση των αποδείξεων, 
για τα οποία η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο 
αναίρεσης (ΟλΑΠ 24/1992). 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 368 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η συμπλήρωση 
των αποδείξεων με τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, πολύ δε περισσότερο με τη 
διενέργεια και δεύτερης πραγματογνωμοσύνης, εναπόκειται στην κυριαρχική και μη 
ελεγχόμενη αναιρετικώς κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο εκτιμά 
ελευθέρως την ανάγκη της χρησιμοποίησης του αποδεικτικού αυτού μέσου, με 
εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους διαδίκους ζητήσει τη 
διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης και το δικαστήριο κρίνει ότι χρειάζονται ιδιάζουσες 
γνώσεις επιστήμης ή τέχνης, οπότε οφείλει να διορίσει πραγματογνώμονα ή 
πραγματογνώμονες. 
Συνεπώς, αν δεν υπάρχει παραδοχή του δικαστηρίου ότι πρόκειται για ζητήματα που 
απαιτούνται για να γίνουν αντιληπτά ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης ή τέχνης ή ότι 
υφίσταται ανάγκη συμπλήρωσης της ήδη διενεργηθείσας πραγματογνωμοσύνης, η 
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απόρριψη, ρητώς ή σιωπηρώς, σχετικού αιτήματος του διαδίκου για τη διενέργεια 
πραγματογνωμοσύνης, πρώτης ή συμπληρωματικής, δεν δημιουργεί λόγο αναίρεσης 
κατά τον αριθμό 9 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. 
- Κατά τον αριθμό 8 του ίδιου, ως άνω, άρθρου, λόγος αναίρεσης ιδρύεται και όταν το 
δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε 
υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Πράγματα υπό την έννοια της διάταξης αυτής είναι οι ασκούντες ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης αυτοτελείς ισχυρισμοί των διαδίκων που, υπό την 
προϋπόθεση νόμιμης πρότασής τους, θεμελιώνουν ιστορικώς το αίτημα της αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, καθώς και ο λόγος έφεσης που περιέχει 
παράπονο κατά της κρίσης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, με την οποία απορρίφθηκε 
ισχυρισμός του εκκαλούντος ή έγινε δεκτός ισχυρισμός του εφεσίβλητου. Ο ανωτέρω 
λόγος αναίρεσης δεν στοιχειοθετείται, αν το δικαστήριο που δίκασε έλαβε υπόψη τον 
προταθέντα ισχυρισμό και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό 
(ΟλΑΠ 25/2003). 
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 11 περ. γ’ του άρθρου 559 ΚΠολΔ, κατά τον οποίο 
επιτρέπεται αναίρεση αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι 
διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν, ελέγχεται ουσιαστικά αβάσιμος, αν 
αποδεικνύεται από την προσβαλλόμενη απόφαση, ότι το δικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλέστηκαν και προσκόμισαν οι διάδικοι προς 
απόδειξη των ισχυρισμών τους. Προς τούτο αρκεί η γενική αναφορά του είδους του 
αποδεικτικού μέσου (μάρτυρες, έγγραφα κλπ) που έλαβε υπόψη του το δικαστήριο, 
χωρίς την ανάγκη ειδικής μνείας και αξιολόγησης εκάστου και χωρίς διάκριση από 
ποια αποδεικτικά μέσα προκύπτει άμεση και από ποια έμμεση απόδειξη. Περαιτέρω, η 
μη λήψη υπόψη νομοτύπως προταθέντων αποδεικτικών μέσων πρέπει να ασκεί 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, δηλαδή να αφορά σε ουσιώδη πραγματικό 
ισχυρισμό που να επιδρά στο διατακτικό της απόφασης (ΟλΑΠ 911/2002).  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 1045, 1046, 
ΚΠολΔ: 368, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 9, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 242 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Στοιχεία που απαιτούνται για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου. 
Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη 

λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. Λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων που 

ο νόμος δεν επιτρέπει. Παραβίαση των ορισμών του νόμου σχετικά με 

τη δύναμη των αποδεικτικών μέσων. 

- Σύμφωνα με το άρθρο 1033 ΑΚ για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου 
απαιτείται συμφωνία μεταξύ κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι μετατίθεται σ’ 
αυτόν η κυριότητα για κάποια νόμιμη αιτία. Η συμφωνία γίνεται με συμβολαιογραφικό 
έγγραφο, που υποβάλλεται σε μεταγραφή. Για τη μεταβίβαση με τον παράγωγο αυτό 
τρόπο της κυριότητας, αποτελεί προϋπόθεση το να ήταν κύριος εκείνος που 
συμφώνησε τη μεταβίβασή της. 
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- Για την απόκτηση κυριότητας με τον πρωτότυπο τρόπο της τακτικής ή της έκτακτης 
χρησικτησίας, απαιτείται υπό την ισχύ μεν του Αστικού Κώδικα, εκτός από τα άλλα 
στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 1041 και 1045 ΑΚ άσκηση νομής επί 10ετία ή 
20ετία, προς συμπλήρωση της οποίας δικαιούται ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος, 
σύμφωνα με το άρθρο 1051 ΑΚ, να προσμετρήσει στο χρόνο νομής του και το χρόνο 
της με τα ίδια προσόντα νομής που άσκησε ο δικαιοπάροχός του, υπό την ισχύ δε του 
ΒΡΔ και ειδικότερα, των διατάξεων των ν.8 παρ.1 κωδ. (7.39), 9 παρ.1 Βας.(50.14), 2 
παρ.20 Πανδ. (41.4), 6 Πανδ. (44.3), 76 παρ.1 Πανδ (18.1) και 7 παρ.3 Πανδ. (23.3), που 
εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο 51 και 64 ΕισΝΑΚ, όταν η επικαλούμενη κτήση 
της κυριότητας του ακινήτου έλαβε χώρα πριν από την έναρξη ισχύος του ΑΚ 
(23.2.1946), απαιτείται άσκηση νομής επί 30ετία με καλή πίστη, δηλαδή με την 
ειλικρινή πεποίθηση του νομέα, ότι με την κτήση της νομής του ακινήτου δεν 
προσβάλλεται κατ’ ουσίαν το δικαίωμα της κυριότητας τρίτου. Εξ ετέρου σύμφωνα με 
το άρθρο 1 παρ.1 του ν.δ/τος 31/1968, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 του 
ν.1416/1984, ως προς τα ακίνητα των Δήμων και των Κοινοτήτων, εφαρμόζεται η 
νομοθεσία που ισχύει εκάστοτε για την προστασία της ακίνητης περιουσίας του 
Δημοσίου, εκτός από τα άρθρα 8 έως 20 του αναγκαστικού νόμου 1539/1938. 
Επομένως, εφαρμόζεται το άρθρο 2 του α.ν.1539/1938, κατά το οποίο τα ακίνητα του 
Δημοσίου και κατ’ επέκταση και των Δήμων και Κοινοτήτων, είναι ανεπίδεκτα νομής 
τρίτου και γι’ αυτό τα ακίνητα αυτά εξαιρούνται και είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας 
τακτικής ή έκτακτης. Η διάταξη αυτή προϋποθέτει, ότι οι Δήμοι είναι κύριοι των 
εξαιρουμένων της χρησικτησίας ακινήτων πραγμάτων. Έτσι, από τις διατάξεις αυτές 
προκύπτει ότι, προκειμένου περί ακινήτων κτημάτων των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως, ο χρόνος της κτητικής παραγραφής και μάλιστα της έκτακτης 
χρησικτησίας, μπορούσε να συμπληρωθεί μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 1968, οπότε και 
άρχισε να ισχύει το ν.δ.31/1968. Κατά συνέπεια, επί των ακινήτων αυτών είναι 
επιτρεπτή η έκτακτη χρησικτησία από εκείνον, που τα διεκδικεί, για την οποία 
απαιτείται, κατά τις διατάξεις του Βυζαντινορωμαϊκού δικαίου, ανεπίληπτη νομή επί 
τριάντα έτη και υπό τον Αστικό Κώδικα, σύμφωνα με το άρθρο 1045 αυτού, συνεχής 
νομή επί είκοσι έτη, με την προϋπόθεση ότι αυτή (έκτακτη χρησικτησία) είχε 
συμπληρωθεί μέχρι 2.12.1968, οπότε άρχισε να ισχύει το ΝΔ 31/1968 (ΑΠ 1824/2014, ΑΠ 
1079/2012, ΑΠ 1081/2012). Άσκηση νομής αποτελούν, όταν πρόκειται για ακίνητα, οι 
υλικές και εμφανείς πάνω σ’ αυτά πράξεις, που προσιδιάζουν στη φύση και τον 
προορισμό τους, με τις οποίες φανερώνεται η βούληση του νομέα να έχει το πράγμα 
για δικό του, τέτοιες δε πράξεις, μεταξύ άλλων είναι η εποπτεία, η επίβλεψη, η 
επίσκεψη, η οριοθέτηση, η εκμίσθωση σε τρίτους, η καταμέτρηση, η περιτοίχηση, η 
εγγραφή στο Κτηματολόγιο και εφόσον πρόκειται για κληρονομιαίο ακίνητο, η 
αποδοχή της κληρονομιάς και η μεταγραφή της, καθώς και η πληρωμή των οικείων 
φόρων. Μόνες οι πράξεις της υποβολής προς τις αρχές διαφόρων αιτήσεων για 
παροχή αδειών επεμβάσεως στο ακίνητο, όπως π.χ. περιτοιχίσεως ή η σύνταξη 
σχεδιαγραμμάτων και η υποβολή τους στις αρχές (δασική υπηρεσία, αρχαιολογική 
υπηρεσία, υπηρεσία καθαρισμού του αιγιαλού), εφόσον δεν συνδυάζονται με άλλες 
διακατοχικές πράξεις δεν αποτελούν εμφανείς πράξεις νομής, σε περίπτωση όμως που 
υπάρχουν και άλλες διακατοχικές πράξεις συνυπολογίζονται σ’ αυτές και οι παραπάνω 
ενέργειες (ΑΠ 307/2015, ΑΠ 1388/2014).  
- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1033, 1041 επ. 1094 επ του 
Αστ.Κώδικα 262 παρ.1 ΚΠολΔ, συνάγεται ότι ο κατά της διεκδικητικής αγωγής 
ακινήτου προβαλλόμενος από τον εναγόμενο ισχυρισμός ότι απέκτησε αυτός την 
κυριότητα του επιδίκου με έκτακτη χρησικτησία, αποτελεί ένσταση μεν αν η αγωγή 
στηρίζεται σε παράγωγο τρόπο κτήσεως της κυριότητας (διάφορος τρόπος κτήσεως) ή 
και σε πρωτότυπο τρόπο, εφόσον όμως τα περιστατικά που προτείνονται από τον 
τελευταίο, με βάση τα οποία απέκτησε είναι μεταγενέστερα εκείνων της αγωγής ή ο 
χρόνος της νομής που περιέχεται σ’ αυτά είναι επαρκής για τη συμπλήρωση διπλής 
χρησικτησίας, άρνηση δε της αγωγής αν τα περιστατικά αυτά συμπίπτουν ή είναι 
προγενέστερα εκείνων που περιέχονται στην αγωγή (ΑΠ 1402/2015, ΑΠ 610/2014).  

http://www.inlaw.gr/article.aspx?id=172074&s=81442
http://www.inlaw.gr/article.aspx?id=160151&s=81443
http://www.inlaw.gr/article.aspx?id=155398&s=81444
http://www.inlaw.gr/article.aspx?id=173758&s=81445
http://www.inlaw.gr/article.aspx?id=170758&s=81446
http://www.inlaw.gr/article.aspx?id=180390&s=81447
http://www.inlaw.gr/article.aspx?id=171423&s=81448


- Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως, για ευθεία 
παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, εφόσον το δικαστήριο έκρινε κατ’ ουσίαν την 
υπόθεση, κρίνεται ενόψει των πραγματικών περιστατικών, που ανελέγκτως δέχθηκε 
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 δεν αρκούσαν για την εφαρμογή του, είτε δεν 
τον εφάρμοσε, παρότι αυτά αρκούσαν, καθώς και όταν προέβη σε εσφαλμένη 
υπαγωγή των περιστατικών στη διάταξη, στο πραγματικό της οποίας αυτά δεν 
υπάγονται (ΟλΑΠ 20/2011). Τέλος ο ίδιος λόγος αναιρέσεως είναι δυνατό να φέρεται 
ότι πλήττει την προσβαλλόμενη απόφαση γιατί παραβίασε κανόνα δικαίου, αλλά στην 
πραγματικότητα, υπό το πρόσχημα ότι κατά την εκτίμηση των αποδείξεων 
παραβιάσθηκε κανόνας δικαίου, να πλήττει την απόφαση κατά την εκτίμηση των 
αποδείξεων, οπότε ο λόγος αναίρεσης θα απορριφθεί ως απαράδεκτος, σύμφωνα με 
το άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολΔ, γιατί πλήττει την ανέλεγκτη περί την εκτίμηση 
πραγματικών γεγονότων, ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου.  
- Κατά τη διάταξη του αριθμού 11γ του άρθρου 559 ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν 
το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη τα αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν 
και προσκόμισαν. Από τη διάταξη αυτή, συνδυαζόμενη με εκείνες των άρθρων 335, 
338 έως 340 και 346 του ίδιου κώδικα, προκύπτει ότι το δικαστήριο της ουσίας, 
προκειμένου να σχηματίσει δικανική πεποίθηση για τη βασιμότητα των πραγματικών 
ισχυρισμών των διαδίκων, που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, που 
επιδρούν δηλαδή στο διατακτικό της απόφασης (ΟλΑΠ 2/2008), οφείλει να λάβει 
υπόψη τα νομίμως προσκομισθέντα, είτε προς άμεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή 
δικαστικών τεκμηρίων αποδεικτικά μέσα, εφόσον γίνεται σαφώς και ορισμένη 
επίκληση αυτών από τον διάδικο. Είναι δε σαφής και ορισμένη η επίκληση του 
αποδεικτικού μέσου όταν είναι ειδική και από αυτήν προκύπτει η ταυτότητά του (ΟλΑΠ 
23/2008). Καμμιά ωστόσο διάταξη δεν επιβάλλει την ειδική μνεία και τη χωριστή 
αξιολόγηση καθενός από τα αποδεικτικά μέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν οι 
διάδικοι, αλλά αρκεί η γενική μνεία των κατ’ είδος, κατά το άρθρο 339 ΚΠολΔ 
αποδεικτικών μέσων που λήφθηκαν υπόψη, από δε την ιδιαίτερη αναφορά της 
αποφάσεως σε κάποιο αποδεικτικό μέσο δεν συνάγεται ότι τα λοιπά δεν λήφθηκαν 
υπόψη, αφού η απόδοση μεγαλύτερης αξιοπιστίας σε κάποιο από τα ισοδύναμα 
αποδεικτικά μέσα, ανήκει στην ανέλεγκτη και ελεύθερη, κατά το άρθρο 340 ΚΠολΔ, 
εκτίμηση των αποδείξεων. Μόνο αν από τη γενική ή και ρητή ακόμη αναφορά, σε 
συνδυασμό με το περιεχόμενο της απόφασης δεν προκύπτει κατά τρόπο αναμφίβολο 
(ΟλΑΠ 2/2008) ή κατ’ άλλη έκφραση αδιστάκτως βέβαιο (ΟλΑΠ 14/2005) ότι λήφθηκε 
υπόψη κάποιο συγκεκριμένο αποδεικτικό μέσο, στοιχειοθετείται ο αναιρετικός αυτός 
λόγος. Εξάλλου ο λόγος αυτός δεν ιδρύεται, αν το δικαστήριο δεν προσέδωσε στο 
αποδεικτικό μέσο τη βαρύτητα και ο αναιρεσείων υποστηρίζει ότι αυτό έχει, αφού η 
σχετική εκτίμηση δεν υπόκειται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 561 παρ.1 
ΚΠολΔ, στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. 
- Κατά τη διάταξη του αριθμού 11α του άρθρου 559 ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν 
το δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που ο νόμος δεν επιτρέπει, κατά δε τη 
διάταξη του αριθμού 12 του ίδιου άρθρου αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο 
παραβίασε τους ορισμούς του νόμου σχετικά με τη δύναμη των αποδεικτικών μέσων. 
Εξ ετέρου κατά το άρθρο 270 παρ. 2 εδ.α και β του ΚΠολΔ "το δικαστήριο λαμβάνει 
υπόψη τα αποδεικτικά μέσα που πληρούν τους όρους του νόμου, σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη αποδεικτική δύναμη του καθενός. Συμπληρωματικά μπορεί να λαμβάνει 
υπόψη και να εκτιμά ελεύθερα και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του 
νόμου, με την επιφύλαξη των άρθρων 393 και 394 για τον περιορισμό του εμμάρτυρου 
μέσου απόδειξης και τις εξαιρέσεις αυτού. Ως "μη πληρούντα τους όρους του νόμου" 
αποδεικτικά μέσα, νοούνται τα υποστατά μεν, πλην ελαττωματικά και γιαυτό άκυρα. 
Ενόψει τούτων λαμβάνονται υπόψη αδιακρίτως πλέον, κάθε είδους έγγραφα όπως 
έγγραφα αχρονολόγητα, ανεπικύρωτα, άκυρα και μη συντεταγμένα κατ’ αποδεικτικό 
τύπο, ανυπόγραφα ή υπέρ του εκδότη τους. Δεν λαμβάνονται υπόψη μόνο τα 
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ανυπόστατα πλαστά ή μη γνήσια έγγραφα, γιατί δεν συγχωρείται η χρησιμοποίηση 
ψευδών αποδεικτικών στοιχείων (ΟλΑΠ 15/2003). Τέλος τα αποδεικτικά μέσα, κατά 
κανόνα και ενόψει του συστήματος της ελεύθερης εκτιμήσεως των αποδείξεων που 
ισχύει στον ΚΠολΔ (άρθρ. 340 ΚΠολΔ), είναι ισοδύναμα και εξαιρετικά μόνο 
προσδίδεται σε ορισμένα αποδεικτικά μέσα αυξημένη αποδεικτική δύναμη, όπως στη 
δικαστική ομολογία (άρθρο 352) και στα έγγραφα, που παράγουν πλήρη απόδειξη 
(αρθρ. 438 επ. 441, 445), η δε απόδοση σε ένα ή περισσότερα αποδεικτικά μέσα 
μεγαλύτερης ή μικρότερης βαρύτητας ή αξιοπιστίας δεν ιδρύει τον αναιρετικό λόγο 
του αρ.12 αλλά ανήκει στην ανέλεγκτη αναιρετικά κρίση του δικαστηρίου της ουσίας 
(ΑΠ 618/2016).  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 1033, 1041, 1045, 1051, 1094, 
ΚΠολΔ: 262, 339, 340, 352, 438 επ., 441, 445, 522, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 
559 αριθ. 11γ, 561, 
ΑΝ: 1539/1938, άρθ. 2, 8 - 20, 
ΝΔ: 31/1968,  
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Κυριότητα - Κληρονομική διαδοχή 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 615 
Έτος: 2016 
Περίληψη: 
Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόμενοι με την αοριστία της αγωγής. Στοιχεία 

ορισμένου στην διεκδικητική ή αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου 

αγωγή. Κληρονομική διαδοχή. Προϋποθέσεις μεταβίβασης ακινήτου. 
Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση διδαγμάτων της κοινής πείρας. 

Έλλειψη νόμιμης βάσης. Παρά το νόμο λήψη υπόψη πραγμάτων. Παρά 

το νόμο αποδοχή πραγμάτων που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση 

της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών 

μέσων. Παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου. 

- Η νομική αοριστία της αγωγής, στηρίζει λόγο αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ), συντρέχει δε αν το δικαστήριο για τη 
θεμελίωση της αγωγής στο συγκεκριμένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου αρκέστηκε σε 
στοιχεία λιγότερα ή αξίωσε περισσότερα από εκείνα που ο κανόνας αυτός απαιτεί για 
τη γένεση του οικείου δικαιώματος, κρίνοντας αντιστοίχως νόμιμη ή μη στηριζόμενη 
στο νόμο την αγωγή. Αντίθετα, η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της αγωγής, η οποία 
υπάρχει όταν δεν εκτίθενται στην αγωγή όλα τα στοιχεία που απαιτούνται κατά νόμο 
για τη στήριξη του αιτήματός της, τα πραγματικά, δηλαδή, περιστατικά που απαρτίζουν 
την ιστορική βάση της αγωγής και προσδιορίζουν το αντικείμενο της δίκης, 
δημιουργεί λόγους αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 8 και 14 του ΚΠολΔ. Ειδικότερα, 
ο από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης ιδρύεται, αν το δικαστήριο έκρινε 
ορισμένη και νόμιμη την αγωγή, λαμβάνοντας υπόψη αναγκαία για τη θεμελίωσή της 
και την περιγραφή του αντικειμένου της δίκης γεγονότα που δεν εκτίθενται στο 
δικόγραφό της ή εάν απέρριψε ως αόριστη ή μη νόμιμη την αγωγή, παραγνωρίζοντας 
εκτιθέμενα για τη θεμελίωσή της και την περιγραφή του αντικειμένου της δίκης 
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γεγονότα, που με επάρκεια εκτίθενται σ’ εκείνη, ενώ ο από το άρθρο 559 αριθ. 14 
ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης ιδρύεται, αν το δικαστήριο, παρά τη μη επαρκή έκθεση σ’ 
αυτήν των στοιχείων που είναι αναγκαία για τη στήριξη του αιτήματος της αγωγής, 
την έκρινε ορισμένη, θεωρώντας ότι αυτά εκτίθενται με επάρκεια ή αν παρά την 
επαρκή έκθεση των στοιχείων αυτών, την απέρριψε ως αόριστη. Για να θεμελιωθεί ο 
πιο πάνω λόγος αναίρεσης από τους αριθμούς 8 και 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ θα 
πρέπει η αοριστία της αγωγής να προταθεί νομοτύπως στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, 
να επαναφερθεί νομίμως στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το γεγονός δε τούτο να 
αναφέρεται με σαφήνεια στο αναιρετήριο (ΟλΑΠ 16/2000).  
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολΔ, η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στα 
άρθρα 118 και 117 ΚΠολΔ, πρέπει να περιέχει: α) σαφή έκθεση των γεγονότων που τη 
θεμελιώνουν, σύμφωνα με το νόμο, και δικαιολογούν την άσκησή της από τον 
ενάγοντα κατά του εναγομένου, β) ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς 
και γ) ορισμένο αίτημα. Προκειμένου, ειδικότερα, περί διεκδικητικής ή 
αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου αγωγής απαιτείται, για το ορισμένο αυτής, 
εκτός από τα απαιτούμενα κατά τα άρθρα 1094 ΑΚ και 70 ΚΠολΔ στοιχεία και ακριβής 
περιγραφή του εν λόγω ακινήτου, δηλαδή ο προσδιορισμός του κατά θέση, έκταση, 
ιδιότητα και όρια, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητά του. 
- Κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 1710 παρ. 1, 1193, 1195, 1198 και 1199 
ΑΚ, η κληρονομική διαδοχή, είτε αυτή χωρεί εκ του νόμου, είτε εκ διαθήκης, αποτελεί 
παράγωγο τρόπο κτήσης της κυριότητας των κληρονομιαίων κινητών και ακινήτων 
πραγμάτων, η κυριότητα όμως των ακινήτων που περιλαμβάνεται στην κληρονομία, 
όπως και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα σ’ αυτά, μεταβιβάζεται στον κληρονόμο 
αναδρομικώς από το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, μόνον εφόσον εκείνος 
(κληρονόμος) αποδεχθεί με δημόσιο έγγραφο την κληρονομία και η σχετική αποδοχή 
μεταγραφεί ή εκδοθεί κληρονομητήριο και μεταγραφεί τούτο. Έτσι, επί 
αναγνωριστικής κυριότητας ή διεκδικητικής αγωγής που στηρίζεται, καθόσον αφορά 
τον τρόπο κτήσης της κυριότητας του ενάγοντος στο επίδικο ακίνητο, στην 
κληρονομική διαδοχή, αποτελούν στοιχεία του κύρους αυτής, κατά τη διάταξη του 
άρθρου 216 παρ. 1 ΚΠολΔ, τόσον η αποδοχή της κληρονομίας, όσο και η μεταγραφή 
της ή η έκδοση κληρονομητηρίου και η μεταγραφή τούτου, η παράλειψη δε των 
στοιχείων αυτών στην αγωγή, καθιστά την τελευταία αόριστη, χωρίς δυνατότητα 
συμπλήρωσης της αοριστίας της με τις προτάσεις της πρώτης συζήτησής της. Τα 
αμέσως πιο πάνω στοιχεία της αποδοχής και της μεταγραφής της δεν είναι αναγκαίο 
να μνημονεύονται στην αγωγή στην περίπτωση που ο θάνατος του κληρονομουμένου 
επήλθε πριν από την εισαγωγή του ΑΚ (23-2-1946), εφόσον η κληρονομία του, 
σύμφωνα με το άρθρο 92 του Εισαγωγικού Νόμου του ΑΚ, διέπεται από τις διατάξεις 
του προϊσχύσαντος βυζαντινορωμαϊκού δικαίου, που δεν απαιτούσαν την τήρηση των 
διατυπώσεων αυτών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 12 Πανδ. (28.7), Ν. 
14 παρ. 8 Πανδ. (11.7) και Ν. 69 Πανδ. (29.2), οι εκούσιοι ή εξωτικοί κληρονόμοι, στους 
οποίους περιλαμβάνονται η σύζυγος, καθώς και οι μη υπεξούσιοι κατιόντες του 
κληρονομουμένου, δηλαδή οι ενήλικοι κατιόντες, αποκτούν την κληρονομία με 
μονομερή δήλωση της βούλησής τους για αποδοχή της, που αποτελεί δικαιοπραξία μη 
απευθυντέα (υπεισέλευση στην κληρονομία). Η δήλωση αυτή μπορεί να είναι είτε ρητή 
(έγγραφη ή προφορική), είτε σιωπηρή, συναγόμενη από συμπεριφορά ή πράξεις που 
φανερώνουν την πρόθεση εκείνου που καλείται στην κληρονομία για ανάμειξη σ’ αυτή 
και απόκτησή της (ΑΠ 383/2014). Σύμφωνα επίσης, με τις διατάξεις των Ν. 2 Εισ. (2.19), 
3 Εισ. (3.1), 14 Πανδ. (38.16), οι οικείοι (sui), δηλαδή τα ανήλικα τέκνα του 
κληρονομουμένου, που τελούσαν υπό την άμεση πατρική εξουσία του τελευταίου, 
κατά το χρόνο του θανάτου του, αποκτούσαν αυτοδικαίως την κληρονομία του 
εξουσιαστή πατέρα τους, χωρίς τη γνώση ή βούλησή τους, είτε επρόκειτο για 
κληρονομική διαδοχή από το νόμο (εξ αδιαθέτου), είτε από διαθήκη. Επί 
κληρονομικής, επομένως, διαδοχής, που έλαβε χώρα υπό την ισχύ του 
βυζαντινορωμαϊκού δικαίου πρέπει, για την πληρότητα, κατά την διάταξη του άρθρου 
216 παρ. 1 ΚΠολΔ, της αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής, να αναφέρονται στο 
δικόγραφό της τα απαιτούμενα κατά νόμο στοιχεία για την επαγωγή της κληρονομίας 
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στον κληρονόμο, δηλαδή είτε το ότι ο τελευταίος ήταν, κατά το χρόνο του θανάτου 
του κληρονομουμένου, ανήλικος και τελούσε υπό την άμεση πατρική εξουσία αυτού, 
οπότε η κληρονομία επάγεται αυτοδικαίως σ΄ εκείνον, είτε ότι ο ίδιος υπεισήλθε στην 
κληρονομία με ρητή ή σιωπηρή δήλωσή του και αναμείχθηκε σ’ αυτή με πρόθεση 
κληρονόμου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση απαιτείται η επίκληση στην αγωγή 
συγκεκριμένων υλικών πράξεων, από τις οποίες εμφαίνεται η βούληση του 
κληρονόμου να αποκτήσει την κληρονομία, ενώ μόνη η επίκληση του γεγονότος ότι το 
κληρονομιαίο ακίνητο περιήλθε στον κληρονόμο από κληρονομική διαδοχή δεν αρκεί 
για το ορισμένο της αγωγής. Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη των άρθρων 1 παρ. 1 και 4 
και 7 παρ. 1 του Ν. 2310/1920 "περί της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής" που 
καταργήθηκε μετά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα με το άρθρο 96 του ΕισΝΑΚ, 
αλλά εφαρμόζεται για την κληρονομία των προσώπων που απεβίωσαν κατά το χρονικό 
διάστημα από 3-7-1920 μέχρι 22-2-1946, αφενός ως κληρονόμοι εξ αδιαθέτου στην 
πρώτη τάξη καλούνται οι κατιόντες του κληρονομούμενου και τα τέκνα κληρονομούν 
κατ’ ισομοιρίαν και αφετέρου ο επιζών σύζυγος καλείται αυτοδικαίως ως εξ αδιαθέτου 
κληρονόμος μετά των συγγενών της πρώτης τάξης στο 1/4 της κληρονομίας, χωρίς τη 
συνδρομή οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης. 
- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 369, 1033 και 1192 ΑΚ προκύπτει ότι, 
για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου, απαιτείται συμφωνία που γίνεται με 
υποβαλλόμενο σε μεταγραφή συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ του κυρίου και 
εκείνου που την αποκτά, ότι μετατίθεται στον τελευταίο η κυριότητα για κάποια 
νόμιμη αιτία. 
- Κατά τις διατάξεις του μεν άρθρου 1045 ΑΚ, εκείνος που έχει στη νομή του για μια 
εικοσαετία πράγμα κινητό ή ακίνητο γίνεται κύριος αυτού με έκτακτη χρησικτησία, 
του δε άρθρου 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 κατ΄ άρθρο 
1051 ΑΚ. Φυσική εξουσία επί του πράγματος υπάρχει και στην περίπτωση που ο νομέας 
δεν βρίσκεται σε διαρκή σωματική επαφή με το πράγμα, αλλά έχει την εποπτεία και τη 
δυνατότητα άσκησης φυσικής εξουσίας κάθε στιγμή. Δεν είναι δε αναγκαίο η νομή να 
ασκείται αυτοπροσώπως, αλλά μπορεί να ασκείται μέσω άλλου (άρθρο 980 ΑΚ). 
Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 787, 974, 980, 981, 982, 983, 984, 994, 1113, 
1884 του ΑΚ, συνάγεται ότι ο συγκληρονόμος, ως συγκοινωνός, αν κατέχει ολόκληρο 
το κοινό κληρονομιαίο πράγμα, θεωρείται ότι κατέχει τούτο και στο όνομα των λοιπών 
κληρονόμων, στους οποίους αυτοδικαίως και χωρίς να ενεργήσουν υλικές πράξεις σε 
αυτό, περιέρχεται η συννομή του, μετά το θάνατο του κληρονομουμένου, που είχε τη 
νομή του. Δεν μπορεί δε ο συγκληρονόμος να αντιτάξει κατά των λοιπών κληρονόμων 
κτητική (έκτακτη χρησικτησία) παραγραφή, πριν καταστήσει γνωστό σ’ εκείνους ότι 
αποφάσισε να νέμεται το κοινό κληρονομιαίο πράγμα αποκλειστικώς στο όνομά του 
ως κύριος και από τη γνωστοποίηση αυτή παρέλθει η απαιτούμενη για τη χρησικτησία 
εικοσαετία. Αλλά και κατά τις διατάξεις του προϊσχύσαντος βυζαντινορωμαϊκού 
δικαίου των Ν. 7 παρ. 5 Πανδ. (10.3), Ν. 42 Πανδ. (41.2), Ν. 3 Κωδ. (7.34), που αποτελούν 
απόρροια του κανόνα του άρθρου 28 Πανδ. (10.3), σύμφωνα με τον οποίο "εν τω κοινώ 
πράγματι ουδείς των κοινωνών δύναται ποιείν τι παρά την γνώμην των άλλων", σαφώς 
συνάγεται ότι εάν ο κοινωνός, που είναι και ο εξ αδιαθέτου συγκληρονόμος, κατά 
τους Ν. 3 και 4 Εισ. (2.27), κατέχει ολόκληρο το κοινό, θεωρείται ότι το κατέχει και για 
λογαριασμό των συγκοινωνών, κατά την ανήκουσα στον καθένα ιδανική μερίδα και 
δεν μπορεί να αντιτάξει εναντίον αυτών αποσβεστική ή κτητική παραγραφή πριν τους 
γνωστοποιήσει ότι νέμεται ποσοστό μεγαλύτερο από τη μερίδα του ή ολόκληρο το 
πράγμα για δικό του λογαριασμό ως κύριος. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν παραβιάσθηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Τούτο συμβαίνει αν, για την εφαρμογή κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή αρκέσθηκε σε 



λιγότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτεί ο νόμος, καθώς και αν το δικαστήριο 
προσέδωσε στον εφαρμοστέο κανόνα έννοια διαφορετική από την αληθινή. Στην 
περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ’ ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου κρίνεται εν όψει των πραγματικών περιστατικών που ανελέγκτως 
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο 
νόμο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο εφάρμοσε το νόμο, παρότι τα 
πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήσαν αρκετά για την 
εφαρμογή του ή δεν εφάρμοσε το νόμο, παρότι τα πραγματικά περιστατικά που 
δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρμογή του, καθώς και όταν προέβη σε εσφαλμένη 
υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών σε διάταξη, στο πραγματικό της οποίας αυτά 
δεν υπάγονται (ΟλΑΠ 1/2013). Ο ανωτέρω λόγος αναίρεσης δεν δημιουργείται όταν το 
δικαστήριο που εξέτασε την ουσία της υπόθεσης δεν εφαρμόζει κανόνα δικαίου, του 
οποίου, υπό τις πραγματικές παραδοχές του δικαστηρίου, δεν συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής. Η παράβαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας αποτελεί 
λόγο αναίρεσης μόνο αν τα διδάγματα αυτά αφορούν την εφαρμογή των κανόνων του 
δικαίου ή την υπαγωγή των πραγματικών γεγονότων σε αυτούς. Ως διδάγματα της 
κοινής πείρας νοούνται οι αρχές για την εξέλιξη των πραγμάτων, που συνάγονται από 
την παρατήρηση του καθημερινού βίου, την επαγγελματική ενασχόληση και την 
επιστημονική έρευνα και έχουν έτσι καταστεί κοινό κτήμα, μπορούν δε να 
χρησιμοποιηθούν είτε για να διαπιστωθεί έμμεσα η βασιμότητα των αποδεικτέων 
πραγματικών περιστατικών σε συγκεκριμένη δίκη (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), είτε για 
να γίνει, αφού διαπιστωθεί η βασιμότητα αυτών, η υπαγωγή τους σε κανόνες 
ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αρ. 1 και 560 παρ. 1β ΚΠολΔ). Ο προαναφερόμενος 
αναιρετικός λόγος στοιχειοθετείται όταν το δικαστήριο χρησιμοποιεί εσφαλμένα, 
δηλαδή με τρόπο που δεν συνάδει προς τις αρχές της λογικής, ή παραλείπει να 
χρησιμοποιήσει τα διδάγματα της κοινής πείρας, για να ανεύρει, με βάση αυτά, την 
αληθινή έννοια κανόνα ουσιαστικού δικαίου και, ιδίως, για να εξειδικεύσει αόριστες 
νομικές έννοιες που αυτός τυχόν περιέχει, ή για να υπαγάγει ή όχι σ΄ αυτόν τα 
εκάστοτε κρίσιμα πραγματικά περιστατικά. Αντίθετα, όταν το δικαστήριο χρησιμοποιεί 
εσφαλμένα ή παραλείπει να χρησιμοποιήσει τα διδάγματα της κοινής πείρας, για να 
διαγνώσει αν συντρέχουν ή όχι τα εκάστοτε αποδεικτέα περιστατικά ή για να 
εκτιμήσει την αποδεικτική αξία των αποδεικτικών μέσων ή στοιχείων, δεν 
στοιχειοθετείται ο προαναφερόμενος λόγος αναίρεσης, αφού, όπως προκύπτει από τα 
άρθρα 336 παρ. 4 και 339 ΚΠολΔ, τα διδάγματα της κοινής πείρας δεν 
συμπεριλαμβάνονται στα αποδεικτικά μέσα (ΟλΑΠ 8/2005). Για να είναι δε ορισμένος ο 
σχετικός λόγος αναίρεσης, πρέπει να προσδιορίζονται στο αναιρετήριο α) τα 
επικαλούμενα διδάγματα της κοινής πείρας, β) ο κανόνας ουσιαστικού δικαίου για την 
ερμηνεία ή εφαρμογή του οποίου έγινε ή δεν έγινε χρήση των διδαγμάτων της κοινής 
πείρας, γ) η φερόμενη ως εσφαλμένη έννοια που αποδόθηκε από το δικαστήριο της 
ουσίας στον συγκεκριμένο κανόνα δικαίου και δ) η προβαλλόμενη ως ορθή έννοια του 
ίδιου κανόνα δικαίου, η οποία προκύπτει από τα επικαλούμενα διδάγματα της κοινής 
πείρας, που η απόφαση δεν χρησιμοποίησε ή χρησιμοποίησε εσφαλμένα. Διαφορετικά, 
αυτός απορρίπτεται ως απαράδεκτος.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η απόφαση δεν 
έχει νόμιμη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στη έκβαση της 
δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, έλλειψη νόμιμης βάσης, λόγω ανεπαρκών 
ή αντιφατικών αιτιολογιών, υπάρχει, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που 
συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού, δεν προκύπτουν κατά 
τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία, 
σύμφωνα με το νόμο, είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι 
συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρμόσθηκε ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι της 
εφαρμογής της. Ιδρύεται, δηλαδή, ο λόγος αυτός αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές 
της απόφασης δημιουργούνται αμφιβολίες για το αν εφαρμόσθηκε ορθώς ή όχι 
ορισμένη ουσιαστική διάταξη νόμου. Αναφέρεται σε πλημμέλειες αναγόμενες στη 
διατύπωση του αποδεικτικού πορίσματος και δεν ιδρύεται όταν υπάρχουν ελλείψεις 
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που ανάγονται στην εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα στην ανάλυση, στάθμιση 
και αξιολόγηση αυτών και στην αιτιολόγηση του πορίσματος που έχει εξαχθεί από 
αυτές, αρκεί τούτο να εκτίθεται πλήρως, σαφώς και χωρίς αντιφάσεις (ΟλΑΠ 24/1992). 
Οι παραπάνω από τις διατάξεις των αριθμών 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγοι 
είναι δυνατόν να φέρονται ότι πλήττουν την προσβαλλόμενη απόφαση γιατί 
παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου κανόνα δικαίου, αλλά στην πραγματικότητα, υπό το 
πρόσχημα ότι κατά την εκτίμηση των αποδείξεων παραβιάστηκε κανόνας δικαίου, να 
πλήττουν την απόφαση κατά την εκτίμηση των αποδείξεων, οπότε οι λόγοι αναίρεσης 
θα απορριφθούν ως απαράδεκτοι, σύμφωνα με το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολΔ διότι 
πλήττουν την ανέλεγκτη, περί την εκτίμηση πραγματικών γεγονότων, ουσιαστική 
κρίση του δικαστηρίου.  
- Κατά τον αριθμό 8 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, λόγος αναίρεσης ιδρύεται και όταν το 
δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε 
υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης. Πράγματα υπό την έννοια της διάταξης αυτής είναι οι ασκούντες ουσιώδη 
επίδραση στην έκβαση της δίκης αυτοτελείς ισχυρισμοί των διαδίκων που, υπό την 
προϋπόθεση νόμιμης πρότασής τους, θεμελιώνουν ιστορικώς το αίτημα της αγωγής, 
ανταγωγής, ένστασης ή αντένστασης, καθώς και ο λόγος έφεσης που περιέχει 
παράπονο κατά της κρίσης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, με την οποία απορρίφθηκε 
αυτοτελής (και όχι αρνητικός της αγωγής) ισχυρισμός του εκκαλούντος ή έγινε 
δεκτός αυτοτελής ισχυρισμός του εφεσίβλητου. Ο ανωτέρω λόγος αναίρεσης δεν 
στοιχειοθετείται, αν το δικαστήριο που δίκασε έλαβε υπόψη τον προταθέντα 
ισχυρισμό και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό (ΟλΑΠ 
25/2003).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παρά τον νόμο δέχτηκε πράγματα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη. Ο λόγος αυτός αναίρεσης 
στοιχειοθετείται όταν το δικαστήριο δέχεται πράγματα, δηλαδή αυτοτελείς 
πραγματικούς ισχυρισμούς που τείνουν σε θεμελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του 
δικαιώματος που ασκείται με αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, χωρίς να έχει 
προσκομιστεί οποιαδήποτε απόδειξη για τους ισχυρισμούς αυτούς ή όταν δεν εκθέτει, 
έστω και γενικά, στην απόφασή του από ποια αποδεικτικά μέσα άντλησε την απόδειξη 
για τη βασιμότητά τους. Ειδικότερα δεν απαιτείται να αξιολογείται στην απόφαση 
κάθε αποδεικτικό μέσο ειδικά και χωριστά ή να εξειδικεύονται τα έγγραφα ή να 
γίνεται διάκριση ποια από αυτά λαμβάνονται υπόψη για άμεση και ποια για έμμεση 
απόδειξη.  
- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 11 περ. γ’ του άρθρου 559 ΚΠολΔ, κατά τον οποίο 
επιτρέπεται αναίρεση αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι 
διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν, ελέγχεται ουσιαστικά αβάσιμος, αν 
αποδεικνύεται από την προσβαλλόμενη απόφαση, ότι το δικαστήριο της ουσίας έλαβε 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλέστηκαν και προσκόμισαν οι διάδικοι προς 
απόδειξη των ισχυρισμών τους. Προς τούτο αρκεί η γενική αναφορά του είδους του 
αποδεικτικού μέσου (μάρτυρες, έγγραφα κλπ) που έλαβε υπόψη του το δικαστήριο, 
χωρίς την ανάγκη ειδικής μνείας και αξιολόγησης εκάστου και χωρίς διάκριση από 
ποια αποδεικτικά μέσα προκύπτει άμεση και από ποια έμμεση απόδειξη. Περαιτέρω, η 
μη λήψη υπόψη νομοτύπως προταθέντων αποδεικτικών μέσων πρέπει να ασκεί 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, δηλαδή να αφορά σε ουσιώδη πραγματικό 
ισχυρισμό που να επιδρά στο διατακτικό της απόφασης (ΟλΑΠ 911/2002).  
- Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης για 
παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας 
υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος, που ανάγεται δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου, 
με την παραδοχή ότι περιέχει περιστατικά προδήλως διαφορετικά από εκείνα που 
πράγματι περιλαμβάνει, όχι δε και όταν από το περιεχόμενο του εγγράφου, το οποίο 
σωστά διέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισμα διαφορετικό από εκείνο που ο 
αναιρεσείων θεωρεί ορθό. Στην τελευταία αυτή περίπτωση πρόκειται για παράπονο 
που αναφέρεται στην εκτίμηση πραγματικών γεγονότων, η οποία εκφεύγει από τον 
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αναιρετικό έλεγχο. Για να θεμελιωθεί πάντως ο προαναφερόμενος λόγος θα πρέπει το 
δικαστήριο της ουσίας να έχει στηρίξει το αποδεικτικό του πόρισμα αποκλειστικά ή 
κατά κύριο λόγο στο έγγραφο, το περιεχόμενο του οποίου φέρεται ότι 
παραμορφώθηκε, όχι δε όταν το έχει συνεκτιμήσει απλώς, μαζί με άλλα αποδεικτικά 
μέσα, χωρίς να εξαίρει το έγγραφο, αναφορικά με το πόρισμα, στο οποίο κατέληξε για 
την ύπαρξη ή μη του αποδεικτέου γεγονότος (ΟλΑΠ 2/2008). Τέλος, για την έρευνα 
της ουσιαστικής βασιμότητας του ως άνω λόγου, απαιτείται η προσκομιδή από τον 
αναιρεσείοντα στον Άρειο Πάγο του εγγράφου, το οποίο, κατά τους ισχυρισμούς του, 
φέρεται ότι παραμορφώθηκε, προκειμένου να εκτιμηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 561 
παρ. 2 ΚΠολΔ, το περιεχόμενό του, ως προς τη διαπίστωση της βασιμότητας του 
σφάλματος του δικαστηρίου της ουσίας. Διαφορετικά ο ερευνώμενος αναιρετικός 
λόγος είναι αβάσιμος ως αναπόδεικτος. Κατά την έννοια του άρθρου τούτου, ως 
έγγραφα, η παραμόρφωση του περιεχομένου των οποίων ιδρύει τον από τη διάταξη 
αυτή λόγο αναίρεσης, νοούνται τα κατά τις διατάξεις των άρθρων 339 και 432 έως 465 
ΚΠολΔ, όχι δε και εκείνα, στα οποία αποτυπώνονται άλλα αποδεικτικά μέσα, όπως είναι 
οι γνωμοδοτήσεις πραγματογνωμόνων, οι εισηγητικές εκθέσεις και οι εκθέσεις 
αυτοψίας ή τα πρακτικά και οι αποφάσεις που περιέχουν καταθέσεις μαρτύρων.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 369, 787, 974, 980, 981, 982, 983, 984, 994, 1033, 1045, 1051, 1113, 1192, 1884, 
ΚΠολΔ: 117, 118, 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 14, 
559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
ΕισΝΑΚ: 96, 
Δημοσίευση: INLAW 2016  

Κυριότητα - Κληρονομική διαδοχή 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 240 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Προϋποθέσεις μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου. Κληρονομική 

διαδοχή. Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 

δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. 

- Σύμφωνα με το άρθρο 1033 ΑΚ, για τη μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου απαιτείται 
συμφωνία μεταξύ του κυρίου και εκείνου που αποκτά, ότι μετατίθεται σ’ αυτόν η 
κυριότητα για κάποια νόμιμη αιτία. Για τη μεταβίβαση, με τον παράγωγο αυτό τρόπο 
της κυριότητας του ακινήτου, αποτελεί προϋπόθεση το να ήταν κύριος εκείνος που 
συμφώνησε τη μεταβίβασή της, επί δε πλειστηριασμού η περίληψη της κατακυρωτικής 
εκθέσεως επέχει θέση συμβολαιογραφικού εγγράφου, δεδομένου ότι αφορά 
ιδιόρρυθμη σύμβαση πωλήσεως, η οποία ενεργείται υπό το κύρος και τη συμμετοχή 
της αρχής και επιφέρει μετάθεση κυριότητας, όπως τούτο προκύπτει από τις διατάξεις 
των άρθρων 1002 παρ. 1α, 1003 και 1005 παρ. 1 ΚΠολΔικ σε συνδυασμό προς εκείνες 
των άρθρων 1192 αρ. 2 και 1198 ΑΚ. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1710, 1846, 1193, 1195, 1198 και 1199 ΑΚ προκύπτει ότι 
παράγωγο τρόπο μεταβιβάσεως επί ακινήτου αποτελεί και η καθολική διαδοχή, από 
διαθήκη ή εξ αδιαθέτου, εφόσον ο κληρονομούμενος ήταν κύριος του ακινήτου κατά 
το χρόνο του θανάτου του και ο κληρονόμος αποδέχθηκε την επαχθείσα σ’ αυτόν 
κληρονομία, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία 
μεταγραφών, με τη δε μεταγραφή θεωρείται ότι περιήλθε στον κληρονόμο ή 
κληροδόχο η κυριότητα από το χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου, η δε 
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αναδρομική ενέργεια της μεταγραφής της πράξεως αποδοχής της κληρονομίας δεν 
συνεπάγεται και την κατάλυση των δικαιωμάτων τρίτων στα κληρονομιαία ακίνητα, 
αποκτηθέντων νομίμως μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου, όπως η κυριότητα 
που αποκτήθηκε πρωτοτύπως με χρησικτησία, συμπληρωθείσα μέχρι το χρόνο της 
μεταγραφής.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 974, 1041, 1042, 1045 και 1051 του ίδιου κώδικα, 
συνάγεται ότι για την κτήση κυριότητας ακινήτου με τακτική μεν χρησικτησία 
απαιτείται άσκηση νομής με καλή πίστη και νόμιμο τίτλο για μία δεκαετία, με έκτακτη 
δε χρησικτησία άσκηση νομής επί συνεχή εικοσαετία, με δυνατότητα του νομέα να 
συνυπολογίσει το δικό του χρόνο χρησικτησίας στο χρόνο χρησικτησίας του 
δικαιοπαρόχου του. ‘ Ασκηση νομής αποτελούν, όταν πρόκειται για ακίνητα, οι υλικές 
και εμφανείς πάνω σ’ αυτά πράξεις, με τις οποίες φανερώνεται η βούληση του νομέα 
να έχει το πράγμα για δικό του, τέτοιες δε πράξεις, μεταξύ άλλων, είναι η εποπτεία, η 
επίβλεψη, η καλλιέργεια, η δενδροφύτευση, η φύλαξη, η οριοθέτηση και εφόσον 
πρόκειται για κληρονομιαίο ακίνητο η αποδοχή της κληρονομιάς και η μεταγραφή της, 
καθώς και η καταβολή του οικείου φόρου, χωρίς να απαιτείται και ο ημερολογιακός 
προσδιορισμός των επί μέρους πράξεων μέσα στο χρόνο της χρησικτησίας. Οι αφανείς 
πράξεις της συντάξεως τοπογραφικών διαγραμμάτων, εγγραφής προσημειώσεων, 
υποθηκών και κατασχέσεων, εφόσον δεν συνδυάζονται με εμφανείς υλικές πράξεις 
δεν συνιστούν πράξεις νομής. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι λόγος αναιρέσεως για 
ευθεία παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, εφόσον το δικαστήριο έκρινε κατ’ 
ουσίαν την υπόθεση, κρίνεται ενόψει των πραγματικών περιστατικών, που ανελέγκτως 
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο 
νόμο, ιδρύεται δε ο αναιρετικός αυτός λόγος αν οι πραγματικές παραδοχές της 
απόφασης καθιστούν φανερή την παράβαση, τούτο δε συμβαίνει, μεταξύ άλλων και 
όταν το δικαστήριο δεν εφάρμοσε το νόμο, παρότι τα πραγματικά περιστατικά που 
δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρμογή του ή εφάρμοσε το νόμο, παρότι τα πραγματικά 
περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά για την εφαρμογή τους. 
Τέλος κατά την έννοια της διατάξεως του αριθμού 19 του ίδιου άρθρου, λόγος 
αναιρέσεως για έλλειψη νομίμου βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται, όταν από τις 
αιτιολογίες της αποφάσεως δεν προκύπτουν σαφώς και χωρίς αμφιβολίες τα 
περιστατικά που είναι αναγκαία, για να κριθεί αν στη συγκεκριμένη περίπτωση 
συντρέχουν οι όροι της διατάξεως που εφαρμόσθηκε ή δεν συντρέχουν, ώστε να 
αποκλείεται η εφαρμογή της, καθώς και όταν η απόφαση δεν έχει καθόλου αιτιολογίες 
ή έχει αιτιολογίες ελλιπείς ή αντιφατικές ως προς το νομικό χαρακτηρισμό των 
πραγματικών περιστατικών, τα οποία έγιναν δεκτά. Ο αναιρετικός αυτός λόγος δεν 
ιδρύεται, όταν η απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας περιέχει ελλείψεις στην 
αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού και μάλιστα στην ανάλυση ή στάθμιση ή 
αιτιολόγηση του πορίσματος που προκύπτει από αυτές, εφόσον το αποδεικτικό 
πόρισμα εκτίθεται (διατυπώνεται) με σαφήνεια, αλλά όταν οι ελλείψεις αναφέρονται 
στα πραγματικά περιστατικά που έγιναν δεκτά και είναι αναγκαία για την κρίση στη 
συγκεκριμένη περίπτωση της συνδρομής των όρων του κανόνα ουσιαστικού δικαίου 
που εφαρμόσθηκε, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος 
της ορθής ή μη εφαρμογής και ερμηνείας της. Προσέτι τα νομικά ή πραγματικά 
επιχειρήματα, που συνέχονται με την αξιολόγηση ή στάθμιση των αποδείξεων, δεν 
συνιστούν παραδοχές της αποφάσεως, επί τη βάσει των οποίων διαμορφώνεται το 
αποδεικτικό πόρισμα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, 
ώστε να επιδέχεται αυτή, στο πλαίσιο της ερευνώμενης διάταξης του άρθρου 559 αρ. 
19 ΚΠολΔ μομφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, οπότε ο σχετικός λόγος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 974, 1002, 1003, 1005, 1033, 1041, 1042, 1045, 1051, 1192, 1193, 1195, 1198, 1199, 
1710, 1846,  
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  



Κυριότητα - Κληροτεμάχια 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 384 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Κυριότητα. Κληροτεμάχια. Στοιχεία που απαιτούνται για τη μεταβίβαση 

της κυριότητας ακινήτου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 

Έλλειψη νόμιμης βάσης. 

- Με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1, 2 και 5 του ΝΔ 3958/1959 "Περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οριστικών παραχωρητηρίων των κλήρων 
διατάξεων της Εποικιστικής Νομοθεσίας κλπ., που διατηρήθηκαν διαδοχικά έκτοτε σε 
ισχύ με τα άρθρα 3 του ΑΝ 431/1968, 2 του Ν. 666/1977, 11 του Ν. 944/1979 και 18 παρ. 
1 του Ν. 1664/1986, 16 του Ν. 3147/2003, 3 του Ν. 3399/2005, 31 του Ν. 4061/2012, την 
ΧΧΧ/21-11-1988 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ Β’ 882/8-12-1988) και ΧΧΧ/2006 
ΥΑ Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 1689/17-11-2006), 
ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι αίρονται, με βάση το νόμο αυτόν, οι περιορισμοί από την 
Αγροτική Νομοθεσία ως προς την μεταβίβαση με δικαιοπραξίες εν ζωή κλήρων, 
οικοπέδων ή οικημάτων, εφόσον μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού συντάχθηκαν 
προσύμφωνα μεταβίβασης με δημόσιο ή με ιδιωτικό έγγραφο βέβαιης χρονολογίας 
και επιτρέπεται ελεύθερα η κατάρτιση του οριστικού συμβολαίου της μεταβίβασης. Σε 
περίπτωση άρνησης του πωλητή ή των κληρονόμων του προς κατάρτιση του οριστικού 
συμβολαίου, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου αποφαίνεται ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης 
της τοποθεσίας του ακινήτου, για την τέλεση της δικαιοπραξίας της οριστικής 
μεταβίβασης, εφόσον το προσυμφωνημένο τίμημα της αγοραπωλησίας καταβλήθηκε ή 
παρακατατέθηκε νόμιμα. Η θετική απόφαση του Ειρηνοδίκη, αφότου γίνει τελεσίδικη, 
αποτελεί τίτλο κυριότητας δεκτικό μεταγραφής. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι 
η με τον παραπάνω τρόπο επικύρωση των "ανώμαλων δικαιοπραξιών", όπως 
χαρακτηρίζονται από τη νομοθεσία, ανατρέχει στο χρόνο κατά τον οποίο 
καταρτίσθηκαν και θεραπεύει μόνο τις προς μεταβίβαση απαγορεύσεις γεωργικών 
κλήρων και όχι τυχόν ακυρότητες ή άλλες ελλείψεις κατά τον Αστικό Κώδικα, όπως 
την ακυρότητα από την έλλειψη της κυριότητας του πωλητή επί του μεταβιβασθέντος 
ακινήτου ή από την έλλειψη αφενός μεν του νόμιμου τίτλου (συμβολαιογραφικού 
εγγράφου), αφετέρου δε της μεταγραφής του και ως εκ τούτου η επικύρωση δεν 
συνεπάγεται τη μεταβίβαση έκτοτε κατά τρόπο παράγωγο της κυριότητας του 
γεωργικού κλήρου και δεν καθιστά το ιδιωτικό αυτό έγγραφο νόμιμο τίτλο για την 
αφετηρίαση της χρησικτησίας, αλλά προσδίδει στην, με βάση το τελευταίο, άσκηση 
νομής στον κλήρο από τον αγοραστή το χαρακτήρα της καλόπιστα ασκούμενης νομής.  
- Σύμφωνα με το άρθρο 1033 του ΑΚ, για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου 
απαιτείται συμφωνία μεταξύ του κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι μετατίθεται σ’ 
αυτόν η κυριότητα για κάποια νόμιμη αιτία. Η συμφωνία γίνεται με συμβολαιογραφικό 
έγγραφο και υποβάλλεται σε μεταγραφή (άρθρ. 1192 και 1198 ΑΚ). Για τη μεταβίβαση 
με τον παράγωγο αυτόν τρόπο της κυριότητας του ακινήτου, αποτελεί προϋπόθεση να 
ήταν κύριος εκείνος που συμφώνησε τη μεταβίβασή της.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 560 αριθ. 1 ΚΠολΔ., προκύπτει ότι ιδρύεται λόγος 
αναίρεσης για ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, αν αυτός δεν 
εφαρμόστηκε, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του, ή αν εφαρμόστηκε, 
ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν το δικαστήριο προσέδωσε στον εφαρμοστέο κανόνα 
έννοια διαφορετική από την αληθινή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ’ 
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ουσία την υπόθεση, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των 
πραγματικών περιστατικών που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο 
της ουσίας και της υπαγωγής αυτών στο νόμο και ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης 
όταν το δικαστήριο εφάρμοσε το νόμο, παρότι τα πραγματικά περιστατικά που 
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά για την εφαρμογή του ή δεν εφάρμοσε το 
νόμο, παρότι τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρμογή 
του, καθώς και όταν προέβη σε εσφαλμένη υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών 
σε διάταξη στο πραγματικό της οποίας αυτά δεν υπάγονται (ΟλΑΠ 7/2006).  
- Κατά το άρθρο 560 αριθ. 6 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τρίτο του 
άρθρου 1 του Ν. 4335/2015, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η απόφαση δεν έχει 
νόμιμη βάση και ιδίως δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή 
ανεπαρκείς σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Κατά την 
έννοια της διάταξης αυτής, υπάρχει έλλειψη νόμιμης βάσης, λόγω αντιφατικών ή 
ανεπαρκών αιτιολογιών, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την 
ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, 
σαφή και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά τα οποία, σύμφωνα με το νόμο, 
είναι αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι συντρέχουν οι όροι της 
διάταξης που εφαρμόστηκε ή ότι δε συντρέχουν οι όροι της εφαρμογής της. Ιδρύεται, 
δηλαδή, ο λόγος αυτός, όταν από τις παραδοχές της απόφασης δημιουργούνται 
αμφιβολίες για το αν εφαρμόστηκε ή όχι ορισμένη ουσιαστική διάταξη νόμου. Ως 
ζητήματα δε, σε σχέση με τα οποία η έλλειψη, η αντιφατικότητα ή η ανεπάρκεια των 
αιτιολογιών στερεί από νόμιμη βάση την απόφαση, νοούνται οι ισχυρισμοί που έχουν 
αυτοτελή ύπαρξη, που τείνουν δηλαδή στη θεμελίωση, την κατάλυση ή την 
παρακώλυση του ασκούμενου δικαιώματος, όπως είναι και τα περιστατικά που 
συγκροτούν την ιστορική βάση της αγωγής ή καταλυτικής αυτής ένστασης, όχι όμως 
και τα πραγματικά ή νομικά επιχειρήματα που συνέχονται με την αξιολόγηση και 
στάθμιση των αποδείξεων, για τα οποία η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης 
αιτιολογίας δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης (ΟλΑΠ 24/1992). 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ. 4 , 566 παρ. 1 και 577 παρ. 3 ΚΠολΔ προκύπτει 
ότι στο έγγραφο της αναιρέσεως πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή, ορισμένο 
και ευσύνοπτο η νομική πλημμέλεια που αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας, ώστε 
να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί εάν και ποιον λόγο αναιρέσεως από τους 
περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 560 ΚΠολΔ θεμελιώνει η προβαλλόμενη 
αιτίαση. Ειδικά, για να είναι ορισμένοι οι λόγοι αναιρέσεως για παράβαση κανόνα 
δικαίου και έλλειψη νόμιμης βάσης εξαιτίας αντιφατικών ή ανεπαρκών αιτιολογιών της 
προσβαλλόμενης απόφασης (άρθρο 560 αρ. 1 και 6 ΚΠολΔ), εάν το δικαστήριο 
ερεύνησε την υπόθεση στην ουσία της, πρέπει να καθορίζεται η συγκεκριμένη διάταξη 
του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε ευθέως ή εκ πλαγίου, να εκτίθενται με 
πληρότητα και σαφήνεια, και όχι αποσπασματικά, οι κρίσιμες ουσιαστικές παραδοχές 
της προσβαλλόμενης αποφάσεως, δηλαδή τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε το 
δικαστήριο ότι προέκυψαν από τις αποδείξεις ως θεμελιωτικά της κρίσεώς του για το 
βάσιμο ή αβάσιμο της αγωγής ή άλλης αυτοτελούς αιτήσεως ή ανταιτήσεως και να 
αναφέρεται το νομικό σφάλμα, δηλαδή πού ακριβώς εντοπίζεται η παράβαση κατά την 
ερμηνεία ή εφαρμογή του κανόνα, σε τι συνίσταται η ανεπάρκεια ή η αντίφαση των 
αιτιολογιών, δηλαδή ποιες επιπλέον αιτιολογίες έπρεπε τα περιλαμβάνει η απόφαση ή 
που εντοπίζονται οι αντιφάσεις. Διαφορετικά οι σχετικοί αναιρετικοί λόγοι είναι 
αόριστοι και απορριπτέοι χωρίς να είναι επιτρεπτή η συμπλήρωσή τους με παραπομπή 
σε άλλα διαδικαστικά έγγραφα ή την προσβαλλόμενη απόφαση (ΟλΑΠ 25/2005, ΟλΑΠ 
1/1995). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 ΚΠολΔ., όπως αντικ. με το άρθρο 3 του Ν. 
4335/2015, κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των 
πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, 
επιτρέπεται αναίρεση μόνο: 1) αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου..., 2) 
αν το δικαστήριο δεν συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο νόμος..., 3) αν το δικαστήριο έχει 
υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων ή δεν είχε καθ’ ύλην αρμοδιότητα, 
4) αν παράνομα αποκλείστηκε η δημοσιότητα της διαδικασίας, 5) αν το δικαστήριο 
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παρά το νόμο έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη 
πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης και 6) 
αν η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. Από την προαναφερόμενη διάταξη προκύπτει ότι κατά των 
αποφάσεων των ειρηνοδικείων και κατά των αποφάσεων των πρωτοδικείων, οι οποίες 
εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση 
για ορισμένους λόγους, που αναφέρονται περιοριστικώς στο νόμο, αφού στη διάταξη 
αυτήν ορίζεται ότι αναίρεση επιτρέπεται μόνο για τους αναφερόμενους σ’ αυτήν 
λόγους. Οι διατάξεις του άρθρου 560 ΚΠολΔ είναι ειδικές ως προς τους λόγους 
αναιρέσεως των αναφερόμενων στο άρθρο αυτό αποφάσεων και αποκλείουν την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 559 ΚΠολΔ, που αναφέρονται στους λόγους 
αναιρέσεως των αποφάσεων των υπόλοιπων δικαστηρίων. Άλλες αιτιάσεις δεν είναι 
παραδεκτές ως λόγοι προς αναίρεση (ΟλΑΠ 45/1987). Έτσι, δεν ιδρύεται ο λόγος, όταν 
το Μονομελές Πρωτοδικείο, που δίκασε ως Εφετείο, παρά το νόμο δέχθηκε πράγματα 
που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη, αν 
έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που ο νόμος δεν επιτρέπει ή παρά το νόμο έλαβε 
υπόψη αποδείξεις που δεν προσκομίστηκαν ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που 
οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν, αν παραβίασε τους ορισμούς του νόμου 
σχετικά με τη δύναμη των αποδεικτικών μέσων, αν εσφαλμένα εφάρμοσε τους 
ορισμούς του νόμου ως προς το βάρος της απόδειξης, αν παρά το νόμο κήρυξε ή δεν 
κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωμα ή απαράδεκτο, αν η ίδια η απόφαση 
περιέχει αντιφατικές διατάξεις και, τέλος, αν παραμόρφωσε το περιεχόμενο εγγράφου 
με το να δεχτεί πραγματικά γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που 
αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Ο ως άνω περιορισμός των επιτρεπτών λόγων δεν 
επηρεάζεται από τις διατάξεις του άρθρου 561 ΚΠολΔ, με τις οποίες αφενός 
θεσπίζεται ο κανόνας ότι η εκτίμηση από το δικαστήριο της ουσίας πραγματικών 
γεγονότων δεν απόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου και αφετέρου ορίζεται ότι η 
εκτίμηση του περιεχομένου διαδικαστικών εγγράφων ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, 
αφού με τις εν λόγω διατάξεις δεν ιδρύεται ιδιαίτερος λόγος αναίρεσης. Ο 
περιορισμός αυτός, με κριτήριο την υλική αρμοδιότητα και την βάσει αυτής υπαγωγή 
της διαφοράς σε ορισμένη κατηγορία δικαστηρίων, αποβλέπει στην ταχύτερη επίλυση 
των υπαγόμενων στα ειρηνοδικεία διαφορών, που κατ’ αρχήν είναι ήσσονος σημασίας, 
χάριν εξυπηρετήσεων του γενικού κοινωνικού συμφέροντος, και γι’ αυτό δεν 
αντίκειται η ρύθμιση αυτή στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος περί δικαστικής 
προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων ή στο άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης περί προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου του 1952 που κυρώθηκε 
με το ΝΔ 53/1974 και έχει σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος αυξημένη ισχύ.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 1033, 1192, 1198, 
ΚΠολΔ: 118, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 560, 566, 577, 
ΝΔ: 3958/1959, άρθ. 15, 
ΑΝ: 431/1968, άρθ. 3, 
Νόμοι: 666/1977, άρθ. 2, 
Νόμοι: 944/1979, άρθ. 11, 
Νόμοι: 1664/1986, άρθ. 18, 
Νόμοι: 3399/2005, άρθ. 3, 
Νόμοι: 3147/12003, άρθ. 16, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  
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Κυριότητα δυνάμει Οθωμανικού Δικαίου. Παράβαση κανόνα 

ουσιαστικού δικαίου. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. Έλλειψη νόμιμης 

βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση. 

- Με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 147/2014, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της δια του 
Νόμου ΔΣΙΓ’ της 14/14 Νοεμβρίου κυρωθείσας Συνθήκης των Αθηνών της 1/14 
Δεκεμβρίου 1913 μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ορίστηκε ότι στις Νέες χώρες, που 
διατελούσαν προηγουμένως υπό την άμεση κυριαρχία του Οθωμανικού Κράτους 
(Μακεδονία, Ήπειρος Κρήτης, νήσοι του Αιγαίου) "εισάγεται εν γένει η Ελληνική 
αστική νομοθεσία διατηρούνται όμως εν ισχύει αι περί γαιών διατάξεις του 
Οθωμανικού Νόμου αι ρυθμίζουσαι τα επ’ αυτών ιδιωτικής φύσεως δικαιώματα, των 
περί τούτων δικαιοπραξιών συντελουμένων εφεξής κατά τους ελληνικούς νόμους. 
Κατά τα λοιπά παραμένουν οι εν ταις προσαρτώμενες χώρες προϋπάρχοντες αστικοί 
νόμοι". Ο με το νόμο αυτό περιορισμός της ισχύος του Νόμου "περί γαιών" μόνο στις 
ρυθμίζουσες τα επ’ αυτώ δικαιώματα ιδιωτικής φύσεως, έχει την έννοια του 
αποκλεισμού των διατάξεων περί των δικαιωμάτων του Οθωμανικού Κράτους επί των 
δημόσιων γαιών, οι οποίες περιήλθαν πλέον στο Ελληνικό Δημόσιο, μετά την 
προσάρτηση των νέων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια και συνακόλουθα, όσον 
αφορά την Κρήτη μετά τις 11.5.1915 που η νήσος ενώθηκε με την Ελλάδα. Εξάλλου, 
όπως είναι ιστορικά γνωστό, το 1897 η Κρήτη που κατεχόταν από τις Δυνάμεις, 
αναγνωρίστηκε αυτόνομη, με την επικυριαρχία του Σουλτάνου και σχηματίστηκε 
Εθνική Κυβέρνηση στο νησί, κάτω από την υψηλή Επιτροπεία του πρίγκηπα Γεωργίου 
της Ελλάδος (1898). Κατά τη διάρκεια της αυτονομίας της Κρήτης και συγκεκριμένα 
στις 23 Ιουλίου 1904 τέθηκε σε ισχύ ο Κρητικός Αστικός Κώδικας, η ισχύς του οποίου 
διατηρήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 2 του προαναφερθέντος Ν. 147/1914 και μετά την 
ένωση της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα (11.5.1915) και μέχρι την κατάργησή του, η 
οποία επήλθε, με βάση τα άρθρα 1, 5 αρ. 3 του ΕισΝΑΚ και 1 παρ. 1 του ν.δ. της 7/10 
Μαΐου 1946, στις 22 Φεβρουαρίου 1946, γιατί στις 23 Φεβρουαρίου 1946 άρχισε ισχύς 
του Αστικού Κώδικα. Οι διατάξεις των άρθρων 206, 237 στοιχ. ε, 295, 296, 299 και 302 
του εν λόγω Κώδικα καθιερώνουν ως τρόπο κτήσης της κυριότητας σε ακίνητο και την 
έκτακτη χρησικτησία. Αυτή κατά το άρθρο 295 συνίσταται στην επί είκοσι συνεχή έτη 
νομή του ακινήτου, ενώ ως νομή πράγματος κατά το άρθρο 206 του ίδιου κώδικα 
οριζόταν η "με διάνοια κυρίου αυτοπροσώπως ή δι’ άλλου ασκούμενη φυσική και 
αποκλειστική εξουσία επί του πράγματος (κατοχή)". Εξάλλου όπως προκύπτει από τις 
διατάξεις των άρθρων 1248 και 1614 του Οθωμανικού Αστικού Κώδικα, ο οποίος 
ίσχυσε στην Κρήτη μέχρι την εισαγωγή του Κρητικού Αστικού Κώδικα (1904), ο θεσμός 
της χρησικτησίας, δεν αναγνωρίζεται ως τρόπος κτήσης κυριότητας τόσο για τα 
ακίνητα καθαρής ιδιοκτησίας (μούλκια), όσο και για τις δημόσιες γαίες (αμρί - ρεζί). 
Επομένως ο χρόνος που διέδραμε στη διάρκεια ισχύος της Οθωμανικής νομοθεσίας 
δεν υπολογίζεται για την κτήση της κυριότητας με χρησικτησία. Ο Κρητικός όμως 
Κώδικας θέσπισε με τα άρθρα 1356 και 1357 αυτού, που συνιστούν διατάξεις 
διαχρονικού δικαίου, ειδική ρύθμιση, για τον υπολογισμό του χρόνου ο οποίος 
διέδραμε πριν από την ισχύ του. Η πρώτη διάταξη ορίζει ότι ο χρόνος που ορίζεται από 
τον παρόντα νόμο για την απόκτηση κυριότητας με χρησικτησία αρχίζει, αφότου 
υπήρξαν όλα τα προσόντα, τα οποία απαιτούνται από το νόμο για τη χρησικτησία και 
ότι εάν κατά την έναρξη ισχύος αυτού είναι συμπληρωμένος ο χρόνος της 
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χρησικτησίας ή υπολείπεται για τη συμπλήρωση του χρονικό διάστημα, που είναι 
μικρότερο της πενταετίας, η κυριότητα δεν αποκτάται πριν περάσουν πέντε έτη από 
την ισχύ του νόμου, ενώ η δεύτερη διάταξη ορίζει ότι η κατά το άρθρο 295 εικοσαετής 
νομή, η οποία απαιτείται για την απόκτηση της κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία, 
υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία άρχισε, εάν εξακολουθεί κατά την έναρξη 
της ισχύος του παρόντος νόμου. Εξ ετέρου από τις διατάξεις των άρθρων 298 και 299 
του ίδιου κώδικα, προκύπτει ότι για την έκτακτη χρησικτησία ο καθολικός ή ειδικός 
διάδοχος προσμετρά προς συμπλήρωση του χρόνου αυτής και το χρόνο νομής του 
δικαιοπαρόχου του. Περαιτέρω από τα άρθρα 198, 199 και 202 του εν λόγω κώδικα 
προκύπτει ότι τα κτήματα της επικράτειας διακρίνονται σε δημόσια, τα οποία είναι 
αναπαλλοτρίωτα και σε ανήκοντα στην περιουσία του κράτους, τα οποία υπόκεινται σε 
απαλλοτρίωση και για τα οποία ρητά ορίζεται με το άρθρο 302 του ίδιου κώδικα ότι 
υπόκεινται στους ορισμούς περί χρησικτησίας. Δημόσια κτήματα είναι μόνο εκείνα 
που αναφέρονται στο άρθρο 199 και στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα δάση ή οι 
δασικές εκτάσεις, ενώ κατά το επόμενο άρθρο 200 όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στην 
περιουσία του κράτους και επομένως υπάγονται στο νομικό καθεστώς περί αυτών. Το 
τελευταίο άρθρο (302), καταργήθηκε σιωπηρά από το άρθρο 21 του Ν. Δ/τος της 
22-4/16.5.1926 "περί διοικητικής αποβολής από των κτημάτων της Αεροπορικής 
Αμύνης κλπ", με το οποίο εξαιρέθηκαν της χρησικτησίας τα δημόσια κτήματα για το 
μέλλον, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του δεν είχε συμπληρωθεί ο χρόνος της 
χρησικτησίας. Η συμπλήρωση όμως της χρησικτησίας εμποδιζόταν από της ισχύος του 
Ν.ΔΞΗ/1912 και των σε εφαρμογή αυτού εκδοθέντων Δ/των, με τα οποία ανεστάλη 
κάθε προθεσμία και κάθε παραγραφή επί αστικών διαφορών και τα οποία ίσχυσαν στην 
Κρήτη από 11.5.1915 (που ενώθηκε με την Ελλάδα). Ενόψει συνεπώς της με τις ως άνω 
διατάξεις του ισχύοντος από 23.7.1905, ως προελέχθη, Κρητικού Αστικού Κώδικα και 
τις λοιπές αναφερόμενες διατάξεις καθιερούμενης ρύθμισης και μολονότι στο 
προϊσχύσαν αυτού και στη νήσο Κρήτη Οθωμανικό δίκαιο, ήταν κατά τα 
προαναφερθέντα άγνωστος ο θεσμός της χρησικτησίας επί δημοσίου (ανήκοντος στην 
περιουσία του Κράτους) κτήματος, ήταν δυνατή η κτήση κυριότητας με έκτακτη 
χρησικτησία, που έπρεπε να έχει συμπληρωθεί μέχρι την 11-5-1915, με συνυπολογισμό 
μέχρι δεκαπέντε ετών χρόνου νομής, πριν από την έναρξη ισχύος του Κρητικού 
Αστικού Κώδικα. Εξάλλου κατά το Οθωμανικό δίκαιο και ειδικότερα το άρθρο 3 του 
νόμου "περί Γαιών" της 7ης Ραμαζάν 1274 (ήτοι 1856) μεταξύ των δημοσίων γαιών 
περιλαμβάνονται τα δάση και οι χειμερινές και θερινές βοσκές (τόποι που παράγουν 
χόρτο για βόσκηση ζώων), ρητώς δε οριζόταν ότι αυτές ανήκαν στο Τουρκικό Δημόσιο 
και ότι η παραχώρησή τους σε ιδιώτες γίνεται με τη χορήγηση από το Αυτοκρατορικό 
Κτηματολόγιο εγγράφου τίτλου, που ονομάζεται "ταπί" το οποίο φέρει το μονόγραμμα 
(τουγρά) του Σουλτάνου και αποτελούσε τίτλο αναγνωστικό έναντι του Ελληνικού 
Δημοσίου και στο οποίο αναγραφόταν η χρήση της έκτασης, σύμφωνα με τον 
προορισμό της. Από τους ορισμούς αυτούς συνάγεται ότι στην Κρήτη, η οποία κατά τη 
θέσπιση του ν.δ. της 17-11/1.2.1836 "περί ιδιωτικών δασών" δεν αποτελούσε μέρος της 
Ελληνικής Επικράτειας, οι γαίες που υπό την ισχύ του Κρητικού Αστικού Κώδικα, είχαν 
τον χαρακτήρα του δάσους αποτελούσαν κτήματα ανήκοντα στην απαλλοτριωτή 
περιουσία του Κράτους και όχι στην αναπαλλοτρίωτη, με συνέπεια να μπορούν να 
περιέλθουν στην κυριότητα των ιδιωτικών με χρησικτησία (ΑΠ 1343/2015) ενώ κατά το 
άρθρο 51 ΕισΝΑΚ η απόκτηση κυριότητας ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος πριν από 
την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, κρίνεται κατά το δίκαιο που ίσχυε όταν έγιναν τα 
πραγματικά δικαιώματα για την απόκτησή τους. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ, παράβαση κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που ιδρύει τον αντίστοιχο λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν ο κανόνας δικαίου 
είτε ερμηνεύθηκε εσφαλμένα, δηλαδή το δικαστήριο της ουσίας προσέδωσε σ’ αυτόν 
έννοια διαφορετική από την αληθινή, είτε δεν εφαρμόσθηκε, ενώ συνέτρεχαν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής του, είτε εφαρμόσθηκε ενώ αυτές δεν συνέτρεχαν ή 
εφαρμόσθηκε εσφαλμένα. Συνεπώς κατά τις παραπάνω διακρίσεις η παράβαση του 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που οδηγεί σε εσφαλμένο νομικό συλλογισμό και κατ’ 
επέκταση σε εσφαλμένη εφαρμογή του δικαίου, εκδηλώνεται είτε ως ψευδής 
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ερμηνεία του κανόνα δικαίου, είτε ως εσφαλμένη υπαγωγή σ’ αυτόν των περιστατικών 
της ατομικής περίπτωση (ΟλΑΠ 20/2005). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 562 παρ. 4 ΚΠολΔ, κατ’ εξαίρεση ο Άρειος Πάγος 
εξετάζει αυτεπαγγέλτως, ύστερα όμως από πρόταση του Εισηγητή Αρεοπαγίτη, που 
έχει περιληφθεί στην έγγραφη εισήγησή του, μεταξύ άλλων και τον από τον αριθμό 1 
του άρθρου 559 ΚΠολΔ, λόγο αναιρέσεως. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν η απόφαση 
δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες 
αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της 
δίκης. Έλλειψη νόμιμης βάσης, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής υπάρχει, όταν 
από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του νομικού 
συλλογισμού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις τα 
πραγματικά περιστατικά, τα οποία σύμφωνα με το νόμο, είναι αναγκαία για την κρίση 
στη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι συντρέχουν οι όροι της διάταξης που εφαρμόσθηκε 
ή ότι δεν συντρέχουν οι όροι εφαρμογής της. Ως ζητήματα των οποίων η μη 
αιτιολόγηση ή η αιτιολόγηση κατά τρόπο ανεπαρκή ή αντιφατικό στερεί από την 
απόφαση τη νόμιμη βάση, νοούνται μόνο οι ισχυρισμοί που έχουν αυτοτελή ύπαρξη, 
που τείνουν δηλαδή στη θεμελίωση ή κατάλυση του δικαιώματος που ασκήθηκε είτε 
ως επιθετικό, είτε ως αμυντικό μέσο. 
Διατάξεις: 
ΕισΝΑΚ: 1, 5, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 562, 
Νόμοι: 147/2014, άρθ. 2, 
Δημοσίευση: INLAW 2016  
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κυριότητας αγωγής έναντι του Δημοσίου. Αναιρετικοί λόγοι 
σχετιζόμενοι με την αοριστία της αγωγής. 

- Κατά το άρθρο 3 του Ν. της 7 Ραμαζάν 1274 (1856) του Οθωμανικού Κράτους περί 
γαιών, δημόσιες γαίες ήσαν, πλην άλλων, τα δάση και τα παρόμοια, ρητά δε ορίζετο 
ότι οι δημόσιες αυτές γαίες ανήκαν στο Δημόσιο και παραχωρούνταν από την 
Κυβέρνηση. Με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 147/1914, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της 
δια του Ν. ΔΣΙΓ’ της 14/14 Νοεμβρίου κυρωθείσας Συνθήκης των Αθηνών της 1/14 
Δεκεμβρίου 1913 μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ορίστηκε, ότι στις νέες χώρες που 
διατελούσαν προηγουμένως υπό την άμεση κυριαρχία του Οθωμανικού Κράτους 
(Μακεδονία, Ήπειρο, Κρήτη, νήσους του Αιγαίου) "εισάγεται εν γένει η ελληνική 
αστική νομοθεσία. Διατηρούνται όμως εν ισχύϊ αι περί γαιών διατάξεις, αι ρυθμίζουσαι 
τα επ’ αυτών ιδιωτικής φύσεως δικαιώματα, των περί τούτων δικαιοπραξιών 
συντελουμένων εφεξής κατά τους ελληνικούς νόμους. Κατά τα λοιπά παραμένουν οι 
εν ταις προσαρτώμεναις χώραις προϋπάρχοντες αστικοί νόμοι". Ο με το νόμο αυτό 
περιορισμός της ισχύος του νόμου περί γαιών μόνο στις ρυθμίζουσες τα επ’ αυτών 
δικαιώματα ιδιωτικής φύσης, έχει την έννοια του αποκλεισμού των διατάξεων περί 
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των δικαιωμάτων του Οθωμανικού Κράτους επί των δημόσιων γαιών, οι οποίες 
περιήλθαν πλέον στο Ελληνικό Δημόσιο μετά την προσάρτηση των νέων χωρών στην 
Ελληνική Επικράτεια. Εξάλλου, ο Κρητικός Αστικός Κώδικας, ο οποίος έχει εν 
προκειμένω εφαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΕισΝΑΚ, διέλαβε στο άρθρο 293 
ότι: "ο καλή τη πίστει αποκτήσας ακίνητον δυνάμει τίτλου κατά τους νομίμους τύπους 
συντεταγμένου και προσηκόντως μεταγεγραμμένου, γίνεται κύριος δια δεκαετούς 
συνεχούς νομής από της χρονολογίας της μεταγραφής" και στο άρθρο 295 ότι "ο επί 
είκοσι συνεχή έτη νεμόμενος ακίνητο κτήται την κυριότητα αυτού". Μετά τις 
διατάξεις αυτές, που και οι δύο αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικος 
τούτου χρησικτησία που άρχισε και συμπληρώθηκε υπό το κράτος της ισχύος τούτου 
(Κρητ.ΑΚ), με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για τη χρησικτησία και ο πριν από την ισχύ του 
διαρρεύσας χρόνος νομής, με το άρθρο 1356 όρισε ότι "ο χρόνος της χρησικτησίας 
άρχεται αφ’ ης υπήρξαν πάντα τα προς αυτήν απαιτούμενα υπ΄ αυτού προσόντα, εάν 
όμως κατά την έναρξη της ισχύος αυτού είναι συμπληρωμένος ο προς χρησικτησίαν 
χρόνος ή υπολείπεται προς συμπλήρωσιν αυτού χρονικόν διάστημα έλασσον της 
πενταετίας η κυριότης δεν αποκτάται πριν παρέλθωσι πέντε από της ισχύος του νόμου 
έτη", εν συνεχεία δε με το επόμενο άρθρο 1357 όρισε ότι "η κατά το άρθρο 295 
εικοσαετής συνεχής νομή προς απόκτησιν κυριότητος λογίζεται αφ’ ης ημέρας 
ήρξατο, εάν εξακολουθεί κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος νομή", θέτοντας 
έτσι, όσον αφορά την έκτακτη κατά το άρθρο 295 χρησικτησία, ως όρο - προϋπόθεση 
για τον, κατά την προηγούμενη διάταξη του άρθρου 1356, συνυπολογισμό του 
διαδραμόντος χρόνου της προαρξαμένης νομής, την ύπαρξη και εξακολούθηση αυτής 
(νομής) κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του Κρητ.ΑΚ. Περαιτέρω, από μεν τις 
διατάξεις των άρθρων 299 και 298 του ίδιου Κώδικα προκύπτει, ότι στην περίπτωση 
έκτακτης χρησικτησίας ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος προσμετρά, προς 
συμπλήρωση του χρόνου της, το διάστημα νομής του δικαιοπαρόχου του, ενώ στην 
περίπτωση τακτικής, ο ειδικός διάδοχος προσμετρά προς συμπλήρωση της 
χρησικτησίας, το χρόνο νομής με τα λοιπά αυτής προσόντα (τίτλο, μεταγραφή του και 
καλή πίστη) του δικαιοπαρόχου του, από δε τη διάταξη του άρθρου 362 τούτου 
προκύπτει, ότι υπόκεινται σε χρησικτησία, μη εξαιρούμενα από αυτήν, τα δημόσια 
κτήματα. Το τελευταίο άρθρο καταργήθηκε σιωπηρώς από το άρθρο 21 του ν.δ/τος 
22.4/16.5.1926 "περί διοικητικής αποβολής από των κτημάτων της Αεροπορικής Αμύνης 
κλπ", με το οποίο εξαιρέθηκαν της χρησικτησίας τα δημόσια κτήματα για το μέλλον, 
εφόσον μέχρι της ισχύος του δεν είχε συμπληρωθεί ο χρόνος αυτής. Η συμπλήρωση 
όμως της χρησικτησίας εμποδιζόταν από της ισχύος του Ν. ΔΞΗ’ /1912 και των σε 
εφαρμογή αυτού εκδοθέντων δ/των, με τα οποία ανεστάλη κάθε προθεσμία και κάθε 
παραγραφή επί αστικών διαφορών και τα οποία ίσχυσαν στην Κρήτη από 11.5.1915. 
Ενόψει της με τις, ως άνω, διατάξεις του τεθέντος σε ισχύ την 23.7.1904 Κρητ.ΑΚ και 
τις λοιπές προαναφερόμενες διατάξεις καθιερούμενης ρύθμισης και παρότι στο 
Οθωμανικό δίκαιο, που ίσχυσε στην Κρήτη μέχρι το, κατά τα προαναφερόμενα, 
χρονικό σημείο (23.7.1904) ήταν άγνωστος ο θεσμός της χρησικτησίας, επί δημοσίου 
κτήματος στην Κρήτη ήταν δυνατή η κτήση κυριότητας με τακτική ή έκτακτη 
χρησικτησία συμπληρούμενη μόνο μέχρι τις 11.5.1915, με δυνατότητα 
συνυπολογισμού, προκειμένου μεν περί έκτακτης χρησικτησίας, μέχρι 15 ετών το 
πολύ χρόνου νομής πριν από τον ανωτέρω χρόνο έναρξης ισχύος τούτου, 
προκειμένου δε περί τακτικής, μέχρι 5 ετών το πολύ, με τα λοιπά αυτής προσόντα 
(τίτλος, μεταγραφή, καλή πίστη), χρόνου νομής πριν από τον ανωτέρω χρόνο έναρξης 
ισχύος του.  
- Η νομική αοριστία της αγωγής, στηρίζει λόγο αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ), συντρέχει δε αν το δικαστήριο για τη 
θεμελίωση της αγωγής στο συγκεκριμένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου αρκέστηκε σε 
στοιχεία λιγότερα ή αξίωσε περισσότερα από εκείνα που ο κανόνας αυτός απαιτεί για 
τη γένεση του οικείου δικαιώματος, κρίνοντας αντιστοίχως νόμιμη ή μη στηριζόμενη 
στο νόμο την αγωγή. Αντίθετα, η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της αγωγής, η οποία 
υπάρχει όταν δεν εκτίθενται στην αγωγή όλα τα στοιχεία που απαιτούνται κατά νόμο 
για τη στήριξη του αιτήματος της αγωγής, τα πραγματικά, δηλαδή, περιστατικά που 



απαρτίζουν την ιστορική βάση της αγωγής και προσδιορίζουν το αντικείμενο της 
δίκης, δημιουργεί λόγους αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 8 και 14 του ΚΠολΔ. 
Ειδικότερα, ο από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης ιδρύεται, αν το 
δικαστήριο έκρινε ορισμένη και νόμιμη την αγωγή, λαμβάνοντας υπόψη αναγκαία για 
τη θεμελίωσή της και την περιγραφή του αντικειμένου της δίκης γεγονότα που δεν 
εκτίθενται στο δικόγραφό της ή εάν απέρριψε ως αόριστη ή μη νόμιμη την αγωγή, 
παραγνωρίζοντας εκτιθέμενα για τη θεμελίωσή της και την περιγραφή του 
αντικειμένου της δίκης γεγονότα, που με επάρκεια εκτίθενται σε αυτό (δικόγραφο), 
ενώ ο από το άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης ιδρύεται, αν το δικαστήριο, 
παρά τη μη επαρκή έκθεση σε αυτό των στοιχείων που είναι αναγκαία για τη στήριξη 
του αιτήματος της αγωγής, την έκρινε ορισμένη, θεωρώντας ότι αυτά εκτίθενται με 
επάρκεια ή αν παρά την επαρκή έκθεση των στοιχείων αυτών την απέρριψε ως 
αόριστη. Για να θεμελιωθεί ο πιο πάνω λόγος αναίρεσης από τους αριθμούς 8 και 14 
του άρθρου 559 ΚΠολΔ θα πρέπει η αοριστία της αγωγής να προταθεί νομοτύπως στο 
πρωτοβάθμιο δικαστήριο, να επαναφερθεί νομίμως στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το 
γεγονός δε τούτο να αναφέρεται με σαφήνεια στο αναιρετήριο (ΟλΑΠ 16/2000). 
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολΔ, η αγωγή, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στα 
άρθρα 118 ή 117, πρέπει να περιέχει: α) σαφή έκθεση των γεγονότων που τη 
θεμελιώνουν, σύμφωνα με το νόμο, και δικαιολογούν την άσκησή της από τον 
ενάγοντα κατά του εναγομένου, β) ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς 
και γ) ορισμένο αίτημα. Προκειμένου, ειδικότερα, περί διεκδικητικής ή 
αναγνωριστικής κυριότητας ακινήτου αγωγής απαιτείται, για το ορισμένο αυτής, 
εκτός από τα απαιτούμενα κατά τα άρθρα 1094 ΑΚ και 70 ΚΠολΔ στοιχεία και ακριβής 
περιγραφή του εν λόγω ακινήτου, δηλαδή ο προσδιορισμός του κατά θέση, έκταση, 
ιδιότητα και όρια, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητά του, στην 
περίπτωση δε που αυτή (αγωγή) στηρίζεται σε (τακτική ή έκτακτη) χρησικτησία 
προσαπαιτείται και η επίκληση της άσκησης νομής στο επίδικο ακίνητο επί όσο 
χρονικό διάστημα απαιτεί εκάστοτε ο νόμος, συνυπολογιζομένου για τη συμπλήρωσή 
του και του χρόνου νομής χρησικτησίας των προκατόχων του νομέως. Ως πράξεις 
νομής, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται στην αγωγή, νοούνται οι εμφανείς υλικές 
ενέργειες που προσιδιάζουν στη φύση και στον προορισμό του ακινήτου (όπως η 
επίβλεψη, καλλιέργεια, εκμίσθωση, βόσκηση ζώων) και με τις οποίες εκδηλώνεται η 
βούληση του νομέα να το εξουσιάζει.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 70, 1094, 
ΕισΝΑΚ: 51, 
ΚΠολΔ: 117, 118, 216, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. θ, 559 αριθ. 14, 
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Κυριότητα δυνάμει Οθωμανικού Δικαίου. Δημόσια κτήματα. Στοιχεία 

ορισμένου των αναιρετικών λόγων για παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 

δικαίου και έλλειψης νόμιμης βάσης. Ανέλεγκτα πραγματικά ζητήματα. 
Παρά το νόμο κήρυξη ή μη ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωμα ή 

απαραδέκτου. Το δικαστήριο, κατά τη διαδικασία της εκούσιας 

δικαιοδοσίας, μπορεί και αυτεπαγγέλτως να διατάζει κάθε μέτρο 

πρόσφορο για την εξακρίβωση πραγματικών γεγονότων, ακόμη και 
εκείνων που δεν έχουν προταθεί και ιδιαίτερα γεγονότων που 

συντελούν στην προστασία των ενδιαφερομένων ή της έννομης σχέσης 

ή του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος. Νέοι πραγματικοί 
ισχυρισμοί. 

- Κατά το άρθρο 3 του Οθωμανικού Νόμου "περί γαιών" της 7ης Ραμαζάν 1274 (1856), 
του οποίου οι διατάξεις που ρυθμίζουν τα επί των γαιών αυτών δικαιώματα ιδιωτικής 
φύσεως διατηρήθηκαν σε ισχύ στις Νέες Χώρες μετά την απελευθέρωσή τους κατ' 
άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 147/1914, η κυριότητα των αγρών, που είναι δημόσιες γαίες, 
ανήκει στο Δημόσιο και η παραχώρηση τούτων στους ιδιώτες γίνεται με χορήγηση 
τίτλου (ταπίου), με τον οποίο παρέχεται σ' αυτούς δικαίωμα όχι κυριότητας αλλά 
διηνεκούς εξουσίασης (τεσσαρούφ), ενώ, κατά το άρθρο 78 του ίδιου νόμου "περί 
γαιών", εάν κάποιος εξουσιάσει και καλλιεργήσει επί δέκα (10) έτη, χωρίς 
αμφισβήτηση, δημόσιες γαίες, αποκτά δικαίωμα μόνιμης εγκατάστασης και, είτε 
κατέχει είτε στερείται έγγραφο τίτλο, οι γαίες αυτές δεν θεωρούνται σχολάζουσες 
αλλά πρέπει να του δοθεί δωρεάν εκ νέου (ταπίο). Αυτός ο τελευταίος τίτλος είναι όχι 
συστατικός αλλά αποδεικτικός του δικαιώματος. Από την παραπάνω διάταξη αλλά και 
από το σύνολο των διατάξεων του εν λόγω νόμου και ιδίως εκείνων των άρθρ. 9, 24, 
30, 68 και 71 καθίσταται φανερό ότι η διάταξη αυτή του άρθρου 78 εφαρμογή έχει 
μόνο επί καλλιεργήσιμων γαιών και όχι επί δασών και γενικότερα μη καλλιεργήσιμων 
γαιών, που εξουσιάζονται μόνο με την έκδοση σχετικού τίτλου (ταπίου), στο οποίο 
έπρεπε να αναφέρεται ότι το παραχωρούμενο ήταν δάσος. Από τότε που άρχισε να 
ισχύει η διάταξη του άρθρου 2 του διατάγματος 2468/1917 της Προσωρινής 
Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης, που κυρώθηκε με το Ν. 1072/1917, δηλαδή από τις 
20-5-1917, το δικαίωμα διηνεκούς εξουσίασης (τεσσαρούφ) μεταβλήθηκε σε δικαίωμα 
πλήρους και οριστικής κυριότητας των 4/5 εξ αδιαιρέτου, με το υπόλοιπο 1/5 εξ 
αδιαιρέτου να παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ ο Ν. 2052/1920 επανέλαβε στα 
άρθρα 49 επ. τις διατάξεις του παραπάνω διατάγματος 2468/1917. Στη συνέχεια, με τα 
άρθρα 101-104 του διατάγματος της 11/12-11-1929, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση 
του άρθρου 2 του Ν. 4266/1929 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 17, 18 και 19 του 
νόμου 1540/1938, παραχωρήθηκε στους ιδιοκτήτες των 4/5 και το υπόλοιπο 1/5 εξ 
αδιαιρέτου και έτσι αυτοί που είχαν αποκτήσει δικαίωμα διηνεκούς εξουσίασης έγιναν 
καθ' ολοκληρίαν κύριοι του ακινήτου αυτοδικαίως και χωρίς εγγραφή στα βιβλία 
μεταγραφών. Με τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών, το πιο πάνω ακίνητο είναι 
περαιτέρω δεκτικό χρησικτησίας, αφού οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν.δ. της 
22-4/16-5-1926, με το οποίο απαγορεύθηκε εφεξής κάθε παραγραφή των δικαιωμάτων 
του Δημοσίου στα κτήματά του, άρα και η χρησικτησία τρίτων σ' αυτά, απαγόρευση η 
οποία ισχύει από 11-9-1915 βάσει των δικαιοστασίων που ίσχυσαν από τότε δυνάμει 
του Ν. ΔΞΗ'/1912, δεν έχουν εφαρμογή στο εν λόγω ακίνητο, αφού, κατά νόμο, έπαψε 
να έχει το χαρακτήρα δημόσιου κτήματος και κατέστη ιδιωτικό. Εξάλλου, όπως 
προκύπτει από τα άρθρα 1248 και 1614 του Οθωμανικού ΑΚ, στο οθωμανικό δίκαιο δεν 
αναγνωρίζεται ο θεσμός της χρησικτησίας ως τρόπος κτήσης κυριότητας, τόσο ως 



προς τα ακίνητα καθαρής ιδιοκτησίας (μούλκια), στα οποία υπάγονται τα οικόπεδα, τα 
σπίτια και γενικά τα οικοδομήματα, τα εργαστήρια και οι αμπελώνες, που βρίσκονται 
μέσα σε πόλεις, χωριά και κωμοπόλεις, όσο και ως προς τις δημόσιες γαίες (δηλαδή 
αγρούς, λιβάδια, χειμερινές και θερινές βοσκές, δάση). Τούτο έχει ως συνέπεια να μη 
συνυπολογίζεται ο χρόνος που διέδραμε υπό το κράτος της οθωμανικής νομοθεσίας 
για την κτήση της κυριότητας με χρησικτησία από το 1914 και εφεξής, οπότε ίσχυσε η 
ελληνική νομοθεσία στις Νέες Χώρες (άρθρα 1 και 2 του Ν. 147/1914). Τα ακίνητα στις 
Νέες Χώρες, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία προβλέπει ο Ν. 2074/1920 "περί των εν 
ταις νέαις χώραις κοινοτικών γαιών", εφόσον δεν ανήκουν ή δεν περιήλθαν σε φυσικά 
πρόσωπα (μούλκια - τεσσαρούφ), ανήκουν οπωσδήποτε στο Ελληνικό Δημόσιο. Στο 
τελευταίο περιήλθε η κυριότητά τους, κατά διαδοχή του Τουρκικού Δημοσίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 1 της Συνθήκης της Λωζάνης που κυρώθηκε με το από 
25-8-1923 ΝΔ. 
Συνεπώς, στα κτήματα αυτά, ως δημόσια, χωρεί μεν έκτακτη χρησικτησία με τις 
προϋποθέσεις των διατάξεων 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) και Ν. 7 παρ. 3 πανδ. 
(23.3) του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου, που ίσχυσε πριν από τον Αστικό Κώδικα, 
δηλαδή ύστερα από άσκηση σ' αυτά νομής με καλή πίστη για το χρονικό διάστημα μιας 
συνεχούς τριακονταετίας, με δυνατότητα του χρησιδεσπόζοντος να συνυπολογίσει 
στο χρόνο της δικής του νομής και εκείνον του δικαιοπαρόχου του, εφόσον είχε γίνει 
με νόμιμο τρόπο καθολικός ή ειδικός διάδοχός του, αλλά η τριακονταετής νομή, με τα 
προαναφερόμενα προσόντα, πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 
1915, όπως αυτό προκύπτει από το συνδυασμό των πιο πάνω διατάξεων με εκείνες των 
άρθρων 18 και 21 του Ν. της 21-6/3-7-1837 "περί διακρίσεως δημοσίων κτημάτων", του 
Ν. ΔΞΗ'/1912, των διαταγμάτων "περί δικαιοστασίου" που εκδόθηκαν με βάση αυτόν 
και του άρθρου 21 του ν.δ. της 22-4/16-5-1926 "περί διοικητικής αποβολής από των 
κτημάτων της Αεροπορικής Αμύνης", δηλαδή σε χρόνο που απέχει ένα μόλις έτος από 
την ισχύ στις Νέες Χώρες του ελληνικού δικαίου (1914). Με τις διατάξεις αυτές έχει 
ανασταλεί κάθε παραγραφή ή δικαστική προθεσμία σε αστικές διαφορές και 
απαγορεύτηκε οποιαδήποτε παραγραφή των δικαιωμάτων του Δημοσίου στα κτήματά 
του, άρα και η χρησικτησία τρίτων σε αυτά (ΑΠ 292/2014, ΑΠ 946/2013, ΑΠ 995/2012, 
ΑΠ 217/2009, ΑΠ 1122/2008, ΑΠ 439/2005). 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ. 4, 566 παρ. 1 και 577 παρ. 3 ΚΠολΔ προκύπτει 
ότι στο έγγραφο της αναίρεσης πρέπει να αναφέρεται, κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και 
ευσύνοπτο, η νομική πλημμέλεια που αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας, ώστε να 
είναι δυνατό να διαπιστωθεί αν και ποιο λόγο αναίρεσης, από τους περιοριστικά 
αναφερόμενους στο άρθρο 559 ΚΠολΔ, θεμελιώνει η προβαλλόμενη αιτίαση. Ειδικά, 
για να είναι ορισμένος ο από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης, 
πρέπει να καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η συγκεκριμένη διάταξη του ουσιαστικού 
δικαίου που φέρεται ότι παραβιάστηκε, το αποδιδόμενο στο δικαστήριο νομικό 
σφάλμα ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του ουσιαστικού νόμου και, εφόσον το 
δικαστήριο έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση, η ελάσσων πρόταση του νομικού του 
συλλογισμού, δηλαδή, τα πραγματικά γεγονότα που αυτό δέχθηκε, υπό τα οποία και 
συντελέστηκε η προβαλλόμενη παραβίαση των κανόνων του ουσιαστικού δικαίου 
(ΟλΑΠ 28/1998, ΟλΑΠ 32/1996). Δεν αρκεί, για το ορισμένο του λόγου αυτού, η 
ανάλυση της έννοιας που ο αναιρεσείων αποδίδει στη διάταξη που φέρεται ότι 
παραβιάστηκε, ούτε η παράθεση του συμπεράσματος του δικαστηρίου, διότι μόνο με 
βάση τις κρίσιμες ουσιαστικές παραδοχές μπορεί να ελεγχθεί αν η αποδιδόμενη 
νομική πλημμέλεια οδήγησε σε εσφαλμένο διατακτικό, από το οποίο και εξαρτάται 
τελικά η ευδοκίμηση της αναίρεσης κατά το άρθρο 578 ΚΠολΔ. Λόγος αναίρεσης που 
δεν περιέχει τα στοιχεία αυτά είναι απαράδεκτος, εξαιτίας της αοριστίας του, 
δεδομένου ότι η αοριστία του λόγου της αναίρεσης δεν μπορεί να συμπληρωθεί με 
παραπομπή σε άλλα διαδικαστικά έγγραφα (ΟλΑΠ 57/1990, ΑΠ 1602/2014). Με το λόγο 
αυτόν δεν επιτρέπεται να πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση κατά την εκτίμηση 
των αποδείξεων, υπό την επίκληση ότι αυτή παραβίασε κανόνα ουσιαστικού δικαίου, 
που δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο (ΑΠ 849/2007). 
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- Για να είναι ορισμένος ο από τον αριθμό 19 του ίδιου άρθρου λόγος αναίρεσης, με 
τον οποίο προβάλλεται η αιτίαση ότι η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση, πρέπει να 
μνημονεύονται στο αναιρετήριο, εκτός από τον κανόνα δικαίου που φέρεται ότι 
παραβιάστηκε, προκειμένου να ελεγχθεί αν υπάρχει, σχετικά με την εφαρμογή του, 
έλλειψη αιτιολογιών ή αντίφαση ή, κυρίως, ανεπάρκεια αυτών, και α) οι πραγματικές 
παραδοχές της απόφασης ή μνεία ότι αυτή δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, β) ο 
ισχυρισμός (αγωγικός, ένσταση) και τα περιστατικά που προτάθηκαν για τη θεμελίωσή 
του, ως προς τον οποίο η έλλειψη, η ανεπάρκεια ή η αντίφαση και η σύνδεσή του με το 
διατακτικό και γ) εξειδίκευση του σφάλματος του δικαστηρίου, δηλαδή, αν πρόκειται 
για παντελή έλλειψη αιτιολογίας, μνεία μόνο τούτου, αν πρόκειται για ανεπαρκή 
αιτιολογία, ποία επιπλέον περιστατικά έπρεπε να αναφέρονται ή ως προς τι υπάρχει 
έλλειψη νομικού χαρακτηρισμού και, αν πρόκειται για αντιφατικές αιτιολογίες, ποίες 
είναι αυτές, σε τι συνίσταται η αντίφαση και από πού προκύπτει. Γενικές εκφράσεις για 
ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα των αιτιολογιών της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης δεν 
αρκούν, όπως, επίσης, δεν αρκούν οι όλως περιορισμένες, μεμονωμένες και κατ' 
επιλογήν αποσπασματικές παραδοχές της απόφασης (ΑΠ 148/2008). Δεν έχει, όμως, 
εφαρμογή η παραπάνω διάταξη, όταν οι ελλείψεις ανάγονται στην εκτίμηση των 
αποδείξεων και, ιδίως, στην ανάλυση, στάθμιση και αιτιολόγηση του πορίσματος που 
εξάγεται απ' αυτές, γιατί στην κρίση του αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα 
κατά το άρθρο 561 παρ. 1 του ΚΠολΔ, εκτός αν δεν είναι σαφές και πλήρες το πόρισμα 
και για το λόγο αυτόν γίνεται αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος. Δηλαδή, μόνο το τι 
αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και 
σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε ή γιατί δεν αποδείχθηκε. Τα επιχειρήματα του 
δικαστηρίου που σχετίζονται με την εκτίμηση των αποδείξεων δεν συνιστούν 
παραδοχές, με βάση τις οποίες διαμορφώνεται το αποδεικτικό πόρισμα και, συνεπώς, 
δεν αποτελούν "αιτιολογία" της απόφασης, ώστε, στο πλαίσιο της υπόψη διάταξης του 
άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ, αυτή να επιδέχεται μομφή για αντιφατικότητα ή 
ανεπάρκεια, ενώ δεν δημιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης ούτε εξαιτίας του ότι το 
δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα επιχειρήματα των διαδίκων που 
δεν συνιστούν αυτοτελείς ισχυρισμούς, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης είναι 
απαράδεκτος. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η εκτίμηση από το 
δικαστήριο της ουσίας των πραγματικών περιστατικών, εφόσον δεν παραβιάστηκαν με 
αυτά κανόνες ουσιαστικού δικαίου, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι 
ερμηνευτικοί, ή εφόσον η εκτίμησή τους δεν ιδρύει λόγους αναίρεσης από τους 
αριθμούς 19 και 20 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ, είναι από τον Άρειο Πάγο ανέλεγκτη 
και, επομένως, ο αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, από το περιεχόμενο του οποίου 
προκύπτει ότι δεν συντρέχει καμία από τις προαναφερόμενες εξαιρετικές 
περιπτώσεις, είναι απαράδεκτος, καθόσον πλήττεται πλέον η ουσία της υπόθεσης που 
δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο.  
- Όπως προκύπτει από την παραδεκτή, κατ' άρθρ. 561 παρ. 2 ΚΠολΔ, επισκόπηση της 
πληττόμενης απόφασης, έγινε δεκτό, ανέλεγκτα, ότι το επίδικο ακίνητο ήταν, πάντοτε, 
καλλιεργήσιμος αγρός (που ανήκε σε ιδιώτη) και όχι δάσος (ή δασική έκταση) ή 
"δημόσια γαία" και γενικά δεν υπάρχει παραδοχή ότι τούτο ανήκε κατά κυριότητα στο 
Τουρκικό Δημόσιο και, συνακόλουθα, ότι, στη συνέχεια, μετά την απελευθέρωση των 
Νέων Χωρών, περιήλθε στην κυριότητα του αναιρεσείοντος, "δικαιώματι πολέμου", ως 
διάδοχο του Τουρκικού Δημοσίου, οπότε δεν είναι αναγκαίο να διαλαμβάνονται 
πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν κτήση κυριότητας των αναιρεσιβλήτων με 
έκτακτη χρησικτησία σε βάρος του αναιρεσείοντος μέχρι τις 11-9-1915, αφού τα 
περιστατικά αυτά είναι απαραίτητα για την κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία 
στην περίπτωση που πρόκειται για δημόσιο κτήμα, δηλαδή για ακίνητο του οποίου το 
αναιρεσείον έχει γίνει κύριος και όχι όταν πρόκειται για καλλιεργούμενη ιδιωτική 
ιδιοκτησία (ΑΠ 719/2015, ΑΠ 847/2013, ΑΠ 86/2007, ΑΠ 1788/2005, ΑΠ 325/2002, πρβλ. 
ΑΠ 217/2009), αν ληφθεί υπόψη ότι δεν προβλέπεται στο νόμο γενικό τεκμήριο 
κυριότητας υπέρ του αναιρεσείοντος Ελληνικού Δημοσίου, ούτε γενικό - διαδικαστικό 
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προνόμιο αυτού, κατ' εφαρμογή του οποίου, σε περίπτωση αντιδικίας του με ιδιώτη, ο 
τελευταίος φέρει πάντοτε το βάρος της απόδειξης. 
- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 14 ΚΠολΔ, υπάρχει λόγος αναίρεσης 
αν το δικαστήριο παρά το νόμο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από 
δικαίωμα ή απαράδεκτο. Ο λόγος αυτός αναφέρεται σε ακυρότητες, εκπτώσεις και 
απαράδεκτα από το δικονομικό δίκαιο και μόνο, ήτοι εκείνες τις ακυρότητες 
(δικονομικές), κατά την έννοια των άρθρων 159 - 161 ΚΠολΔ, που αποτελούν νόμιμες 
κυρώσεις, οι οποίες απαγγέλλονται για παράβαση διατάξεων που ρυθμίζουν τη 
διαδικασία και κυρίως τον τύπο των διαδικαστικών πράξεων (ΑΠ 315/2013, ΑΠ 17/2000). 
Ο ίδιος λόγος είναι αόριστος (άρθρα 118 αριθ. 4, 566 παρ. 1 και 577 ΚΠολΔ), αν στο 
αναιρετήριο δεν ιστορείται ότι το απαράδεκτο προτάθηκε από τον αναιρεσείοντα 
ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας (ΑΠ 2270/2014).  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 744 και 759 παρ. 3 ΚΠολΔ προκύπτει ότι το δικαστήριο, 
κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μπορεί και αυτεπαγγέλτως να διατάζει 
κάθε μέτρο πρόσφορο για την εξακρίβωση πραγματικών γεγονότων, ακόμη και 
εκείνων που δεν έχουν προταθεί και ιδιαίτερα γεγονότων που συντελούν στην 
προστασία των ενδιαφερομένων ή της έννομης σχέσης ή του γενικότερου κοινωνικού 
συμφέροντος (άρθρ. 744) και ότι το δικαστήριο, ακόμη και αποκλίνοντας από τις 
διατάξεις που ρυθμίζουν την απόδειξη, διατάζει αυτεπαγγέλτως κάθε τι που κατά την 
κρίση του είναι απαραίτητο για την εξακρίβωση της αλήθειας των πραγματικών 
γεγονότων (άρθρ. 759 παρ. 3). Με τις διατάξεις αυτές εισάγεται απόκλιση από τη 
ρύθμιση του άρθρου 106 ΚΠολΔ και καθιερώνεται για τις υποθέσεις της εκούσιας 
δικαιοδοσίας το ανακριτικό σύστημα, το οποίο παρέχει στο δικαστήριο ελευθερία 
αυτεπάγγελτης ενέργειας και συλλογής του αποδεικτικού υλικού και εξακρίβωσης 
πραγματικών γεγονότων, ακόμη και εκείνων που δεν έχουν προταθεί, τα οποία ασκούν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Η ειδική αυτή ρύθμιση καταλαμβάνει τις 
γνήσιες και τις μη γνήσιες υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, δηλαδή και εκείνες 
τις ιδιωτικές διαφορές που ο νόμος παραπέμπει για εκδίκαση στην ειδική αυτή 
διαδικασία, λόγω της απλότητας και συντομίας από την οποία κυριαρχείται. Το 
ανακριτικό αυτό σύστημα ισχύει και στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ενώ η εξουσία 
του δικαστηρίου για λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την ανεύρεση της αλήθειας 
δεν οριοθετείται από το νόμο και, άρα, είναι απεριόριστη, αφού μπορεί να λάβει υπόψη 
ακόμη και άκυρα ή ανυπόστατα αποδεικτικά μέσα (όχι, όμως, και ανεπίτρεπτα), καθώς 
και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου ή αποδεικτικά μέσα 
εκτός του καταλόγου του άρθρου 339 ΚΠολΔ, αποδεσμευόμενο από τους 
αποδεικτικούς τύπους της αυστηρής απόδειξης (ΑΠ 769/2015, ΑΠ 236/2015). 
Συνεπώς, κατά την πιο πάνω διαδικασία δεν ιδρύεται ο λόγος αναίρεσης από τον 
αριθμό 8 (αλλά και από τον αριθμό 11) του άρθρου 559 ΚΠολΔ (ΑΠ 769/2015, ΑΠ 
1844/2009, ΑΠ 2228/2007). 
- Κατά το άρθρο 745 ΚΠολΔ έως την περάτωση και της τελευταίας συζήτησης στο 
πρωτοβάθμιο δικαστήριο επιτρέπεται η προβολή πραγματικών ισχυρισμών, ενώ, κατά 
το άρθρο 765 του ίδιου Κώδικα, κατά τη δίκη στο εφετείο μπορούν να υποβληθούν 
νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί και είναι δυνατή η επίκληση και η προσαγωγή νέων 
αποδεικτικών μέσων και, τέλος, κατά το άρθρο 751 του αυτού Κώδικα, όπως ίσχυε και 
εφαρμόζεται στην κρινόμενη περίπτωση, πριν αντικατασταθεί με το άρθρο 17 παρ. 9 
του Ν. 4055/2012 και ήδη με το άρθρο 1 άρθρο έκτο του Ν. 4335/ 2015 (που επανέφερε 
την αρχική διατύπωση), μεταβολή της αίτησης επιτρέπεται με άδεια του δικαστή, 
εφόσον κατά την κρίση του δεν βλάπτονται συμφέροντα εκείνων που μετέχουν στη 
δίκη ή τρίτων... Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, ως συνέπεια του ανακριτικού 
συστήματος που καθιερώνεται στην εκούσια δικαιοδοσία και της εν γένει 
ελαστικότητας της διαδικασίας αυτής, επιτρέπεται η προβολή των κρίσιμων 
πραγματικών περιστατικών σε κάθε στάση της πρωτοβάθμιας δίκης, αλλά και στην κατ' 
έφεση δίκη και, έτσι, καθιερώνεται εξαίρεση από το συγκεντρωτικό σύστημα, αλλά και 
από τα άρθρα 223 και 224 ΚΠολΔ στο μέτρο που επιτρέπουν τη συμπλήρωση, αλλά και 
τη μεταβολή της αίτησης, με νέα στοιχεία και μετά την (πρώτη) συζήτηση (ΑΠ 
2270/2014). Ως μεταβολή της αίτησης νοείται μόνο η μεταβολή του αιτήματος, δηλαδή 
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του ζητούμενου ρυθμιστικού ή διαπιστωτικού μέτρου, και μπορεί να γίνει μόνο στο 
πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ύστερα από σχετική άδεια του δικαστηρίου, εφόσον, κατά 
την κρίση του, δεν βλάπτονται τα συμφέροντα εκείνων που μετέχουν στη δίκη ή 
τρίτων, κατά τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων 747, 751 και 765 ΚΠολΔ, όχι, όμως, 
πρώτη φορά, στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του 
ίδιου Κώδικα που εφαρμόζεται και στην εκούσια δικαιοδοσία, δεδομένου ότι οι 
διατάξεις αυτής που ρυθμίζουν τη διαδικασία ενώπιον του δευτεροβάθμιου 
δικαστηρίου δεν ορίζουν κάτι το διαφορετικό (ΑΠ 402/1995). Αντίθετα, η μεταβολή ή η 
συμπλήρωση της ιστορικής βάσης της αιτήσεως είναι δυνατή και στους δύο βαθμούς 
δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 744, 745 και 765 του ΚΠολΔ, κατ' 
εξαίρεση εκείνης του άρθρου 224 του αυτού Κώδικα.  
Διατάξεις: 
ΑΚ:  
ΚΠολΔ: 106, 118, 159, 160, 161, 223, 224, 339, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 
αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 561, 566, 577, 744, 745, 746, 751, 759, 765,  
Νόμοι: 147/1914, άρθ. 2, 9, 24, 30, 68, 71, 78, 
Νόμοι: 1072/1917,  
Νόμοι: 2052/1920, άρθ. άρθ. 49 επ., 
Νόμοι: 4266/1929, άρθ. 2, 
Νόμοι: 1540/1938, άρθ. 17, 18, 19, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Κυριότητα - Προϋποθέσεις απόκτησης 
κυριότητας 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 458 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
Προϋποθέσεις απόκτησης κυριότητας. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού 

δικαίου, Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόμενοι με την αοριστία της αγωγής. 
Νομιμοποίηση διαδίκου. 

- Κατά τα άρθρα 1033, 369 και 1192 ΑΚ για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου 
απαιτείται συμφωνία μεταξύ του κυρίου και εκείνου που την αποκτά ότι μετατίθεται σε 
αυτόν η κυριότητα για κάποια νόμιμη αιτία. Η συμφωνία γίνεται με συμβολαιογραφικό 
έγγραφο και υποβάλλεται σε μεταγραφή στο γραφείο μεταγραφών της περιφερείας 
του ακινήτου. Αν δεν γίνει μεταγραφή, εκείνος στον οποίο έγινε η μεταβίβαση δεν 
αποκτά κυριότητα ούτε απέναντι στους τρίτους ούτε και απέναντι στον πωλητή. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 560 ΚΠολΔ, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του 
από το νόμο 4335/2015, κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, καθώς και κατά των 
αποφάσεων των Πολυμελών Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των 
αποφάσεων των Ειρηνοδικείων επιτρέπεται αναίρεση μόνο αν 1) παραβιάστηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου..., 2) αν, το δικαστήριο δεν συγκροτήθηκε, όπως 
ορίζει ο νόμος, 3) αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών 
δικαστηρίων ή δεν έχει καθ’ ύλην αρμοδιότητα και 4) αν παράνομα αποκλείσθηκε η 
δημοσιότητα της διαδικασίας. Από την αμέσως πιο πάνω διάταξη προκύπτει, ότι η 
απαρίθμηση των λόγων αναίρεσης κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και 
των αποφάσεων των πρωτοδικείων, που εκδίδονται κατά των αποφάσεων των 
ειρηνοδικείων είναι περιοριστική. Οι λόγοι αναίρεσης είναι μόνο τέσσερις και 
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αντιστοιχούν προς τους λόγους αναίρεσης που προβλέπονται από τους αριθμούς 1, 2, 
4, 5 και 7, αντίστοιχα, του άρθρου 559 ΚΠολΔ, προς τους οποίους όμως δεν 
ταυτίζονται απολύτως. Οι διατάξεις του άρθρου 560 ΚΠολΔ είναι ειδικές ως προς τους 
λόγους αναίρεσης των αναφερομένων στο άρθρο αυτό αποφάσεων και αποκλείουν 
την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 559 ΚΠολΔ που αναφέρονται στους λόγους 
αναίρεσης των αποφάσεων των υπολοίπων δικαστηρίων. Έτσι, δεν ιδρύεται ο λόγος 
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 και αν το δικαστήριο παρά το νόμο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, 
έκπτωση από δικαίωμα ή απαράδεκτο. 
- Το ορισμένο ή όχι του δικογράφου της αγωγής, ως προς έκθεση πραγματικών 
περιστατικών που συγκροτούν την ιστορική βάσης της εκτιμάται κυριαρχικώς από το 
δικαστήριο της ουσίας, με τη νομική παραδοχή ότι κατά την έννοια του άρθρου 216 
παρ. 1 ΚΠολΔ, ο νομικός χαρακτηρισμός των επικαλούμενων περιστατικών, στα οποία 
θεμελιώνεται το αγωγικό αίτημα, δεν είναι δεσμευτικός για το δικαστήριο, το οποίο 
οφείλει αυτεπαγγέλτως να προβεί στην ορθή νομική υπαγωγή των εκτιθέμενων, κατά 
τρόπο σαφή πραγματικών περιστατικών, έστω και διαφορετική από εκείνη, στην οποία 
προβαίνει ο ενάγων, χωρίς τούτο να αποτελεί ανεπίτρεπτη μεταβολή της βάσεως της 
αγωγής, αφού η βάση της αγωγής συγκροτείται από τα πραγματικά περιστατικά, που 
θεμελιώνουν το αίτημα, ενώ δεν υπόκειται, κατά τούτο, η απόφαση του δικαστηρίου 
της ουσίας σε αναιρετικό έλεγχο. Εξαίρεση, ισχύει στην περίπτωση, που το δικαστήριο 
αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα πράγματι απαιτεί ο νόμος ή αρκέσθηκε σε 
λιγότερα ή διαφορετικά από αυτά. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει παράβαση κανόνα 
δικαίου, κατά τη διάταξη, του αριθ. 1 του άρθρου 560 ΚΠολΔ Κατά την έννοια της 
διατάξεως αυτής, παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που ιδρύει τον αντίστοιχο 
λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν ο κανόνας δικαίου είτε ερμηνεύτηκε εσφαλμένα, 
δηλαδή το δικαστήριο της ουσίας προσέδωσε σ’ αυτόν έννοια διαφορετική από την 
αληθινή, είτε δεν εφαρμόσθηκε ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του είτε 
εφαρμόσθηκε ενώ αυτές δεν συνέτρεχαν ή εφαρμόσθηκε εσφαλμένα (ΟλΑΠ 4/2005). 
Συνεπώς κατά τις παραπάνω διακρίσεις η παράβαση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, 
που οδηγεί σε εσφαλμένο νομικό συλλογισμό και κατ’ επέκταση σε εσφαλμένη 
εφαρμογή του δικαίου, εκδηλώνεται είτε ως ψευδής ερμηνεία του κανόνα δικαίου 
είτε ως εσφαλμένη υπαγωγή σ’ αυτόν των περιστατικών της ατομικής περίπτωσης. 
Έτσι με τον παραπάνω λόγο αναίρεσης, ο οποίος για να είναι ορισμένος πρέπει να 
καθορίζονται στο αναιρετήριο τόσο η διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που 
παραβιάσθηκε όσο και το αποδιδόμενο στην προσβαλλόμενη απόφαση νομικό σφάλμα, 
ελέγχονται τα σφάλματα του δικαστηρίου της ουσίας κατά την εκτίμηση της νομικής 
βασιμότητας της αγωγής ή των ισχυρισμών (ενστάσεων) των διαδίκων, καθώς και τα 
νομικά σφάλματα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Η ανεπάρκεια λοιπόν, 
των πραγματικών περιστατικών, που επικαλείται με την αγωγή του ο ενάγων για τη 
θεμελίωσή της, χαρακτηρίζεται ως νομική αοριστία και ελέγχεται με τον αναιρετικό 
λόγο της προαναφερόμενης διάταξης, ως παράβαση κανόνα δικαίου, εφόσον το 
δικαστήριο της ουσίας έκρινε ως ορισμένη την αγωγή, αρκούμενο σε λιγότερα ή 
διαφορετικά στοιχεία από αυτά που απαιτεί ο νόμος. Με τον ίδιο λόγο ελέγχεται και το 
σφάλμα να κρίνει ως αόριστη τη αγωγή αξιώνοντας περισσότερα στοιχεία από όσα 
απαιτεί ο νόμος (ΟλΑΠ 18/1998). Επομένως, νομική είναι η αοριστία που συνδέεται με 
τη νομική εκτίμηση του εφαρμοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αντιθέτως, η 
ποσοτική ή ποιοτική αοριστία του δικογράφου της αγωγής υπάρχει, αν ο ενάγων δεν 
αναφέρει στην αγωγή με πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποτελούν 
προϋπόθεση για την εφαρμογή του κανόνα δικαίου, στον οποίο στηρίζεται το αίτημα 
της αγωγής. Στην περίπτωση αυτήν η αγωγή απορρίπτεται ως αόριστη και η σχετική 
παράβαση ελέγχεται αναιρετικά με τους λόγους του άρθρου 559 αριθ. 8 ή 14 του 
ΚΠολΔ Ειδικότερα, κατά τη διάταξη, της παρ. 1 του άρθρου 216 ΚΠολΔ η αγωγή εκτός 
από τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 118 και 117 πρέπει να περιέχει, α) σαφή 
έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο την αγωγή και 
δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του εναγομένου, β) ακριβή 
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περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς και γ) ορισμένο αίτημα, σε τρόπο ώστε να 
παρέχεται στον εναγόμενο η ευχέρεια της άμυνας, στο δε δικαστήριο η δυνατότητα 
ελέγχου του βασίμου κατά νόμο της αγωγής. Διαφορετικά η αγωγή είναι αόριστη. Η 
αοριστία δε αυτή με την έννοια της ποιοτικής ή ποσοτικής αοριστίας δεν μπορεί να 
θεραπευτεί ούτε με τις προτάσεις ούτε με παραπομπή στο περιεχόμενο άλλου 
εγγράφου, ούτε μπορεί σε αυτή να γίνει επιφύλαξη διόρθωσης ή συμπλήρωσης από 
την προσαγωγή ή εκτίμηση αποδείξεων, διότι αυτό αντίκειται στις διατάξεις για την 
προδικασία του άρθρου 111 ΚΠολΔ, των οποίων η τήρηση ερευνάται αυτεπαγγέλτως 
από το δικαστήριο. Η ποσοτική δε αοριστία της αγωγής (δηλ. η έλλειψη εξειδίκευσης 
με πληρότητα των πραγματικών περιστατικών που αποτελούν την προϋπόθεση 
εφαρμογής του κανόνα) ή η ποιοτική αοριστία αυτής (δηλ. η επίκληση απλώς των 
στοιχείων του νόμου, χωρίς αναφορά περιστατικών) ελέγχεται κατά τους αριθμούς 8 
και 14 του άρθρου 559 του ΚΠολΔ, ενώ οι δικονομικές ελλείψεις που καθιστούν άκυρο 
ή απαράδεκτο το δικόγραφο της ελέγχονται κατά το ίδιο άρθρο 559 αρ. 14 του αυτού 
Κώδικα. Αν λοιπόν, το δικαστήριο δεχτεί την αγωγή ως ορισμένη μολονότι το 
δικόγραφο της σε ότι αφορά την έκθεση των πραγματικών περιστατικών που 
απαρτίζουν την ιστορική αιτία, είναι αόριστο και προβαίνει στην κατ’ ουσία εξέτασή 
της, κατά παράβαση της ως άνω δικονομικής διάταξης του άρθρου 216 ΚΠολΔ και δεν 
κηρύσσει ακυρότητα του δικογράφου, ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως από τον αριθ. 14 
του άρθρου 559 ΚΠολΔ, και όχι από τον αριθμό 1 του ίδιου άρθρου 559 του ΚΠολΔ, 
που δημιουργεί λόγο αναίρεσης στην περίπτωση μόνο της νομικής αοριστίας της 
αγωγής, σε συνδυασμό με ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, και όχι 
δικονομικού τοιούτου, όπως εκείνη του άρθρου 216 του ΚΠολΔ 
- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 68 και 73 ΚΠολΔ προκύπτει ότι, για 
την, αποτελούσα διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης, νομιμοποίηση του διαδίκου 
αρκεί κατ’ αρχήν ο ισχυρισμός του ενάγοντος ότι αυτός και ο εναγόμενος είναι τα 
υποκείμενα της καταγομένης προς κρίση εννόμου σχέσεως χωρίς, [κατ’ αρχήν], να 
ασκεί επιρροή η αλήθεια ή όχι αυτού αφού η έλλειψη συνδρομής της παραπάνω 
διαδικαστικής προϋποθέσεως συνεπάγεται την απόρριψη της αγωγής ως νομικά μεν 
αβάσιμης κατά το στάδιο ερεύνης της νομικής βασιμότητας της αγωγής ως 
ουσιαστικά δε αβάσιμης στην περίπτωση μη αποδείξεως (κατά το στάδιο ερεύνης της 
ουσιαστικής βασιμότητας) των επικληθέντων προς θεμελίωσή της (ενεργητικής 
νομιμοποιήσεως) πραγματικών περιστατικών (ΟλΑΠ 25/2008, ΑΠ 628/2010, ΑΠ 
1928/2008). Ενόψει δε του ότι η νομιμοποίηση του διαδίκου και το έννομο συμφέρον 
αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την παροχή δικαστικής προστασίας, η 
εσφαλμένη κρίση του δικαστηρίου περί συνδρομής ή όχι των προϋποθέσεων αυτών 
ιδρύει τον αναιρετικό λόγο του αριθμού 1 του άρθρου 560 ΚΠολΔ για παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου. 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 369, 1033, 1192, 
ΚΠολΔ: 68, 73, 111, 216, 220, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 560, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Κυριότητα - Χρησικτησία έναντι του Δημοσίου 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 80 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
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Χρησικτησία έναντι του δημοσίου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 

δικαίου. 

- Κατ’ άρθρ. 4 παρ. 1 εδ. β Ν. 3127/2003, σε ακίνητο που βρίσκεται εντός σχεδίου 
πόλεως ... ο νομέας του θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου, εφόσον ... "νέμεται, 
μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το ακίνητο αδιαταράκτως για χρονικό 
διάστημα τριάντα (30) ετών, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν σε κακή 
πίστη ...". Περαιτέρω, "οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για 
ακίνητο εμβαδού μέχρι 2000 τμ. ..." ( παρ. 2). Προσέτι, κατ’ άρθρ. 1042 ΑΚ "Ο νομέας 
βρίσκεται σε καλή πίστη ..., όταν χωρίς βαριά αμέλεια έχει την πεποίθηση ότι απέκτησε 
την κυριότητα".  
- Κατ’ άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται ... "αν παραβιάστηκε κανόνας 
του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες 
των δικαιοπραξιών ..." (εδ.α).  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 1042, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 
Νόμοι: 3127/2003, άρθ. 4, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Μισθώσεις ακινήτων - Φθορές ή μεταβολές στο 
μίσθιο 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 529 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
Εμπορική μίσθωση. Φθορές ή μεταβολές στο μίσθιο. Περιεχόμενο 

αποζημίωσης. Στοιχεία για την πληρότητα της αγωγής, με την οποία 

επιδιώκεται επιδίκαση διαφυγόντος κέρδους. Αναιρετικοί λόγοι 
σχετιζόμενοι με την αοριστία της αγωγής. Παραβίαση ερμηνευτικών 

διατάξεων των δικαιοπραξιών. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Λήψη υπόψη 

αποδεικτικών μέσων που ο νόμος δεν επιτρέπει. Μη λήψη υπόψη 

αποδεικτικών μέσων. Επιλήψιμη συμπεριφορά του πραγματογνώμονα. 

Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Δημοσίευση απόφασης και σχέδιο 

απόφασης. Αίτημα προτίμησης που υποβάλλεται από διάδικο για ορισμό 

ημέρας συζήτησης αίτησης, αγωγής ή ένδικου μέσου. 

- Κατά τη διάταξη του άρθρου 599 παρ. 1 ΑΚ, ο μισθωτής κατά τη λήξη της μίσθωσης 
έχει υποχρέωση να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε. Εξάλλου, 
κατά τη διάταξη του άρθρου 592 του ίδιου Κώδικα, ο μισθωτής δεν ευθύνεται για 
φθορές ή μεταβολές που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση. Από τις διατάξεις 
αυτές, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 574, 594, 330, 297 και 298 ΑΚ, που 
εφαρμόζονται και στις εμπορικές μισθώσεις (άρθρ. 44 ΠΔ 34/1995), προκύπτει ότι ο 
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μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον εκμισθωτή για κάθε θετική και 
αποθετική ζημία που υφίσταται ο τελευταίος, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει 
αιτιώδης συνάφεια, για τις φθορές ή μεταβολές που προκλήθηκαν στο μίσθιο, με 
εξαίρεση αυτές που οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση. Ειδικά, σε περίπτωση 
καταστροφής ή αφαίρεσης πράγματος του μισθίου, η αποζημίωση περιλαμβάνει τη 
δαπάνη για την αντικατάστασή του (ΑΠ 495/2008). Ως συμφωνημένη χρήση νοείται 
εκείνη που ανταποκρίνεται στις ειδικότερες συμφωνίες και στους συγκεκριμένους 
σκοπούς των συμβαλλομένων, το είδος και τον προορισμό του μίσθιου πράγματος και, 
συμπληρωματικά, στην καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Η έννοια αυτή είναι 
ευρύτερη από την απλώς συνηθισμένη χρήση, η οποία ισχύει αν δεν υπάρχει ιδιαίτερη 
συμφωνία, η οποία επιτρέπεται, κατ' άρθρ. 361 ΑΚ, λόγω του ότι οι σχετικές διατάξεις 
των άρθρων 591, 592 και 599 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα είναι ενδοτικού δικαίου. 
Σύμφωνα με αυτά, ο εκμισθωτής, ασκώντας, πριν ή κατά ή μετά τη λύση της μίσθωσης 
(ΑΠ 1413/2008), με αγωγή αποζημίωσης (ή με ένσταση συμψηφισμού), την αξίωσή του 
για τις φθορές ή μεταβολές που προκλήθηκαν στο μίσθιο κατά τη διάρκεια της 
μίσθωσης, οφείλει, για το ορισμένο της αγωγής του, κατ' άρθρ. 118 εδάφ. 4 και 216 
παρ. 1 ΚΠολΔ, να επικαλεστεί και αποδείξει τις εν λόγω φθορές και μεταβολές και το 
ποσό της ζημίας που υφίσταται από αυτές, ενώ απόκειται στον εναγόμενο μισθωτή να 
επικαλεστεί, κατ' ένσταση, ότι αυτές οφείλονται στη συμφωνημένη χρήση ή σε 
γεγονός για το οποίο δεν υπέχει ευθύνη ή σε ανώτερη βία (ΑΠ 681/2015, ΑΠ 
1807/2012). Περαιτέρω, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ότι οι φθορές ή 
μεταβολές που προκλήθηκαν από τον μισθωτή οφείλονται ή όχι στη συμφωνημένη 
χρήση είναι κρίση ουσιαστική, μη υποκείμενη στον αναιρετικό έλεγχο (ΑΠ 681/2015, 
ΑΠ 633/2010). 
- 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. 
- Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό με τις παραπάνω διατάξεις των άρθρων 118 
εδάφ. 4 και 216 παρ. 1 ΚΠολΔ, 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. Δεν 
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, ΑΠ 730/2015, ΑΠ 104/2014). 
Διαφορετικά η αγωγή είναι αόριστη. Η αοριστία αυτή δεν μπορεί να θεραπευτεί ούτε 
με τις προτάσεις ούτε με παραπομπή στο περιεχόμενο άλλου εγγράφου, ούτε από την 
εκτίμηση των αποδείξεων, διότι αυτό αντίκειται στις διατάξεις για την προδικασία του 
άρθρου 111 ΚΠολΔ, των οποίων η τήρηση ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το 
δικαστήριο (ΑΠ 1138/2014). 
- Η νομική αοριστία της αγωγής στηρίζει λόγο αναίρεσης για παραβίαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ), αν το δικαστήριο για τη θεμελίωση 
της αγωγής στον συγκεκριμένο κανόνα ουσιαστικού δικαίου αρκέστηκε σε στοιχεία 
λιγότερα ή αξίωσε περισσότερα από εκείνα που ο κανόνας αυτός απαιτεί για τη 
γένεση του οικείου δικαιώματος. Αντίθετα, το ορισμένο ή αόριστο της αγωγής, ως 
προς την έκθεση σε αυτή των πραγματικών περιστατικών που απαρτίζουν την ιστορική 
της αιτία (ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της αγωγής), εκτιμά κυριαρχικά το δικαστήριο 
της ουσίας και δεν υπόκειται, κατά τούτο, η απόφασή του σε αναιρετικό έλεγχο, εκτός 
αν αυτό έκρινε ορισμένη την αγωγή, λαμβάνοντας υπόψη γεγονότα που δεν 
διαλαμβάνονται σε αυτή και που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην κρίση του για τη 
νομική βασιμότητά της ή, αντίθετα, έκρινε αόριστη την αγωγή, επειδή δεν έλαβε 
υπόψη τέτοια γεγονότα, αν και περιλαμβάνονταν σε αυτή, οπότε μπορούν να 
θεμελιωθούν οι από τους αριθμούς 8 και 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγοι αναίρεσης 
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(ΑΠ 496/2016, ΑΠ 853/2014, ΑΠ 314/2004). Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του 
άρθρου 559 αριθ. 14 ΚΠολΔ, υπάρχει λόγος αναίρεσης αν το δικαστήριο παρά το νόμο 
κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωμα ή απαράδεκτο. Ο λόγος 
αυτός αναφέρεται σε ακυρότητες, εκπτώσεις και απαράδεκτα από το δικονομικό 
δίκαιο και μόνο, ήτοι εκείνες τις ακυρότητες (δικονομικές), κατά την έννοια των 
άρθρων 159-161 ΚΠολΔ, που αποτελούν νόμιμες κυρώσεις, οι οποίες απαγγέλλονται 
για παράβαση διατάξεων που ρυθμίζουν τη διαδικασία και κυρίως τον τύπο των 
διαδικαστικών πράξεων (ΑΠ 315/2013, ΑΠ 17/2000). Ο ίδιος λόγος είναι αόριστος 
(άρθρα 118 εδάφ. 4, 566 παρ. 1 και 577 ΚΠολΔ), αν στο αναιρετήριο δεν ιστορείται ότι 
το απαράδεκτο προτάθηκε από τον αναιρεσείοντα ενώπιον του δικαστηρίου της 
ουσίας (ΑΠ 2270/2014). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι 
ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών... Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρμοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, ή 
αν εφαρμοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν 
εφαρμοστεί εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία είτε με 
κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή. Στην περίπτωση που το δικαστήριο 
έκρινε κατ' ουσίαν, η παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται με βάση τα 
πραγματικά περιστατικά που ανέλεγκτα το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε ότι 
αποδείχθηκαν και την υπαγωγή τους στο νόμο και ιδρύεται αυτός ο λόγος αναίρεσης 
αν οι πραγματικές παραδοχές της απόφασης καθιστούν φανερή την παραβίαση. Με το 
λόγο αυτόν δεν επιτρέπεται να πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση κατά την 
εκτίμηση των αποδείξεων, υπό την επίκληση ότι αυτή παραβίασε κανόνα ουσιαστικού 
δικαίου, που δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο κατά το άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολΔ (ΑΠ 
849/2007). Ειδικότερα, οι γενικοί ερμηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 και 200 του 
ΑΚ εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση που το δικαστήριο της ουσίας, κατά την 
αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του, διαπιστώνει ότι υπάρχει κενό στη σύμβαση ή ότι 
γεννιέται αμφιβολία για την έννοια των δηλώσεων βούλησης. Παραβιάζονται οι 
κανόνες αυτοί, όταν το δικαστήριο, παρά τη διαπίστωση, έστω και έμμεσα, κενού ή 
αμφιβολίας σχετικά με την έννοια της δήλωσης βουλήσεως, παραλείπει να προσφύγει 
σε αυτούς για τη διαπίστωση της αληθινής έννοιας των δηλώσεων (ΟλΑΠ 26/2004, ΑΠ 
163/2015) ή να παραθέσει στην απόφασή του τα πραγματικά εκείνα στοιχεία από τα 
οποία προκύπτει η εφαρμογή τους ή προβαίνει σε κακή εφαρμογή τους (ΟλΑΠ 
26/2004) ή και όταν προσφεύγει στην εφαρμογή των διατάξεων αυτών και στη 
συμπλήρωση ή ερμηνεία της δικαιοπραξίας, αν και δέχεται, επίσης ανέλεγκτα, ότι η 
δικαιοπραξία είναι πλήρης και σαφής και δεν έχει ανάγκη συμπλήρωσης ή ερμηνείας 
(ΑΠ 635/2011, ΑΠ 604/2011, ΑΠ 211/2011). Πάντως, μόνη η παράλειψη του δικαστηρίου 
της ουσίας να αναφέρει ρητά στην απόφασή του ότι για την εξεύρεση της αληθινής 
βούλησης των συμβαλλομένων προσφεύγει στους ερμηνευτικούς κανόνες των 
παραπάνω διατάξεων του Αστικού Κώδικα δεν συνιστά παραβίαση των εν λόγω 
διατάξεων, αν στην απόφαση εκτίθενται τα περιστατικά από τα οποία προκύπτει η 
εφαρμογή των κανόνων αυτών (ΑΠ 413/2015). Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για 
την ύπαρξη κενού ή ασάφειας δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο, εκτός αν, από όσα 
δέχεται το δικαστήριο, δεν διευκρινίζεται η θέση του ως προς το αν υπάρχει κενό ή 
ασάφεια, αφού από την καταφατική ή αποφατική απάντηση στο ζήτημα αυτό εξαρτάται 
αν θα εφαρμοστούν ή όχι οι πιο πάνω ερμηνευτικές διατάξεις (ΑΠ 215/2016, ΑΠ 
84/2008). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν η 
απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήματα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από τη διάταξη αυτή, που αποτελεί κύρωση της παράβασης 
του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγματος, προκύπτει ότι αυτός ο λόγος αναίρεσης 
ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού δεν εκτίθενται 
καθόλου πραγματικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας) ή όταν τα εκτιθέμενα δεν 
καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του πραγματικού του εφαρμοστέου 
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κανόνα δικαίου για την επέλευση της έννομης συνέπειας που απαγγέλθηκε ή την 
άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν μεταξύ τους (αντιφατική 
αιτιολογία). Για να είναι ορισμένος ο λόγος αυτός πρέπει να διαλαμβάνονται στο 
αναιρετήριο, μεταξύ των άλλων: α) οι πραγματικές παραδοχές της απόφασης ή μνεία 
ότι αυτή δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, β) ο ισχυρισμός (αγωγικός, ένσταση) και τα 
περιστατικά που προτάθηκαν για τη θεμελίωσή του, ως προς τον οποίο η έλλειψη, η 
ανεπάρκεια ή η αντίφαση και η σύνδεσή του με το διατακτικό και γ) εξειδίκευση του 
σφάλματος του δικαστηρίου, δηλαδή, αν πρόκειται για παντελή έλλειψη αιτιολογίας, 
μνεία μόνο τούτου, αν πρόκειται για ανεπαρκή αιτιολογία, ποία επιπλέον περιστατικά 
έπρεπε να αναφέρονται ή ως προς τι υπάρχει έλλειψη νομικού χαρακτηρισμού και, αν 
πρόκειται για αντιφατικές αιτιολογίες, ποίες είναι αυτές, σε τι συνίσταται η αντίφαση 
και από πού προκύπτει. Δεν έχει, όμως, εφαρμογή η παραπάνω διάταξη, όταν οι 
ελλείψεις ανάγονται στην εκτίμηση των αποδείξεων και, ιδίως, στην ανάλυση, 
στάθμιση και αιτιολόγηση του πορίσματος που εξάγεται απ' αυτές, γιατί στην κρίση 
του αυτή το δικαστήριο προβαίνει ανέλεγκτα κατά το άρθρο 561 παρ. 1 του ΚΠολΔ, 
εκτός αν δεν είναι σαφές και πλήρες το πόρισμα και για το λόγο αυτόν γίνεται 
αδύνατος ο αναιρετικός έλεγχος. Δηλαδή, μόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε 
είναι ανάγκη να εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε 
ή γιατί δεν αποδείχθηκε. Τα επιχειρήματα του δικαστηρίου που σχετίζονται με την 
εκτίμηση των αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές, με βάση τις οποίες 
διαμορφώνεται το αποδεικτικό πόρισμα και, συνεπώς, δεν αποτελούν "αιτιολογία" της 
απόφασης, ώστε, στο πλαίσιο της υπόψη διάταξης του άρθρου 559 αριθ. 19 του 
ΚΠολΔ, αυτή να επιδέχεται μομφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν 
δημιουργείται ο ίδιος λόγος αναίρεσης ούτε εξαιτίας του ότι το δικαστήριο δεν 
αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα επιχειρήματα των διαδίκων που δεν συνιστούν 
αυτοτελείς ισχυρισμούς, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης είναι απαράδεκτος. Εκ 
πλαγίου παραβίαση, κατά την προεκτιθέμενη έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ, 
μπορεί να συντελεστεί και επί των ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών των 
άρθρων 173 και 200 ΑΚ. Ειδικότερα, τέτοια παραβίαση υπάρχει α) όταν δεν 
διευκρινίζεται επαρκώς αν υπάρχει ή όχι κενό στη δικαιοπραξία, αν το δικαστήριο έχει 
προβεί στην εφαρμογή των ερμηνευτικών κανόνων και αν δεν παραθέτει σαφώς τα 
πραγματικά περιστατικά από τα οποία προκύπτει η εφαρμογή των ερμηνευτικών 
κανόνων των δικαιοπραξιών, β) όταν η απόφαση περιέχει ασαφείς και αντιφατικές 
αιτιολογίες ως προς την εφαρμογή ή όχι των διατάξεων αυτών του ουσιαστικού 
δικαίου και γ) όταν το δικαστήριο έσφαλε κατά την υπαγωγή των περιστατικών που 
έγιναν δεκτά στην έννοια του νόμου (ΑΠ 527/2008). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθμ 11 περ. α' , αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που ο νόμος δεν επιτρέπει. Από την εν 
λόγω διάταξη προκύπτει ότι ο λόγος αυτός συντρέχει όταν γίνεται παραδεκτό ένα 
αποδεικτικό μέσο χωρίς την ύπαρξη των όρων του παραδεκτού που συναρτάται και 
προς τη διαδικασία εκδίκασης της διαφοράς. Εξάλλου, για το ορισμένο του ίδιου 
λόγου πρέπει να εκτίθεται στο αναιρετήριο: α) ποία είναι τα αποδεικτικά μέσα που 
έλαβε υπόψη το δικαστήριο, τα οποία ο νόμος δεν επιτρέπει, β) ο ισχυρισμός προς 
απόδειξη του οποίου έχει ληφθεί υπόψη το αποδεικτικό μέσο, που ο νόμος δεν το 
επιτρέπει και γ) ο λόγος για τον οποίο ήταν ανεπίτρεπτα από το νόμο τα αποδεικτικά 
μέσα (ΑΠ 702/2008, ΑΠ 2112/2007, ΑΠ 1588/ 2007). Περαιτέρω, από το συνδυασμό των 
διατάξεων των άρθρων 52 παρ. 1 εδάφ. στ' , 368 επ., 370 παρ. 3, 376, 377, 383, 387 και 
388 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η υπόνοια μεροληψίας του πραγματογνώμονα υπέρ κάποιου 
από τους διαδίκους, ακόμη και όταν στηρίζεται σε συμπαιγνία εκείνου με αυτόν τον 
διάδικο, δεν συνιστά λόγο ακυρότητας της πραγματογνωμοσύνης, έστω και αν 
υπάρχει βλάβη του διαδίκου (ΑΠ 900/2014, ΑΠ 297/2011), δεδομένου ότι η 
πραγματογνωμοσύνη, σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο. 
Μπορεί, όμως, να στηρίξει αίτηση του διαδίκου που έχει τέτοια υπόνοια για εξαίρεση 
του πραγματογνώμονα ή αντικατάστασή του, η οποία (αίτηση) πρέπει να υποβληθεί 
μέχρι την περάτωση της πραγματογνωμοσύνης, ενώ, μετά το πέρας αυτής, μόνο 
αίτηση για νέα πραγματογνωμοσύνη μπορεί να υποβληθεί παραδεκτά, η οποία, 
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πάντως, επαφίεται στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας (ΑΠ 1291/2010, 
ΑΠ 866/2007). 
- Κατά τη διάταξη του παραπάνω άρθρ. 559 αριθ. 11 εδάφ. γ' ΚΠολΔ, αναίρεση 
επιτρέπεται και αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του αποδεικτικά μέσα που οι 
διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν. Από τη διάταξη αυτή, συνδυαζόμενη με 
εκείνες των άρθρων 335, 338 έως 340 και 346 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι το 
δικαστήριο της ουσίας, προκειμένου να σχηματίσει δικανική πεποίθηση για τη 
βασιμότητα των πραγματικών ισχυρισμών των διαδίκων που έχουν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης, οφείλει να λάβει υπόψη του τα αποδεικτικά μέσα που 
προσκομίστηκαν νόμιμα είτε για άμεση απόδειξη είτε για συναγωγή δικαστικών 
τεκμηρίων, εφόσον γίνεται σαφής και ορισμένη επίκλησή τους από τον διάδικο. Δεν 
θεμελιώνεται, όμως, ο λόγος αυτός, αν προκύπτει από την απόφαση ότι λήφθηκαν 
υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία προσκομίστηκαν με επίκληση. Αρκεί γι' αυτό 
η γενική αναφορά του είδους του αποδεικτικού μέσου, χωρίς ανάγκη ειδικής 
αξιολόγησης του καθενός, εφόσον από τη γενική αυτή αναφορά, σε συνδυασμό με τις 
υπόλοιπες αιτιολογίες της, προκύπτει αναμφίβολα η λήψη υπόψη του αποδεικτικού 
μέσου. Πάντως, η γενική αυτή αναφορά της λήψης υπόψη όλων των αποδείξεων που 
με επίκληση προσκομίστηκαν δεν αποκλείει την ίδρυση του πιο πάνω λόγου αναίρεσης 
για κάποιο αποδεικτικό μέσο, όταν από το περιεχόμενο της απόφασης δεν καθίσταται 
απολύτως βέβαιο ότι τούτο έχει ληφθεί υπόψη. Αρκεί και μόνο η ύπαρξη αμφιβολιών 
για την ίδρυση του παρόντος λόγου αναίρεσης (ΟλΑΠ 8/2016, ΟλΑΠ 2/2008). Για να 
είναι ορισμένος ο λόγος αυτός, θα πρέπει στην αίτηση αναίρεσης να αναφέρεται: α) 
ποίες είναι οι αποδείξεις που με επίκληση προσκομίστηκαν και τις οποίες δεν έλαβε 
υπόψη του το δικαστήριο της ουσίας, β) ο κρίσιμος ισχυρισμός για τον οποίο το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη τις αποδείξεις και γ) η επίδραση που έχει αυτός στο 
διατακτικό της απόφασης, το οποίο και θα ήταν διαφορετικό χωρίς τη σχετική 
παράλειψη (ΑΠ 2261/ 2014, ΑΠ 1602/2014, ΑΠ 1456/2014). 
- Η επιλήψιμη συμπεριφορά του πραγματογνώμονα που επικαλείται η τελευταία δεν 
καθιστά την πραγματογνωμοσύνη άκυρη ή "παράνομη", παρά μόνο παρείχε το 
δικαίωμα στην αναιρεσείουσα να ζητήσει την εξαίρεση του πραγματογνώμονα ή την 
αντικατάστασή του, καθώς και τη διενέργεια νέας πραγματογνωμοσύνης, χωρίς αυτή 
να ισχυρίζεται ότι υπέβαλε τέτοιες αιτήσεις, ενώ στην προκείμενη ειδική διαδικασία 
των μισθωτικών διαφορών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 650 ΚΠολΔ, η οποία 
έχει εφαρμογή και στην κατ' έφεση δίκη (άρθρ. 654 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα), όπως οι 
διατάξεις αυτές ίσχυαν πριν καταργηθούν με το νόμο 4335/2015, το δικαστήριο 
λαμβάνει υπόψη του και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου (με 
εξαίρεση τα ανυπόστατα, καθώς και τα πλαστά ή μη γνήσια έγγραφα), τα οποία εκτιμά 
ελεύθερα, χωρίς να υποχρεούται να τηρήσει τους κανόνες του νόμου ως προς την 
αποδεικτική δύναμή τους, με εξαίρεση τη δικαστική ομολογία (ΑΠ 233/2011, ΑΠ 
74/2008). 
- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ, που έχει έντονο το χαρακτήρα κανόνα δημόσιας τάξης, όπως 
αναφέρεται και στο άρθρο 25 παρ. 3 του Συντάγματος, "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, που εφαρμόζεται σε όλα τα δικαιώματα του ιδιωτικού δικαίου, 
είτε πηγάζουν άμεσα από το νόμο είτε από δικαιοπραξία, είτε προέρχονται από 
κανόνες ενδοτικού δικαίου είτε από κανόνες δημόσιας τάξης, άρα και στο δικαίωμα 
του εκμισθωτή να ζητήσει αποζημίωση από τον μισθωτή για την αποκατάσταση των 
φθορών που προκάλεσε ο τελευταίος στο μίσθιο, οι οποίες δεν οφείλονται στη 
συνηθισμένη ή συμφωνημένη χρήση, καθώς και διαφυγόντα κέρδη, το δικαίωμα 
θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά, όταν η συμπεριφορά του δικαιούχου που 
προηγήθηκε ή η πραγματική κατάσταση που διαμορφώθηκε κατά το χρονικό διάστημα 
που μεσολάβησε, χωρίς κατά νόμο να εμποδίζουν τη γένεση ή να επάγονται την 
απόσβεση του δικαιώματος, δεν καθιστούν ανεκτή τη μεταγενέστερη άσκησή του, 
κατά τις αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου για το δίκαιο και την ηθική, 
αφού τείνει στην ανατροπή κατάστασης που δημιουργήθηκε υπό ορισμένες ειδικές 
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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 και με τη δική του (υπόχρεου), και μάλιστα ευλόγως, η 
πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμά του. Αντικειμενική 
καλή πίστη είναι η ευθύτητα και η εντιμότητα που υπαγορεύονται σε κάθε άνθρωπο 
από τις ανάγκες της κοινωνικής συμβίωσης. Χρηστά ήθη αποτελούν τα κριτήρια 
κοινωνικής ηθικής που κρατούν κατά τη γενική αντίληψη των έντιμων και συνετών 
ανθρώπων, ενώ κοινωνικοοικονομικός σκοπός του ιδιωτικού δικαιώματος είναι το όριο 
που ενυπάρχει στο δικαίωμα από την ανάγκη διαφύλαξης του γενικότερου 
συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου (ΑΠ 1332/ 2013). Τα αξιολογικά αυτά κριτήρια 
θέτουν φραγμό στην ιδιοτελή άσκηση του δικαιώματος, εφόσον αυτή έρχεται σε 
προφανή, δηλαδή πρόδηλη και αναμφισβήτητη, αντίθεση προς αυτά. Απαιτείται ακόμη 
οι πράξεις του υπόχρεου και η κατάσταση που δημιουργήθηκε απ' αυτόν, η οποία 
επάγεται επαχθείς για τον ίδιο επιπτώσεις, να τελούν σε αιτιώδη σύνδεσμο με τη 
συμπεριφορά του δικαιούχου που προηγήθηκε. 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 άσκησή του, αλλά απαιτείται να συντρέχουν, 
επιπλέον, ειδικές συνθήκες και περιστάσεις, προερχόμενες, κυρίως, από την 
προηγούμενη συμπεριφορά του δικαιούχου και του υπόχρεου, με βάση τις οποίες και 
την αδράνεια του δικαιούχου η άσκηση του δικαιώματος, που επακολουθεί και που 
τείνει στην ανατροπή της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί υπό τις πιο πάνω ειδικές 
συνθήκες και έχει διατηρηθεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, να εξέρχεται από 
τα όρια που ορίζονται στην εν λόγω διάταξη. Η αδράνεια αυτή του δικαιούχου πρέπει 
να υφίσταται επί μακρό χρονικό διάστημα, πλην συντομότερο από εκείνο που 
προβλέπεται στο νόμο για την παραγραφή του δικαιώματος, από τότε που ο 
δικαιούχος μπορούσε να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό. Το ζήτημα αν οι συνέπειες 
(που δεν είναι απαραίτητο να είναι αφόρητες ή δυσβάστακτες για τον υπόχρεο, αλλά 
αρκεί η επέλευση και δυσμενών απλώς για τα συμφέροντά του επιπτώσεων - ΟλΑΠ 
8/2001, ΟλΑΠ 88/1980), 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 
άσκησης του δικαιώματός του. Γίνεται, δηλαδή, σε τελική ανάλυση στάθμιση των 
αντίθετων συμφερόντων των μερών και προκρίνονται εκείνα τα συμφέροντα που 
παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα για την κοινωνική τάξη και ευρυθμία (ΑΠ 
1724/2014, ΑΠ 988/2009). Στην περίπτωση αυτή η άσκηση του δικαιώματος μπορεί να 
καταστεί μη ανεκτή κατά την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό ή 
οικονομικό σκοπό του δικαιώματος και, συνεπώς, καταχρηστική και απαγορευμένη 
(ΟλΑΠ 6/2016, 10/2012, 5/2011, 8/2001). Η διακρίβωση των πράξεων, με τις οποίες ο 
δικαιούχος άσκησε το δικαίωμά του στη συγκεκριμένη περίπτωση, αποτελεί 
πραγματικό ζήτημα και κρίνεται ανέλεγκτα από το δικαστήριο της ουσίας, η κρίση του 
όμως αυτή ότι ορισμένη συμπεριφορά υπερβαίνει, και μάλιστα προφανώς, ή όχι τα 
όρια που θέτουν τα παραπάνω κριτήρια είναι νομική και, επομένως, υπόκειται στον 
αναιρετικό έλεγχο. Σε κάθε, δηλαδή, περίπτωση τα περιστατικά που έγιναν 
ανελέγκτως δεκτά από το δικαστήριο της ουσίας υπόκεινται στον έλεγχο του Αρείου 
Πάγου αν συνιστούν ή όχι κατάχρηση δικαιώματος με την προαναφερόμενη έννοια 
(ΑΠ 1666/2010, ΑΠ 1189/2009, ΑΠ 493/2008, ΑΠ 1287/2007). Για τη διαπίστωση αυτή, 
ήτοι αν έγινε εσφαλμένη (ψευδής) ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 
281 ΑΚ, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αν το δικαστήριο της ουσίας που κατέληξε στο πιο 
πάνω νομικό συμπέρασμα διέλαβε σ' αυτό πανηγυρικά τη φρασεολογία και διατύπωση 
του νόμου, αλλά αν τα πραγματικά περιστατικά που ανέλεγκτα έγιναν δεκτά 
συνιστούν στη συγκεκριμένη περίπτωση την έννοια της κατάχρησης δικαιώματος (ΑΠ 
362/2007). 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 300, 304 (όπως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάστασή 
του με το άρθρο 11 του Ν. 4055/2012) και 305 ΚΠολΔ συνάγεται ότι η δημοσίευση της 
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απόφασης σε δημόσια συνεδρίαση από το σχέδιο που συντάσσει, χρονολογεί και 
υπογράφει ο δικαστής που εκδίδει την απόφαση ή, σε περίπτωση πολυμελούς 
δικαστηρίου, από το σχέδιο που συντάσσει ο εισηγητής, χρονολογεί ο πρόεδρος και 
υπογράφουν αυτός και ο εισηγητής, επιφέρει την τελείωσή της, που συνεπάγεται τις 
έννομες συνέπειες της ύπαρξης της απόφασης. Η καθαρογραφή της απόφασης από το 
σχέδιο και η υπογραφή του πρωτοτύπου από τον διευθύνοντα τη συζήτηση και τον 
γραμματέα κατά το άρθρο 306 ΚΠολΔ έχει προβλεφθεί για να διευκολύνεται η 
αναγνωρισιμότητα, η αναπαραγωγή και η ασφαλής κυκλοφορία αυτής, αν ληφθεί 
υπόψη ότι με το πρωτότυπο όλα τα στοιχεία που συγκροτούν την απόφαση 
εμφανίζονται ενιαίως υπό ομοιόμορφο τύπο, και όχι για να αποκτήσει νομική 
υπόσταση η απόφαση αυτή, η οποία θεωρείται συντελεσμένη με τη δημοσίευση του 
πιο πάνω σχεδίου. Το πρωτότυπο, το οποίο αναπτύσσει τον λειτουργικό του ρόλο για 
την εξυπηρέτηση κατ' εξοχήν των αναγκών της αναγκαστικής εκτέλεσης και την 
επέλευση άλλων προβλεπόμενων έννομων συνεπειών, που συνδέονται άρρηκτα με 
την ύπαρξή του, δεν αυτονομείται από την απόφαση που δημοσιεύθηκε από το σχέδιο, 
ώστε να είναι σε θέση να ανατρέψει ή να αλλοιώσει την τελευταία. Με τη θεώρηση, 
άλλωστε, του πρωτοτύπου από τον εισηγητή και την υπογραφή του σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του άρθρου 306 ΚΠολΔ, οπότε και συντελείται η δημιουργία του, 
βεβαιώνεται ουσιαστικά ότι το αιτιολογικό και το διατακτικό του δημοσιευμένου 
σχεδίου της απόφασης έχει μεταφερθεί πιστά και με ακρίβεια στο πρωτότυπο. Με την 
έννοια αυτή ο σύνδεσμος του πρωτοτύπου με τη δημοσιευμένη από το σχέδιο 
απόφαση, στην οποία αποτυπώνονται στη γνήσια μορφή τους το αιτιολογικό και το 
διατακτικό της απόφασης κατά τον κρίσιμο χρόνο της δημοσίευσης, δηλαδή κατά τον 
κρίσιμο χρόνο της εξωτερίκευσης για πρώτη φορά της δικαστικής κρίσης, με την 
οποία (δημοσίευση) και αποκτά η απόφαση τη νομική της υπόσταση, δεν αποκόπτεται 
με την υπογραφή του πρωτοτύπου κατά το άρθρο 306 ΚΠολΔ. Έτσι, αν υφίσταται 
διαφορά και πολύ περισσότερο αντίθεση μεταξύ του πρωτοτύπου και του 
δημοσιευμένου σχεδίου υπερισχύει το τελευταίο, στο οποίο αποτυπώνεται στη γνήσια 
μορφή της η απόφαση. Το πρωτότυπο μιας απόφασης, που έρχεται σε αντίθεση με το 
δημοσιευμένο σχέδιο, στο βαθμό που δεν είναι δεκτικό διόρθωσης, μπορεί να 
αναγνωριστεί ως ανύπαρκτο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 313 ΚΠολΔ, 
εφόσον αποτυπώνει απόφαση με περιεχόμενο που ποτέ δεν δημοσιεύθηκε (ΑΠ 481/ 
2015, πρβλ. ΑΠ 447/2011). Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 304 με το άρθρο 11 
του Ν. 4055/2012 που ισχύει, κατ' άρθρ.113 του νόμου αυτού, από 2-4-2012, 
προβλέπεται ότι οι δικαστικές αποφάσεις θα συντάσσονται πλέον σε ηλεκτρονική 
μορφή και θα υπογράφονται κατά την αποτύπωσή τους σε υλική μορφή και, επομένως, 
θα δημοσιεύεται το πρωτότυπο της απόφασης, όπως έχει αποτυπωθεί σε υλική μορφή 
και δεν θα χρειάζεται καθαρογραφή από την υπηρεσία της γραμματείας και θεώρηση 
του σχεδίου, όπως ίσχυε μέχρι τότε. Η ρύθμιση, όμως, αυτή δεν είναι αποκλειστική, 
λόγω και των γνωστών προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της (μερίδα 
δικαστών αγνοεί τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο αριθμός των δικαστικών 
υπαλλήλων είναι ανεπαρκής κ.λπ.), αλλά τέθηκε, εναλλακτικά, για να διευκολύνει την 
ταχεία δημοσίευση και κυκλοφορία των δικαστικών αποφάσεων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 226 παρ. 5 ΚΠολΔ, κάθε αίτημα προτίμησης που 
υποβάλλεται από διάδικο για ορισμό ημέρας συζήτησης αίτησης, αγωγής ή ένδικου 
μέσου ενώπιον παντός δικαστηρίου, οιασδήποτε διαδικασίας, διαφορετικής από εκείνη 
που, κατά τη νόμιμη σειρά, πρέπει να προσδιοριστεί ή έχει ήδη προσδιοριστεί, 
υποβάλλεται εγγράφως. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να περιέχονται οι 
λόγοι της προτίμησης και ο αρμόδιος δικαστής αποφαίνεται σχετικά, με αιτιολογημένη 
πράξη του. Η διάταξη αυτή έχει τεθεί για να είναι εφικτός ο έλεγχος της χρηστής 
διοίκησης των δικαστηρίων, με την επισήμανση ότι οι περιπτώσεις παραγραφής σε 
επιδικία πρέπει να σταθμίζονται ειδικά. Στην υπόψη, όμως, διάταξη δεν προβλέπεται 
καμία κύρωση και, ειδικά, το απαράδεκτο της συζήτησης της αγωγής, αν δοθεί, παρά 
το νόμο, προτίμηση με βάση το άρθρο αυτό.  
Διατάξεις: 
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αιτιολογιών από το εφετείο. Αρμοδιότητα. 

- Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3741/1929 περί ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους, ο οποίος 
διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα (άρθρο 54 ΕισΝΑΚ), 
επιτρέπεται στους κατά το νόμο αυτόν συνιδιοκτήτες να κανονίσουν, με ιδιαίτερη 
συμφωνία, στην οποία είναι απαραίτητη η κοινή όλων συναίνεση, τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους από τη συνιδιοκτησία, να καθορίσουν γενικές συνελεύσεις και να 
δώσουν σε καθορισμένη πλειοψηφία, που μπορεί να μεταβληθεί αναλόγως της 
σοβαρότητας των ληφθησομένων αποφάσεων, το δικαίωμα να λαμβάνει προς το κοινό 
συμφέρον κάθε απόφαση σχετική με τη συντήρηση, βελτίωση και χρήση των κοινών 
μερών της οικοδομής. Επίσης να ορίσουν διαχειριστή, παρέχοντας σ΄ αυτόν τα 
δικαιώματα διαχειρίσεως, τα πλέον εκτεταμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά 
της εκτελέσεως των εργασιών συντηρήσεως των κοινών μερών και της κατανομής 
των δαπανών και των βαρών. 
Κατά δε το άρθρο 5 εδ. β΄ και γ΄ του ιδίου νόμου, κοινά βάρη, στα οποία υποχρεούνται 
να συνεισφέρουν όλοι οι συνιδιοκτήτες, θεωρούνται η συντήρηση και η επισκευή των 
κοινών μερών του ακινήτου, που ανήκουν στη συγκυριότητα όλων. Ως δαπάνη 
συντηρήσεως θεωρείται κάθε δαπάνη αναγκαία κατά την κοινή πείρα προς αποφυγή 
βλάβης ή χειροτέρευσης του πράγματος και διατηρήσεως του καταλλήλου προς 
εκπλήρωση του σκοπού του (Κωνσταντόπουλου, Οροφοκτησία, σελ. 261, Τσετσέκου, 
Διηρημένη ιδιοκτησία, έκδ. 1972, σελ. 196), ενώ ως δαπάνη επισκευής κάθε δαπάνη 
αναγκαία προς διόρθωση βλάβης, φθοράς ή χειροτέρευσης του πράγματος, συνεπεία 
της συνήθους χρήσεως ή της παρόδου του χρόνου ή εξ άλλης αιτίας (ΕφΑθ 84/1993 
ΕλΔνη 12.35, ΕφΑθ 11364/1991 ΕλΔνη 1993.36). Οι ανωτέρω δαπάνες, στις οποίες ο 
ιδιοκτήτης κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας είναι υποχρεωμένος να συμβάλει κατά το 
ποσοστό συμμετοχής της ιδιοκτησίας του σ΄ αυτές, μπορούν να γίνουν από έναν ή 
περισσότερους συνιδιοκτήτες και χωρίς ακόμη απόφαση της γενικής συνέλευσης, 
όταν είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της κοινής οικοδομής κατάλληλης προς 
εκπλήρωση του προορισμού τους και προς αποτροπή άμεσου κινδύνου καταστροφής ή 
βλάβης των κοινών μερών και εγκαταστάσεων. Η αξίωση του συγκυρίου κοινωνού 
κατά των λοιπών συγκυρίων να απαιτήσει τις δαπάνες που κατέβαλε για το κοινό 
πράγμα, εφόσον αυτές έγιναν με τις προϋποθέσεις του άρθρου 788 παρ. 2 ΑΚ 
(επικείμενος κίνδυνος βλάβης του κοινού), θεμελιώνεται στις προαναφερόμενες 
διατάξεις της οροφοκτησίας και αυτές του άρθρου 794 AK, το οποίο εφαρμόζεται 
συμπληρωματικά στην οροφοκτησία (Π. Κωνσταντόπουλος, ό.π., σελ. 280, ΕφΘεσ 
1354/1984 ΕλΔνη 1985.88). Εάν όμως δεν συντρέχουν οι προαναφερθείσες 
προϋποθέσεις, τότε ο κοινωνός δικαιούται να επιδιώξει την είσπραξη των δαπανών 
κατά τις διατάξεις περί διοικήσεως αλλοτρίων ή του αδικαιολογήτου πλουτισμού 
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(Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, ΑΚ, αρθρ. 754, σελ. 187, Β. Βαθρακοκοίλης, ΑΚ αρθρ. 794, 
τόμ. Α, σελ. 1071, ΕφΘεσ 1978/2003, ΕφΑθ 5736/1956 ΕλΔνη 1998.122). 
- Η διοίκηση αλλότριων ρυθμίζεται από τις διατάξεις των αρθρ. 730 - 739 ΑΚ ως ενοχή 
εξωδικαιοπρακτική, που παράγεται αμέσως από το νόμο μεταξύ του διοικητή και του 
κυρίου της υπόθεσης και μάλιστα από μόνο το γεγονός ότι ο διοικητής χειρίζεται και 
διοικεί ξένη υπόθεση χωρίς να έχει δικαίωμα ή σχετική υποχρέωση. Οι διατάξεις αυτές 
διακρίνουν μεταξύ γνήσιας και μη γνήσιας διοίκησης αλλότριων, ενώ και η γνήσια 
διοίκηση αλλότριων διακρίνεται σε θεμιτή και αθέμιτη (ΑΠ 784/2005). Η έννοια της 
γνήσιας διοίκηση αλλότριων δίνεται από τις διατάξεις του αρθρ. 730 ΑΚ, κατά τις 
οποίες όποιος διοικεί χωρίς εντολή ξένη υπόθεση έχει υποχρέωση να τη διεξάγει προς 
το συμφέρον του κυρίου και σύμφωνα με την πραγματική ή την εικαζόμενη θέληση 
του, δεν λαμβάνεται δε υπόψη αντίθετη θέληση του τελευταίου για τη διοίκηση της 
υπόθεσης του, αν αντιβαίνει στο νόμο ή στα χρηστά ήθη. Εφόσον ο διοικητής ανέλαβε 
τη διοίκηση της ξένης υπόθεσης προς το συμφέρον και σύμφωνα με την πραγματική ή 
την εικαζόμενη θέληση κυρίου, πρόκειται για γνήσια θεμιτή διοίκηση αλλότριων και ο 
διοικητής έχει κατά το αρθρ. 736 ΑΚ το δικαίωμα να ζητήσει από τον κύριο τις 
δαπάνες της διοίκησης και την ανόρθωση των ζημιών κατά τις διατάξεις για την 
εντολή, που εφαρμόζονται αναλόγως. Πραγματική μεν βούληση υπάρχει, όταν ο 
κύριος της υπόθεσης έχει εκφρασθεί περί της ανάγκης διενέργειας των πράξεων. 
Εικαζόμενη δε βούληση είναι όχι εκείνη την οποία μπορεί να εικάσει ο διοικητής, αλλά 
η βούληση που μπορεί να θεωρηθεί σε παρόμοιες περιστάσεις, αντικειμενικά 
ερευνώμενες, ως τέτοια του κυρίου της υπόθεσης, διαφορετικά πρόκειται για γνήσια 
μεν αθέμιτη όμως διοίκηση αλλότριων και ο διοικητής δικαιούται κατά το αρθρ. 737 
ΑΚ να ζητήσει μόνο την απόδοση των δαπανών του κατά τις διατάξεις για τον 
αδικαιολόγητο πλουτισμό. Αντίθετα πρόκειται για μη γνήσια διοίκηση αλλότριων όταν 
ο διοικητής διοικεί την ξένη υπόθεση σαν δική του, γνωρίζοντας ότι πρόκειται για 
ξένη, οπότε κατά το αρθρ. 739 ΑΚ και με την επιφύλαξη της τυχόν ευθύνης του από 
αδικοπραξία έχει και πάλι τις υποχρεώσεις από τη διοίκηση αλλότριων, ενώ δαπάνες 
έχει δικαίωμα να απαιτήσει μόνο κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. 
Η διοικούμενη υπόθεση μπορεί να είναι εν μέρει ίδια του διοικητή και εν μέρει 
αλλότρια. Αντικειμενικώς δε λογίζεται αλλότρια η υπόθεση όταν ανήκει, κατά τις 
αντιλήψεις των συναλλαγών, στον κύκλο των συμφερόντων τρίτου προσώπου. Ενόψει 
αυτών, στοιχεία της αγωγής, στην πρώτη περίπτωση (της γνήσιας διοίκησης) είναι: 1) η 
αυθόρμητη ανάληψη της διοικήσεως αλλότριας υπόθεσης, χωρίς τη ρητή εντολή του 
κυρίου αυτής, 2) η, κατά το συμφέρον του κυρίου και κατά την πραγματική ή 
εικαζόμενη θέληση αυτού, διεξαγωγή της υπόθεσης και 3) οι δαπάνες που 
υποβλήθηκε κατά την κανονική διεξαγωγή της υπόθεσης. Αντίθετα ο εναγόμενος 
(κύριος της υπόθεσης), μπορεί να επικαλεσθεί, κατ΄ ένσταση, είτε ότι δεν υπήρξε 
διοίκηση αλλά εντολή ή νόμιμος λόγος διαχείρισης, είτε ότι η διοίκηση δεν έγινε προς 
το συμφέρον του, αλλά ότι ο διοικητής ενήργησε ιδιοτελώς προς ίδιο συμφέρον, είτε 
ότι υπήρχε αντίθετη (πραγματική ή εικαζόμενη) βούληση του την οποία ο διοικητής 
είχε διαγνώσει ή μπορούσε να διαγνώσει (ΑΠ2091/2013). 
- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 522 και 534 ΚΠολΔ προκύπτει ότι αν 
το πρωτόδικο δικαστήριο, μετά από εκτίμηση των εκτιθεμένων στην αγωγή 
πραγματικών περιστατικών, προέβη με την εκκαλούμενη απόφαση του σε λανθασμένο 
νομικό χαρακτηρισμό και υπαγωγή τους όχι στον αρμόζοντα κανόνα δικαίου, δεν 
εξαφανίζεται από το εφετείο η εκκαλούμενη απόφαση, αλλά αντικαθίστανται οι 
αιτιολογίες ως προς τη θεμελίωση του κανόνα δικαίου, που στηρίζει το ίδιο διατακτικό 
της απόφασης (ΑΠ 1090/1983 ΕλΔνη 1984.560, ΑΠ 820/1982 ΝοΒ 26.517, ΑΠ 414/1976 
ΝοΒ 24. 94, ΕφΑθ744/2011ΕλΔνη 2011. 581, ΕφΑθ1162/2006ΔΕΕ 2006.1073, ΕφΘεσ 
1526/2003 Αρμ 2003.1269, ΕφΑθ 4346/1989 ΕλΔνη 31.855, ΕφΑθ 8950/1983 ΕλΔνη 
25.1039, ΕφΚρ 451/1991 ΕλΔνη 33.1285). 
- Το άρθρο 47 ΚΠολΔ ορίζει ότι απόφαση πολυμελούς ή μονομελούς πρωτοδικείου δεν 
προσβάλλεται με ένδικο μέσο για το λόγο ότι η υπόθεση ανήκει στην αρμοδιότητα 
ειρηνοδικείου. Το ίδιο εφαρμόζεται αναλόγως και για τις αποφάσεις του πολυμελούς 
πρωτοδικείου σχετικά με τις υποθέσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα μονομελούς. 
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Από τη διάταξη αυτή σαφώς συνάγεται ότι εάν το πολυμελές πρωτοδικείο αποφάνθηκε 
επί υποθέσεως μονομελούς, δεν δημιουργείται απαράδεκτο (Βλ. ΑΠ 256/1980 ΝοΒ 
28.1708, ΕφΑθ 1504/2010, ΕφΑθ 5501/2008 ΕλΔνη 2009.599, ΕφΠειρ 1465/1982 ΝοΒ 
31.1216). 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 730 - 739, 736, 737, 788, 794, 
ΕισΝΑΚ: 54, 
ΚΠολΔ: 522 - 534, 
Νόμοι: 3741/1929, άρθ. 4, 5, 
Δημοσίευση: INLAW 2015  

Οροφοκτησία - Κοινόχρηστα και κοινόκτητα 
μέρη 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 92 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
Οριζόντια ιδιοκτησία. Χρήση κοινοχρήστων και κοινοκτήτων μερών. 

Αποκλειστική χρήση. Διαχειριστής. Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται 
αναίρεση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης 

βάσης. Παραβίαση ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. 
Πρόσθετη παρέμβαση. Αναβολή συζήτησης της αίτησης αναίρεσης. 

- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 3 παρ. 1, 5 εδ. α’ , 7 παρ. 1, 8 και 13 του Ν. 
3741/1929,"περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους", που διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την 
εισαγωγή του Αστικού Κώδικα με το άρθρο 54 του Εισαγωγικού νόμου αυτού, και 1117 
του ΑΚ, συνάγεται ότι επί οριζόντιας ιδιοκτησίας ιδρύεται κυρίως μεν χωριστή 
κυριότητα σε όροφο οικοδομής ή διαμέρισμα ορόφου, παρεπομένως δε και 
αναγκαστική συγκυριότητα, που αποκτάται αυτοδικαίως, κατ’ ανάλογη μερίδα, στα 
μέρη του όλου ακινήτου, που χρησιμεύουν σε κοινή απ’ όλους τους οροφοκτήτες 
χρήση. Μεταξύ των μερών αυτών περιλαμβάνονται, κατά ενδεικτική στις διατάξεις 
αυτές απαρίθμηση, το έδαφος, τα θεμέλια, οι πρωτότοιχοι, η στέγη, οι καπνοδόχοι, οι 
αυλές, τα φρεάτια ανελκυστήρων, οι εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, το 
ηλιακωτό δώμα. Εξάλλου, με βάση το άρθρο 2 παράγραφος 1 του Ν. 3741/1929, η 
οποία ορίζει ότι "αδιαίρετος είναι η ιδιοκτησία και παντός άλλου πράγματος 
χρησιμεύοντος προς κοινήν των ιδιοκτητών χρήσιν", προσδιορίζονται τα κριτήρια 
υπαγωγής στην ομάδα των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων μερών της οικοδομής, που 
δεν αναφέρονται ρητά στη συμφωνία ή στο νόμο. Ειδικότερα, ο προσδιορισμός των 
κοινοκτήτων και κοινοχρήστων αυτών μερών, γίνεται, είτε με τη συστατική της 
οροφοκτησίας δικαιοπραξία, είτε με ιδιαίτερες συμφωνίες μεταξύ όλων των 
οροφοκτητών, κατά τα άρθρα 4 παρ. 1, 5 και 13 του Ν. 3741/1929, δηλαδή με σύμφωνη 
απόφασή τους, που πρέπει να καταρτισθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και να 
μεταγραφεί. Αν τούτο δεν γίνει, αν δηλαδή δεν ορίζεται τίποτα από την ως άνω 
δικαιοπραξία, ούτε με ιδιαίτερες συμφωνίες, τότε ισχύει ο προσδιορισμός, που 
προβλέπεται από τις ως άνω διατάξεις. Στην τελευταία περίπτωση, κριτήριο για το 
χαρακτηρισμό πράγματος ως κοινόκτητου και κοινόχρηστου, είναι ο κατά τη φύση του 
προορισμός για την εξυπηρέτηση των συνιδιοκτητών με την κοινή από αυτούς χρήση 
του. Δεδομένου δε, ότι η θεσπιζόμενη με τα άρθρα 1002 ΑΚ και 1 επ. του Ν. 3741/ 1929 

http://www.inlaw.gr/article.aspx?id=188443&s=82446


αποκλειστική (χωριστή) κυριότητα επί ορόφου ή τμήματος 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 κοινόκτητο και κοινόχρηστο μέρος του 
ακινήτου (ΟλΑΠ 23/2000). Ειδικότερα, επί οριζοντίου ιδιοκτησίας, η κυρία είσοδος της 
οικοδομής, οι κλίμακες ανόδου προς το δώμα και το ηλιακό δώμα (ταράτσα), 
εξομοιούμενο με τη στέγη της οικοδομής, αποτελούν αντικείμενο αναγκαίας 
συγκυριότητας και κοινόχρηστα πράγματα για όλους τους ιδιοκτήτες ορόφων ή 
διαμερισμάτων, καθένας από τους οποίους δικαιούται να ποιείται απόλυτη χρήση, 
εκτός εάν με συμφωνία που τον δεσμεύει, αποκλείστηκε από το δικαίωμα αυτό, το 
οποίο διαφυλάχθηκε για μερικούς μόνο από τους ιδιοκτήτες. Επιτρέπεται δε, κατά 
παρέκκλιση από τα οριζόμενα με την ενδοτικής φύσεως διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 
3741/1929, με ειδική μεταξύ των συνιδιοκτητών του εδάφους συμφωνία, που 
καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και καταχωρίζεται στα βιβλία 
μεταγραφών, το δικαίωμα να παραχωρηθεί αποκλειστικώς σε κάποιους από τους 
συνιδιοκτήτες ή και σε έναν από αυτούς η χρήση σε κάποιο από αυτά τα κοινά μέρη, 
οπότε η χρήση του δεν ανήκει σε όλους από κοινού τους συνιδιοκτήτες του εδάφους 
(ΟλΑΠ 5/1991, 7/1992, ΑΠ 892/2015, ΑΠ 1250/2011, πρβλ. επίσης ΑΠ 1713/1991). 
- Από τις ίδιες ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι κάθε συνιδιοκτήτης δικαιούται να 
προβαίνει σε απόλυτη χρήση των κοινοχρήστων μερών της οικοδομής, να ενεργεί 
επισκευές και ανανεώσεις αυτών, καθώς και μεταβολές και προσθήκες, με τον όρο ότι 
δεν παραβλάπτει τα δικαιώματα των άλλων ιδιοκτητών και δεν μεταβάλλει τον συνήθη 
προορισμό αυτών ή δεν δημιουργούνται κίνδυνοι για τη στατική της οικοδομής ή των 
διαμερισμάτων της, δεν παρεμποδίζεται η σύγχρηση εκ μέρους των λοιπών 
οροφοκτητών, δεν επέρχονται μεταβολές στην αισθητική του κτιρίου και δεν θίγεται 
η ασφάλειά του. Η διαφορετική συμμετοχή των συνιδιοκτητών στη χρήση 
κοινοχρήστου μέρους της οικοδομής ή ο αποκλεισμός του κοινοχρήστου χαρακτήρα 
του και η περιέλευση αυτού αποκλειστικά σε ένα ή περισσότερους ιδιοκτήτες είναι 
δυνατή λόγω του ενδοτικού χαρακτήρα της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 
3741/1929, αλλά προϋποθέτει, κατά το άρθρο 13 παρ. 1 αυτού, συμφωνία όλων των 
συνιδιοκτητών που πρέπει να καταρτισθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και να 
μεταγραφεί. Έτσι, και το υπόγειο και το ημιυπόγειο που είναι μέρη του εδάφους είναι 
ως τέτοια αυτοδικαίως αντικείμενα της αναγκαστικής συγκυριότητας, εκτός εάν στην 
συστατική πράξη της οροφοκτησίας αυτά καθορίστηκαν ως αντικείμενα αποκλειστικής 
κυριότητας δηλαδή ως όροφος ή διαμέρισμα ή ως διαιρεμένοι αυτοτελείς βοηθητικοί 
χώροι υπαγόμενοι σε ορόφους ή διαμερίσματα (ΑΠ 1501/2011, ΑΠ 1658/2007, ΑΠ 
185/2003). Από τον συνδυασμό των ως άνω διατάξεων προκύπτει ότι μπορεί να 
περιληφθεί στον κανονισμό συμφωνία, με την οποία ένας ή και περισσότεροι από τους 
συνιδιοκτήτες θα έχουν το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης σε κοινόκτητο και 
κοινόχρηστο τμήμα της οικοδομής αλλά για τον προορισμό που το τμήμα αυτό από τη 
φύση του έχει και προκύπτει από τις λειτουργικές χρησιμότητες του οικοδομήματος 
που ορίζονται από τον κανονισμό, την τοποθεσία του ακινήτου και τις τακτικές 
συνήθειες της περιοχής. Αν και πότε θίγονται τα δικαιώματα των λοιπών 
συνιδιοκτητών ή υπάρχει μεταβολή του συνήθους προορισμού των κοινών μερών με 
τη χρήση τους από ορισμένους συνιδιοκτήτες, κρίνεται, κατά περίπτωση, με βάση τις 
συγκεκριμένες συνθήκες και στο πλαίσιο του γενικότερου συμφέροντος της ομαλής 
λειτουργίας της σχέσεως της οροφοκτησίας. Ειδικότερα, βλαπτική για τα δικαιώματα 
των λοιπών συνιδιοκτητών είναι η χρήση που εμποδίζει ή δυσχεραίνει υπερμέτρως 
αυτούς στη χρήση των οριζόντιων ιδιοκτησιών τους ή και στη σύγχρηση των κοινών 
μερών, ενώ μεταβολή του συνήθους προορισμού προκαλείται όταν η συγκεκριμένη 
χρήση αλλοιώνει τον προορισμό των κοινών μερών, που ορίζεται με δικαιοπρακτική 
ρύθμιση ή, σε περίπτωση ελλείψεώς της, προκύπτει από τη φύση των πραγμάτων και 
τον σκοπό που αυτά υπηρετούν κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας στη λειτουργία 
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της οροφοκτησίας, καθώς και από τις συνθήκες της συγκεκριμένης περίπτωσης. Κάθε 
συνιδιοκτήτης, εφόσον από τις ενέργειες άλλου συνιδιοκτήτη παραβλάπτεται στη 
χρήση των κοινών πραγμάτων και μειώνεται η ασφάλεια της οικοδομής, έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει με αγωγή την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη 
κατάσταση (ΑΠ 357/2006 και 1830/2005). Περαιτέρω στο πλαίσιο των πιο πάνω αρχών 
εφαρμογής των αντίστοιχων διατάξεων του Ν. 3741/1929 εφαρμόζονται 
συμπληρωματικά και οι διατάξεις του ΓΟΚ, στην προκειμένη δε περίπτωση των 
άρθρων 2 παρ. 22 και 8 παρ. 2 του ΓΟΚ/2000, με τις οποίες ορίζεται ότι κοινής χρήσεως 
χώροι του κτιρίου και του οικοπέδου είναι οι χώροι που προορίζονται για χρήση από 
όλους τους ενοίκους του κτιρίου και ότι ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του 
οικοπέδου πρέπει να είναι προσπελάσιμος από τους χώρους κοινής χρήσης του 
κτιρίου. Ειδικότερα, η εφαρμογή της πρώτης από τις πιο πάνω ρυθμίσεις προϋποθέτει 
στο πλαίσιο εφαρμογής και των διατάξεων του Ν. 3741/1929 ότι οι συγκεκριμένοι 
χώροι του οικοπέδου έχουν χαρακτηρισθεί ως κοινόχρηστοι με τον υπάρχοντα 
κανονισμό, και εφ’ όσον δεν υπάρχει κανονισμός ή κοινοχρησία προκύπτει από τη 
φύση του πράγματος και το σκοπό που αυτό υπηρετεί στη λειτουργία της 
οροφοκτησίας (ΑΠ 38/2015, ΑΠ 639/2010). 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 παρ. 2, 5 και 13 του Ν. 3741/1929 "περί της 
ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους", που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 54 του ΕισΝΑΚ, και 
1002 ΑΚ προκύπτει ότι οι συνιδιοκτήτες κοινής οικοδομής που υπάγεται στο καθεστώς 
του νόμου αυτού μπορούν με συμφωνία τους να ρυθμίσουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους, τόσο στα κοινά μέρη που μπορούν να καθορίζουν οι ίδιοι, όσο και 
στις διηρημένες ιδιοκτησίες τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου αυτού 
που είναι ενδοτικό δίκαιο, καθορίζοντας συνελεύσεις και διορίζοντας διαχειριστή, που 
θα τους εκπροσωπεί ενώπιον των δικαστηρίων. Διαχειριστής μπορεί, με απόφαση της 
γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών, να διοριστεί συνιδιοκτήτης ή τρίτος. 
Περαιτέρω από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 62 παρ. β’ και 64 παρ. 3 
ΚΠολΔ προκύπτει ότι ο κατά το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του πιο πάνω νόμου διορισμένος 
διαχειριστής (σύμφωνα με τον κανονισμό ή με παμψηφία των συνιδιοκτητών) 
πολυώροφης οικοδομής, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, εκπροσωπεί και ενώπιον των 
δικαστηρίων, το σύνολο των ιδιοκτητών της, ως ένωση προσώπων, η οποία στερείται 
νομικής προσωπικότητας, παριστάμενος ως ενάγων και εναγόμενος για τις υποθέσεις, 
που σχετίζονται με τη διαχείριση αυτής, δυνάμενος να εναγάγει συνιδιοκτήτη ή να 
εναχθεί απ’ αυτόν για κάθε διαφορά από τη σχέση της συνιδιοκτησίας. Διάδικος όμως 
στο δικαστήριο, δηλαδή υποκείμενο της δικονομικής έννομης σχέσης είναι μόνο η 
ένωση των συνιδιοκτητών (παρισταμένη στο δικαστήριο με τον διαχειριστή της) και 
όχι οι κατ’ ιδίαν συνιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν έχουν την ιδιότητα του διαδίκου, αλλά 
του τρίτου σε σχέση με την εκκρεμή δίκη, τα ονόματα των οποίων ούτε καν χρειάζεται 
να αναφέρονται στην αγωγή, αρκεί να γίνεται μνεία της συγκεκριμένης ενώσεως των 
συνιδιοκτητών, κατά τρόπο που να μη δημιουργείται αμφισβήτηση για την ταυτότητά 
της και να αναφέρεται στην αγωγή, ότι εκπροσωπείται νόμιμα. Περαιτέρω, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 68 ΚΠολΔ, η νομιμοποίηση των διαδίκων αποτελεί διαδικαστική 
προϋπόθεση της δίκης για την παροχή έννομης προστασίας, ερευνάται δε και 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, σε κάθε στάση της δίκης (άρθρο 73 ΚΠολΔ), η δε 
έλλειψή της συνεπάγεται την απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης (ΑΠ 595/2010). 
Τέλος, όταν ασκείται αγωγή σε διαφορά που ανακύπτει από τη σχέση της 
οροφοκτησίας από κάποιο συνιδιοκτήτη που τυχαίνει να είναι και διαχειριστής 
εναντίον άλλου, αρκεί για τη νομιμοποίησή του (ενεργητική) μόνη η ιδιότητά του ως 
συνιδιοκτήτη (ΑΠ 924/1992). 
- Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 553 παρ. 1 στοιχ. β’ , 577 παρ. 2, 321 και 
495 παρ. 1 ΚΠολΔ συνάγεται ότι σε αναίρεση υπόκειται η απόφαση που έχει καταστεί 
τελεσίδικη, εκείνη δηλαδή η οποία, απεκδύοντας το δικαστήριο από κάθε περαιτέρω 
εξουσία, περατώνει τη δίκη επί της αγωγής και δεν μπορεί να προσβληθεί με ανακοπή 
ερημοδικίας και έφεση. Εξάλλου, ο χαρακτήρας της απόφασης ως τελεσίδικης ή μη 
κρίνεται κατά το χρόνο της άσκησης του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, ήτοι της 
κατάθεσης του σχετικού δικογράφου της στη γραμματεία του δικαστηρίου, που έχει 
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εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση. Κατά της απόφασης που εκδόθηκε με την 
απουσία, πραγματική ή πλασματική, ενός των διαδίκων, έστω και αν δεν στηρίχθηκε 
στη συναγωγή δυσμενών συνεπειών από την ερημοδικία του, παρέχεται δυνατότητα 
άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από τον ερημοδικασθέντα (άρθρ. 502 ΚΠολΔ, κατά 
την τακτική διαδικασία και στην προκειμένη ειδική διαδικασία, κατ’ άρθρ. 652 παρ. 1, 
σε συνδ. 647 παρ. 2 και 17 αρ. 3 ΚΠολΔ, όπως ίσχυαν κατά το χρόνο δημοσίευσης της 
προσβαλλόμενης απόφασης, στις 10-1-2012), με συνέπεια όσο διαρκεί η προθεσμία της 
ανακοπής ερημοδικίας να αποκλείεται η άσκηση κατά της ερήμην απόφασης αίτησης 
αναίρεσης, η οποία αν παρόλα αυτά ασκηθεί, είναι απορριπτέα αυτεπαγγέλτως ως 
απαράδεκτη (άρθρ. 577 παρ. 1 ΚΠολΔ), αφού σε σχέση με την αναίρεση δεν υπάρχει 
διάταξη όμοια με τη διάταξη του άρθρ. 513 παρ. 1 εδ. β’ περ. β’ ΚΠολΔ, που ορίζει ότι 
κατά των ερήμην αποφάσεων επιτρέπεται έφεση ήδη από τη δημοσίευσή τους. 
Αντίθετα δηλαδή με την καθιερούμενη με τη διάταξη αυτή συμπόρευση των 
προθεσμιών της έφεσης και της ανακοπής ερημοδικίας η αναίρεση κατά ερήμην 
απόφασης είναι επιτρεπτή μόνον, εφόσον δεν συγχωρείται κατ’ αυτής ανακοπή 
ερημοδικίας ή έφεση (ΟλΑΠ 11/1998, 15/2001), δηλαδή καθιερώνεται η αρχή της 
διαδοχικής άσκησης των προβλεπόμενων ένδικων μέσων. Αν δεν συνομολογείται ή 
δεν αποδεικνύεται η τελεσιδικία της προσβαλλόμενης με αναίρεση απόφασης (με την 
προσκομιδή αποδεικτικών επιδόσεώς της ή πιστοποιητικού του αρμοδίου γραμματέως 
κ.λπ.) τότε η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη κατ’ αυτεπάγγελτη έρευνα του 
δικαστηρίου (ΑΠ 242/2015, ΑΠ 430/2009, ΑΠ 12/2011). 
- Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης 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. Ακόμα η παράβαση των διδαγμάτων της 
κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναίρεσης μόνον αν τα διδάγματα αυτά, εκτός άλλων, 
αφορούν την υπαγωγή των πραγματικών γεγονότων στους κανόνες δικαίου που 
εφάρμοσε το Δικαστήριο της ουσίας (ΑΠ 150/2015). Με τον συγκεκριμένο λόγο 
αναίρεσης ελέγχονται τα σφάλματα του δικαστηρίου κατά την εκτίμηση του νόμω 
βασίμου της αγωγής ή των ισχυρισμών των διαδίκων, καθώς και τα νομικά σφάλματα 
κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται, δηλαδή, αν η αγωγή, ένσταση 
κ.λπ. ορθώς απορρίφθηκε ως μη νόμιμη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού κανόνος 
δικαίου, έγινε δεκτή ως νόμιμη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ’ ουσίαν (ΟλΑΠ 
27/1998 και 28/1998, ΑΠ 468/2013, ΑΠ 382/2013, ΑΠ 349/2014). 
 - Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ, η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και 
ιδρύεται ο αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές της, που 
περιλαμβάνονται στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού της και 
αποτελούν το αιτιολογικό της, δεν προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του για ζήτημα με ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, με 
αποτέλεσμα, να μην μπορεί να ελεγχθεί, αν στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέτρεχαν 
οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που εφαρμόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι 
εκείνου, που δεν εφαρμόσθηκε (ΟλΑΠ 1/1999). Ειδικότερα, αντιφατικές αιτιολογίες 
έχει η απόφαση, όταν τα πραγματικά περιστατικά, που στηρίζουν το αποδεικτικό 
πόρισμά της για κρίσιμο ζήτημα, δηλαδή για ζήτημα αναφορικά με ισχυρισμό των 
διαδίκων, που τείνει στη θεμελίωση ή στην κατάλυση του επίδικου δικαιώματος, 
συγκρούονται μεταξύ τους και αλληλοαναιρούνται, αποδυναμώνοντας έτσι την κρίση 
της απόφασης για την υπαγωγή ή μη της ατομικής περίπτωσης στο πραγματικό 
συγκεκριμένου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, που συνιστά και το νομικό χαρακτηρισμό 
της ατομικής περίπτωσης. Αντίστοιχα, ανεπάρκεια αιτιολογίας υπάρχει, όταν από την 
απόφαση δεν προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά, που, είτε είναι κατά το νόμο 
αναγκαία για τη στοιχειοθέτηση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, της διάταξης 
ουσιαστικού δικαίου, που εφαρμόσθηκε, είτε αποκλείουν την εφαρμογή της, όχι δε και 
όταν υφίστανται ελλείψεις στην ανάλυση, στάθμιση και γενικώς στην εκτίμηση των 
αποδείξεων, εφόσον το πόρισμα από την εκτίμηση αυτή εκτίθεται με σαφήνεια και 
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πληρότητα (ΟλΑΠ 15/2006). Δηλαδή, δεν υπάρχει ανεπάρκεια αιτιολογίας, όταν η 
απόφαση περιέχει συνοπτική, αλλά πλήρη αιτιολογία, αφού, αναγκαίο να εκτίθεται 
σαφώς στην απόφαση είναι μόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε και όχι ο λόγος 
για τον οποίο αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Συνακόλουθα, τα επιχειρήματα του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται με την εκτίμηση απλώς των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές διαμορφωτικές του αποδεικτικού πορίσματός του και, επομένως, δεν 
συνιστούν αιτιολογία της απόφασης, ικανή να ελεγχθεί αναιρετικά με τον παραπάνω 
λόγο για ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα, ούτε ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης από 
το άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ, αν το δικαστήριο της ουσίας δεν ανέλυσε ιδιαιτέρως ή 
διεξοδικά τα επιχειρήματα των διαδίκων, που δεν συνιστούν αυτοτελείς ισχυρισμούς 
τους (ΑΠ 845/2012, ΑΠ 174/2015, ΑΠ 198/2015, ΑΠ 1351/2011, ΑΠ 479/2009). Αντίθετα, ο 
λόγος αυτός αναίρεσης, ο οποίος προϋποθέτει ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας και ελλείψεις ή ασάφειες στη διατύπωση της ελάσσονας πρότασης της 
προσβαλλόμενης απόφασης σε ζήτημα, που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της 
δίκης, δεν ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας απέρριψε την αγωγή ή την αίτηση 
ως μη νόμιμη ή απαράδεκτη (ΟλΑΠ 44/1990, ΑΠ 101/2005, ΑΠ 1479/2013, ΑΠ 121/2014, 
ΑΠ 140/2010). 
- Κατά το εδάφιο 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ συγχωρείται αναίρεση αν παραβιάστηκε 
κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί 
κανόνες των δικαιοπραξιών, δηλαδή οι διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ μέσα από 
την εφαρμογή των οποίων θα ανευρεθεί και θα κατανοηθεί το πραγματικό 
περιεχόμενο μιας δικαιοπραξίας, κατά τρόπο ώστε τούτο να ανταποκρίνεται στην 
πραγματική θέληση των δικαιοπρακτούντων. Η προσφυγή στις διατάξεις αυτές 
προϋποθέτει την ύπαρξη κενού ή ασάφειας στη δικαιοπραξία που διαπιστώνεται από το 
δικαστήριο έστω και έμμεσα, οπότε σε περίπτωση μη αναζήτησης του αληθινού 
περιεχομένου της δικαιοπραξίας βάσει των διατάξεων αυτών ιδρύεται ο ως άνω λόγος 
αναίρεσης. Η διαπίστωση από το δικαστήριο της ύπαρξης κενού ή αμφιβολίας δεν 
υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. Οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών 
παραβιάζονται και εκ πλαγίου, με την έννοια ότι η απόφαση του δικαστηρίου της 
ουσίας δεν έχει νόμιμη βάση και άρα είναι αναιρετέα κατά το εδάφιο 19 του άρθρου 
559 ΚΠολΔ, όταν, χωρίς να διευκρινίζεται στην απόφαση, αν υπάρχει ή όχι κενό ή 
ασάφεια στη σύμβαση και επομένως ανάγκη ερμηνείας της, εν τούτοις το δικαστήριο 
είτε εφαρμόζει τους ερμηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών, είτε παραλείπει να 
τους εφαρμόσει. Έμμεση διαπίστωση κενού ή αμφίβολης έννοιας υπάρχει, αν το 
δικαστήριο προβαίνει σε ερμηνεία, έστω και αν αναφέρει στην απόφασή του, ότι η 
δήλωση των συμβληθέντων στη σύμβαση είναι σαφής και απαλλαγμένη κενών (ΑΠ 
10/2015, ΑΠ 349/2014, ΑΠ 772/2014, ΑΠ 2273/2009). 
- Σύμφωνα με το άρθρο 80 ΚΠολΔ, αν σε δίκη που εκκρεμεί μεταξύ άλλων, τρίτος έχει 
έννομο συμφέρον να νικήσει κάποιος διάδικος, έχει δικαίωμα έως την έκδοση 
αμετάκλητης απόφασης να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση για να υποστηρίξει το 
διάδικο αυτόν. Έννομο συμφέρον, κατά την έννοια του άνω άρθρου, δυνάμενο να 
στηρίξει πρόσθετη παρέμβαση υπάρχει, όταν η έκβαση της δίκης μπορεί να επηρεάσει 
δυσμενώς τις έννομες σχέσεις του τρίτου, όπως όταν η απόφαση που πρόκειται να 
εκδοθεί θα αποτελέσει δεδικασμένο ή θα είναι εκτελεστή κατά του τρίτου ή θα έχει 
αντανακλαστικές συνέπειες ως προς αυτόν (ΑΠ 860/1998 ΕλΔνη 40.97). Έτσι σε δίκη 
μεταξύ συνιδιοκτητών και διαχειριστή οροφοκτησίας, εφόσον τρίτος έχει έννομο 
συμφέρον να αποβεί η δίκη υπέρ κάποιου διαδίκου δικαιούται να παρέμβει προσθέτως 
στη δίκη υπέρ αυτού του διαδίκου, χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι συνιδιοκτήτης 
της οικοδομής, διότι με την πρόσθετη παρέμβαση ο παρεμβαίνων δεν λαμβάνει την 
ιδιότητα του κυρίου διαδίκου, ούτε προσέρχεται στη δίκη για να ζητήσει ο ίδιος 
δικαστική προστασία, αλλά για να υποστηρίξει τις αιτήσεις του ενός από τους 
διαδίκους (Νίκας σε Κεραμέως/Κονδύλη/Νίκα Ερμηνεία ΚΠολΔ άρθ. 80 αρ. 1, Φ. 
Τσετσέκος Οριζόντια και Κάθετη Ιδιοκτησία Γ’ έκδοση σελ. 233, 248, Μ. Μαργαρίτης 
υπ’ αρ. 80 ΚΠολΔ). 
Επίσης, σε περίπτωση αγωγής ιδιοκτήτου ορόφου ή διαμερίσματος πολυωρόφου 
οικοδομής υπαγομένης στο σύστημα της κατ’ ορόφους χωριστής ιδιοκτησίας του Ν. 
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3741/1929, με την οποία ζητείται από τον εναγόμενο συνιδιοκτήτη να παραλείπει την 
αποκλειστική χρήση κοινοχρήστου χώρου της οικοδομής, ως βλαπτική για τα 
αντίστοιχα δικαιώματα χρήσεως του ενάγοντος, η ισχύς της αποφάσεως που εκδίδεται 
δεν εκτείνεται και στις έννομες σχέσεις των υπολοίπων ιδιοκτητών ορόφων ή 
διαμερισμάτων της οικοδομής, οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον να παρέμβουν 
προσθέτως στην δίκη για να υποστηρίξουν τον ενάγοντα κατ’ άρθρο 80 ΚΠολΔ, η 
παρέμβασή τους όμως δεν έχει τον χαρακτήρα της αυτοτελούς πρόσθετης 
παρεμβάσεως και γι’ αυτό δεν ιδρύεται σχέση αναγκαστικής ομοδικίας μεταξύ των 
παρεμβαινόντων και του ενάγοντος (ΑΠ 759/2002). Εξάλλου, η παρέμβαση στη 
διαδικασία των άρθρ. 647 επ. ΚΠολΔ ασκείται όπως και η αγωγή και γίνεται μέχρι 
πέρατος της δίκης με αμετάκλητη απόφαση (ΑΠ 21/1985, Τσετσέκος όπου παρ. σελ. 
248). 
- Κατά την έννοια του άρθρου 576 παρ. 2 ΚΠολΔ, αν κατά τη συζήτηση της αναίρεσης 
δεν εμφανισθεί ή εμφανισθεί αλλά δεν λάβει μέρος με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος 
κάποιος από τους διαδίκους, ο Άρειος Πάγος ερευνά αυτεπαγγέλτως αν ο 
απολειπόμενος διάδικος επέσπευσε εγκύρως τη συζήτηση, οπότε συζητεί την υπόθεση 
σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, ή, αν τη συζήτηση επέσπευσε ο αντίδικος του 
απολειπομένου διαδίκου, οπότε εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα. Αν η κλήση για συζήτηση δεν επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα ο 
Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση και η υπόθεση επαναφέρεται για 
συζήτηση με νέα κλήτευση. Στην αντίθετη περίπτωση προχωρεί στη συζήτηση παρά 
την απουσία εκείνου που έχει κλητευθεί. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 226 
παρ. 4 εδ. β’ και γ’ ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται και στην αναιρετική δίκη, κατ’ άρθρο 575 
εδ. β’ του ίδιου Κώδικα, αν η συζήτηση αναβληθεί ο γραμματέας είναι υποχρεωμένος 
αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης να μεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των 
υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο που ορίσθηκε. Κλήση του 
διαδίκου για εμφάνιση στη δικάσιμο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της 
υποθέσεως στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Κατά την έννοια της 
τελευταίας αυτής διάταξης η αναβολή της υποθέσεως και η εγγραφή αυτής στο 
πινάκιο του δικαστηρίου για την μετ’ αναβολή δικάσιμο, ισχύει ως κλήτευση όλων των 
διαδίκων για τη δικάσιμο αυτή και, επομένως, δεν χρειάζεται νέα κλήτευση του 
διαδίκου, όταν ο απολειπόμενος κατά τη μετ’ αναβολή δικάσιμο διάδικος είχε νομίμως 
κλητευθεί να παραστεί κατά τη δικάσιμο κατά την οποία αναβλήθηκε η υπόθεση ή είχε 
παραστεί νομίμως κατά τη δικάσιμο αυτή (ΑΠ 242/2015, ΑΠ 546/2015, ΑΠ 1726/2013).  
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Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών. Οροφοκτησία και κάθετη 

ιδιοκτησία. Δικαίωμα κάλυψης ορισμένης επιφάνειας του κοινού 

οικοπέδου. Υπέρβαση συντελεστή δόμησης. Κατά ποιών αποφάσεων 

επιτρέπεται αναίρεση. Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης. Έννομο 

συμφέρον για την άσκηση αναίρεσης. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων. 
Έλλειψη νόμιμης βάσης. Εκδίκαση της υπόθεσης από τον Άρειο Πάγο. 

Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση. 

- Με τον Ν. 4178/2013 επανεισάγεται το πρότυπο των ρυθμίσεων που είχαν επιχειρηθεί 
με τον Ν. 4014/2011, με προσθήκες νέων ρυθμίσεων (όπως η κατηγοριοποίηση των 
αυθαιρεσιών με το άρθρο 8, από την οποία συναρτάται η χορήγηση εξαίρεσης ή 
αναστολής από την κατεδάφιση) και διαφοροποιήσεις, είτε επί το επιεικέστερο [όπως, 
άρθρα 1 παρ. 2, περ. ζ, 2 παρ. 2 περ. α, δ, ζ, η, ι, ιστ, 3 παρ. 9, 10, 11], είτε επί το 
αυστηρότερο [όπως, άρθρο 7 παρ. 2 για την απόδειξη χρόνου κατασκευής με βάση 
εισηγμένες στο ηλεκτρονικό σύστημα αεροφωτογραφίες της 28.7.2011] για τις 
αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις. Οι κύριες ρυθμίσεις του Ν. 4178/ 2013 είναι οι 
εξής: Α. Απαγορεύεται η μεταβίβαση ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε 
ακίνητο, στο οποίο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης 
(άρθρο 1 παρ. 1). Β. Για κάθε αντίστοιχη συμβολαιογραφική πράξη είναι απαραίτητη 
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχουν 
αυθαιρεσίες ή ότι οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν τακτοποιηθεί με το νόμο 
4178/2013 και έχει πληρωθεί το ειδικό πρόστιμο. Η βεβαίωση του μηχανικού 
συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα 
συντεταγμένων. Η ίδια βεβαίωση υποβάλλεται και ηλεκτρονικά στην αρμόδια για το 
πληροφοριακό σύστημα αρχή (άρθρο 10 του Ν. 4178/2013) και λαμβάνει μοναδικό 
αριθμό, που αφορά το ακίνητο, ο αριθμός δε αυτός καταγράφεται στο πληροφοριακό 
σύστημα της προβλεπόμενης από το Ν. 3843/2010 ταυτότητας του ακινήτου, καθώς 
και στα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα της "Εθνικό Κτηματολόγιο και 
Χαρτογράφηση Α.Ε." (ΕΚΧΑ Α.Ε.), της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) 
και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Μετά την 
ενεργοποίηση της σχετικής δυνατότητας του πληροφοριακού συστήματος τα 
τοπογραφικά διαγράμματα υποβάλλονται πριν από τη σύνταξη των συμβολαίων στην 
αρμόδια για το πληροφοριακό σύστημα αρχή (άρθρο 3). Γ. Συμβολαιογράφοι, 
δικαιοπρακτούντες, μεσίτες, δικηγόροι, υποθηκοφύλακες τιμωρούνται ποινικά σε 
περίπτωση μη επισυνάψεως της ως άνω δηλώσεως και της βεβαιώσεως, κατά δε των 
μηχανικών απειλείται προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος ή 
και διαγραφή από τα επαγγελματικά μητρώα (άρθρο 6). Δ. Στο Ν. 4178/2013 μπορούν 
να υπαχθούν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που έχουν 
περατωθεί ορισμένη ημερομηνία (μέχρι τις 28.7.2011, ημερομηνία κατάθεσης στη 
Βουλή του ν.σ. με βάση το οποίο ψηφίσθηκε ο Ν. 4014/2011), όπως προκύπτει από 
αεροφωτογραφίες, που εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα με μέριμνα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (άρθρο 7). Ε. Τα 
ακίνητα, αναλόγως της κατηγορίας του αυθαιρέτου, νομιμοποιούνται ή εξαιρούνται 
οριστικά από κατεδάφιση ή διαφορετικά ρυθμίζονται για 30 χρόνια (άρθρα 7, 8), 
εφόσον δεν περιλαμβάνονται σε περιοχές που χρήζουν ειδικής προστασίας ή 
προστατεύονται από ειδικές διατάξεις (άρθρο 2)... Ζ. Για την υπαγωγή στο νόμο 
καταβάλλεται ενιαίο ειδικό πρόστιμο που υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν επί την 
τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών που ίσχυε στις 28.7.2011 
(άρθρα 17 - 22) Η. Για τις νέες αυθαίρετες κατασκευές, καθώς και για τις περιπτώσεις 
που δεν θα έχουν δηλωθεί με το νόμο 4178/2013 εφαρμόζονται οι ισχύουσες περί 
αυθαιρέτων διατάξεις για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή την 
επαναφορά της χρήσης που προβλέπεται από την οικοδομική άδεια. Επιβάλλονται α) 



Πρόστιμο ανέγερσης 30% επί της αντικειμενικής αξίας του αυθαιρέτου, β) Πρόστιμο 
διατήρησης 5% επί της αντικειμενικής αξίας του αυθαιρέτου για κάθε χρόνο που 
διατηρείται το αυθαίρετο. Επιτάσσεται η αποστολή των προστίμων, από τους 
υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης στην αρμόδια φορολογική αρχή, για 
βεβαίωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών, και προβλέπεται 
πειθαρχική ευθύνη του υπαλλήλου που παραβιάζει την ανωτέρω υποχρέωση, καθώς 
και του προϊσταμένου που παραλείπει την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης (άρθρο 
26)... I. Όλες οι αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις που εκτελέστηκαν μετά τις 
28.7.2011 και όσες δεν υπαχθούν στο Ν. 4178/2013 είναι κατεδαφιστέες... ΙΑ. Το 
εισπραττόμενο ενιαίο ειδικό πρόστιμο αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου, 
κατατίθεται σε ειδικό κωδικό ("Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο") και ποσοστό του διατίθεται 
για την αντιστάθμιση των δυσμενών συνεπειών από τις υπαγωγές στο νόμο... IB. Για 
τον έλεγχο και την καταγραφή της δόμησης διασυνδέονται μόνιμα τα κεντρικά 
υπολογιστικά συστήματα της ΕΚΧΑ Α.Ε., της ΔΕΗ και της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), σε περίπτωση δε μη συμπλήρωσης της 
ταυτότητας του κτιρίου ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο και την 
καταγραφή τυχόν αυθαιρέτων κατασκευών - άρθρο 46 (ΣτΕ Ολ. 1358/2015). 
- Από τα άρθρα 1, 2 παρ. 1, 3, 4, 5, 13 του Ν. 3741/1929, 1 παρ. 1, 3 ΝΔ 1024/1971, 1002 
και 1117 ΑΚ με σαφήνεια προκύπτει, ότι σε περίπτωση σύστασης οριζόντιας και 
κάθετης ιδιοκτησίας η συμφωνία, ότι κάθε συνιδιοκτήτης του κοινού οικοπέδου και 
αποκλειστικός κύριος ορόφου ή μέρους του θα έχει δικαίωμα κάλυψης ορισμένης 
επιφάνειας του κοινού οικοπέδου έχει χαρακτήρα δουλείας, κατά το περιεχόμενο της 
οποίας απαγορεύεται η κάλυψη ποσοστού μεγαλύτερου από εκείνο, που αναλογεί στο 
ποσοστό του οικοπέδου του ή υπέρβαση του συντελεστή δόμησης, που αναλογεί στην 
ιδιοκτησία του κατά τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις γιατί αλλιώς περιορίζεται 
το δικαίωμα του συνιδιοκτήτη να εκμεταλλευθεί το χωριστό τμήμα οικοπέδου, που 
του ανήκει ανεγείροντας αυτοτελή οικοδομή, δεδομένου ότι, παρά τη σύσταση της 
κάθετης ιδιοκτησίας, το οικόπεδο από άποψη δόμησης παραμένει ενιαίο και επίκοινο 
και ο συντελεστής δόμησης υπολογίζεται ενιαίως, οπότε ο συνιδιοκτήτης, που 
ζημιώνεται, δικαιούται να απαιτήσει την κατεδάφιση, κατά το μέτρο που υπάρχει 
υπέρβαση ή, κατά την επιλογή του, στην περίπτωση που υπάρχει αδυναμία 
κατεδάφισης την αποζημίωσή του ίση προς την αξία του δικαιώματος κάλυψης της 
επιφανείας, που στερήθηκε. Η αποζημίωση αυτή υπολογίζεται κατά τα άρθρα 297, 298 
ΑΚ και συνίσταται στην αξία της παραπάνω επιφανείας, ως προς την οποία και 
δημιουργείται στην περιουσία του κενό και όχι στην αξία του εδάφους, το οποίο 
παρόλη την υπέρβαση εξακολουθεί να του ανήκει. Ειδικότερα, η ζημία συνίσταται 
στην αξία του διαμερίσματος ή του ορόφου ή μέρους αυτών, που στερήθηκε ο 
συνιδιοκτήτης, από την οποία πρέπει να αφαιρεθεί η αξία των υλικών και λοιπών 
δαπανών ανοικοδόμησης, όσο και η αξία του εδάφους, που αντιστοιχεί σ’ αυτό, γιατί 
διαφορετικά, θα γινόταν αδικαιολογήτως πλουσιότερος, αφού η ζημία του θα 
υπολογιζόταν ανάλογα με την αξία πλήρως αποπερατωμένης οικοδομής με το 
ανάλογο ποσοστό εδάφους, ενώ ούτε το ποσοστό συγκυριότητάς του έχασε, ούτε 
δαπάνες ανέγερσής του πλήρωσε. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να περιέχονται στην αγωγή 
αποζημίωσης, γιατί διαφορετικά αυτή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής 
εκτίμησης (ΑΠ 533/ 2006, ΑΠ 318/2006, ΑΠ 125/2014, ΑΠ 1692/2013). Η συμφωνία αυτή 
δεσμεύει όχι μόνο τους συμβληθέντες, τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους τους, 
αλλά και τους εκ των υστέρων προσχωρήσαντες στη σύμβαση αυτήν. Σημειωτέον ότι, 
σε κάθε περίπτωση, που έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΓΟΚ, η μη τήρηση αυτών 
συνεπάγεται μεν τις διοικητικές συνέπειες (κυρώσεις), δεν θίγει όμως το κύρος της 
μεταξύ των συνιδιοκτητών συμφωνίας, ούτε τα δικαιώματά τους από τη συσταθείσα 
διηρημένη ιδιοκτησία (ΑΠ 51/2016, ΑΠ 125/2014, ΑΠ 1465/2013, ΑΠ 145/2015, ΑΠ 
1314/2005, ΑΠ 360/1977). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 553 παρ. 1περ. β’ ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται μόνο κατά 
των οριστικών αποφάσεων που δεν μπορούν να προσβληθούν με ανακοπή ερημοδικίας 
και έφεση και περατώνουν όλη τη δίκη ή μόνο τη δίκη για την αγωγή ή την ανταγωγή. 
Έτσι η ύπαρξη ερήμην απόφασης, δηλαδή απόφασης που εκδόθηκε με την απουσία, 
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πραγματική ή πλασματική, ενός των διαδίκων, έστω και αν δεν στηρίχθηκε στη 
συναγωγή δυσμενών συνεπειών από την ερημοδικία του (ΟλΑΠ 15/2001, ΑΠ 162/1997, 
ΑΠ 1470/2003), ενεργοποιεί αυτόματα τη δυνατότητα άσκησης κατ’ αυτής ανακοπής 
ερημοδικίας από τον ερημοδικασθέντα (άρθρ. 502 ΚΠολΔ), με συνέπεια, όσο διαρκεί η 
προθεσμία της ανακοπής ερημοδικίας, να αποκλείεται η άσκηση κατά της ερήμην 
απόφασης αίτησης αναίρεσης, η οποία αν παρόλα αυτά ασκηθεί, είναι απορριπτέα 
αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη (άρθρ. 577 παρ. 1 ΚΠολΔ), αφού, σε σχέση με την 
αναίρεση, δεν υπάρχει διάταξη όμοια με τη διάταξη του άρθρ. 513 παρ. 1εδ. β’ περ. β’ 
ΚΠολΔ, που ορίζει ότι κατά των ερήμην αποφάσεων επιτρέπεται έφεση ήδη από τη 
δημοσίευσή τους. Αντίθετα, δηλαδή με την καθιερούμενη με τη διάταξη αυτή 
συμπόρευση των προθεσμιών της έφεσης και της ανακοπής ερημοδικίας, η αναίρεση 
κατά ερήμην απόφασης είναι επιτρεπτή μόνον εφόσον δεν συγχωρείται κατ’ αυτής 
ανακοπή ερημοδικίας ή αναλόγως έφεση (ΟλΑΠ 11/1998, ΑΠ 1051/1993, ΑΠ 662/2006), 
δηλαδή καθιερώνεται η αρχή της διαδοχικής άσκησης των προβλεπόμενων ένδικων 
μέσων. Συνήθως βέβαια η άσκηση απευθείας αναίρεσης, κατά παράλειψη της 
ανακοπής ερημοδικίας και ενώ διαρκεί η προθεσμία της (άρθρ. 503 ΚΠολΔ), 
υποδηλώνει σιωπηρή παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας 
(άρθρ. 299 ΚΠολΔ), η οποία είναι επιτρεπτή και έγκυρη, εφόσον όμως ο υπογράφων το 
δικόγραφο της αναίρεσης έχει την ειδική προς τούτο πληρεξουσιότητα, που απαιτεί το 
άρθρ. 98 περ. β’ ΚΠολΔ (ΑΠ 12/2011, πρβλ. επίσης, ΑΠ 180/2014, ΑΠ 658/2012, ΑΠ 
78/1999, ΑΠ 1983/2006). 
- Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της αίτησης αναίρεσης διακρίνονται σε θετικές και 
αρνητικές. Θετικές προϋποθέσεις είναι α) η ύπαρξη απόφασης υποκείμενης σε 
αναίρεση (άρθρ. 552, 554 ΚΠολΔ), β) άσκηση αυτής από πρόσωπο νομιμοποιούμενο 
προς τούτο (άρθρ. 556, 558), γ) θεμελίωσή της σε ένα τουλάχιστον λόγο αναίρεσης 
(άρθρ. 566 παρ. 1), δ) η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος στον διάδικο που την ασκεί και 
ε) η τήρηση ορισμένου τύπου και προθεσμίας για την άσκηση της, ενώ αρνητικές 
προϋποθέσεις είναι α) η άσκηση αυτής για πρώτη φορά (άρθρ. 555), β) η μη αποδοχή 
της προσβαλλόμενης απόφασης και γ) η μη παραίτηση του διαδίκου από την τυχόν 
ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης. 
Από τα ανωτέρω, συνδυαζόμενα και προς τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ. 4, 566 
παρ. 1, 569 παρ. 1, 571 εδάφ. α’ και 577 παρ. 1, 2, 3 του ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η αίτηση 
αναίρεσης μπορεί να είναι παραδεκτή και αν ακόμη δεν περιέχει κανένα παραδεκτό 
και ορισμένο λόγο αναίρεσης, αλλά αρκεί να περιέχει κάποιο λόγο αναίρεσης, έστω 
και απαράδεκτο ή αόριστο. Η διάκριση δε αυτή μεταξύ απαράδεκτης αίτησης 
αναίρεσης και παραδεκτής αίτησης με απαράδεκτους λόγους αναίρεσης έχει πρακτική 
σημασία για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 562 παρ. 4 και 569 παρ. 1 του 
ίδιου Κώδικα, κατά την πρώτη των οποίων ο Άρειος Πάγος μπορεί να εξετάσει 
αυτεπαγγέλτως λόγο αναίρεσης, τον οποίο προτείνει ο εισηγητής, και κατά την 
δεύτερη εξ αυτών ο αναιρεσείων μπορεί να ασκήσει παραδεκτώς πρόσθετους λόγους 
αναίρεσης και αν η αίτηση της αναίρεσης δεν περιέχει λόγο τυπικά παραδεκτό και 
ορισμένο. Αν, αντίθετα, η αίτηση αναίρεσης είναι απαράδεκτη, τότε απορρίπτονται και 
οι πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης, έστω και αν αυτοί κατά τα λοιπά ασκήθηκαν νομίμως 
(ΑΠ 1486/2014). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 562 παρ. 2 ΚΠολΔ, είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης 
που στηρίζεται σε ισχυρισμό, ο οποίος δεν προτάθηκε νόμιμα στο δικαστήριο της 
ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση που δεν μπορούσε να προβληθεί στο 
δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλμα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση ή γ) 
για ισχυρισμό που αφορά τη δημόσια τάξη. Η διάταξη αυτή, που αποτελεί εκδήλωση 
της θεμελιώδους αρχής, ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης του 
δικαστηρίου της ουσίας με βάση την πραγματική και νομική κατάσταση, που όφειλε να 
λάβει υπόψη του ο ουσιαστικός δικαστής, καθιερώνει ειδική προϋπόθεση του 
παραδεκτού των λόγων αναίρεσης, η συνδρομή της οποίας πρέπει να προκύπτει από 
το αναιρετήριο. Πρέπει δηλαδή να αναφέρεται στο αναιρετήριο, ότι ο ισχυρισμός, που 
στηρίζει το λόγο της αναίρεσης, είχε προταθεί στο δικαστήριο, που εξέδωσε την 
προσβαλλόμενη απόφαση. Μάλιστα, ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να έχει προταθεί 
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νομίμως, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις προβλεπόμενες στη διάταξη αυτή 
εξαιρέσεις. Πρόταση όμως του ισχυρισμού στο δικαστήριο της ουσίας ή αναλόγως 
επίκληση του σχετικού μ’ αυτόν αποδεικτικού μέσου δεν υπάρχει, όταν ο διάδικος που 
παραπονείται δεν εμφανίσθηκε στη συζήτηση, μετά την οποία εκδόθηκε η 
προσβαλλόμενη απόφαση και δικάσθηκε έτσι ερήμην (ΑΠ 845/2012).  
- Κατά το άρθρο 556 ΚΠολΔ, "δικαίωμα αναίρεσης έχουν, εφόσον νικηθούν ολικά ή εν 
μέρει στη δίκη που εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, ο ενάγων, ο εναγόμενος, ο 
εκκαλών, ο εφεσίβλητος, εκείνος που ζητεί την αναψηλάφηση, εκείνος κατά του 
οποίου στρέφεται η αναψηλάφηση, εκείνοι, που είχαν ασκήσει κύρια ή πρόσθετη 
παρέμβαση, οι καθολικοί διάδοχοι και οι ειδικοί διάδοχοι, εφόσον απέκτησαν την 
ιδιότητα αυτή μετά την άσκηση της αγωγής, καθώς και οι εισαγγελείς, μόνο αν ήταν 
διάδικοι. Αναίρεση δικαιούται να ασκήσει και ο διάδικος που νίκησε, εφόσον έχει 
έννομο συμφέρον". Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασμό με αυτήν του άρθρου 68 
ΚΠολΔ, σύμφωνα με την οποία "δικαστική προστασία έχει δικαίωμα να ζητήσει όποιος 
έχει έννομο συμφέρον", προκύπτει ότι, κύρια θετική προϋπόθεση για την άσκηση του 
ενδίκου μέσου της αναίρεσης, είναι να υπάρχει στον αναιρεσείοντα έννομο 
συμφέρον. Το έννομο αυτό συμφέρον προκύπτει κυρίως από την βλάβη, που υπέστη ο 
διάδικος, ο οποίος επιδιώκει τον έλεγχο της απόφασης. Βλάβη, εξάλλου, του διαδίκου 
υπάρχει, όταν, κατά κανόνα, απορρίπτονται μερικά ή ολικά οι προτάσεις του (αγωγή, 
ανταγωγή, ενστάσεις) ή γίνονται μερικά ή ολικά δεκτές έναντι αυτού οι προτάσεις του 
αντιδίκου του. Η βλάβη δηλαδή του αναιρεσείοντος πρέπει να υπάρχει σε σχέση με 
τον αντίδικό του, η δε προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει, κατά κανόνα, να περιέχει 
κάποια διάταξη υπέρ του αντιδίκου του αναιρεσείοντος (ΑΠ 226/2014, ΑΠ 640/2015). 
Επίσης, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 118 αρ. 4, 566 παρ. 1 και 577 
παρ. 3 του ΚΠολΔ προκύπτει, ότι στο έγγραφο της αναίρεσης πρέπει να αναφέρεται 
κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο η νομική πλημμέλεια, που αποδίδεται στο 
δικαστήριο, που εξέδωσε την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση, με καθορισμό των 
πραγματικών γεγονότων, τα οποία κατά τον αναιρεσείοντα στοιχειοθετούν την 
πλημμέλεια αυτή και δεν αρκεί μόνον η επίκληση της διάταξης, που προβλέπει το 
σχετικό λόγο (ΑΠ 195/2014, ΑΠ 845/2012). 
- Ο λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ, που στόχο έχει τη διασφάλιση 
του συζητητικού συστήματος (άρθρ. 106 ΚΠολΔ), αλλά και την αρχή της ακρόασης 
των διαδίκων (άρθρ. 110 παρ. 2 ΚΠολΔ), ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας 
έλαβε υπόψη του πράγματα, που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγματα, που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγματα, 
νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισμοί, που τείνουν στη θεμελίωση, κατάλυση ή 
παρακώλυση του ασκούμενου με αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή 
δικονομικού δικαιώματος (ΟλΑΠ 9/1997, ΑΠ 625/2008). Δηλαδή ισχυρισμοί που 
διαμόρφωσαν ή ανάλογα ήσαν ικανοί να διαμορφώσουν το διατακτικό της 
προσβαλλόμενης απόφασης (ΟλΑΠ 2/1998). Δεν αποτελούν πράγματα οι αρνητικοί της 
αγωγής ισχυρισμοί ως και οι ισχυρισμοί που συνιστούν επιχειρήματα ή συμπεράσματα 
των διαδίκων ή του δικαστηρίου, που αντλούνται από το νόμο ή από την εκτίμηση των 
αποδείξεων (ΑΠ 2176/2009, ΑΠ 1299/2009). Επίσης, η εκ μέρους του εναγομένου 
αμφισβήτηση των πραγματικών περιστατικών, που επικαλείται ο ενάγων προς 
θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος και της ενεργητικής νομιμοποίησης του 
τελευταίου δεν συνιστά ένσταση και συνακόλουθα πράγμα κατά την έννοια της πιο 
πάνω διάταξης, αλλά άρνηση της βάσης της αγωγής (ΑΠ 137/2008). Περαιτέρω η 
νομιμοποίηση του διαδίκου, όπως και το έννομο συμφέρον, αποτελούν ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για την παροχή δικαστικής προστασίας και η εσφαλμένη κρίση του 
δικαστηρίου για τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων αυτών ελέγχεται αναιρετικά με 
το λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ (ΑΠ 980/2014, ΑΠ 772/2014, ΑΠ 
481/2012, ΑΠ 137/2008). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται, αν η 
απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση, και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες, ή έχει 
αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζητήματα που ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην έκβαση της δίκης. Από την υπόψη διάταξη, που αποτελεί κύρωση της παράβασης 
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του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγματος, προκύπτει ότι ο προβλεπόμενος απ’ αυτή 
λόγος αναίρεσης ιδρύεται όταν στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού 
δεν εκτίθενται καθόλου πραγματικά περιστατικά (έλλειψη αιτιολογίας), ή όταν τα 
εκτιθέμενα δεν καλύπτουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, βάσει του πραγματικού 
του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου, για την επέλευση της έννομης συνέπειας που 
απαγγέλθηκε ή την άρνησή της (ανεπαρκής αιτιολογία) ή όταν αντιφάσκουν μεταξύ 
τους (αντιφατική αιτιολογία) (ΟλΑΠ 1/1999, 32/1996). Δεν υπάρχει όμως ανεπάρκεια 
αιτιολογιών, όταν η απόφαση περιέχει συνοπτικές αλλά πλήρεις αιτιολογίες. Εξ άλλου, 
το κατά νόμο αναγκαίο περιεχόμενο της ελάσσονος πρότασης προσδιορίζεται από τον 
εκάστοτε εφαρμοστέο κανόνα ουσιαστικού δικαίου, του οποίου το πραγματικό πρέπει 
να καλύπτεται πλήρως από τις παραδοχές της απόφασης στο αποδεικτικό της πόρισμα, 
και να μην καταλείπονται αμφιβολίες. Ελλείψεις δε αναγόμενες μόνο στην ανάλυση 
και στάθμιση των αποδεικτικών μέσων και γενικότερα ως προς την αιτιολόγηση του 
αποδεικτικού πορίσματος, αν αυτό διατυπώνεται σαφώς, δεν συνιστούν ανεπαρκείς 
αιτιολογίες. Δηλαδή, μόνο το τί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να 
εκτίθεται στην απόφαση πλήρως και σαφώς, και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν 
αποδείχθηκε. Περαιτέρω, τα επιχειρήματα του δικαστηρίου, που σχετίζονται με 
συνεκτίμηση των αποδείξεων δεν συνιστούν παραδοχές επί τη βάσει των οποίων 
διαμορφώνεται το αποδεικτικό πόρισμα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν "αιτιολογία" 
της απόφασης, ώστε στο πλαίσιο της ερευνώμενης διάταξης του άρθρ. 559 αριθ. 19 να 
επιδέχεται αυτή μομφή για αντιφατικότητα ή ανεπάρκεια, ενώ δεν δημιουργείται ο 
ίδιος λόγος αναίρεσης του αριθ. 19 του άρθρ. 559 του ΚΠολΔ, ούτε εξ αιτίας του ότι 
το δικαστήριο δεν αναλύει ιδιαιτέρως και διεξοδικά τα μη συνιστώντα αυτοτελείς 
ισχυρισμούς επιχειρήματα των διαδίκων, οπότε ο σχετικός λόγος αναίρεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Για να είναι όμως ορισμένος ο λόγος αυτός πρέπει να 
αναφέρονται ο κανόνας του ουσιαστικού δικαίου σε σχέση με την εφαρμογή του 
οποίου υπάρχει η έλλειψη νόμιμης βάσης της απόφασης, οι παραδοχές της 
προσβαλλόμενης απόφασης με πληρότητα και σαφήνεια, σε τί συνίσταται η 
ανεπάρκεια των αιτιολογιών, ποια δηλαδή στοιχεία αναγκαία για την επάρκειά τους 
λείπουν και σε τί συνίσταται η αντίφαση των αιτιολογιών και από ποια αντιτιθέμενα 
μέρη τους προκύπτει. Τέλος η αοριστία του λόγου αναίρεσης δεν μπορεί να 
θεραπευθεί με παραπομπή σε άλλο διαδικαστικό έγγραφο (ΑΠ 479/2009, πρβλ. επίσης 
ΑΠ 205/2015, ΑΠ 121/2014). 
- Από τη διάταξη του άρθρου 580 παρ. 3 ΚΠολΔ προκύπτει ότι αν ο Άρειος Πάγος 
αναιρέσει την απόφαση για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός από εκείνους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, μπορεί να κρατήσει την υπόθεση και να 
ασχοληθεί με την εκδίκασή της, ιδίως, αν κατά την κρίση του δεν χρειάζεται άλλη 
διευκρίνιση.  
Διατάξεις: 
ΚΠολΔ: 68, 106, 110, 118, 299, 502, 513, 553, 556, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 14, 559 αριθ. 19, 
562, 566, 569, 571, 577, 580, 
ΑΚ: 297, 298, 1002, 1117, 
Νόμοι: 3741/1929, άρθ. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 
ΝΔ: 1024/1971, άρθ. 1, 
Νόμοι: 4014/2011, άρθ. 24, 
Νόμοι: 4178/2013, άρθ. 7, 8, 10, 17 - 22, 25, 26, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Παραγραφή - Γενικά 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 277 
Έτος: 2017 
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Περίληψη: 
Παραγραφή. Διακοπή παραγραφής. 

- Το άρθρο 261 ΑΚ, (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 101 παρ. 1 του Ν. 4139/2013), 
προβλέπει, ότι: "Την παραγραφή διακόπτει η άσκηση της αγωγής. Η παραγραφή που 
διακόπηκε με τον τρόπο αυτόν αρχίζει και πάλι από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης 
ή την κατ'άλλο τρόπο περάτωση της δίκης" (παρ. 1). "Στην περίπτωση που οι διάδικοι 
δεν επισπεύδουν την πρόοδο της δίκης και εφόσον δεν προβλέπεται άλλη προθεσμία 
για την ενέργεια διαδικαστικών πράξεων από αυτούς, η παραγραφή αρχίζει και πάλι έξι 
μήνες μετά την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου. Στις 
περιπτώσεις αυτές η παραγραφή διακόπτεται εκ νέου εφόσον κάποιος διάδικος 
επισπεύσει την πρόοδο της δίκης" (παρ. 2). "Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και στις 
εκκρεμείς υποθέσεις εφόσον δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση" (παρ. 3).  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 261, 992, 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 560, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Παραγραφή - Γενικά 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 79 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
Παραγραφή. Αναγνωριστική αγωγή. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. 

- Ναι μεν κατά το άρθρο 247 ΑΚ σε παραγραφή υπόκειται η αξίωση, δηλαδή το 
δικαίωμα να απαιτήσει κάποιος από άλλον μία πράξη ή μία παράλειψη, επομένως, η 
κατά το άρθρο 70 ΚΠολΔ αναγνωριστική αγωγή, με την οποία δεν ασκείται αξίωση, 
αλλά εγείρει αυτήν όποιος έχει έννομο συμφέρον για τη δικαστική αναγνώριση της 
ύπαρξης ή μη κάποιας έννομης σχέσης, δεν υπόκειται σε παραγραφή, όταν όμως 
παραγραφεί η αξίωση, την οποία προπαρασκευάζει, εκλείπει πλέον το έννομο 
συμφέρον για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής και για το λόγο αυτό απορρίπτεται 
αυτή ως απαράδεκτη (βλ. ΑΠ 72/2013, ΑΠ 192/2008, ΑΠ 1241/2004, ΕφΛαρ 415/2012, 
ΕφΑθ 3135/2010), συνεπώς, η προβληθείσα ένσταση των εναγομένων είναι νόμω 
βάσιμη. Ωστόσο, στην προκείμενη περίπτωση προβλήθηκε από τον αρχικώς ενάγοντα 
παραδεκτά η αντένσταση περί διακοπής της παραγραφής αυτής, θεμελιούμενη στην 
αναγνώριση της αξίωσης του αρχικώς ενάγοντος εκ μέρους του υπόχρεου αρχικώς 
εναγομένου, η οποία είναι νόμω βάσιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 260 ΑΚ, 
πρέπει δε να γίνει δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη, καθόσον, όπως προεκτέθηκε, ο 
αρχικώς εναγόμενος από το τίμημα πώλησης του επίδικου οικοπέδου μετά της επ’ 
αυτού ξενοδοχειακής μονάδας κατέβαλε στον αρχικώς ενάγοντα το ποσό των 400.000 
δραχμών, ενσωματωμένο σε συναλλαγματικές αποδοχής του από προσύμφωνο 
αγοραστή κατά τις αρχές του έτους 1977, οι οποίες έληγαν στο τέλος του κάθε μήνα 
μέχρι την 30-5-1978.  
- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 281 ΑΚ, 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 τη μεταγενέστερη άσκησή του κατά 
τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου, αφού τείνει 
στην ανατροπή κατάστασης που δημιουργήθηκε υπό ορισμένες ειδικές συνθήκες και 
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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 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 υπόχρεου 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 διαμορφωθείσας κατάστασης υπό τις ανωτέρω ειδικές 
συνθήκες και διατηρηθείσας για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, να εξέρχεται των 
από τις ανωτέρω διατάξεις διαγραφομένων ορίων. Στην περίπτωση αυτή αρκεί να 
επέρχονται δυσμενείς και όχι απαραίτητα αφόρητες ή δυσβάστακτες για τα 
συμφέροντα του υπόχρεου οφειλέτη επιπτώσεις. Το δε ζήτημα αν οι συνέπειες που 
συνεπάγεται η άσκηση του δικαιώματος είναι επαχθείς για τον υπόχρεο πρέπει να 
αντιμετωπίζεται και σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες συνέπειες που μπορεί να 
επέλθουν εις βάρος του δικαιούχου από την παρακώλυση της άσκησης του 
δικαιώματός του. Στην περίπτωση αυτή η άσκηση του δικαιώματος μπορεί να καταστεί 
μη ανεκτή, κατά την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και συνεπώς καταχρηστική (ΑΠ 
1099/2014, ΑΠ 619/2012).  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 247, 260, 873, 1041, 
ΚΠολΔ: 70, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Π λ η ρ ε ξ ο υ σ ι ό τ η τ α - Α μ ε τ ά κ λ η τ η 
πληρεξουσιότητα 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 486 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Πληρεξουσιότητα. Παραίτηση από το δικαίωμα ανάκληση. Δήμευση 

επιβατικού αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης. Αδικοπραξία. Αντίθεση στα 

χρηστά ήθη. Παραβίαση ερμηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. 
Έλλειψη νόμιμης βάσης. Παρά το νόμο αποδοχή πραγμάτων που έχουν 

ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινών χωρίς απόδειξη. 
Αναβολή εκδίκασης αίτησης αναίρεσης. 

- Από τη διάταξη του άρθρου 218 ΑΚ, που ορίζει ότι η πληρεξουσιότητα παύει με 
ανάκληση, η δε παραίτηση από το δικαίωμα ανακλήσεως είναι άκυρη, εφόσον η 
πληρεξουσιότητα αφορά αποκλειστικά το συμφέρον του αντιπροσωπευομένου, και 
εκείνη του άρθρου 724 ΑΚ, που ορίζει ότι ο εντολέας έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την 
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εντολή οποτεδήποτε, ενώ αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη, εκτός αν η εντολή αφορά 
και το συμφέρον του εντολοδόχου ή τρίτου συνάγεται ότι, ναι μεν η πληρεξουσιότητα 
και η τυχόν εντολή που αποκτάται με αυτήν είναι κατ' αρχήν ελευθέρως ανακλητή 
λόγω του προσωπικού και εμπιστευτικού χαρακτήρα της, όμως από το δικαίωμα της 
ανακλήσεως χωρεί κατ' εξαίρεση παραίτηση, που καθιστά αμετάκλητη την 
πληρεξουσιότητα (και την εντολή), εφόσον αυτή αποσκοπεί στην αποκλειστική ή έστω 
και παράλληλη εξυπηρέτηση του συμφέροντος του αντιπροσώπου ή τρίτου ή αν 
αφορά συνάμα το συμφέρον του αντιπροσωπευομένου και του πληρεξουσίου του 
(αντιπροσώπου) ή τρίτου, οπότε καθίστανται ανέκκλητες. Εάν η πληρεξουσιότητα (και 
η εντολή) συμφωνήθηκε ισχυρώς ως αμετάκλητη, τότε η παρά τη σχετική συμφωνία 
ανάκλησή της είναι άκυρη και δεν επιφέρει παύση της πληρεξουσιότητας, (και της 
εντολής), εκτός αν συνέτρεξε προς τούτο σπουδαίος λόγος, βάσει της γενικής αρχής 
η οποία συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 672, 752 και 766 ΑΚ, αναλόγως, εν 
προκειμένω, εφαρμοζόμενες. Σπουδαίος δε λόγος προς ανάκληση της ανέκκλητης 
πληρεξουσιότητα, κατά την έννοια των άνω διατάξεων, ο οποίος, ως νομική έννοια 
υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, με βάση τα ανελέγκτως γενόμενα δεκτά 
πραγματικά περιστατικά, υπάρχει όταν στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί κατά 
την καλή πίστη, λαμβανομένων υπόψη και των συναλλακτικών ηθών (άρθρο 288 ΑΚ) να 
αξιωθεί από τον αντιπροσωπευόμενο να μην προβεί στην ανάκληση. Στην περίπτωση 
δε που χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο αντιπροσωπευόμενος προβαίνει στην 
ανάκληση της εντολής, η οποία κατά τα ανωτέρω συμφωνήθηκε ανέκκλητη, ως 
αφορώσα αποκλειστικώς το συμφέρον του εντολοδόχου, ο τελευταίος δικαιούται να 
αξιώσει από τον αντιπροσωπευόμενο την ζημία που υπέστη (θετική και αποθετική). 
- Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 Ν. 3446/2006: "Αν δημευθεί φορτηγό όχημα δημόσιας 
χρήσης για οποιονδήποτε λόγο, ο δικαιούχος του δικαιώματος κυκλοφορίας μπορεί να 
το αντικαταστήσει με άλλο, εντός προθεσμίας δύο ετών από την ημέρα έκδοσης της 
απόφασης δήμευσης από το πρωτόδικο ποινικό δικαστήριο, εφόσον πληρούνται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις, προσκομίσει δε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και νέο 
όχημα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τη διενέργεια οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών, προκειμένου να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας φορτηγού 
οχήματος δημόσιας χρήσης. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και σε 
περίπτωση δήμευσης επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου που κατελήφθη να 
μεταφέρει λαθρομετανάστες". 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 919 ΑΚ, όποιος με πρόθεση ζημίωσε άλλον κατά τρόπο 
αντίθετο προς τα χρηστά ήθη έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Η διάταξη αυτή 
αποτελεί γενική ρήτρα, συμπληρωματική αυτής του άρθρου 914 ΑΚ και διευρύνει το 
περιεχόμενο της αδικοπρακτικής ευθύνης, ενώ απαιτείται ως απαραίτητη, πλην άλλων, 
προϋπόθεση, η συμπεριφορά του προσώπου να αντίκειται στα χρηστά ήθη. 
Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 919 ΑΚ, που αποτελούν και στοιχεία του 
δικογράφου της αγωγής, είναι α) συμπεριφορά κάποιου αντικείμενη στα χρηστά ήθη, 
στις επιταγές δηλαδή της επικρατούσας κοινωνικής και συναλλακτικής ηθικής και στις 
θεμελιώδεις ηθικές και οικονομικές αντιλήψεις του μέσης ηθικής κοινωνικού 
ανθρώπου, β) πρόθεση ζημίας του άλλου, γ) να προκληθεί πράγματι ζημία σε άλλον και 
δ) αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της πράξεως ή παραλείψεως του ζημιώσαντος και της 
ζημίας. Η διακρίβωση της αντίθεσης ορισμένης συμπεριφοράς στα χρηστά ήθη 
γίνεται, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, από το δικαστήριο, το οποίο εξειδικεύει 
αυτά, η έννοια των οποίων είναι νομική. Κριτήριο του αν η συγκεκριμένη συμπεριφορά 
ενέχει αντίθεση στα χρηστά ήθη, αποτελεί το, κατά τον κρίσιμο χρόνο και στον 
αντίστοιχο χώρο, κοινό, για την επιβαλλόμενη συμπεριφορά, συναίσθημα, το 
εκφραζόμενο στις σχετικές αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου, που 
σκέπτεται με χρηστότητα και φρόνηση. Προκειμένου δε να κριθεί αν στην 
συγκεκριμένη περίπτωση συμπεριφοράς υπάρχει αντικειμενική αντίθεση, υπό την 
ανωτέρω έννοια, προς τα χρηστά ήθη συνεκτιμώνται τα κίνητρα, ο σκοπός του 
υποκειμένου της συμπεριφοράς, το είδος των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
επίτευξη θεμιτού, τυχόν, σκοπού και όλες οι λοιπές περιστάσεις πραγματώσεως της 
συμπεριφοράς, θετικής ή αρνητικής. Επιπλέον, απαιτείται η αντίθετη στα χρηστά ήθη 



συμπεριφορά να συνοδεύεται με πρόθεση ζημίας του άλλου, με την έννοια ότι ο 
ζημιώσας δεν είναι απαραίτητο να ορμάται από τον αποκλειστικό σκοπό να βλάψει τον 
άλλον, αλλά αρκεί μόνο να είναι εν γνώσει ότι η συμπεριφορά του είναι δυνατόν να 
προξενήσει ζημία σε άλλον και παρόλα αυτά να μην απέχει από την πράξη ή την 
παράλειψη. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαμβάνονται και 
ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρμοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, ή 
αν εφαρμοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν 
εφαρμοστεί εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία, 
δηλαδή με απόδοση στον κανόνα δικαίου έννοιας μη αληθινής ή μη αρμόζουσας, ή 
έννοιας περιορισμένης ή στενής, είτε με κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη 
υπαγωγή (ΟλΑΠ 7/2006, ΟλΑΠ 4/2005). Με τον λόγο αναίρεσης από τον αριθμό 1 του 
άρθρου 559 ΚΠολΔ (παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου) ελέγχονται τα σφάλματα 
του δικαστηρίου κατά την εκτίμηση του νόμω βάσιμου της αγωγής ή των ισχυρισμών 
των διαδίκων, καθώς και τα νομικά σφάλματα κατά την έρευνα της ουσίας της 
διαφοράς. Ελέγχεται δηλαδή, αν η αγωγή, ένσταση κλπ, ορθώς απορρίφθηκε ως μη 
νόμιμη ή αν, κατά παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, έγινε δεκτή ως νόμιμη ή 
απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν (ΟλΑΠ 27/1998 και 28/1998). Εξάλλου, οι 
γενικοί ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών (άρθρα 173 και 200 ΑΚ) 
παραβιάζονται όταν το δικαστήριο της ουσίας παρά τη διαπίστωση, έστω και έμμεσα, 
κενού ή αμφιβολίας σχετικά με την έννοια της δηλώσεως βουλήσεως, παραλείπει να 
προσφύγει σε αυτούς, για τη διαπίστωση της αληθινής έννοιας των δηλώσεων, καθώς 
και όταν δέχθηκε κενό ή ασάφεια της ερμηνευομένης δικαιοπραξίας και προσέφυγε 
στους κανόνες της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, αλλά, με την 
ερμηνεία που έδωσε παραβίασε τους κανόνες αυτούς. Αντίθετα, δεν παραβιάζονται οι 
ίδιοι κανόνες όταν το ουσιαστικό δικαστήριο διαπιστώνει στην απόφασή του ότι η 
ελεγχόμενη δήλωση βούλησης είναι σαφής χωρίς κενά.  
- Κατά την έννοια του άρθρ. 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ, η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και 
ιδρύεται ο αντίστοιχος λόγος αναίρεσης, όταν από τις παραδοχές της, που 
περιλαμβάνονται στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού της και 
αποτελούν το αιτιολογικό της, δεν προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή 
αντιφατικώς τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του για ζήτημα με ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, με 
αποτέλεσμα έτσι να μην μπορεί να ελεγχθεί αν στη συγκεκριμένη περίπτωση 
συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρμόσθηκε ή δεν 
συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρμόσθηκε (ΟλΑΠ 1/1999). 
- Ο εκ του άρθρου 559 αριθ. 10 ΚΠολΔ, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο 
παρά το νόμο δέχθηκε πράγματα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης 
ως αληθή χωρίς απόδειξη. Ο όρος "πράγματα" είναι ταυτόσημος του αντιστοίχου όρου 
του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολΔ, δηλαδή θεωρούνται ουσιώδεις για την έκβαση της δίκης 
νομίμως προταθέντες πραγματικοί ισχυρισμοί, θεμελιωτικοί αγωγής, ανταγωγής, 
ενστάσεως, αντενστάσεως κ.λ.π., όχι δε και οι αρνητικοί, των ουσιωδών κατά τα άνω 
ισχυρισμών, ισχυρισμοί του διαδίκου ή τα επιχειρήματα των διαδίκων ή τα 
συμπεράσματα του δικαστηρίου και των διαδίκων από την εκτίμηση των αποδείξεων.  
- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ. 1, 97 και 104 ΚΠολΔ 
προκύπτει ότι, στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται 
με πληρεξούσιο δικηγόρο, η προς τον οποίο πληρεξουσιότητα δίδεται είτε με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο είτε με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα 
πρακτικά και παρέχει το δικαίωμα να παραστεί στο δικαστήριο εκείνος που την έδωσε, 
να ενεργεί όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις που αφορούν τη διεξαγωγή της 
δίκης, στις οποίες περιλαμβάνονται, πλην άλλων, και η άσκηση ενδίκων μέσων καθώς 
και να παρίσταται στις αντίστοιχες δίκες που δημιουργούνται από τις πράξεις αυτές. 
Για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα, το δε δικαστήριο 
ελέγχει, αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη της πληρεξουσιότητας 
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καθώς και την υπέρβασή της (ΟλΑΠ 13/2008). Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 
108, 110 παρ. 2, 498 παρ. 1, 568 παρ. παρ. 1, 2 και 4, 576 παρ. 1-3 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι 
αν κατά τη συζήτηση της αίτησης Αναίρεσης δεν εμφανισθεί και δεν μετάσχει με τον 
προσήκοντα τρόπο σ' αυτή κάποιος διάδικος, το δικαστήριο ερευνά αυτεπαγγέλτως 
ποιος από τους διαδίκους επέσπευσε τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης. Και αν μεν 
τη συζήτησή της επέσπευσε εγκύρως ο απολειπόμενος διάδικος κλητεύοντας νόμιμα 
και εμπρόθεσμα τους λοιπούς ή κλητεύθηκε ο ίδιος νόμιμα και εμπρόθεσμα από τον 
επισπεύδοντα τη συζήτηση άλλο διάδικο, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες 
όλοι οι διάδικοι, διαφορετικά, αν δηλαδή δεν προκύπτει έγκυρη επίσπευση της 
συζήτησής της ή δεν μπορεί να διαπιστωθεί ποιος διάδικος επέσπευσε τη συζήτησή 
της, αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς τους απολειπομένους διαδίκους και η 
υπόθεση επαναφέρεται για συζήτηση με νέα κλήση. Τέλος, κατά τη διάταξη του 
άρθρου 226 παρ.4 εδ.γ' και δ' του ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται και στην αναιρετική δίκη 
κατά το άρθρο 575 εδ.β' του ίδιου Κώδικα, αν η συζήτηση αναβληθεί, ο γραμματέας 
οφείλει αμέσως μετά το τέλος της συνεδριάσεως να μεταφέρει την υπόθεση στη 
σειρά των υποθέσεων που θα συζητηθούν κατά τη δικάσιμο που ορίστηκε. Κλήση του 
διαδίκου για εμφάνιση στη δικάσιμο αυτή δεν χρειάζεται και η αναγραφή της 
υποθέσεως στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προϋπόθεση όμως 
της εγκυρότητος της κλητεύσεως αυτής, συνεπεία της αναβολής της υποθέσεως και 
της εγγραφής αυτής στο πινάκιο, είναι ότι ο απολειπόμενος ή μη νομίμως παραστάς 
κατά την μετ' αναβολή συζήτηση διάδικος είχε επισπεύσει εγκύρως τη συζήτηση ή 
είχε νομίμως και εμπροθέσμως κλητευθεί να παραστεί στη δικάσιμο κατά την οποία 
αναβλήθηκε η συζήτηση της υποθέσεως ή είχε παραστεί νομίμως κατά την πρώτη 
αυτή δικάσιμο και επομένως με τη νόμιμη παράσταση και τη μη εναντίωσή του 
καλύφθηκε η ακυρότητα της κλητεύσεως αυτού κατά την αρχική δικάσιμο.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 173, 200, 218, 288, 724, 766, 919, 
ΚΠολΔ: 94, 96, 97, 104, 108, 110, 498, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 19, 568, 575, 576,  
Νόμοι: 3446/2006, άρθ. 8, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Προσβολή προσωπικότητας - Γενικά 
Δικαστήριο: Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών 
Αριθμός απόφασης: 381 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
Προσβολή προσωπικότητας. Ασφαλιστικά μέτρα. 

- Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 57 παρ. 1 ΑΚ όποιος προσβάλλεται στην 
προσωπικότητα του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην 
επαναληφθεί στο μέλλον, τούτο δε εφόσον δεν υφίσταται ειδική ρύθμιση του θέματος 
που να το καλύπτει εξολοκλήρου. Με την ανωτέρω διάταξη παρέχεται προστασία στην 
ίδια την προσωπικότητα του ατόμου, η οποία περιλαμβάνει ως επιμέρους στοιχεία 
αυτής όλα τα αγαθά, τα οποία είναι συνδεδεμένα αναπόσπαστα με το πρόσωπο και 
ανήκουν σ' αυτό ως ον, που έχει σωματική, ψυχική, πνευματική και κοινωνική 
ατομικότητα. Τέτοια αγαθά δε είναι η ίδια η ζωή του, η σωματική ακεραιότητα, η 
σωματική και πνευματική του υγεία, ο συναισθηματικός του κόσμος, η τιμή του, η 
ελευθερία του, οι απόρρητες πτυχές του βίου του και το άσυλο της κατοικίας του 
(ΕφΑθ 100/2012 ΕλΔνη 2012.842, ΕφΑθ 1688/1998 ΕλΔνη 32.1673, Καρακατσάνης στον 
ΑΚ Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, άρθρο 57, σελ. 99-102). Για να γεννηθεί αξίωση 
προστασίας από προσβολή της προσωπικότητας, θα πρέπει η προσβολή να είναι 
παράνομη, δηλαδή να αντίκειται σε διάταξη που απαγορεύει συγκεκριμένη πράξη, με 
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την οποία προσβάλλεται ορισμένη έκφανση αυτής, ανεξάρτητα που βρίσκεται στο 
δίκαιο η απαγόρευση αυτή, ούτε απαιτείται η ύπαρξη πταίσματος σ' αυτόν που 
προσβάλλει, διότι αρκεί μόνο η αντικειμενική παρανομία. 
- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 731, 732 και 692 παρ. 4 του ΚΠολΔ 
προκύπτει ότι το Δικαστήριο έχει το δικαίωμα να διατάξει, ως ασφαλιστικό μέτρο, 
κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέτρο που επιβάλλεται από τις περιστάσεις και 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση ή τη διατήρηση του δικαιώματος ή τη ρύθμιση της 
κατάστασης υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα τηρηθεί ο κανόνας της διάταξης του 
άρθρου 692 παρ. 4, με την οποία ορίζεται ότι τα ασφαλιστικά μέτρα δεν πρέπει να 
συνίστανται στην ικανοποίηση του δικαιώματος, του οποίου ζητείται η εξασφάλιση ή 
διατήρηση. Σκοπός δηλαδή των ασφαλιστικών μέτρων είναι να τεθεί σε προσωρινή 
λειτουργία η επίδικη σχέση και όχι να κριθεί οριστικά η έννομη σχέση (βλ. Π. Τζίφρα 
«Ασφαλιστικά μέτρα», 1985, σελ. 270 επ.). 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 57, 
ΚΠολΔ: 692, 731, 732, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Προσβολή προσωπικότητας - Συκοφαντική 
δυσφήμηση - Δυσφημητικές διαδόσεις 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 257 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Προσβολή προσωπικότητας . Συκοφαντική δυσφήμηση . Αρχή 

αναλογικότητας. Ηθική βλάβη. Παραβίαση κανόνονα ουσιαστικού 

δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Ερημοδικία εκκαλούντος. Κατά ποιών 

αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση. 

- Κατά το άρθρο 57 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει 
το δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον, 
επιπλέον δε, κατά το άρθρο 59 ΑΚ, το δικαστήριο με την απόφασή του, ύστερα από 
αίτηση αυτού που έχει προσβληθεί και αφού λάβει υπόψη το είδος της προσβολής, 
μπορεί να καταδικάσει τον υπαίτιο και σε ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του 
προσβληθέντος και ειδικότερα να τον υποχρεώσει (τον υπαίτιο) σε πληρωμή 
χρηματικού ποσού, σε δημοσίευμα ή σε ο,τιδήποτε άλλο επιβάλλεται από τις 
περιστάσεις. Προστατεύεται έτσι με τα παραπάνω άρθρα η προσωπικότητα και κατ΄ 
επέκταση η αξία του ανθρώπου ως ατομικό δικαίωμα κατοχυρωμένο από το άρθρ. 2 
παρ. 1 του Συντάγματος, αποτελεί δε η προσωπικότητα πλέγμα αγαθών που συνθέτουν 
την υπόσταση του προσώπου και είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα μαζί του. Τα αγαθά 
αυτά δεν αποτελούν μεν αυτοτελή δικαιώματα, αλλά επί μέρους εκδηλώσεις 
(πλευρές) του ενιαίου δικαιώματος επί της προσωπικότητας, όμως η προσβολή της 
προσωπικότητας σε σχέση με οποιαδήποτε από τις εκδηλώσεις αυτές συνιστά 
προσβολή της συνολικής έννοιας της προσωπικότητας. Τέτοια προστατευόμενα αγαθά 
είναι, μεταξύ άλλων, η τιμή και η υπόληψη κάθε ανθρώπου, είναι δε τιμή η εκτίμηση 
που απολαμβάνει το άτομο στην κοινωνία με βάση την ηθική αξία που έχει λόγω της 
συμμόρφωσής του με τις νομικές και ηθικές του υποχρεώσεις, ενώ υπόληψη είναι η 
εκτίμηση που απολαμβάνει το άτομο στην κοινωνία με βάση την κοινωνική του αξία 
συνεπεία των ιδιοτήτων και ικανοτήτων του για την εκπλήρωση των ιδιαίτερων 
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κοινωνικών του έργων ή του επαγγέλματος του. Προϋποθέσεις για την προστασία της 
προσωπικότητας με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων είναι: α) η ύπαρξη προσβολής 
της προσωπικότητας με πράξη ή παράλειψη άλλου που διαταράσσει μια ή 
περισσότερες εκδηλώσεις της σωματικής, ψυχικής, πνευματικής και κοινωνικής 
ατομικότητας του βλαπτόμενου κατά τη στιγμή της προσβολής, β) η προσβολή να 
είναι παράνομη που συμβαίνει όταν γίνεται χωρίς δικαίωμα ή με βάση δικαίωμα, το 
οποίο όμως είτε είναι μικρότερης σπουδαιότητας στο πλαίσιο της έννομης τάξης είτε 
ασκείται καταχρηστικά κατά την έννοια των άρθρ. 281 ΑΚ και 25 παρ. 3 του 
Συντάγματος και γ) πταίσμα του προσβολέα όταν πρόκειται ειδικότερα για επιδίκαση 
χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης εξαιτίας της παράνομης προσβολής 
της προσωπικότητας (ολομΑΠ 2/2008). Στην περίπτωση αυτή η παράνομη και 
συγχρόνως υπαίτια προσβολή της προσωπικότητας συνιστά ασφαλώς ειδικότερη 
μορφή αδικοπραξίας, οπότε συνδυαστικά εφαρμόζονται και οι διατάξεις των άρθρων 
914, 919, 920 και 932 ΑΚ, ιδίως για την αποκατάσταση της τυχόν υλικής ζημίας του 
προσβληθέντος (άρθρο 57 παρ. 2 ΑΚ), ενώ αδιάφορη για το χαρακτήρα της προσβολής 
ως παράνομης είναι η φύση της διάταξης που ενδέχεται με την προσβολή να 
παραβιάζεται και η οποία έτσι μπορεί να ανήκει σε οποιοδήποτε κλάδο ή τμήμα του 
δικαίου. Συνεπώς παράνομη προσβολή της προσωπικότητας δημιουργείται και από 
ποινικά κολάσιμη πράξη, όπως συμβαίνει όταν το άτομο προσβάλλεται στην τιμή και 
στην υπόληψή του με εξυβριστικές εκδηλώσεις ή με ισχυρισμούς δυσφημιστικούς ή 
πολύ περισσότερο συκοφαντικούς κατά την έννοια των άρθρων 361-363 ΠΚ, που 
μπορεί να περιέχονται και σε δημοσίευμα εφημερίδας, αφού η κατοχυρωμένη με το 
άρθρ. 14 παρ. 1&2 του Συντάγματος ελευθεροτυπία υπόκειται στους περιορισμούς του 
νόμου, με τους οποίους επιδιώκεται όχι η παρεμπόδιση της ελευθεροτυπίας, αλλά η 
προστασία των ατόμων από την καταχρηστική άσκησή της (άρθρο 25 παρ. 3 Συντ.). 
Όριο προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν ακριβώς τα άρθρα 361-363 ΠΚ και, 
επομένως, με πρόσχημα την ελευθεροτυπία δεν επιτρέπεται η προσβολή της 
προσωπικότητας με δημοσιεύματα εξυβριστικά ή δυσφημιστικά για το άτομο. 
Ειδικότερα, κατά τα άρθρα αυτά εξύβριση διαπράττει όποιος προσβάλλει την τιμή 
άλλου με λόγο ή έργο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ενώ όποιος με οποιονδήποτε 
τρόπο ισχυρίζεται ενώπιον τρίτου ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που μπορεί να 
βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του, διαπράττει το έγκλημα της δυσφήμησης και αν το 
γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε το ψεύδος, τότε διαπράττει το έγκλημα 
της συκοφαντικής δυσφήμισης. Ως γεγονός κατά τις παραπάνω διατάξεις νοείται κάθε 
περιστατικό του εξωτερικού κόσμου ή αντίθετη προς την ηθική ή την ευπρέπεια σχέση 
ή συμπεριφορά, εφόσον ανάγονται στο παρελθόν ή στο παρόν και υποπίπτουν στις 
αισθήσεις, ώστε να είναι δεκτικά απόδειξης, συνιστά δε ισχυρισμό του γεγονότος 
κάθε σχετική μ΄ αυτό ανακοίνωση, που βασίζεται είτε σε προσωπική αντίληψη ή γνώμη 
είτε σε υιοθέτηση της γνώμης άλλου. Αντίθετα διάδοση γεγονότος συνιστά η 
περαιτέρω απλή μετάδοση της σχετικής ανακοίνωσης που έγινε από άλλον. Για τη 
στοιχειοθέτηση της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της δυσφήμησης 
απαιτείται γνώση του δράστη ότι το ισχυριζόμενο ή διαδιδόμενο απ΄ αυτόν ενώπιον 
τρίτου γεγονός είναι κατάλληλο να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη άλλου και θέληση 
του ίδιου να ισχυρισθεί ή να διαδώσει ενώπιον τρίτου το βλαπτικό για άλλον γεγονός, 
ενώ για τη στοιχειοθέτηση της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της 
συκοφαντικής δυσφήμησης απαιτείται επιπλέον και γνώση του δράστη ότι το γεγονός 
είναι ψευδές. Έτσι σε περίπτωση που ο δράστης δεν γνώριζε το ψεύδος του 
γεγονότος που ισχυρίσθηκε ή διέδωσε ή είχε αμφιβολίες γι΄ αυτό, δεν 
στοιχειοθετείται μεν το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης σε βάρος άλλου, 
παραμένει όμως ως έγκλημα η απλή δυσφήμιση, που προσβάλλει επίσης την 
προσωπικότητα του άλλου σε βαθμό μη ανεκτό από την έννομη τάξη. Ωστόσο ως 
αστικό αδίκημα η δυσφήμηση θεμελιώνεται υποκειμενικά και σε απλή αμέλεια του 
δράστη και συνεπώς όποιος από πρόθεση ή από αμέλεια ισχυρίζεται ή διαδίδει προς 
τρίτους γεγονότα αναληθή που βλάπτουν την επαγγελματική ή γενικότερα την 
οικονομική ελευθερία άλλου και κατ: αυτή την έννοια θίγουν την τιμή και την 
υπόληψή του, προσβάλλοντας παράνομα την προσωπικότητά του, έχει υποχρέωση, 



εφόσον γνωρίζει ή υπαίτια αγνοεί την αναλήθεια των γεγονότων αυτών, να 
αποζημιώσει τον άλλο και να ικανοποιήσει κα την ηθική βλάβη του, εκτός αν 
συντρέχει κάποια από τις προβλεπόμενες στο άρθρ. 367 παρ. 1 ΠΚ περιπτώσεις, που 
αίρουν τον άδικο χαρακτήρα της πράξης του τόσο ως ποινικό όσο και ως αστικό 
αδίκημα, αφού οι διατάξεις των άρθρ. 361-367 ΠΚ εφαρμόζονται αναλογικά για την 
ενότητα της έννομης τάξης και στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου. Τέτοια είναι και η 
περίπτωση της προσβολής που γίνεται για τη διαφύλαξη δικαιώματος ή από άλλο 
δικαιολογημένο ενδιαφέρον (άρθρο 367 παρ. 1γ ΠΚ), το οποίο ως νομική έννοια 
ελέγχεται αναιρετικά από τον ’ρειο Πάγο. Δικαιολογημένο ενδιαφέρον, που πηγάζει 
από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία και κοινωνική αποστολή του τύπου, 
έχουν και τα πρόσωπα που συνδέονται με τη λειτουργία του, όπως προπάντων είναι οι 
δημοσιογράφοι, αλλά και γενικότερα όσοι κάνουν χρήση του τύπου για τη δημοσίευση 
ειδήσεων και σχολίων σχετικών με τις πράξεις και τη συμπεριφορά φυσικών ή νομικών 
προσώπων ή ομάδων προσώπων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το κοινωνικό 
σύνολο. Έτσι είναι επιτρεπτά για τα πρόσωπα αυτά δημοσιεύματα προς ενημέρωση 
του κοινού, ακόμη και αν περιέχουν οξεία κριτική και δυσμενείς σε βάρος τους 
χαρακτηρισμούς. Κατ΄ εξαίρεση όμως το αποτέλεσμα αυτό της άρσης του αδίκου της 
απλής δυσφήμισης δεν επέρχεται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 367 ΠΚ, όταν 
από τον τρόπο της εκδήλωσης ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκε η 
πράξη προκύπτει σκοπός εξύβρισης από μέρους του δράστη, που υπάρχει όταν ο 
τρόπος εκδήλωσης της προσβλητικής συμπεριφοράς δεν ήταν κατ΄ αντικειμενική 
κρίση αναγκαίος για την προστασία δικαιώματος ή άλλου δικαιολογημένου 
ενδιαφέροντος του, αλλά εν γνώσει του επιλέχθηκε και χρησιμοποιήθηκε για να 
προσβληθεί η τιμή και η υπόληψη του άλλου, δηλαδή όταν υπάρχει υπέρβαση του 
αντικειμενικά αναγκαίου μέτρου για την προστασία του δικαιώματος ή του 
δικαιολογημένου ενδιαφέροντος του. Ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι συντρέχει 
περίπτωση δικαιολογημένου ενδιαφέροντος του, που αίρει κατά το άρθρο 367 παρ. 1 
ΠΚ τον άδικο χαρακτήρα δυσφημιστικού για τον ενάγοντα ισχυρισμού του, συνιστά 
ένσταση καταλυτική της εναντίον του αγωγής με αντικείμενο την ικανοποίηση της 
ηθικής βλάβης του αντιδίκου του από την επικαλούμενη παράνομη προσβολή της 
προσωπικότητάς του με το δυσφημιστικό σε βάρος του ισχυρισμό, ενώ αντένσταση 
συνιστά ο ισχυρισμός του ενάγοντος ότι δεν αίρεται τελικώς ο άδικος χαρακτήρας 
της δυσφήμισής του από τον εναγόμενο, επειδή αυτός ενήργησε με ειδικό σκοπό 
εξύβρισής του. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναίρεσης, αν παραβιάσθηκε 
κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Τούτο συμβαίνει αν, για την εφαρμογή κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, το δικαστήριο απαίτησε περισσότερα στοιχεία ή αρκέστηκε σε 
λιγότερα στοιχεία από εκείνα που αυτός απαιτεί, καθώς και αν το δικαστήριο 
προσέδωσε στον εφαρμοστέο κανόνα δικαίου έννοια διαφορετική από την αληθινή. 
Στην περίπτωση που το δικαστήριο έκρινε κατ΄ ουσίαν την υπόθεση, η παραβίαση 
κανόνα ουσιαστικού δικαίου κρίνεται ενόψει των πραγματικών περιστατικών που 
ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν το δικαστήριο της ουσίας και της υπαγωγής 
αυτών στο νόμο, ιδρύεται δε ο λόγος αυτός, όταν το δικαστήριο εφάρμοσε το νόμο, 
παρότι τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν δεν ήταν αρκετά για 
την εφαρμογή του ή δεν εφάρμοσε το νόμο, παρότι τα πραγματικά περιστατικά που 
δέχθηκε αρκούσαν για την εφαρμογή του, καθώς και όταν προέβη σε εσφαλμένη 
υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών σε διάταξη στο πραγματικό της οποίας αυτά 
δεν υπάγονται. 
- Κατά την έννοια του λόγου αναίρεσης από τον αριθμό 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, η 
απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και υφίσταται έτσι εκ πλαγίου παράβαση κανόνα 
ουσιαστικού δικαίου, όταν από τις παραδοχές της, που περιλαμβάνονται στην 
ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού της και αποτελούν το αιτιολογικό της, 
δεν προκύπτουν καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγματικά 
περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του για ζήτημα με 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, με αποτέλεσμα έτσι να μην μπορεί να 
ελεγχθεί αν στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού 



δικαίου που εφαρμόσθηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρμόσθηκε. 
(ολομΑΠ 1/1999). Ειδικότερα, ανεπάρκεια αιτιολογίας υπάρχει όταν από την απόφαση 
δεν προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είτε είναι κατά το νόμο αναγκαία για τη 
στοιχειοθέτηση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, της διάταξης ουσιαστικού δικαίου που 
εφαρμόσθηκε είτε αποκλείουν την εφαρμογή της, όχι δε και όταν υφίστανται 
ελλείψεις στην ανάλυση, στάθμιση και γενικώς στην εκτίμηση των αποδείξεων, 
εφόσον το πόρισμα από την εκτίμηση αυτή εκτίθεται με σαφήνεια και πληρότητα 
(ΟλΑΠ 15/2006). Δηλαδή δεν υπάρχει ανεπάρκεια αιτιολογίας, όταν η απόφαση 
περιέχει συνοπτική, αλλά πλήρη αιτιολογία, αφού αναγκαίο να εκτίθεται σαφώς στην 
απόφαση είναι μόνο το τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε και όχι ο λόγος για τον 
οποίο αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. Συνακόλουθα τα επιχειρήματα του 
δικαστηρίου, που σχετίζονται με την εκτίμηση απλώς των αποδείξεων, δεν συνιστούν 
παραδοχές διαμορφωτικές του αποδεικτικού πορίσματος του και επομένως αιτιολογία 
της απόφασης ικανή να ελεγχθεί αναιρετικά με τον παραπάνω λόγο για ανεπάρκεια ή 
αντιφατικότητα, ούτε ιδρύεται ο λόγος αυτός αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 19 
ΚΠολΔ, αν το δικαστήριο της ουσίας δεν ανέλυσε ιδιαιτέρως ή διεξοδικά τα 
επιχειρήματα των διαδίκων που δεν συνιστούν αυτοτελείς ισχυρισμούς του.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 524 παρ. 3 ΚΠολΔ, που ορίζει ότι σε περίπτωση 
ερημοδικίας του εκκαλούντος η έφεση απορρίπτεται, προκύπτει ότι η απόρριψη της 
έφεσης λόγω της ερημοδικίας του εκκαλούντος δεν είναι τυπική, αλλά γίνεται κατ΄ 
ουσίαν, διότι αν και οι λόγοι της έφεσης στην πραγματικότητα δεν εξετάζονται ως 
προς το παραδεκτό και τη βασιμότητά τους, ωστόσο θεωρούνται κατά πλάσμα του 
νόμου ότι είναι αβάσιμοι και για την αιτία αυτή πάντοτε απορριπτέοι, αφού το 
δικαστήριο δεν έχει τη δυνατότητα να εκδώσει αντίθετη απόφαση, δεχόμενο τους 
λόγους της έφεσης. Επομένως, στην περίπτωση αυτή της απόρριψης της έφεσης λόγω 
της ερημοδικίας του εκκαλούντος, αναιρεσιβαλλόμενη μπορεί να είναι μόνον η 
τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου, δηλαδή αυτή που δεν υπόκειται πλέον σε ανακοπή 
ερημοδικίας (άρθρο 553 παρ. 1 ΚΠολΔ), στην οποία και ενσωματώνεται έκτοτε η 
πρωτόδικη απόφαση. Έτσι τα τυχόν σφάλματα της πρωτόδικης απόφασης, που με την 
έννοια αυτή επικυρώνεται από το Εφετείο, μπορούν να προταθούν με την αίτηση 
αναίρεσης ως σφάλματα της εφετειακής απόφασης, εφόσον συνιστούν και 
αναιρετικούς λόγους παραδεκτά προβαλλόμενους (ΟλΑΠ 16/1990).  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 57, 59, 281, 914, 919, 920, 932, 
ΚΠολΔ: 524, 533, 559 αριθ. 19, 
Σ: 25, 
ΠΚ: 361, 362, 363, 367, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Πώληση - Παρακράτηση κυριότητας 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 495 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Πώληση με παρακράτηση κυριότητας. Υπρημερία αγοραστή. Έφεση σε 

περίπτωση ερημοδικίας. 

- Από τη διάταξη του άρθρου 532 ΑΚ, η οποία ορίζει, ότι "αν στην πώληση έχει τεθεί ο 
όρος ότι ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα, ωσότου αποπληρωθεί το τίμημα, σε 
περίπτωση αμφιβολίας λογίζεται ότι η μεταβίβαση της κυριότητας στον αγοραστή 
επέρχεται μόλις πληρωθεί η αίρεση της αποπληρωμής του τιμήματος και ότι ο 
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πωλητής, σε περίπτωση υπερημερίας του αγοραστή, έχει δικαίωμα είτε να απαιτήσει 
το τίμημα, είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ασκώντας τα δικαιώματά του από 
την κυριότητα" προκύπτουν τα εξής: Στα πλαίσια της άνω διάταξης, σε περίπτωση 
ολικής ή μερικής υπερημερίας του αγοραστή, ως προς την καταβολή του τιμήματος, 
κατ’ αρχήν, ακόμη και επί υπερημερίας του ως προς μία μόνο δόση, ο πωλητής 
δικαιούται, είτε να εμμείνει στη σύμβαση και να απαιτήσει το τίμημα, η αποπληρωμή 
του οποίου θα επιφέρει τη μεταβίβαση της κυριότητας στον αγοραστή, είτε, αφού 
πρώτα υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (με οικεία δήλωση, που αποτελεί μονομερή 
δικαιοπραξία διαπλαστικού χαρακτήρα και δεν υποβάλλεται σε τύπο, επάγεται δε η 
συντέλεσή της την αναδρομική-ex tunc-λύση της πώλησης), να ασκήσει τα δικαιώματά 
του από την κυριότητα ή τη νομή των πωληθέντων. Κατά την ορθότερη δε άποψη, η 
ανωτέρω διάταξη (άρθρου 532 ΑΚ), σε περίπτωση υπερημερίας του αγοραστή, παρέχει 
στον πωλητή περισσότερες επιλεκτικές αξιώσεις, έτσι ώστε μόνη η εκπλήρωση της 
μιας να επιφέρει απόσβεση και των λοιπών. Άρα, η επιδίωξη του τιμήματος δεν 
αποκλείει τη μεταγενέστερη υπαναχώρηση, διότι το δικαίωμα υπαναχώρησης 
αποσβένεται μόνο με την είσπραξη του τιμήματος. Αντίθετα, όμως, η άσκηση του 
δικαιώματος υπαναχώρησης αποκλείει τη μεταγενέστερη επιδίωξη του τιμήματος, 
διότι με μόνη τη δήλωση υπαναχώρησης επέρχεται η εξαρχής διάλυση της σύμβασης 
και γιαυτό δεν οφείλεται πλέον τίμημα. 
- Κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 παρ. 2 του Ν. 
3994/2011: "Αν ασκηθεί έφεση από διάδικο που δικάστηκε ερήμην, η εκκαλουμένη 
απόφαση εξαφανίζεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους 
προσθέτους λόγους. Ο εκκαλών δικαιούται να προβάλει όλους τους ισχυρισμούς που 
μπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως". Με το ανωτέρω περιεχόμενο, επαναφέρθηκε η 
διάταξη του άρθρου 528 ΚΠολΔ, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της με το Ν. 
2915/2001, προσαρμοσμένη στο καθεστώς της μιας και μοναδικής συζήτησης και έχει 
τα αποτελέσματα της καταργηθείσας ανακοπής ερημοδικίας. 
- Η εμπρόθεσμη και παραδεκτή άσκηση έφεσης του δικασθέντος ερήμην πρωτοδίκως 
επιφέρει την εξαφάνιση της ερήμην απόφασης, μέσα στα όρια που καθορίζονται από 
την έφεση, χωρίς να απαιτείται να ευδοκιμήσει κάποιος λόγος έφεσης, αλλά αρκεί η 
"τυπική" παραδοχή της, κατά το άρθρο 532 ΚΠολΔ, με αποτέλεσμα η υπόθεση να 
αναδικάζεται από το εφετείο που μετατρέπεται, στην περίπτωση αυτή, ουσιαστικά, σε 
πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Επομένως, το Εφετείο, το οποίο, αφού έκρινε τυπικώς 
παραδεκτή την έφεση του ερήμην δικασθέντος στον πρώτο βαθμό εναγομένου και 
ήδη αναιρεσείοντος, με την οποία παραπονείτο ότι, κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και 
εφαρμογή του νόμου, έγινε δεκτή η εναντίον του αγωγή της αναιρεσίβλητης, 
εξαφάνισε στη συνέχεια την εκκαλουμένη απόφαση και ερεύνησε το ορισμένο και 
νόμω βάσιμο της αγωγής, δεν έσφαλε και δεν έλαβε υπόψη πράγματα που δεν 
προτάθηκαν και ο περί του αντιθέτου πρώτος από το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ λόγος 
της αιτήσεως αναιρέσεως είναι αβάσιμος. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 576 παρ. 2 ΚΠολΔ, αν ο αντίδικος εκείνου που 
επέσπευσε τη συζήτηση δεν εμφανισθεί ή εμφανισθεί, αλλά δεν λάβει μέρος σε αυτή 
με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν 
κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, αν δε η κλήση επιδόθηκε νομότυπα, προχωρεί 
στη συζήτηση παρά την απουσία εκείνου που έχει κλητευθεί.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 532, 
ΚΠολΔ: 528, 559 αριθ. 8, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Συμβάσεις - Συμβάσεις του Δημοσίου 
Δικαστήριο: Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης 



Αριθμός απόφασης: C-296 
Έτος: 2015 
Περίληψη: 

Προδικαστική παραπομπή. Δημόσιες συμβάσεις. Φάρμακα που 

προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Δημόσια σύμβαση για τον 

εφοδιασμό νοσοκομείου. Εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία επιτάσσει 
τον κατά προτεραιότητα εφοδιασμό των νοσοκομείων με φάρμακα 

παρασκευασμένα από πλάσμα εγχώριας προελεύσεως. Αρχή της ίσης 

μεταχειρίσεως. 

- Κατ’ ορθή ερμηνεία, το άρθρο 2 και το άρθρο 23, παράγραφοι 2 και 8, της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 
2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και το άρθρο 34 ΣΛΕΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 
36 ΣΛΕΕ, αντιτίθενται σε ρήτρα της συγγραφής υποχρεώσεων, στο πλαίσιο 
διαδικασίας συνάψεως δημοσίας συμβάσεως, η οποία θέτει ως προαπαιτούμενο όρο, 
συμφώνως προς τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο ανήκει η αναθέτουσα 
αρχή, την παρασκευή των παραγόμενων από πλάσμα φαρμάκων, τα οποία αποτελούν 
αντικείμενο της εν λόγω δημοσίας συμβάσεως, από πλάσμα συλλεγέν εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. 
Διατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 34, 
Οδηγίες: 2004/18/ΕΚ, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Συμβάσεις - Συμβάσεις του Δημοσίου 
Δικαστήριο: Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Αριθμός απόφασης: C-391 
Έτος: 2015 
Περίληψη: 

Προδικαστική παραπομπή. Δημόσιες συμβάσεις. Διαδικασίες 

προσφυγών. Απόφαση της αναθέτουσας αρχής με την οποία 

επιτρέπεται σε οικονομικό φορέα να υποβάλει προσφορά. Απόφαση μη 

υποκείμενη σε προσφυγή σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. 

- Το άρθρο 1, παράγραφος 1, και το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχεία αʹ και βʹ, της 
οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για τον συντονισμό 
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί εφαρμογής των 
διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της συνάψεως συμβάσεων κρατικών προμηθειών 
και δημοσίων έργων, όπως έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, έχουν την 
έννοια ότι, σε περίπτωση όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, αντιτίθενται 
σε εθνική νομοθεσία δυνάμει της οποίας η απόφαση με την οποία επιτρέπεται σε 
διαγωνιζόμενο να συμμετάσχει στη διαδικασία διαγωνισμού, απόφαση η οποία φέρεται 
ότι παραβιάζει το δίκαιο της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων ή την 
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εθνική νομοθεσία που μεταφέρει την οδηγία αυτή στο εσωτερικό δίκαιο, δεν 
περιλαμβάνεται στις προπαρασκευαστικές πράξεις της αναθέτουσας αρχής κατά των 
οποίων μπορεί να ασκηθεί αυτοτελής ένδικη προσφυγή. 
- Το άρθρο 1, παράγραφος 1, και το άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχεία αʹ και βʹ, της 
οδηγίας 89/665, όπως έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 2007/66, έχουν άμεσο 
αποτέλεσμα. 
Διατάξεις: 
Οδηγίες: 89/665/ΕΟΚ, 2007/66/ΕΚ, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Συμβάσεις - Συμβάσεις του Δημοσίου 
Δικαστήριο: Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Αριθμός απόφασης: C-131 
Έτος: 2016 
Περίληψη: 
Προδικαστική παραπομπή. Δημόσιες συμβάσεις. Αρχές που διέπουν τη 

σύναψη των δημόσιων συμβάσεων. Αρχή της ίσης μεταχείρισης των 

προσφερόντων. Υποχρέωση των αναθετόντων φορέων να ζητούν από 

τους προσφέροντες να τροποποιούν ή να συμπληρώνουν την προσφορά 

τους. Δικαίωμα του αναθέτοντος φορέα να κρατεί την τραπεζική 

εγγύηση σε περίπτωση άρνησης. Διαδικασίες προσφυγής. Απόφαση 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης. Αποκλεισμός προσφέροντος. Προσφυγή 

ακύρωσης. Έννομο συμφέρον. 

- Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, η οποία καθιερώνεται στο 
άρθρο 10 της οδηγίας 2004/17/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών, έχει την έννοια ότι, στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
απαγορεύει στην αναθέτουσα αρχή να καλεί τους προσφέροντες να προσκομίζουν τις 
απαιτούμενες δηλώσεις ή έγγραφα των οποίων η κοινοποίηση ήταν απαραίτητη βάσει 
της συγγραφής υποχρεώσεων και η οποία δεν πραγματοποιήθηκε εντός της ταχθείσας 
προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών. Αντιθέτως, το άρθρο αυτό δεν 
απαγορεύει στην εν λόγω αναθέτουσα αρχή να καλεί τους προσφέροντες να 
διευκρινίζουν μια προσφορά ή να διορθώνουν πρόδηλα εκ παραδρομής σφάλματα που 
εμπεριέχει η τελευταία, υπό τον όρο ωστόσο ότι η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε 
όλους τους προσφέροντες που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, ότι όλοι οι 
προσφέροντες αντιμετωπίζονται κατά ισότιμο και ειλικρινή τρόπο και ότι η διευκρίνιση 
αυτή δεν μπορεί να εξομοιωθεί με υποβολή νέας προσφοράς, πράγμα που απόκειται 
στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει. 
- Η οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, για το συντονισμό 
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή 
των κοινοτικών κανόνων στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων φορέων οι οποίοι 
λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των 
τηλεπικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, έχει την έννοια ότι, σε 
περίπτωση όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, στην οποία μια διαδικασία 
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σύναψης δημόσιας σύμβασης κατέληξε στην υποβολή δύο προσφορών και στην 
ταυτόχρονη έκδοση δύο αποφάσεων από την αναθέτουσα αρχή εκ των οποίων η 
πρώτη απορρίπτει την προσφορά ενός εκ των προσφερόντων και η δεύτερη αναθέτει 
τη δημόσια σύμβαση στον άλλον, ο αποκλεισθείς προσφέρων ο οποίος ασκεί 
προσφυγή κατά των ανωτέρω δύο αποφάσεων πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
ζητήσει την απόρριψη της προσφοράς του αναδόχου, πράγμα το οποίο συνεπάγεται 
ότι η έννοια της «συγκεκριμένης σύμβασης» του άρθρου 1, παράγραφος 3, της 
οδηγίας 92/13, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2007/66, μπορεί, κατά περίπτωση, 
να αφορά την ενδεχόμενη κίνηση νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 
Διατάξεις: 
Οδηγίες: 92/13/ΕΟΚ, 2004/17/EK, 2007/66/ΕΚ, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Σύμβαση έργου - Δημόσια έργα 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 544 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
- Διοικητική πράξη βλαπτική για τον ανάδοχο δημοτικού έργου. Πότε 

είναι απαραίτηση η προβλεπόμενη διαδικασία διοικητικής επίλυσης της 

διαφοράς. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η 

προσβαλλόμενη απόφαση. 

- Κατά την έννοια των άρθρων 94 (παρ.1 και 2) του Συντάγματος, 2 του Ν. 1406/1983, 
12, 13 και 5 παρ. 8 (ήδη 10) του Ν. 1418/1984, 40 του ΠΔ 609/1985 και 17 του Π.Δ. 
171/1987, όταν εκδίδεται από τη Διοίκηση πράξη βλαπτική για τον ανάδοχο δημοτικού 
έργου, όπως λογαριασμοί (πιστοποιήσεις), που είτε δεν έχουν εγκριθεί από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, είτε έχουν εγκριθεί με διορθώσεις, αυτός οφείλει, με ποινή 
απαραδέκτου, πρώτα να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία διοικητικής 
επίλυσης της διαφοράς και μόνο κατόπιν να ασκήσει προσφυγή στο αρμόδιο εφετείο 
κατά της πράξης, στην οποία η διαδικασία αυτή κατέληξε, είτε κατά της παράλειψης 
της έκδοσής της. Όταν όμως δεν πρόκειται για βλαπτική για τον ανάδοχο πράξη της 
Διοίκησης, αλλά, αντίθετα, για πράξη της οποίας αυτός επιδιώκει την υλοποίηση, όπως 
για πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για έγκριση του τελικού ή ενδιάμεσου 
λογαριασμού του έργου, η οποία αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του, τότε, 
στην περίπτωση, κατά την οποία, στη συνέχεια, η Διοίκηση αρνείται να ικανοποιήσει τη 
σχετική απαίτησή του, το ένδικο μέσο, με το οποίο ο ανάδοχος μπορεί να διεκδικήσει 
δικαστικά την απαίτησή του, είναι η ευθεία αγωγή για αποζημίωσή του, η οποία 
εκδικάζεται, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, από το αρμόδιο Εφετείο (ΣτΕ 4133/2012, 
ΣτΕ 2403/2012, ΣτΕ 865/2011). Στη συνέχεια, και πέραν των ανωτέρω ρυθμίσεων, 
επακολούθησε ο νόμος 3481/2006 (ΦΕΚ 162 τΑ’ /2.8.2006), στον οποίο ορίστηκαν τα 
ακόλουθα: άρθρ. 4 παρ. 3α: δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς προδικασίας στις 
περιπτώσεις που ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας 
δεν σωρεύεται αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψη. 
Ακόμη, με το άρθρο 10 παρ. 5 του Ν. 3481/2006, ορίστηκε, ότι οι διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 4 εφαρμόζονται και στις ήδη εκτελούμενες, συμβάσεις 
έργων αγωγές, οι οποίες έχουν ασκηθεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, χωρίς 
τήρηση ενδικοφανούς προδικασίας, δεν θεωρούνται απαράδεκτες για το λόγο αυτό 
(ΟλΑΠ 10/2016). Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής - αγωγής, λόγω μη τήρησης 
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της ανωτέρω προδικασίας, η απόφαση του Εφετείου υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο, 
κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ (που περιλαμβάνεται μεταξύ των, περιοριστικά 
αναφερομένων, λόγων αναίρεσης στην παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν. 1418/1984, αφού 
οι πιο πάνω διατάξεις, παρά την προβλεπόμενη κύρωση του "απαραδέκτου", αν δεν 
τηρήθηκε η διοικητική διαδικασία είναι ουσιαστικού δικαίου, καθόσον η μη τήρηση 
αυτών συνεπάγεται την ουσιαστική απώλεια του άξιου δικαστικής προστασίας με 
αγωγή ιδιωτικού δικαιώματος (ΟλΑΠ 10/2016). 
 - Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται, αν παραβιάστηκε κανόνας 
ουσιαστικού δικαίου. Ο λόγος αυτός ιδρύεται, όταν εχώρησε ψευδής ερμηνεία ή κακή 
εφαρμογή κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Εσφαλμένη εφαρμογή υπάρχει, όταν, 
αποδόθηκε μεν στη μείζονα πρόταση του δικαιϊκού συλλογισμού, ορθά, η έννοια του 
εφαρμοστέου κανόνα δικαίου, στη συνέχεια, όμως, δεν εφαρμόστηκε ο ίδιος στην 
κρινόμενη περίπτωση, αν και τα περιστατικά που δέχτηκε, ανέλεγκτο, ο δικαστής της 
ουσίας, υπάγονται σ’ αυτόν (ΟλΑΠ 36/1988, 4/2006). 
Διατάξεις: 
ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, 
Σ: 94, 
Νόμοι: 1406/1983, άρθ. 2, 
Νόμοι: 1418/1984, άρθ. 12, 13, 
ΠΔ: 609/1985, άρθ. 40, 
ΠΔ: 171/1987,  
Νόμοι: 3481/2006, άρθ. 10, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Σύμβαση έργου - Ελαττώματα έργου 
Δικαστήριο: Εφετείο Λάρισας 
Αριθμός απόφασης: 126 
Έτος: 2016 
Περίληψη: 

Σύμβαση έργου. Στοιχεία αγωγής του εργοδότη κατά του εργολάβου, 
με την οποία επιδιώκεται αποζημίωση, λόγω ελλείψεων και κακοτεχνιών 

του εκτελεσθέντος έργου από υπαιτιότητα του τελευταίου. Ποινική 

ρήτρα. Σώρευση ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης. 

- Από τις διατάξεις των άρθρων 111 παρ. 2, 118 και 216 παρ. 1 του ΚΠολΔ, συνάγεται 
ότι το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει, με ποινή απαραδέκτου, εκτός από τα 
άλλα στοιχεία και σαφή έκθεση των γεγονότων, που τη θεμελιώνουν κατά νόμο και 
δικαιολογούν την άσκηση της από τον ενάγοντα κατά του εναγομένου, με ακριβή 
περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς, σε τρόπο ώστε να παρέχεται στον μεν 
εναγόμενο η ευχέρεια της άμυνας, στο δε δικαστήριο η δυνατότητα ελέγχου του 
βάσιμου κατά νόμο της αγωγής. Ειδικά, για τη θεμελίωση και το ορισμένο της αγωγής 
του εργοδότη κατά του εργολάβου, με την οποία επιδιώκεται αποζημίωση, λόγω 
ελλείψεων και κακοτεχνιών του εκτελεσθέντος έργου από υπαιτιότητα του 
τελευταίου, πρέπει να εκτίθενται σ΄ αυτή εκτός των άλλων, οι ελλείψεις, οι οποίες 
θεμελιώνουν, κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις, την αγόμενη προς κρίση αξίωση 
του ενάγοντος εργοδότη, χωρίς ν΄ απαιτείται επίκληση και της υπαιτιότητας του 
εργολάβου, η ζημία και ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ αυτής και των ελλείψεων και 
κακοτεχνιών του εκτελεσθέντος έργου, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία για τον 
προσδιορισμό της θετικής ζημίας του ζημιωθέντος (βλ. ΕφΑθ 7466/2007 ΕλΔνη 
2008.933). 
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 404, 405 και 407 του ΑΚ προκύπτει ότι, αν η ποινική 
ρήτρα συμφωνήθηκε για την περίπτωση της μη προσήκουσας και ιδίως της μη 
έγκαιρης εκπλήρωσης της παροχής, ο δανειστής, εφόσον απαιτεί την ποινή που έχει 
καταπέσει, λόγω περιέλευσης του οφειλέτη σε υπερημερία, οφείλει να επικαλεσθεί και 
να αποδείξει τη σύμβαση (κύρια και παρεπόμενη περί ποινικής ρήτρας) και τις 
προϋποθέσεις της υπερημερίας του οφειλέτη. Οφείλει επίσης να επικαλεσθεί, όχι 
όμως και να αποδείξει τη μη εκπλήρωση της παροχής. Στον οφειλέτη απόκειται να 
ισχυρισθεί και αποδείξει ότι έχει εκπληρώσει την παροχή ή ότι δεν έχει υπαιτιότητα 
για την καθυστέρηση. Ο δανειστής μπορεί, κατά παρέκκλιση της διάταξης του άρθρου 
407 ΑΚ, που είναι ενδοτικού δικαίου, να ζητήσει σωρευτικώς με την ποινή και τη ζημία 
που αποδεικνύει ότι υπέστη, όταν η τελευταία καλύπτεται ως προς το μέγεθος από 
την ποινική ρήτρα μόνον αν παρέχεται σ΄ αυτόν τέτοιο δικαίωμα με σαφή όρο της 
σύμβασης (ΑΠ 1327/2014). 
- Μόνη η αθέτηση προϋφιστάμενης ενοχής δεν συνιστά αδικοπραξία. Είναι όμως 
δυνατόν μια υπαίτια ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη, με την οποία παραβιάζεται η 
σύμβαση, να θεμελιώνει και ευθύνη από αδικοπραξία. Τούτο συμβαίνει όταν η 
ενέργεια αυτή και χωρίς την προϋπάρχουσα συμβατική σχέση θα ήταν παράνομη, ως 
αντίθετη προς το γενικό καθήκον, που επιβάλλει το άρθρο 914 ΑΚ, να μην προκαλεί 
κανείς σε άλλον υπαιτίως ζημία ή ακόμα πιο γενικά όταν η ενέργεια χωρίς να συνιστά 
παράβαση συγκεκριμένου απαγορευτικού ή επιτακτικού κανόνα δικαίου, είναι 
αντίθετη στο γενικότερο πνεύμα του ή στις επιταγές της έννομης τάξης, εφόσον 
ενέχει παράβαση των γενικών υποχρεώσεων, που επιβάλλουν να μην προσβάλει 
κανείς το πρόσωπο ή τα προστατευόμενα υλικά ή ηθικά αγαθά του άλλου. Κατά 
συνέπεια όταν το πταίσμα που επέφερε τη ζημία ταυτίζεται κατά το πραγματικό αυτού 
περιεχόμενο με την παραβίαση της σύμβασης κα τη δημιουργία της παρανομίας δεν 
μπορούν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί αδικοπραξίας. Έτσι και στην περίπτωση 
των υπαιτίων ελλείψεων έργου, που συνίστανται στην από αμέλεια του εργολάβου 
αδόκιμη από τεχνική άποψη κατασκευή οικοδομικών εργασιών, δεν μπορεί να γίνει 
λόγος για συρροή αξιώσεων αποζημίωσης τόσο από τη σύμβαση (άρθρο 690 ΑΚ), όσον 
και από αδικοπραξία (άρθρο 914 ΑΚ), αφού η ζημιογόνος συμπεριφορά του εργολάβου, 
που πραγματοποιήθηκε όχι ανεξάρτητα ή απλώς εξ αφορμής του παραπάνω έργου, 
αλλά συνιστά πλημμελή εκτέλεση αυτού, προϋποθέτει αναγκαίως την περί τούτου 
σύμβαση και για το λόγο αυτό η ευθύνη του εργολάβου από την παραπάνω 
συμπεριφορά διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις των άρθρων 688 - 693 ΑΚ.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 404, 405, 407, 690, 688 - 693, 914, 
ΚΠολΔ: 111, 118, 216, 
Δημοσίευση: INLAW 2016  

Σύμβαση έργου - Υπαναχώρηση εργοδότη 
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθμός απόφασης: 563 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 
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Υπερημερία εργολάβου. Αποζημίωση ή υπαναχώρηση εργοδότη. 

Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Παραγραφή. Ρήτρα κράτησης της 

παροχής. Κατά παράβαση του νόμου αποδοχή ότι υπάρχει δεδικασμένο. 
Παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου. Μη λήψη υπόψη 

αποδεικτικών μέσων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη 

νόμιμης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων. 

- Κατά το άρθρο 686 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". 
Το άρθρο αυτό εξειδικεύει και επεκτείνει τις αρχές των άρθρων 383 και 385 ΑΚ, οι 
οποίες ρυθμίζουν τα δικαιώματα του συμβαλλομένου στην περίπτωση υπερημερίας 
του αντισυμβαλλομένου του και παρέχει στον εργοδότη δικαιώματα τα οποία δεν 
απορρέουν αβιάστως και ευθέως από τις διατάξεις του γενικού ενοχικού δικαίου, η 
ασκουμένη δε από αυτόν υπαναχώρηση με τις προϋποθέσεις του άρθρου 686 ΑΚ 
πηγάζει ευθέως από τον νόμο (νόμιμη υπαναχώρηση), χωρίς από το άρθρο αυτό να 
αποκλείεται και η εφαρμογή των γενικών διατάξεων. Έτσι, στην περίπτωση αυτήν 
δύναται να έχει εφαρμογή και το άρθρο 400 ΑΚ, κατά το οποίο "Η συμβατική ρήτρα, 
ότι ο δανειστής σε περίπτωση υπαναχώρησης κρατεί ως όφελος το μέρος της 
παροχής που έλαβε, διέπεται από τις διατάξεις για την ποινική ρήτρα". Η ρήτρα αυτή 
δεν ταυτίζεται εννοιολογικώς προς την ποινική ρήτρα, ομοιάζει όμως προς αυτήν κατά 
τον σκοπό και την λειτουργία της, αφού και η εν λόγω ρήτρα αποτελεί πρόσθετη 
κύρωση , η οποία επιβάλλεται στον οφειλέτη για την από αυτόν αθέτηση των 
συμβατικών υποχρεώσεών του και μάλιστα ανεξαρτήτως από την ύπαρξη ζημίας του 
δανειστού. Προϋποθέσεις εφαρμογής της εν λόγω διατάξεως είναι αφ’ ενός μεν η 
υπαναχώρηση του δανειστού σε περίπτωση υπαίτιας προσβολής της συμβάσεως εκ 
μέρους του οφειλέτου, αφ’ ετέρου δε, συμφωνία των μερών περί κρατήσεως του 
ληφθέντος μέρους της παροχής. Στην περίπτωση της υπαναχωρήσεως κατά το άρθρο 
686 ΑΚ, δύναται να έχει εφαρμογή και το άρθρο 361 Α.Κ, κατά το οποίο "για την 
σύσταση ή αλλοίωση ενοχής με δικαιοπραξία απαιτείται σύμβαση, εφόσον ο νόμος δεν 
ορίζει διαφορετικά" και να συμφωνηθεί μεταξύ εργοδότου και εργολάβου, ότι σε 
περίπτωση υπαναχωρήσεως του πρώτου, επειδή εβράδυνε την έναρξη ή την πρόοδο 
των εργασιών ο δεύτερος ακόμη και ανεξαρτήτως υπαιτότητάς του, ο εργοδότης θα 
κρατήσει ως όφελος το μέρος της παροχής που έχει ήδη λάβει. 
- Από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 686 εδ.β Α. Κ. προς εκείνες των 
άρθρων 340, 383 έως 385, 387, 389, 390 ΑΚ προκύπτει, ότι σε περίπτωση υπερημερίας 
του εργολάβου, ο εργοδότης μπορεί ή να απαιτήσει αποζημίωση για την μη 
εκπλήρωση ή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, αφού τάξει στον εργολάβο εύλογη 
προθεσμία εκπληρώσεως, συνοδευόμενη και από την σαφή δήλωση, ότι μετά την 
πάροδο της προθεσμίας αποκρούει την παροχή και παρέλθει πράγματι άπρακτη η 
προθεσμία, εκτός αν από την όλη στάση του εργολάβου προκύπτει χωρίς αμφιβολία 
ότι θα ήταν άσκοπος ο ορισμός προθεσμίας ή αν ο εργοδότης εξ αιτίας της 
υπερημερίας δεν έχει συμφέρον στην εκτέλεση της συμβάσεως. Με την μονομερή και 
απευθυντέα δήλωση του εργοδότη προς τον εργολάβο περί υπαναχωρήσεως από τη 
συναφθείσα μεταξύ τους σύμβαση, η σύμβαση αυτή καταργείται από την στιγμή της 
καταρτίσεώς της (ex tunc), η νομική σχέση μεταξύ τους λύεται αυτοδικαίως και 
αναδρομικώς επέρχεται απόσβεση των υποχρεώσεών τους για παροχή, οι οποίες 
πηγάζουν από την σύμβαση και δημιουργείται υποχρέωσή τους να αποδώσουν 



αμοιβαίως τις παροχές που τυχόν έλαβαν, κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο 
πλουτισμό (ΑΠ 113/2014, ΑΠ 533/2009).  
- Κατά το άρθρο 904 εδ.α’ , β’ ΑΚ: "Όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία από 
την περιουσία ή με ζημία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια. Η 
υποχρέωση αυτή γεννιέται ιδίως σε περίπτωση παροχής αχρεώστητης ή παροχής για 
αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε η αιτία παράνομη ή ανήθικη". Κατά το άρθρο 908 
ΑΚ: "Ο λήπτης οφείλει να αποδώσει το πράγμα που έλαβε ή το αντάλλαγμα που τυχόν 
έλαβε απ’ αυτό. Οφείλει επίσης να αποδώσει και τους καρπούς που συνέλεξε καθώς 
και οτιδήποτε απέκτησε από το πράγμα". Κατά το άρθρο 909 ΑΚ: "Η υποχρέωση για 
απόδοση κατά το προηγούμενο άρθρο αποσβήνεται, εφόσον ο λήπτης δεν είναι πια 
πλουσιότερος κατά τον χρόνο της επίδοσης της αγωγής". Από τον συνδυασμό των 
άρθρων αυτών προκύπτουν τα εξής: Πλουτισμό συνιστά κάθε βελτίωση της 
περιουσιακής καταστάσεως του λήπτου, η οποία μπορεί να εμφανίζεται είτε ως 
αύξηση του ενεργητικού ή μείωση του παθητικού της περιουσίας του, είτε 
αντιστρόφως ως αποφυγή αυξήσεως του παθητικού της ή μειώσεως του ενεργητικού 
της. Σε περίπτωση συμβάσεως έργου από την οποία ο εργοδότης υπανεχώρησε 
σύμφωνα με το άρθρο 686 ΑΚ, υπέχει ο ίδιος υποχρέωση, λόγω της ληξάσης αιτίας, να 
αποδώσει στον εργολάβο την ωφέλεια την οποία απέκτησε χωρίς νόμιμη αιτία και η 
οποία, σε περίπτωση αδυναμίας αυτούσιας αποδόσεως της ληφθείσης παροχής, 
συνίσταται στην χρηματική αποτίμηση του παρασχεθέντος έργου ή της 
παρασχεθείσης εργασίας ή υπηρεσίας και στην δαπάνη την οποία εξοικονόμησε. Σε 
περίπτωση δε πωλήσεως από τον εργοδότη του πράγματος, αυτός εξακολουθεί να 
είναι πλουσιότερος, αφού το πράγμα αντικαταστάθηκε από το ληφθέν τίμημα, το 
οποίο μάλιστα είναι μεγαλύτερο από το τίμημα το οποίο θα επετύγχανε, εάν στο 
πράγμα δεν είχαν προστεθεί οι εργασίες ή υπηρεσίες του εργολάβου (ΟλΑΠ 6/1994, 
ΑΠ 791/2012, ΑΠ 1462/2012). Η αξίωση από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό υπόκειται 
στην εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ, ο χρόνος της οποίας αρχίζει να 
υπολογίζεται από την στιγμή κατά την οποία ο εναγόμενος αποκόμισε την ωφέλεια σε 
βάρος του ενάγοντος και ακριβέστερα, από την στιγμή κατά την οποία θα πληρωθούν 
όλοι οι όροι του άρθρου 904 ΑΚ και θα είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξη της 
αξιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 251 ΑΚ. Επομένως, στην περίπτωση του άρθρου 686 
ΑΚ, της υπαναχωρήσεως του εργοδότου από την σύμβαση έργου, έκτοτε, δηλαδή από 
την περιέλευση της δηλώσεως περί υπαναχωρήσεως στον εργολάβο, αρχίζει η 
εικοσαετής παραγραφή της αξιώσεως του τελευταίου προς απόδοση των ληφθέντων 
από τον εργοδότη, για αιτία λήξασα.  
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 16 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης επιτρέπεται και αν το 
δικαστήριο κατά παράβαση του νόμου δέχθηκε, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει 
δεδικασμένο. Ο Αρειος Πάγος ελέγχει μόνο την "παράβαση νόμου", δηλαδή την ψευδή 
ερμηνεία ή εσφαλμένη εφαρμογή των περί δεδικασμένου διατάξεων σε σχέση με όσα 
γίνονται ανελέγκτως δεκτά, ήτοι αν αυτά συνιστούν την έννοια του δεδικασμένου και 
σε καταφατική περίπτωση αν αυτό έχει την έκταση και τα αποτελέσματα που του 
προσέδωσε η απόφαση, ενώ διαφεύγει του αναιρετικού ελέγχου, ως κρίση περί τα 
πράγματα, η συνδρομή ή όχι των περιστατικών ως προς την ταυτότητα της διαφοράς 
και των διαδίκων. Αν η κρίση περί δεδικασμένου στηρίζεται μόνον επί διαδικαστικών 
εγγράφων, προς διακρίβωση της βασιμότητας ή μη του λόγου ελέγχεται και η 
εκτίμηση του περιεχομένου τους, ενώ επισκοπείται από τον Άρειο Πάγο και η 
απόφαση απ’ όπου απορρέει το δεδικασμένο. Περαιτέρω, κατά την έννοια των 
διατάξεων των άρθρων 321, 322 και 324 ΚΠολΔ, η τελεσίδικη απόφαση αποτελεί 
δεδικασμένο που δεν επιτρέπει να αμφισβητηθεί και να καταστεί αντικείμενο νέας 
δίκης το δικαίωμα που κρίθηκε και η δικαιολογική σχέση από την οποία αυτό έχει 
παραχθεί. Η απαγόρευση αυτή ενεργεί τόσο θετικά, με την έννοια ότι το δικαστήριο, 
ενώπιον του οποίου ανακύπτει εξ αφορμής άλλης δίκης, είτε ως κύριο είτε ως 
προδικαστικό ζήτημα, το δικαίωμα που κρίθηκε με τελεσίδικη απόφαση, οφείλει να 
θέσει ως βάση της απόφασής του το δεδικασμένο, που προκύπτει από την απόφαση 
αυτή, λαμβάνοντάς το ως αμάχητη αλήθεια, όσο και αρνητικά, με την έννοια ότι 
απαγορεύεται η συζήτηση νέας αγωγής για το ίδιο δικαίωμα, για την ύπαρξη ή μη του 
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οποίου υπάρχει δεδικασμένο. Το δεδικασμένο αυτό εκτείνεται στο ουσιαστικό ζήτημα 
για έννομη σχέση που προβλήθηκε με αγωγή, ανταγωγή, κύρια παρέμβαση ή ένσταση. 
Έννομη σχέση κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, είναι το σύνολο των 
εννόμων συνεπειών που κρίθηκαν τελεσίδικα και όχι τα πραγματικά γεγονότα που 
γέννησαν ή απέσβησαν τις έννομες συνέπειες. Εξάλλου κατά το άρθρο 330 ΚΠολΔ το 
δεδικασμένο εκτείνεται στις ενστάσεις που προτάθηκαν, καθώς και σε εκείνες, που 
μπορούσαν να προταθούν και δεν προτάθηκαν. Από τις ενστάσεις που δεν προτάθηκαν 
εξαιρούνται εκείνες που στηρίζονται σε αυτοτελές δικαίωμα που μπορεί να ασκηθεί 
και με κύρια αγωγή. Από την διάταξη αυτή προκύπτει, ότι καλύπτονται από το 
δεδικασμένο όλες οι προταθείσες ενστάσεις, ασχέτως της νομικής τους θεμελίωσης. 
Από εκείνες που δεν προτάθηκαν καλύπτονται: α) όλες οι ενστάσεις εκ του 
δικονομικού δικαίου, β) όλες οι καταχρηστικές ενστάσεις, δηλαδή εκείνες που 
στηρίζονται επί απλών πραγματικών περιστατικών και γ) όλες οι γνήσιες αυτοτελείς ή 
αυθύπαρκτες ενστάσεις, δηλαδή εκείνες που, όπως και οι καταχρηστικές στηρίζονται 
επί απλού πραγματικού γεγονότος, αλλά περαιτέρω στηρίζουν διαπλαστικό δικαίωμα 
του εναγομένου, ώστε να αποτελούν παραλλήλως και ενστάσεις υπό ουσιαστική 
έννοια. Όλες αυτές οι ενστάσεις, είτε αφορούν τις διαδικαστικές προϋποθέσεις, είτε 
αφορούν το κατ’ ουσία βάσιμο της αγωγής, καλύπτονται από το δεδικασμένο. Η μη 
προταθείσα ένσταση καλύπτεται από το δεδικασμένο, εφόσον ήταν δυνατόν να 
προταθεί κατά την διάρκεια προηγούμενης δίκης, εφόσον δηλαδή υπήρχαν έκτοτε 
όλα τα απαιτούμενα για την θεμελίωσή της γεγονότα, έστω και αν ο διάδικος τα 
αγνοούσε υπαιτίως ή ανυπαιτίως (ΑΠ 1017/2001). Στην κατηγορία των καταχρηστικών 
ενστάσεων που αν δεν προτάθηκαν, κατά τα ανωτέρω, καλύπτονται από το 
δεδικασμένο, ανήκει και η καταχρηστική διακωλυτική ένσταση εικονικότητας μέρους 
ή όλης της δικαιοπραξίας, που κρίθηκε ως έγκυρη με το καταχθέν στην τελεσίδικη 
δίκη δικαίωμα. 
- Από το δεδικασμένο καλύπτεται επίσης, ως καταχρηστική ένσταση μη προταθείσα 
στη δίκη επί της οποίας εκδόθηκε η ως άνω τελεσίδικη απόφαση, και ο επί του άρθρου 
181 του ΑΚ ερειδόμενος ισχυρισμός της αναιρεσείουσας περί ακυρότητας των 
επίμαχων όρων λόγω της μερικής ακυρότητας του ως εικονικού κριθέντος με την 
προαναφερθείσα τελεσίδικη απόφαση όρου περί καταβολής εργολαβικής αμοιβής 
στον δικαιοπάροχο πατέρα της, διότι, ανεξαρτήτως της αοριστίας του, εφόσον δεν 
γίνεται επίκληση με την αγωγή της υποθετικής θέλησης όλων των μερών κατά το 
χρόνο κατάρτισης της δικαιοπραξίας να μην ισχύσει η (όλη) δικαιοπραξία αν αυτά 
γνώριζαν την ακυρότητα του μέρους, τυχόν παραδοχή αυτού, θα οδηγούσε σε 
αναίρεση των κριθέντων με την τελεσίδικη απόφαση αναφορικά με την εγκυρότητα 
της εργολαβικής σύμβασης κατ’ ανατροπή του δεδικασμένου που απορρέει από 
αυτήν, εφόσον η ακυρότητα μέρους επιφέρει την ακυρότητα ολόκληρης της 
δικαιοπραξίας. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολΔ: "Αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο 
παραμόρφωσε το περιεχόμενο εγγράφου, με το να δεχθεί πραγματικά γεγονότα 
προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό". Ο λόγος 
αυτός αναιρέσεως ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας υπέπεσε σε διαγνωστικό 
σφάλμα, αναγόμενο δηλαδή στην ανάγνωση του εγγράφου με την παραδοχή ότι 
περιέχει περιστατικά προδήλως διαφορετικά από εκείνα τα οποία πράγματι 
περιλαμβάνει, όχι δε και όταν από το περιεχόμενο του εγγράφου, το οποίο σωστά 
διέγνωσε, συνάγει αποδεικτικό πόρισμα διαφορετικό από εκείνο το οποίο ο 
αναιρεσείων θεωρεί ορθό. Πράγματι, στην τελευταία περίπτωση πρόκειται για 
παράπονο αναφερόμενο στην εκτίμηση πραγματικών γεγονότων, η οποία δεν 
υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο (ΟλΑΠ 2/2008, ΑΠ 483/2011). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ.γ’ ΚΠολΔ: "Αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο 
δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν". 
Για την ίδρυση του λόγου αυτού αρκεί και μόνη η ύπαρξη αμφιβολιών για το αν το 
δικαστήριο έλαβε υπ’ όψιν τα πιο πάνω αποδεικτικά μέσα, ενώ μόνον το γεγονός ότι 
δεν έγινε ειδική μνεία και ιδιαίτερη αξιολόγηση κάποιου αποδεικτικού μέσου δεν 
στοιχειοθετεί τον ανωτέρω λόγο αναιρέσεως, εφόσον από το περιεχόμενο της 
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αποφάσεως καθίσταται απολύτως βέβαιον, ότι έχει ληφθεί τούτο υπ’ οψιν από το 
δικαστήριο. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 1 εδ. α’ ΚΠολΔ, "Αναίρεση επιτρέπεται αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι 
ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών...". Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν 
εφαρμοσθεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, ή 
αν εφαρμοσθεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν 
εφαρμοσθεί εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία, είτε με 
κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή. Με αυτό το λόγο αναιρέσεως 
ελέγχονται τα σφάλματα του δικαστηρίου κατά την εκτίμηση του νόμω βάσιμου της 
αγωγής ή των ισχυρισμών των διαδίκων, καθώς και τα νομικά σφάλματα κατά την 
έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται δηλαδή, αν η αγωγή, ένσταση κ.λ.π. 
ορθώς απορρίφθηκε ως μη νόμιμη ή αν, κατά παράβαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου, 
έγινε δεκτή ως νόμιμη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ’ ουσίαν. 
- Κατά την διάταξη του αριθμού 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 ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης". Ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόμιμης βάσεως της αποφάσεως, 
ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό τα περιστατικά που είναι 
αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου στην συγκεκριμένη περίπτωση περί της 
συνδρομής των νομίμων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που εφαρμόσθηκε ή 
περί της μη συνδρομής τούτων, που αποκλείει την εφαρμογή τους, καθώς και όταν η 
απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς τον νομικό 
χαρακτηρισμό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης. 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά τον 
νόμο έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγματα που 
προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Από την διάταξη 
αυτή, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 106, 335 και 338 ΚΠολΔ, προκύπτει, ότι 
"πράγματα" κατά την έννοια της πρώτης από αυτές (άρθρο 559 αριθ. 8), που 
προτάθηκαν ή δεν προτάθηκαν, των οποίων η λήψη ή η μη λήψη υπόψη από το 
δικαστήριο ιδρύει τον προβλεπόμενο από αυτήν λόγο αναιρέσεως, αποτελούν οι 
αυτοτελείς ισχυρισμοί των διαδίκων που θεμελιώνουν ή καταλύουν την βάση της 
αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως, και ασκούν ουσιώδη επίδραση στην 
έκβαση της δίκης, όχι δε και οι ισχυρισμοί που συνέχονται με την ιστορική αιτία της 
αγωγής, της ενστάσεως ή της αντενστάσεως. Επομένως, δεν ιδρύεται ο ανωτέρω 
λόγος αναιρέσεως, αν δεν ελήφθησαν υπόψη επιχειρήματα ή συμπεράσματα από την 
εκτίμηση των αποδείξεων, έστω και αν προτείνονται ως λόγος εφέσεως, όπως και οι 
νομικοί ισχυρισμοί ή η νομική επιχειρηματολογία των διαδίκων. Πράγμα αποτελούν και 
οι λόγοι εφέσεως, εφόσον περιέχουν αυτοτελή ισχυρισμό. Δεν στοιχειοθετείται όμως 
ο λόγος αυτός αναιρέσεως, αν ο ισχυρισμός είναι αόριστος ή μη νόμιμος η αλυσιτελής 
και επομένως δεν ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ή ελήφθη υπόψη 
και απερρίφθη για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό. 
- Από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 686 εδ. β ΑΚ προς εκείνες των 
άρθρων 340, 383 έως 385, 387, 389, 390 ΑΚ προκύπτει, ότι σε περίπτωση υπερημερίας 
του εργολάβου, ο εργοδότης μπορεί ή να απαιτήσει αποζημίωση για την μη 
εκπλήρωση ή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, αφού τάξει στον εργολάβο εύλογη 
προθεσμία εκπληρώσεως, συνοδευόμενη και από την σαφή δήλωση, ότι μετά την 
πάροδο της προθεσμίας αποκρούει την παροχή και παρέλθει πράγματι άπρακτη η 
προθεσμία, εκτός αν από την όλη στάση του εργολάβου προκύπτει χωρίς αμφιβολία 
ότι θα ήταν άσκοπος ο ορισμός προθεσμίας ή αν ο εργοδότης εξ αιτίας της 
υπερημερίας δεν έχει συμφέρον στην εκτέλεση της συμβάσεως. Με την μονομερή και 
απευθυντέα δήλωση του εργοδότη προς τον εργολάβο περί υπαναχωρήσεως από τη 
συναφθείσα μεταξύ τους σύμβαση, η σύμβαση αυτή καταργείται από την στιγμή της 
καταρτίσεώς της (ex tunc), η νομική σχέση μεταξύ τους λύεται αυτοδικαίως και 
αναδρομικώς επέρχεται απόσβεση των υποχρεώσεών τους για παροχή, οι οποίες 



πηγάζουν από την σύμβαση και δημιουργείται υποχρέωσή τους να αποδώσουν 
αμοιβαίως τις παροχές που τυχόν έλαβαν, κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο 
πλουτισμό (ΑΠ 113/2014, ΑΠ 533/2009). 
- Κατά το άρθρο 904 εδ.α’ , β’ ΑΚ: "Όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία από 
την περιουσία ή με ζημία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια. Η 
υποχρέωση αυτή γεννιέται ιδίως σε περίπτωση παροχής αχρεώστητης ή παροχής για 
αιτία που δεν επακολούθησε ή έληξε η αιτία παράνομη ή ανήθικη". Κατά το άρθρο 908 
ΑΚ: "Ο λήπτης οφείλει να αποδώσει το πράγμα που έλαβε ή το αντάλλαγμα που τυχόν 
έλαβε απ’ αυτό. Οφείλει επίσης να αποδώσει και τους καρπούς που συνέλεξε καθώς 
και οτιδήποτε απέκτησε από το πράγμα". Κατά το άρθρο 909 ΑΚ: "Η υποχρέωση για 
απόδοση κατά το προηγούμενο άρθρο αποσβήνεται, εφόσον ο λήπτης δεν είναι πια 
πλουσιότερος κατά τον χρόνο της επίδοσης της αγωγής". Από τον συνδυασμό των 
άρθρων αυτών προκύπτουν τα εξής: Πλουτισμό συνιστά κάθε βελτίωση της 
περιουσιακής καταστάσεως του λήπτου, η οποία μπορεί να εμφανίζεται είτε ως 
αύξηση του ενεργητικού ή μείωση του παθητικού της περιουσίας του, είτε 
αντιστρόφως ως αποφυγή αυξήσεως του παθητικού της ή μειώσεως του ενεργητικού 
της. Σε περίπτωση συμβάσεως έργου από την οποία ο εργοδότης υπανεχώρησε 
σύμφωνα με το άρθρο 686 ΑΚ, υπέχει ο ίδιος υποχρέωση, λόγω της ληξάσης αιτίας, να 
αποδώσει στον εργολάβο την ωφέλεια την οποία απέκτησε χωρίς νόμιμη αιτία και η 
οποία, σε περίπτωση αδυναμίας αυτούσιας αποδόσεως της ληφθείσης παροχής, 
συνίσταται στην χρηματική αποτίμηση του παρασχεθέντος έργου ή της 
παρασχεθείσης εργασίας ή υπηρεσίας και στην δαπάνη την οποία εξοικονόμησε. Σε 
περίπτωση δε πωλήσεως από τον εργοδότη του πράγματος, αυτός εξακολουθεί να 
είναι πλουσιότερος, αφού το πράγμα αντικαταστάθηκε από το ληφθέν τίμημα, το 
οποίο μάλιστα είναι μεγαλύτερο από το τίμημα το οποίο θα επετύγχανε, εάν στο 
πράγμα δεν είχαν προστεθεί οι εργασίες ή υπηρεσίες του εργολάβου (ΟλΑΠ 6/1994, 
ΑΠ 791/2012, ΑΠ 1462/2012). Η αξίωση από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό υπόκειται 
στην εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ, ο χρόνος της οποίας αρχίζει να 
υπολογίζεται από την στιγμή κατά την οποία ο εναγόμενος αποκόμισε την ωφέλεια σε 
βάρος του ενάγοντος και ακριβέστερα, από την στιγμή κατά την οποία θα πληρωθούν 
όλοι οι όροι του άρθρου 904 ΑΚ και θα είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξη της 
αξιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 251 ΑΚ. Επομένως, στην περίπτωση του άρθρου 686 
ΑΚ, της υπαναχωρήσεως του εργοδότου από την σύμβαση έργου, έκτοτε, δηλαδή από 
την περιέλευση της δηλώσεως περί υπαναχωρήσεως στον εργολάβο, αρχίζει η 
εικοσαετής παραγραφή της αξιώσεως του τελευταίου προς απόδοση των ληφθέντων 
από τον εργοδότη, για αιτία λήξασα.  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 181, 249, 251, 340, 361, 383, 384, 385, 387, 389, 390, 400, 686, 904, 908, 909, 
ΚΠολΔ: 321, 322, 324, 330, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 16, 559 
αριθ. 19, 559 αριθ. 20, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  
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Γονική μέριμνα. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. Παρά το νόμο 

λήψη υπόψη πραγμάτων που δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη 

επίδραση στην έκβαση της δίκης. Παρά το νόμο λήψη υπόψη 

αποδείξεων που δεν προσκομίσθηκαν. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού 

δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Παράβαση των διδαγμάτων της 

κοινής πείρας. 

- Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 1510-1512 ΑΚ σαφώς προκύπτει: α) ότι η 
μέριμνα για το ανήλικο τέκνο (γονική μέριμνα) αποτελεί καθήκον και δικαίωμα των 
γονέων του και ότι κάθε απόφαση αυτών σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας 
πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου και β) ότι περιεχόμενο της γονικής 
μέριμνας αποτελεί και η ονοματοδοσία του ανηλίκου, περί της οποίας οι γονείς 
αποφασίζουν από κοινού, σε περίπτωση, δε που αυτοί διαφωνούν και το συμφέρον του 
τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο (ΑΠ 945/2009).  
- Ο από το άρθρο 559 αριθ. 11 γ του ΚΠολΔ, λόγος αναίρεσης, ιδρυόμενος αν το 
δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και 
προσκόμισαν, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, αν προκύπτει από την προσβαλλόμενη 
απόφαση, ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα, που οι διάδικοι 
επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν. Η γενική βεβαίωση της απόφασης του δικαστηρίου 
της ουσίας ότι έχουν ληφθεί υπόψη, εκτός από άλλα αποδεικτικά μέσα και όλα τα 
έγγραφα που επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν οι διάδικοι, αρκεί, χωρίς να υπάρχει 
ανάγκη διάκρισης αν πρόκειται περί δημοσίων ή ιδιωτικών, ειδικής μνείας και 
αξιολόγησης καθενός καθώς και αναφοράς από ποιά αποδεικτικά μέσα προκύπτει 
άμεση και από ποια έμμεση απόδειξη, ούτε ποιά η αποδεικτική βαρύτητα του κάθε 
αποδεικτικού μέσου (ΑΠ 1413/2010). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθμός 8 περ. α’ του ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναίρεσης και αν το 
δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν και έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγματα" νοούνται οι αυτοτελείς 
ισχυρισμοί που τείνουν στη θεμελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκουμένου με 
την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονομικού δικαιώματος (ΟλΑΠ 
9/1997, ΑΠ 625/2008, ΑΠ 328/2008). Ο λόγος αυτός δημιουργείται και όταν ο αυτοτελής 
ισχυρισμός, που συνιστά κατά τη διάταξη αυτή "πράγμα" και λήφθηκε υπόψη από το 
Εφετείο, δεν είχε επαναφερθεί κατά τρόπο παραδεκτό σε αυτό. Για τη νόμιμη 
επαναφορά του αρκεί, σύμφωνα με το άρθρο 240 ΚΠολΔ, η επανυποβολή του με 
σύντομη περίληψη και αναφορά στις σελίδες των προτάσεων της προηγούμενης 
συζήτησης που τον περιέχουν, καθώς και η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου 
των προτάσεων αυτών, δεν θεωρείται όμως νόμιμη επαναφορά του η ενσωμάτωση 
στις ενώπιον του Εφετείου προτάσεις των προτάσεων της προηγούμενης συζήτησης, 
με τις οποίες είχε προβληθεί ο ισχυρισμός πρωτοδίκως και η γενική αναφορά στις 
πρωτόδικες προτάσεις με παραπομπή στους ισχυρισμούς που είχαν προβληθεί με 
αυτές. Για το ορισμένο όμως του άνω λόγου αναίρεσης πρέπει να αναφέρονται σ’ 
αυτόν τα "πράγματα", δηλαδή οι ισχυρισμοί τους οποίους το Εφετείο έλαβε υπόψη 
παρά το ότι δεν είχαν επαναφερθεί ενώπιον του κατά παραδεκτό τρόπο, καθώς και 
ποια επίδραση άσκησαν στην έκβαση της δίκης (ΑΠ 253/2011).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. β’ ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν το 
δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκομίσθηκαν. Κατά την 
αληθινή έννοια της διάταξης αυτής, ως αποδείξεις που δεν προσκομίσθηκαν, νοούνται 
και εκείνες των οποίων δεν έγινε σαφής και ορισμένη επίκληση με τις προτάσεις του 
διαδίκου που τις προσκόμισε. Σαφής και ορισμένη είναι η επίκληση εγγράφου όταν 
είναι ειδική και από αυτήν προκύπτει η ταυτότητά του. Μπορεί δε η επίκληση αυτή να 
γίνει είτε με τις προτάσεις της συζήτησης μετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση είτε με 
αναφορά δια των προτάσεων αυτών σε συγκεκριμένο μέρος των προσκομιζόμενων 
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προτάσεων προηγούμενης συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και ορισμένη επίκληση του 
εγγράφου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 240 ΚΠολΔ, λόγω της ταυτότητας του 
νομικού λόγου. Για να είναι, επομένως, νόμιμη στην κατ’ έφεση δίκη η επίκληση 
εγγράφου, προς άμεση ή έμμεση απόδειξη, δεν αρκεί γενική μόνο αναφορά στις 
προτάσεις ενώπιον του Εφετείου σε όλα τα έγγραφα που ο διάδικος είχε επικαλεσθεί 
και προσαγάγει πρωτοδίκως, αλλά πρέπει στις προτάσεις ενώπιον του Εφετείου να 
γίνεται παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη των επανυποβαλλόμενων πρωτόδικων 
προτάσεων, που περιέχεται σαφής και ορισμένη επίκληση του εγγράφου, ή 
ενσωμάτωση των προτάσεων προηγουμένων συζητήσεων, στις οποίες γίνεται 
επίκληση των εγγράφων, στις προτάσεις της δευτεροβάθμιες δίκης (ΟλΑΠ 23/2008, 
14/2005, 9/2000). Για το ορισμένο όμως του άνω λόγου αναίρεσης πρέπει να 
προσδιορίζονται στο αναιρετήριο τα αποδεικτικά έγγραφα που λήφθηκαν υπόψη χωρίς 
να προσκομισθούν με επίκληση, καθώς και ο ισχυρισμός για την απόδειξη του οποίου 
λήφθηκαν υπόψη (ΑΠ 811/2011). 
- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ ιδρύονται λόγοι αναίρεσης, αντιστοίχως, αν 
παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου και αν η απόφαση δε 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. 
- Σύμφωνα με το άρθ. 559 αριθ. 1 εδ. β’ ΚΠολΔ η παράβαση των διδαγμάτων της 
κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναίρεσης μόνο αν τα διδάγματα αυτά αφορούν την 
ερμηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγματικών γεγονότων σ’ αυτούς. 
Κατά την έννοια της ως άνω διάταξης ο προβλεπόμενος απ’ αυτήν λόγος αναίρεσης 
ιδρύεται, μόνον όταν το δικαστήριο εσφαλμένα χρησιμοποιεί ή παραλείπει να 
χρησιμοποιήσει τα διδάγματα της κοινής πείρας, δηλ. τις γενικές και αφηρημένες 
αρχές για την εξέλιξη των πραγμάτων που αντλούνται από την εμπειρική 
πραγματικότητα με την βοήθεια της επιστημονικής έρευνας ή της επαγγελματικής 
ενασχόλησης και έχουν γίνει κοινό κτήμα, για την ανεύρεση με βάση αυτά της 
αληθινής έννοιας κανόνα δικαίου, ιδίως όταν αυτός περιέχει νομικές έννοιες, ή για 
την υπαγωγή ή όχι σ’ αυτόν των πραγματικών γεγονότων της διαφοράς και όχι όταν 
παραβιάζει τα διδάγματα αυτά κατά την εκτίμηση των αποδείξεων και των 
πραγματικών γεγονότων, δηλ. της ουσίας της υπόθεσης (ΑΠ 1662/2010).  
Διατάξεις: 
ΑΚ: 1510, 1511, 1512, 
ΚΠολΔ: 240, 559 αριθ. 1, 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 11γ, 559 αριθ. 19, 
Δημοσίευση: INLAW 2017  

Σχέσεις γονέων-τέκνων - Επικοινωνία 
Δικαστήριο: Εφετείο Πειραιά 
Αριθμός απόφασης: 3 
Έτος: 2017 
Περίληψη: 

Επικοινωνία γονέα με τέκνο. Γονική μέριμνα. 

- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1520 του ΑΚ, ο γονέας με τον οποίο δεν 
διαμένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό και σε 
περίπτωση διαφωνίας των γονέων του ανηλίκου, ως προς την άσκηση του ανωτέρω 
δικαιώματος, το δικαστήριο καθορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο θα γίνεται η 
επικοινωνία. Για τον καθορισμό της επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο είναι 
αδιάφορο για ποιο λόγο οι γονείς δεν ζουν μαζί και αν αυτός που αξιώνει την 
επικοινωνία είναι υπαίτιος για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των γονέα ή τη 
λύση του γάμου τους. Το άκρως προσωπικό αυτό δικαίωμα του γονέα για επικοινωνία 
με το ανήλικο τέκνο του απορρέει από το φυσικό δεσμό του αίματος και του 
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αισθήματος στοργής προς αυτό, συντελεί δε στην ανάπτυξη του ψυχικού του κόσμου 
και την εν γένει προσωπικότητά του, γι΄ αυτό η άσκησή του αποβλέπει κυρίως στο 
καλώς εννοούμενο συμφέρον του τέκνου. Εξάλλου η ρύθμιση του ανωτέρω 
δικαιώματος επικοινωνίας λειτουργεί μέσα στο γενικότερο πλαίσιο διατάξεων που 
προβλέπουν την άσκηση του δικαιώματος, αλλά και του καθήκοντος των γονέων περί 
τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους (άρθρα 1510 επ του ΑΚ), για την οποία ο 
νόμος (άρθρα 1511 και 1512 του ΑΚ) επιτάσσει η ρύθμιση αυτή να αποβλέπει 
πρωτίστως στο συμφέρον του τέκνου. Επομένως, και το δικαστήριο, όταν ρυθμίζει την 
άσκηση της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα με το τέκνο του, πρέπει πάντοτε να 
αποφασίζει με οδηγό το καλώς εννοούμενο συμφέρον του τελευταίου, λαμβάνοντας 
υπόψη του τις προκύπτουσες συντρέχουσες συνθήκες και περιστάσεις κάτω από τις 
οποίες θα ασκείται η προσωπική αυτή επικοινωνία στη συγκεκριμένη περίπτωση (ΑΠ 
1516/2005, ΕφΘεσ 564/2008 Αρμ 2008.1836), επιβάλλοντας, εφόσον είναι αναγκαίο για 
την προστασία του συμφέροντος του τέκνου, περιορισμούς στην άσκησή της, οι 
οποίοι μπορούν να αναφέρονται στον τόπο και το χρόνο της επικοινωνίας, την 
παρουσία τρίτων προσώπων κατά τη διάρκειά της ή ακόμη να συνίστανται στη λήψη 
μέτρων που διαμορφώνουν την επικοινωνία με ιδιαίτερο τρόπο, λόγω ειδικών 
περιστάσεων. Εάν, όμως, υφίστανται εξαιρετικές, ακραίες καταστάσεις ή η άσκηση 
του δικαιώματος επικοινωνίας γίνεται με τρόπο καταχρηστικό, είναι δυνατόν και να 
αποκλεισθεί η άσκησή του με δικαστική απόφαση, εφόσον πάντοτε αυτό είναι 
αναγκαίο μόνο για το συμφέρον του τέκνου, η σχετική δε δικαστική απόφαση, σε 
περίπτωση μεταβολής στο μέλλον των συνθηκών που οδήγησαν στον αποκλεισμό 
αυτό, μπορεί να μεταρρυθμισθεί με νέα απόφαση, η οποία θα άρει τον αποκλεισμό (ΑΠ 
537/2012, ΑΠ 896/2007, ΑΠ 509/1992, ΕφΛαρ 575/2003 αδημ.- Πουλιάδης σε ΑΚ 
Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, Οικογενειακό Δίκαιο, άρθρο 1520 σελ 231 επ., Ε. 
Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το δικαίωμα επικοινωνίας στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού 
Οικογενειακού Δικαίου Αρμ. 42, 1097-1103, ιδίως σελ 1098-1099, contra ότι δεν νοείται 
πλήρης αποκλεισμός (ΑΠ 534/1991 ΕλΔνη 32.1505-ΕφΘεσ 1560/2003 Αρμ 2003.1273-
ΕφΑθ 2758/1998 ΕλΔνη 39.1646, ΕφΘεσ 2322/1997 ΕλΔνη 40.358, ΕφΑθ 4818/1997 
ΕλΔνη 39.879). Για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του τέκνου λαμβάνονται 
υπόψη τόσο η υποκειμενική πλευρά του παιδιού, η ψυχική του διάθεση και στάση σε 
σχέση με την επικοινωνία, όσο και αντικειμενικά αξιολογικά κριτήρια. Η ψυχική στάση 
του παιδιού είναι μεταβλητή, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έχει δευτερεύουσα 
σημασία. Η εκτίμηση της υποκειμενικής πλευράς του παιδιού συνδέεται κυρίως με την 
ανάγκη προστασίας του στο παρόν από την επιβάρυνση και τις συνακόλουθες 
δυσμενείς επιπτώσεις που θα συνεπάγεται γι΄ αυτό μια επικοινωνία που είναι αντίθετη 
προς τη θέλησή του. Από αντικειμενική άποψη σημαντικό ρόλο θα διαδραματίζει στη 
διαμόρφωση της σχετικής κρίσης προσδιορισμού του συμφέροντος του τέκνου η 
μακροπρόθεσμη-με βάση τη μελλοντική προοπτική- ανάγκη της διατήρησης της 
επαφής με τον άλλο γονέα και οι επιδράσεις που αυτή έχει στην εν γένει ανάπτυξη και 
εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού. Σημαντικό κριτήριο για την εξειδίκευση του 
συμφέροντος του ανηλίκου αποτελεί η προσωπική του γνώμη, η αναζήτηση της οποίας 
εξαρτάται από την ωριμότητα αυτού, η οποία προϋποθέτει μια κάποια ηλικία (ΕφΑθ 
1898/2000 ΕλΔνη 42.455). 
- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1536 του ΑΚ, αν από τότε που εκδόθηκε 
δικαστική απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα, αλλά και την μετά τον γονέων του 
επικοινωνία ανηλίκου τέκνου (ΕφΑθ 8631/1984 ΝοΒ 33.1193), μεταβλήθηκαν οι 
συνθήκες, το Δικαστήριο οφείλει, κατόπιν αιτήσεως ενός ή και των δύο γονέων, των 
πλησιέστερων συγγενών, ή και του εισαγγελέα, να προσαρμόσει την απόφασή του στις 
νέες συνθήκες, με την ανάκληση ή μεταρρύθμισή της, σύμφωνα με το συμφέρον του 
τέκνου (ΑΠ 1377/1996 ΕλΔνη 38.1053, ΕφΑθ 2616/2010, ΕφΘεσ 1560/2003 Αρμ 
2003.1273, ΕφΘεσ 2322/1997 ΕλΔνη 40.358, Γεωργιάδη-Σταθόπουλου: ΑΚ, κάτω από το 
άρθρο 1520 αριθμοί 47 και 86). 
Διατάξεις: 
ΑΚ: 1510, 1511, 1512, 1520, 1536, 
Δημοσίευση: INLAW 2017

http://inlaw.gr/article.aspx?id=179320&s=76642
http://inlaw.gr/article.aspx?id=154879&s=76644
http://inlaw.gr/article.aspx?id=117360&s=76645

	Περιεχόμενα
	Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Γενικά
	Αρμοδιότητα πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων. Συμβάσεις του Δημοσίου. Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Υπέρβαση τ
	Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ γεγονότος και αποτελέσματος
	Αδικοπραξία. Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ γεγονότος και αποτελέσματος. Διδάγματα της κοινής πείρας. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης
	Αδικοπραξία - Αρχή αναλογικότητας
	Αδικοπραξία. Αρχή αναλογικότητας.
	Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα
	Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης.
	Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα
	Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Συντρέχον πταίσμα. Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεμελιώνει αυτή καθ’ εαυτήν υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητ
	Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα
	Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Συντρέχον πταίσμα. Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεμελιώνει αυτή καθ’ εαυτήν υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητ
	Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα
	Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. H παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεμελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση του αυτοκινητικού ατυχήματος. Π
	Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα
	Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Συντρέχον πταίσμα. Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεμελιώνει αυτή καθ’ εαυτήν υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητ
	Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα
	Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης.
	Αδικοπραξία - Αυτοκίνητα
	Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Συντρέχον πταίσμα. Προτεραιότητα στους κόμβους. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης (αντιφα
	Αδικοπραξία - Βλάβη σώματος ή υγείας/θάνατος προσώπου
	Αδικοπραξία. Βλάβη σώματος ή υγείας. Στοιχεία ορισμένου της αγωγής. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόμενοι με την αοριστία της αγωγής. Μη λήψη υπόψη αποδεικτι
	Αδικοπραξία - Γενικά
	Αδικοπραξία. Αμέλεια. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Παρά το νόμο λήψη υπόψη πραγμάτων που δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβασ
	Αδικοπραξία - Γενικά
	Αδικοπραξία. Μεταβολή βάσης της αγωγής. Αμέλεια. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Παρά το νόμο λήψη υπόψη πραγμάτων που δεν προτάθηκαν και έχουν 
	Αδικοπραξία - Ηθική Βλάβη
	Αδικοπραξία. Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης.
	Αδικοπραξία - Καταστροφή πράγματος
	Αδικοπραξία. Ολική καταστροφή κινητού πράγματος. Διαφυγόν κέρδος.
	Αδικοπραξία - Συντρέχον πταίσμα
	Αδικοπραξία. Συντρέχον πταίσμα. Αυτοκινητικό ατύχημα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Παραβίαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας. Έλλειψη νόμιμη
	Αδικοπραξία - Συντρέχον πταίσμα
	Αδικοπραξία. Παράβαση των διδαγμάτων κοινής πείρας. Συντρέχον πταίσμα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδ
	Αδικοπραξία - Χρηματική ικανοποίηση σε οικογένεια θύματος
	Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης σε οικογένεια θύματος.
	Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Mαχητό τεκμήριο ωφελείας ακινήτων
	Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Μαχητό τεκμήριο ωφέλειας ακινήτων. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Ανέλεγκτα παραγματικά ζητήμα
	Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Αναγνώριση δικαιούχων
	Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αναγνώριση δικαιούχων. Παρά το νόμο κήρυξη ή μη ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωμα ή απαραδέκτου. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης
	Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Αναγνώριση δικαιούχων
	Αναγνώριση δικαιούχων.
	Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ανάκληση απαλλοτρίωσης
	Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ακύρωση της διαταγής πληρωμής λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου. Παρά το νόμο, κήρυξη ή μη ακυρότητας, έκπτωσης από δικαίωμα ή 
	Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Ιδιαίτερη αποζημίωση
	Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Παραβίαση διδαγμάτων της κοινής πείρας.
	Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισμός αποζημίωσης
	Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισμός αποζημίωσης. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Μαχητό τεκμήριο ωφέλειας ακινήτων. Παρά το νόμο κήρυξη ή μη ακυρότητας, έκ
	Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισμός αποζημίωσης
	Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισμός αποζημίωσης. Εικοσαετής παραγραφή. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης. Αποδεικτικά μέσα που πληρούν τους όρους του νόμο
	Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισμός αποζημίωσης
	Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Απαλλοτρίωση μέρους του ακινήτου. Ιδιαίτερη αποζημίωση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Ανέλεγκ
	Αναγκαστική απαλλοτρίωση - Προσδιορισμός αποζημίωσης
	Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισμός αποζημίωσης. Κλήτευση σε περίπτωση που ο αριθμός των αναιρεσιβλήτων υπερβαίνει τους είκοσι (20). Πλήρης αποζημ
	Αναδοχή χρέους - Στερητική αναδοχή χρέους
	Στερητική αναδοχή χρέους. Δόση αντί καταβολής. Καταβολή. Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων.
	Αρραβώνας και Ποινική ρήτρα - Ποινική ρήτρα
	Ποινική ρήτρα. Έλλειψη νόμιμης βάσης.
	Γενικές Αρχές - Ερμηνευτικοί κανόνες (173 & 200 ΑΚ)
	Παραβίαση ερμηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.
	Δάση - Κυριότητα Ελληνικού Δημοσίου
	- Ιδιωτικά δάση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.
	Διαζύγιο - Συμμετοχή στα αποκτήματα
	Διαζύγιο. Συμμετοχή στα αποκτήματα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. Αποδοχή πραγμάτων
	Διαθήκη - Ακύρωση διαθήκης
	Ακυρότητα διαθήκης. Έλλειψη συνείδησης, ψυχική ή διανοητική διαταραχή. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Ανέλεγκτα πραγματι
	Διαθήκη - Ερμηνεία διαθήκης
	Παραβίαση ερμηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών. Ερμηνεία διαθήκης. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Διαθήκη και αίρεση.
	Διαθήκη - Ιδιόγραφη διαθήκη
	Ιδιόγραφη διαθήκη. Αντιδιαστολή ελλιπούς χρονολογίας προς εκείνη της υπάρξεως πλήρους χρονολογίας, η οποία όμως είναι ψευδής ή εσφαλμένη σκοπίμως ή εκ
	Διατροφή - Μεταξύ ανιόντων-κατιόντων
	Διατροφή ανηλίκου τέκνου.
	Δικαιοπραξία - Δήλωση βούλησης από πρόσωπο χωρίς συνείδηση των πράξεών του
	Εικονικότητα. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. Αντιφατικές διατάξεις της απόφασης. Δικαστική δαπάνη.
	Δωρεά - Ανάκληση δωρεάς
	Δωρεά. Ανάκληση δωρεάς. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.
	Εικονικότητα - Γενικά
	Εικονική σύμβαση. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος.
	Εικονικότητα - Γενικά
	Εικονικότητα. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόμενοι με την αοριστία της αγωγής. Επικουρική βάση της αγωγής. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικ
	Εμπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Αναπροσαρμογή μισθώματος
	Αναπροσαρμογή μισθώματος. Καλή πίστη. Απρόοπτη μεταβολή συνθηκών. Δικαιοπραξία που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη. Αδικοπραξία. Αντίθεση στα χρηστά ήθη. Πα
	Εμπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Δυστροπία μισθωτή
	Εμπορικές μισθώσεις. Δυστροπία του μισθωτή για την καταβολή του μισθώματος. παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Αποδοχή πραγμ
	Εμπορικές Μισθώσεις Ακινήτων - Παραχώρηση χρήσης
	Εμπορικές μισθώσεις. Παραχώρηση χρήσης. Έναντι του εκμισθωτή ευθύνονται εις ολόκληρον και ο μισθωτής και η εταιρία στην οποία παραχωρήθηκε η χρήση του
	Ενοχικό - Ενοχή εις ολόκληρον
	Απόσβεση ενοχής με καταβολή. Υπερημερία δανειστή. Εκχώρηση. Αδικοπραξία. Παθητική εις ολόκληρο ενοχή.
	Εντολή - Ευθύνη εντολοδόχου
	Εντολή. Ευθύνη εντολοδόχου. Υπεξαίρεση. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων.
	Καταδολίευση Δανειστών - Γενικά
	Καταδολίευση δανειστών. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος.
	Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος - Γενικά
	Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Έννομο συμφέρον για την άσκηση αναίρεσης. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων. Ερμηνεία συμβάσεων. Παραβία
	Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος - Γενικά
	Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Αναίρεση κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατ
	Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος - Καταχρηστικότητα στο εμπράγματο δίκαιο
	Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Διανομή κοινού πράγματος. Ο συγκύριος που επισπεύδει τον πλειστηριασμό ορίζει και τον υπάλληλο του πλειστηριασμού.
	Κοινόχρηστα πράγματα - Αιγιαλός
	Κοινόχρηστα πράγματα. Αιγιαλός. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης.
	Κοινόχρηστα πράγματα - Κοινόχρηστοι χώροι
	- Κοινόχρηστοι χώροι. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.
	Κοινωνία - Διανομή ακινήτου
	Αγωγή διανομής. Αυθαίρετες κατασκευές. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων. Μεταβίβαση του επιδίκου π
	Κοινωνία - Διανομή ακινήτου
	Δικαστική διανομή. Αυτούσια διανομή των κληρονομιαίων πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων).
	Κοινωνία - Συγκυριότητα
	Κοινωνία. Συγκυριότητα. Συγκληρονόμος κατέχει ολόκληρο το κοινό κληρονομιαίο πράγμα θεωρείται ότι το κατέχει και επ’ ονόματι των λοιπών συγκληρονόμων-
	Κυριότητα - Αναγνώριση κυριότητας έναντι Δημοσίου
	Το δικαίωμα κυριότητος, το οποίο προβάλλεται από οποιονδήποτε (κάτοχο ή όχι) επί ανταλλαξίμου κτήματος πρέπει, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτου
	Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία
	Έκτακτη χρησικτησία. καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Παραβίαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Ένορκες βεβαιώσεις. Μη λήψη υ
	Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία
	Έκτακτη χρησικτησία. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Η συμπλήρωση των αποδείξεων με τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, πολύ δε περισσότερο με τη διενέργεια και 
	Κυριότητα - Έκτακτη χρησικτησία
	Στοιχεία που απαιτούνται για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου. Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη αποδεικτι
	Κυριότητα - Κληρονομική διαδοχή
	Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόμενοι με την αοριστία της αγωγής. Στοιχεία ορισμένου στην διεκδικητική ή αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου αγωγή. Κληρονομική
	Κυριότητα - Κληρονομική διαδοχή
	Προϋποθέσεις μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου. Κληρονομική διαδοχή. Έκτακτη χρησικτησία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης.
	Κυριότητα - Κληροτεμάχια
	Κυριότητα. Κληροτεμάχια. Στοιχεία που απαιτούνται για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσ
	Κυριότητα - Κυριότητα δυνάμει Οθωμανικού Δικαίου
	Κυριότητα δυνάμει Οθωμανικού Δικαίου. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόμ
	Κυριότητα - Κυριότητα δυνάμει Οθωμανικού Δικαίου
	Κυριότητα δυνάμει Οθωμανικού δικαίου. Στοιχεία αναγνωριστικής κυριότητας αγωγής έναντι του Δημοσίου. Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόμενοι με την αοριστία τη
	Κυριότητα - Κυριότητα δυνάμει Οθωμανικού Δικαίου
	Κυριότητα δυνάμει Οθωμανικού Δικαίου. Δημόσια κτήματα. Στοιχεία ορισμένου των αναιρετικών λόγων για παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου και έλλειψης 
	Κυριότητα - Προϋποθέσεις απόκτησης κυριότητας
	Προϋποθέσεις απόκτησης κυριότητας. Παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου, Αναιρετικοί λόγοι σχετιζόμενοι με την αοριστία της αγωγής. Νομιμοποίηση διαδίκ
	Κυριότητα - Χρησικτησία έναντι του Δημοσίου
	Χρησικτησία έναντι του δημοσίου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.
	Μισθώσεις ακινήτων - Φθορές ή μεταβολές στο μίσθιο
	Εμπορική μίσθωση. Φθορές ή μεταβολές στο μίσθιο. Περιεχόμενο αποζημίωσης. Στοιχεία για την πληρότητα της αγωγής, με την οποία επιδιώκεται επιδίκαση δι
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	Οριζόντια ιδιοκτησία. Χρήση κοινοχρήστων και κοινοκτήτων μερών. Αποκλειστική χρήση. Διαχειριστής. Κατά ποιών αποφάσεων επιτρέπεται αναίρεση. Παραβίαση
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	Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών. Οροφοκτησία και κάθετη ιδιοκτησία. Δικαίωμα κάλυψης ορισμένης επιφάνειας του κοινού οικοπέδου. Υπέρβαση συντελεστή 
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	Παραγραφή. Διακοπή παραγραφής.
	Παραγραφή - Γενικά
	Παραγραφή. Αναγνωριστική αγωγή. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος.
	Πληρεξουσιότητα - Αμετάκλητη πληρεξουσιότητα
	Πληρεξουσιότητα. Παραίτηση από το δικαίωμα ανάκληση. Δήμευση επιβατικού αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης. Αδικοπραξία. Αντίθεση στα χρηστά ήθη. Παραβίαση ε
	Προσβολή προσωπικότητας - Γενικά
	Προσβολή προσωπικότητας. Ασφαλιστικά μέτρα.
	Προσβολή προσωπικότητας - Συκοφαντική δυσφήμηση - Δυσφημητικές διαδόσεις
	Προσβολή προσωπικότητας. Συκοφαντική δυσφήμηση. Αρχή αναλογικότητας. Ηθική βλάβη. Παραβίαση κανόνονα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Ερημο
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	Πώληση με παρακράτηση κυριότητας. Υπρημερία αγοραστή. Έφεση σε περίπτωση ερημοδικίας.
	Συμβάσεις - Συμβάσεις του Δημοσίου
	Προδικαστική παραπομπή. Δημόσιες συμβάσεις. Φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Δημόσια σύμβαση για τον εφοδιασμό νοσοκομείου. Εθνική κανονι
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	Προδικαστική παραπομπή. Δημόσιες συμβάσεις. Διαδικασίες προσφυγών. Απόφαση της αναθέτουσας αρχής με την οποία επιτρέπεται σε οικονομικό φορέα να υποβά
	Συμβάσεις - Συμβάσεις του Δημοσίου
	Προδικαστική παραπομπή. Δημόσιες συμβάσεις. Αρχές που διέπουν τη σύναψη των δημόσιων συμβάσεων. Αρχή της ίσης μεταχείρισης των προσφερόντων. Υποχρέωση
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	- Διοικητική πράξη βλαπτική για τον ανάδοχο δημοτικού έργου. Πότε είναι απαραίτηση η προβλεπόμενη διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. Παραβί
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	Σύμβαση έργου. Στοιχεία αγωγής του εργοδότη κατά του εργολάβου, με την οποία επιδιώκεται αποζημίωση, λόγω ελλείψεων και κακοτεχνιών του εκτελεσθέντος 
	Σύμβαση έργου - Υπαναχώρηση εργοδότη
	Υπερημερία εργολάβου. Αποζημίωση ή υπαναχώρηση εργοδότη. Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Παραγραφή. Ρήτρα κράτησης της παροχής. Κατά παράβαση του νόμου απο
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	Γονική μέριμνα. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. Παρά το νόμο λήψη υπόψη πραγμάτων που δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκη
	Σχέσεις γονέων-τέκνων - Επικοινωνία
	Επικοινωνία γονέα με τέκνο. Γονική μέριμνα.

